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Høringssvar:  Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. 

Norske sykehjem er tilholdssted for de eldste og sykeste i Norge. En gjennomsnittlig sykehjemsbeboer har  mange 
diagnoser og bruker mange ulike legemidler. Jevnlig legemiddelgjennomgang for sykehjemsbeboere er en viktig del av 
pasientsikkerhetsarbeidet. Vi er svært glade for at rett og plikt til legemiddelgjennomgang for beboere i sykehjem nå blir 
forskriftsfestet.

Norsk Sykepleierforbund har de siste årene vært involvert i en rekke prosjekter som handler om legemiddelhåndtering 
og pasientsikkerhet. 
Tverrfaglig legemiddelgjennomgang har blitt evaluert til å være den viktigste faktoren for å oppnå suksess i samtlige av 
disse prosjektene. 

Ang. § 3 i forskriften: 
NSF er enige i at behandlende lege har et selvsagt medansvar for legemiddelgjennomgang, men vi mener at forskriften 
må reflektere at legemiddelgjennomganger i sykehjem er en oppgave som må løses i fellesskap av et tverrfaglig team. 
Det er ikke, og bør ikke være en isolert legeoppgave. Vi ønsker derfor at ordlyden endres. Det bør være et 
minimumskrav at det er lege og sykepleier som gjør slike gjennomganger, gjerne også farmasøyt der dette er 
tilgjengelig.
Dette fordi legemiddelgjennomganger bør bestå av både en nøyaktig gjennomgang av pasientens anamnese - vekt, 
ernæringsstatus, allmenntilstand, funksjonsnivå og prøvesvar i  tillegg til en vurdering av legemidlene pasientene står 
på. Det er altså mer enn bare medikamentene som vurderes, og det er derfor svært viktig at det gjøres tverrfaglig.  
I sykehjemmene er det sykepleierne som observerer pasientene gjennom døgnet. 

Lege og sykepleier og noen ganger også farmasøyt, må derfor samarbeide om en nøyaktig gjennomgang av pasienters 
sykdomshistorie, diagnoser, funksjonsnivå og hvilke legemidler som er i bruk og hvilke effekter – ønskede og uønskede 
– disse har. Erfaringsmessig er det svært viktig at dette gjøres av et tverrfaglig team. 

Ang. § 2
Beboere i norske sykehjem har mange diagnoser og mange helseproblemer. Vi mener derfor at forskriften bør ha en 
bestemmelse om at legemiddelgjennomganger skal utføres oftere enn en gang hvert år. Vi mener at hver 6. måned er 
et passende intervall mellom gjennomgangene. Alternativt kan forskriften ha ordlyden MINST hvert år, slik at det blir opp 
til hver kommune eller institusjon å velge hyppigere gjennomganger, men NSF ønsker primært et intervall på 6 måneder 
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i forskriften. Vi mener også at forskriften må ha med en bestemmelse om at det alltid må gjøres en 
legemiddelgjennomgang i forbindelse med innleggelse i sykehjem.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Helene Aksøy
Fagsjef Spesialrådgiver

Kopi: [Kopi her] 
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