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Resolusjon 

Legemiddelbehandling, samarbeid og ansvarsforhold  

Resolusjon vedtatt i Legeforeningens faglandsråd 28.april 2022 

 

Legemidler er en viktig del av medisinsk behandling. Brukt riktig bidrar legemidler til bedre helse, 

god livskvalitet og flere leveår. Samtidig vet vi at legemidler er en hyppig årsak til uønskede 

hendelser og pasientskader. Risikoen for bivirkninger, interaksjoner og feil bruk øker for hvert 

legemiddel som legges til. 

Andelen eldre mennesker med mange kroniske sykdommer øker. De mange 

tilhørende retningslinjer og behandlingsanbefalinger kan være drivere for overbehandling og 

polyfarmasi.  Enkelte pasientgrupper f.eks. innenfor rus og psykiatri er imidlertid underbehandlet.i   

Legeforeningen ønsker økt oppmerksomhet på legemiddelbehandling og pasienter som 

behandles med mange legemidler. "Hvem skal gjøre hva og hvordan?"  

Helsemyndighetene må etablere gode strukturer som letter samhandling og tydeliggjør 

ansvarsforhold. Pasientens legemiddelliste (PLL) er under utvikling. Skal PLL lykkes trengs det 

samarbeid og avklaring av ansvarsforhold, på tvers av spesialiteter og tjenestenivå.ii 

Legeforeningens faglandsråd mener at:  

1. Samarbeid og ansvarsplassering i legemiddelbehandling, på tvers av spesialiteter og 

tjenestenivå, må bli bedre og sikres.  

❖ Pasientens legemiddelliste (PLL) må på plass raskest mulig - arbeidet må 

prioriteres. 

❖ Legeforeningen jobber videre med Anbefalinger om samarbeid mellom 

fastleger og sykehus; Resepter, samstemming og vedlikehold av legemidler i 

bruk). iii  

❖ Helsemyndighetene må i sitt arbeid med samhandlingsverktøy vektlegge 

klinisk brukervennlighet. Sikker informasjonsutveksling og tydeliggjøring av 

ansvarsforhold må også ivaretas.   

 

2. Høy kvalitet i legemiddelbehandling er et  prioritert pasientsikkerhetstiltak.  

❖ Kompetanseheving må tilbys i legers spesialisering og etterutdanning. 

❖ Det må være enkel tilgang til gode verktøy knyttet til legemiddelbehandling, 

bivirkningeriv, interaksjonerv, polyfarmasi, overbehandling og 

avmedisinering.vi 

❖ Tverrfaglig samarbeid om legemiddelbehandling med involvering av klinisk 

farmasøyt er et mål, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.vii viii 

Samarbeidsstrukturer må videreutvikles. 
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i Faglandsrådet 2019: Resolusjon om å redusere overdødelighet av somatisk sykdom blant pasienter med 
alvorlig psykisk lidelse eller ruslidelse (legeforeningen.no) 
ii Pasientens legemiddelliste (e-helse.no)  
iii Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus (legeforeningen.no)  
iv Bivirkningssøk (felleskatalogen.no)  
v Interaksjonssøk (legemiddelsok.no)  
vi Avmedisinering (legemiddelhandboka.no)  
vii Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter (helsedirektoratet.no) 
viii Faglig samarbeid i sykehus (tidsskriftet.no)  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da79947f6/resolusjonen-2019.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/d3e07362e5b14115af1aec6da79947f6/resolusjonen-2019.pdf
https://www.ehelse.no/prosjekt/pasientens-legemiddelliste-pll/_/attachment/download/3086c338-34d9-431e-ae57-a472b19571ee:c4add0686d1099c1dd76769204adc657241145d0/Pasientens%20legemiddelliste%20brosjyre%20v2.0.pdf
https://www.legeforeningen.no/contentassets/4c680a9c307640efaffda379b98f7528/anbefalinger-om-samarbeid-mellom-fastleger-og-sykehus-faggruppe-samhandling.pdf
https://www.felleskatalogen.no/medisin/bivirkningssok
https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx
https://www.legemiddelhandboka.no/G27/Avmedisinering
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kartlegging-av-samarbeidsformer-mellom-legetjenesten-i-kommunen-og-farmasoyter/Kartlegging%20av%20samarbeidsformer%20mellom%20legetjenesten%20i%20kommunen%20og%20farmas%C3%B8yter.pdf/_/attachment/inline/a1ff7208-ed1f-4501-bdfa-1815e796fa67:74fb9cd1708a62dddfe46cdc67210c56244b00e8/Kartlegging%20av%20samarbeidsformer%20mellom%20legetjenesten%20i%20kommunen%20og%20farmas%C3%B8yter.pdf
https://tidsskriftet.no/2004/08/leder/faglig-samarbeid-i-sykehus

