
Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge 

 Legemiddelgangen m.m.  
 

HelsIT i Trondheim, 29.9.2011 

 
Programleder Torgrim Karlsen, Legemiddelkjeden i Helse Midt-Norge 

Seksjonsoverlege Erik Dyb Liaaen, Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal  HF 

 



Agenda 

1. Hva er status for eKurve og Legemiddellkjeden i 

Helse Midt-Norge? v/Torgrim Karlsen 

– Historikk og status 

– Organisering og fremdriftsplaner 

2. Legemiddelgangen v/Erik Dyb Liaaen 

– Bakgrunn og motivasjon for eKurve og Legemiddelgangen 

– Hva er ”Legemiddelgangen”? 

– Gevinster og muligheter 

– Utfordringer 

 



Status for eKurve og Legemiddelkjeden 

Historien 

(2004 – d.d.) 

Organisering 

og bemanning 

Replanlegging Forbedret 

løsning 



Legemiddelmeldingen 

• 20 prosent av alle legemidler brukes feil  

• Feilaktig og ineffektiv bruk av legemidler 

koster samfunnet ca. 5 milliarder kroner i 

året  

• 5–10 prosent av innleggelser i 

indremedisinske avdelinger i sykehus, 

skyldes feilaktig legemiddelbruk.  

• Medfører 300–400 millioner kroner i 

direkte kostnader for sykehusene 



Legemiddelhåndtering 

• Involverer flere grupper helsepersonell 

og nivåer av helsetjenesten (+pasienter) 

• Sårbart for misforståelser og feil 

• Ufullstendig oveføring av informasjon 

• Uklar delegering av oppgaver 

• Mangelfull opplæring 

• Risikable rutiner 

• Manglende avvikshåndtering  



Uheldig legemiddelbruk 

• Manglende effekt,  

• Bivirkninger,  

• Dårligere mestring av sykdom,  

• Redusert livskvalitet og  

• Økt dødelighet 

• Flere sykehusinnleggelser 

• Unødvendig behandling 

• Økt sykefravær. 

 







Ny forskrift 

• Beskrive en praksis som fører til at riktig 

legemiddel gis til riktig pasient i riktig 

dose til riktig tid og på riktig måte  

– Rutiner for innskrivning og opptak av 

pasientens legemiddelanamnese •  

– Bruksanvisning for føring av 

legemiddelkurve/kardex 

– mmm 

 





Tiltak 

• Forbedringer av rutiner for legemiddel- 

håndtering gjennom hele pasientforløpet,  

• Innskrivnings-/utskrivningsrutiner, 

• Kvalitetssikring av legemiddellister 

• Bruk av farmasøytiske tjenester til 

kvalitetssikring av legemiddelbruken 

• Elektronisk kurve som verktøy (eKurve) 

• Forskning på effekten 



Stod på 

dette før 

innleggelse 

Startet her 

videreføre 
doseendring 

nullet 

seponert 

Generisk 

bytte 



Kurven (generelt) 

• Kompirmert form – mye informasjon om 

sykdomsforløp og behandling 

• Korrekt føring viktig for sikker 

legemiddelhåndtering 

• Undersøkelse fra Sykehuset Buskerud: 

– 7% korrekt 

– 79% avvik med liten risiko 

– 14% avvik med mulig skaderisiko 

 

 



Like navn 

• Sorbangil/Sobril 

• Zocor/Sotacor 

• Lanoxin/Levaxin 

• Losec/Lasix 

• Med mer 

 



Integrated medicine management 

(IMM) i Midt-Norge 

Innleggelse Utskrivning         Opphold 

Sykepleier/ 

Lege/ 

Farmasøyt Farmasøyt 

Lege/ 

Farmasøyt/ 

Doculive 

Legemiddelanamnese 
- Opptak lma (mottak) 

- Kvalitetssikring lma (post) 

Legemiddelrapport/ 

Legemiddelkort 

Legemiddel- 

gjennomgang 





IMM i Midt-Norge 

Innleggelse Utskrivning         Opphold 

Sykepleier/ 

Lege/ 

Farmasøyt Farmasøyt 

Lege/ 

Farmasøyt/ 

Doculive 

Legemiddelanamnese 
- Opptak lma (mottak) 

- Kvalitetssikring lma (post) 

Legemiddelrapport/ 

Legemiddelkort 

Legemiddel- 

gjennomgang 





Legemiddelgangen i KMF 

LVI LVU         KMF 

Pasient 

Pårørende 

 

HBO 

Fastlege 

Tidl. epikrise 

Plastnett  

Epikrise 

 

Pasientorientering 

 

Medikamentkort 

 



Hvilken nytte? 

• Lege 

• Sykepleier 

• Fastlege/kommun

ehelsetjenesten 

• Pasient 

 

• Tilgjengelighet 

• Tydelighet 

• Sikkerhet 

• Dokumentasjon 

 

 

 



Utfordringer 

• Aksept hos brukere - adherance 

– Endret tidsbruk 

– Brukervennlighet 

– Synlig gevinst ? 

• Tilgjengelighet 

– Platform/løsninger 

– Mobilitet? 

– Tilpasses organisering av arbeid 

– Forskjellige behov 

• Responstid/oppetid/kriseløsning 

 



Muligheter videre? 

 
• Klinisk 

beslutninsstøtte 

– Varsel om kjente 

allergier 

– Interaksjonssøk 

• eResept 

• Standardisering 

av 

kurve/kurveføring 

 

 

• Trådløs transisjon 

mellom nivåer 

• Kjernejournal 

• Elektronisk støtte 

i administrering av 

medikamenter 

• Strekkode 

• Roboter 

 

 




