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Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

1. Innledning

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 6. juni 2016, der utkast til ny forskrift om

legemiddelgjennomgang i sykehjem ble sendt på høring med høringsfrist 20. september 2016.

Helsedirektoratet gir sin tilslutning til forslaget om å forskriftsfeste krav om

legemiddelgjennomgang i sykehjem. Da legemiddelgjennomgang allerede er en plikt for

fastlegen, jf. fastlegeforskriftens § 25 andre ledd, vil forslaget legge til rette for en helhetlig
oppfølging av pasienters legemiddelbruk gjennom hele primærhelsetjenesten.

Den omfattende legemiddelbruken hos mennesker som har langtidsopphold i sykehjem og de

positive erfaringene fra sykehjem der legemiddelgjennomgang er fullført tilsier at det gis en

rettslig plikt til legemiddelgjennomgang i alle sykehjem, slik at dette blir en generell ordning for

hele landet.

2. Spørsmålet om det bør være en egen forskrift eller om dette bør tas inn som ny
bestemmelse i Iegemiddelhåndteringsforskriften

Plikten til legemiddelgjennomgang i sykehjem er foreslått nedfelt i en egen forskrift hjemlet i
helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2. Vi stiller imidlertid spørsmål om plikten ikke heller bør

tas inn i legemiddelhåndteringsforskriften.

Dette hensett til det økende omfanget av lover og forskrifter kommunene har å forholde seg til.
Samtidig visesdet til at det i legemiddelhåndteringsforskriftens § 4, femte og sjette ledd er gitt
bestemmelser som pålegger enhver virksomhetsleder i helsevesenet å sørge for et system for
kvalitetssikring av at legemiddelhåndteringen skjer på en forsvarlig måte slik at formålet i

forskriftens § 1, jf. § 7 første Iedd. Jf. også § 5, blir oppfylt. I dette ligger ogsåen plikt til å foreta
legemiddelgjennomgang.

Det er i denne forbindelse laget et rundskriv til forskriften

(https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasioner/Attachrr ents/lO82/Legemiddelhåndteringsfo
rskriften%20med%20kommentarer%20(rev).pdfl. Det er også utarbeidet en egen veileder om
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Legemiddelhåndtering

(https://helsedirektoratetntjLists/Publikasioner/Attachr1ents/465/Veileder-
legemiddelgjennomgang—lS—1998.gdf).

Dersom man velger å ta forslaget til nytt regelverk inn i legemiddelhåndteringsforskriften, vil

plikten gjøres gjeldende for enhver virksomhet i helsevesenet, ikke bare for sykehjem.

Det som er skrevet nedenfor relaterer seg til det forslaget Helse- og omsorgsdepartementet har

sendt på høring, dvs. med en egen forskrift om Iegemiddelgjennomgang i sykehjem.

3. Nærmere om Iegemiddelgjennomgang og formålet med denne

Riktig Iegemiddelbruk innebærer at pasient får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling.

Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering. En

Iegemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte nettopp for å kvalitetssikre den

enkelte pasients Iegemiddelbruk.

En Iegemiddelgjennomgang skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle

behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger.

På side 5 i utkastet har departementet gitt sine vurderinger hvor man kan få inntrykk av at det

er en reduksjon i antall legemidler som er et mål. Her mener vi det er viktig å presisere at

hovedmålet er riktig Iegemiddelbruk. Dette kan innebære seponering av legemidler, men det

kan også innebære f.eks. å bytte fra et legemiddel til et annet.

4. Den nærmere angivelsen av plikten

I utkastet er det foreslått årlige legemiddelgjennomganger. Vi mener det er fornuftig om

forskriften tar utgangspunkt i det arbeidet som har vært gjort siden 2011 gjennom

pasientsikkerhetskampanjen/-programmet, og legger seg på de samme anbefalingene. Dette
innebærer at en Iegemiddelgjennomgang bør vurderes gjennomført (for sykehjemspasienter)

en gang hvert halvår, eller oftere ved behov, i tillegg til en Iegemiddelgjennomgang ved

innkomst (særlig viktig), se pasientsikkerhetsprogrammet. Det må også komme frem at en

Iegemiddelgjennomgang skal gjennomføres etter Helsedirektoratets veileder om

Iegemiddelgjennomgang, slik dette også fremgår i kapittel ll b i forskrift om dekning av utgifter

hos lege (takst 2ld), og slik det også arbeides i pasientsikkerhetsprogrammet.

Vi mener videre at den foreslåtte plikten bør omfatte alle som gis tilbud om opphold i

sykehjem, dvs. også ved korttidsopphold og avlastningsopphold. For denne pasientgruppen vil

det også være viktig med jevnlig Iegemiddelgjennomgang, og dette ville da bli sikret for de som

gis slikt tjenestetilbud. l et perspektiv der det er ønskelig å tilrettelegge for at de som ønsker

det skal kunne bo lengre hjemme, kan dette være et viktig tiltak. Dersom forskriftsplikten

utformes slik at Iegemiddelgjennomgang også skal gjennomføres ved innleggelsen, vil dette bli

ivaretatt.
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5. Forskriftspliktenssakligevirkeområde

I forslaget er plikten angitt til å gjelde i sykehjem. Utviklingen i tilbudet av heldøgns plasser i
kommunene har imidlertid i liten grad skjedd i sykehjem. Mange kommuner har valgt å etablere
heldøgns bemannede omsorgsboliger, som i mange tilfeller tilbys personer som i andre
kommuner ville ha mottatt sykehjemsplass. Denne utviklingen kommer også til uttrykk
gjennom den nylig vedtatte og ikraftsatte § 2-le i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til
opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, hvor
såkalte omsorgsboliger, med et i forarbeidene nærmere beskrevet høyere omsorgsnivå, er
likestilt med sykehjem.

Det må leggestil grunn at beboere i slike boliger har behov for legemiddelgjennomgangi
samme utstrekning som sykehjemspasienter. For slike beboere er det etter dagens regelverk

fastlegen som er ansvarlig, og fastlegeforskriftens § 25 andre ledd har en mer skjønnsmessig
angitt plikt til legemiddelgjennomga ng: «For/isteinnbyggeresombrukerfire legemidlerellermer,
skal fast/egen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk

vurdering».

Det bør etter vårt syn vurderes om disse pasientenes/brukernes behov er tilstrekkelig ulike til at
plikten til legemiddelgjennomgang skal angis så vidt forskjellig som forslaget vil føre til.
Herunder mener vi at det bør vurderes å utforme en plikt til legemiddelgjennomgang også i
boliger med heldøgns omsorgstjenester som ligger tettere opp til den plikten som nå foreslåsi
sykehjem. Dette ville også i stor grad fange opp personer med psykiskutviklingshemming.

I forlengelsen av dette peker vi også på at dersom begrepet sykehjem skal benyttes for
angivelse av forskriftsplikten saklige virkeområde, er det nødvendig med en nærmere
presisering. Vi viser i denne sammenheng til brev fra Helsedirektoratet til Helse- og

omsorgsdepartementet, der problemstillingen knyttet til bl.a. forskrift om kommunal helse- og
omsorgsinstitusjon og forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie er
nærmere beskrevet.

6. Avslutning

Helsedirektoratet gir, med de forannevnte innspill, sin tilslutning til Helse- og

omsorgsdepartementets forslag til rettslig regulering av plikten til å gjennomføre
legemiddelgjennomgang i sykehjem.
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