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Hva er ”Program for Legemiddelkjeden i HMN”? 
Program for Legemiddelkjeden i Helse Midt-Norge (LMK) er en paraplyorganisasjon som skal 

sørge for en koordinert utvikling, innføring og påfølgende sikker drift av elektroniske løsninger 

for håndtering av legemidler i helseregionen. 

 

Hvilke løsninger skal innføres? 

Løsningene som skal innføres omfatter elektronisk støtte for: 

- Kurve, medisinering og forordning (KMF) ved sykehusene inkl. dokumentasjon av 

legemiddeladministrering v.h.a. DocuLive 

- Legemiddelgangen (legemidler ved mottak og utskriving av pasient) v.h.a. DocuLive 

- Styring av lokale legemiddellagre i sykehusene v.h.a. Delta 

- Mottak og behandling av bestillinger fra sykehus til sykehusapotek v.h.a. Delta 

- Logistikk og lagerstyring i sykehusapotekene v.h.a. FarmaPro 

- Produksjon og levering av endoser fra Sykehusapoteket i Trondheim til St. Olavs 

Hospital 

- Distribusjon av legemidler v.h.a. rørpost på St. Olavs Hospital 

- Styring av økonomi og bestilling av legemidler fra distributører v.h.a. FarmaPro 
 

Programmet utvikler funksjonalitet som er innovativ også i internasjonal sammenheng. 
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Figur 1: Hovedprosesser i legemiddelkjeden 

 

Hvem påvirkes av løsningene? 

Alt helsepersonell som håndterer legemidler i regionen blir berørt av løsningene, og da spesielt 

leger og sykepleiere.  Løsningene vil endre flere virksomhetskritiske kjerneprosesser, med den 

risiko, og de konsekvenser det utgjør for en vellykket innføring. 
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Hvorfor innføre elektroniske løsninger for legemiddelhåndtering? 

Bedret pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen er hovedmålsettingen for løsningene. 

Dette skal oppnås gjennom: 

- Bedre beslutningsstøtte ved ordinering, ekspedering og administrering 

- Bedre tilgjengelighet og kvalitet på legemiddelinformasjon med mulighet for økt gjenbruk 

- Bedre dokumentasjon av administrerte legemidler 

 

I tillegg forventer man kvantitative effekter knyttet til kassasjon og mer optimal lagerstyring 

 

Hvorfor er programmet etablert? 

Programmet skal: 

- sikre en koordinert og effektiv utvikling og innføring av elektroniske løsninger for 

legemiddelhåndtering i Helse Midt-Norge 

- sikre en forsvarlig og helhetlig drift og forvaltning av tjenesten 

- bidra til redusert risiko ved utvikling, innføring og drift. 

 

Behovet for en sterk koordinering underbygges av de mange avhengigheter og den store 

kompleksiteten som eksisterer. Her er sterke avhengigheter mellom både organisasjoner og IKT-

systemer f.eks. knyttet til arbeidsprosesser, prosedyrer, utvikling, test, drift og forvaltning. 

Løsningen integrerer mange IKT-systemer og berører samtidig virksomhetskritiske 

kjerneprosesser i komplekse organisasjoner som sykehus og sykehusapotek er. I tillegg kommer 

behovet for å koordinere og styre ressurser og risiko i prosjektene. 

 

Hvordan er programmet organisert? 

Figur 2 viser hvordan programmet er organisert inkl. roller og prosjekter som inngår. 
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Figur 2: Organisasjonskart for Program for Legemiddelkjeden i HMN 


