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Høring - Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag om forskrift om
legemiddelgjennomgang i sykehjem. Dette er et av de konkrete tiltakene som ble foreslått i
Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2014-2015)).
Om høringen: Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig
legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem. Plikten medfører at kommunen skal sørge for en
systematisk gjennomgang av pasientens legemidler på de sykehjemmene som driftes i medhold av
helse- og omsorgstjenesteloven. Gjennom plikten pålegges kommunene å sette i verk systematiske
tiltak som sikrer at legemiddelgjennomgang i sykehjem planlegges, gjennomføres, evalueres og
korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevant lov og forskrift.
Den systematiske gjennomgangen skal sørge for en gjennomgang av pasientens totale antall
legemidler basert på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske
opplysninger. Dette for å sikre hensiktsmessig bruk og å forebygge pasientskader og
legemiddelrelaterte problemer. Legemiddelgjennomgangen skal gjennomføres minst en gang per
kalenderår, men må gjennomføres med større hyppighet dersom hensynet til forsvarlighetskravet gjør
dette nødvendig. Høringsinstansene kan gjerne komme med innspill til alternativ intervall for
legemiddelgjennomgangen.
Plikten som nå foreslås forskriftsfestet for kommunene avgrenses til å gjelde sykehjem, slik dette er
definert i sykehjemsforskriften. Plikten vil gjelde for langtidsbeboere i sykehjem. Pasienter med
korttidsopphold og/eller dag-/nattopphold vil bli omfattet av bestemmelsen i fastlegeforskriften § 25.
Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-legemiddelgjennomgang-isykehjem/id2503181/
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
2. september. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer
Med hilsen
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