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Høringssvar: VS: HØRING - REVISJON AV LEGEMIDDELHÅNDTERINGSFORSKRIFTEN

Norsk Sykepleierforbund, NSF, har vurdert forslagene til revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om 
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, og leverer her vårt høringssvar. Internt i 
organisasjonen er endringene forelagt NSFs ulike faggrupper. 

NSF viser i hovedsak til de to større endringer i revidert forslag jf. høringsbrevet, men kommenterer i tillegg noe på 
andre endringer.

§7a)
Den nye teksten i § 7 hvor det gis mulighet for at utdeling av legemidler kan skje på grunnlag av ordinering gjennom 
virksomhetens prosedyre, er helt i tråd med NSFs syn. NSF har engasjert seg for denne endringen over tid, og har 
klargjort behovet for å få dette rettslig regulert også i andre sektorer enn ambulansetjenesten som brukes som 
eksempel i høringsbrevet. 
I Prop. 91 L(2010-2011) pkt. 10.8.1 nevnes helsepersonellgrupper på sykehjem som en aktuell gruppe, og NSF har 
trukket fram anestesisykepleiergruppen som en annen. 

Gjennom grundig arbeid i et prosjekt NSF har gjort sammen med Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF og 
Sykehuset Østfold om legemiddelhåndtering, er det påvist at gjeldende legemiddelforskrift ikke alltid følges hva gjelder 
ordinasjon av legemidler fra lege for enkelte anestesiregimer. Med den foreslåtte endringen gis det mulighet for 
rammeordinasjon innen virksomheten, som må være godkjent av virksomhetsleder/ helsepersonell med rekvireringsrett. 
Det gir en prosedyre som prosjektet har vist er faglig forsvarlig på bakgrunn av anestesisykepleieres kompetanse. Brev 
er vedlagt som utdyper dette.

§8b)
NSF har følgende bemerkning til ny tekst; det vil være store utfordringer med å gjennomføre kravene i forskriftsteksten 
ved tilberedning av legemidler i pasientens hjem, noe som skjer i stadig større grad etter gjennomføring av 
samhandlingsreformen. Dette bør berøres i rundskrivet til forskriften. 
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Endringer i § 3

NSF slutter seg til de foreslåtte endringene og presiseringen av § 3. Særlig presiseringene av begrepene ordinasjon og 
virksomhetsleder er nødvendige og gir en mer ens forståelse.

I § 3 g) Utdeling, foreslås det å utelate setningsleddet om: overvåking av legemiddelinntak og observasjon av eventuelle 
umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel. Høringsnotat begrunner utelatelsen med at det omfatter mer enn selve 
utdelingen av legemiddelet. NSF mener at en viktig del av legemiddelhåndtering nettopp er å observere reaksjoner på 
og virkning av legemiddelet. I sammenheng med ansvaret virksomhetsleder har for at personalet har tilstrekkelig 
kompetanse til å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering, mener vi at tilstrekkelig kompetanse minimum er å være 
sikker på at legemiddelinntaket skjer og at observasjoner av både virkninger og bivirkninger gjøres. Helsetilsynet har 
påvist mangler ved legemiddelhåndtering i flere tilfeller, hvor virksomheten ikke har hatt gode nok systemer for 
legemiddelhåndteringen. NSF mener setningsleddet bør opprettholdes i nåværende form.

Forslag til presiseringer og eksempler til nytt, oppdatert rundskriv
NSF viser til drøftinger og anbefalinger i prosjektet ; Pasientsikkerhet, samhandling og trygg anestesi 2010-2012 
(PaSTA), utarbeidet av NSF, Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF og Sykehuset Østfold. Særlig begrepet 
rammeordinasjon gis grundig omtale. Se vedlegg.

Eksempler fra håndtering av legemidler i pasientens hjem bør tas inn. Både administrering av tabletter, intravenøse 
legemidler, væskebehandling og legemidler på smertepumper og på sentrale venekatetre gjøres av ansatte i kommunal 
hjemmetjeneste/ hjemmesykepleie. Særlig relevant i forhold til § 8.

Helsesøstre som jobber med reiserådgiving og vaksinasjon jobber svært selvstendig. De setter vaksiner « uten at lege 
har vurdert pasienten først og deretter ordinert legemidlet». Helsesøstre har ikke rekvisisjonsrett for vaksiner; hverken 
reisevaksiner eller vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. NSF mener at rutiner rundt dette bør 
diskuteres i rundskrivet.

NSF stiller gjerne vår kompetanse til disposisjon i arbeidsgruppe med utarbeidelsen av rundskrivet.

 
Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef r
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