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Informasjonsmøte
Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe



• Hovedhensikt med prosjektet:
1. Øke pasientsikkerheten gjennom etableringen og bruk av 

en regional standard for lukket legemiddelsløyfe (LLS) 
med elektronisk verifikasjon.

2. Ta tiden tilbake for klinikerne 

• Mål for prosjektet:
• Etablere regionale standarder for lukket legemiddelsløyfe 

inkludert arbeidsprosesser. 

• Innføre LLS i alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 

Regional standard for Lukket Legemiddelsløyfe



• Konseptfasen godkjent 15. september (BP2)

• Planfase pågår

• Prosjektet jobber videre med en regional 
standard for alle legemidler med:
• 50% endoser

• 50% pasientmerket eller pasientbundet 

Status



Planfase: Regional standard for Lukket legemiddelsløyfe (LLS) 

Bakgrunn og hensikt

Legemiddelrelaterte skader er fortsatt blant de hyppigste pasientskadene. Innføringen av elektronisk kurve har 
lagt grunnlaget for elektronisk støtte for ordinasjon, klargjøring, administrasjon og observasjon av effekt av 
legemidler. Dette omtales som lukket legemiddelsløyfe (LLS). Det er tre varianter av elektronisk identifiserbare 
endoser inn i LLS: med pasientmerking, uten pasientmerking eller pasientbundet. 
Sykehuset Østfold HF har tatt i bruk LLS på sengeposter, men mangler fortsatt lesbar merking av mange 
legemidler, integrasjon med automatisert lageroppdatering og en enkel og sikker mobil skanningløsning ved 
administrasjon av legemidler.  

Forventet nytte

Konsekvenser hvis prosjektet ikke gjennomføres?
Uten en klar regional utvikling og standardisering av LLS for de fleste legemiddelformer og typer kliniske 
avdelinger, er det ikke mulig å hente ut store deler av gevinstpotensialet ved innføringen av elektronisk kurve-
og medikasjonsløsning.
Dagens situasjon vil fortsette med for høy forekomst av legemiddelfeil, og ineffektive arbeidsprosesser med 
mindre tid til pasientbehandling. Uten regional standardisering vil det utvikle seg en uønsket variasjon praksis 
ved helseforetakene.

7, 4 mnok

Budsjett fase

16.09.2020–31.03.2021

Varighet fase

Planfase

Fase

• Videre utvikling av Metavision
• GS1, STIM og mobil plattform og mobil funksjonalitet
• Sykehusapotekenes ERP og Regional ERP
• Innkjøp av legemidler med hensiktsmessig elektronisk merking 

Risiko

Avhengigheter til andre

Prosjekteier: Jan Frich
Prosjektleder: Arve Melum
Arkitekt: Helge Skjønberg

Prosjekteier og leder

Hovedleveranser i planfasen
• Etablere veikart for regional standard for LLS og 

strategi for pilotering av LLS iht. veikart
• Etablere strategi for anskaffelser, innføring, opplæring 

og overlevering til linjen
• Definere indikatorer og planlegge nullpunktsmålinger, 

etablere gevinstplan

• Styringsdokument
• Business Case
• Faseplan - gjennomføring
• Planforutsetninger for LLS i nye og eksisterende 

sykehusbygg inkludert areal og utstyr

Regional standardisering av LLS vil legge grunnlaget for en hensiktsmessig innføring av LLS ved alle 
helseforetakene. Dette vil føre til bedre kvalitet og færre legemiddelfeil. Det vil også føre til effektivisering av 
logistikk og kliniske arbeidsprosesser knyttet til legemidler.

• For svak finansiering og bemanning av prosjektet vil forsinke utviklingen av 
regionale standarder for LLS

• Uklarhet om ansvar og finansiering for lokal innføring og drift for tjenester 
nødvendig for LLS kan forsinke  i helseforetakenes innføring av LLS

2025 TBD

Sluttdato (BP5)

Regional IKT portefølje

Finansiering

Styringsgruppe
Ulf E. W. Sigurdsen, Harald Noddeland, Helge Stene-Johansen, Halfrid Waage, Gunn 
Signe Jacobsen, Ingun Gjerde, Elisabeth Gudmundsen, Silje Høstmælingen, Halfdan Aass, 
Ellen Henriette Pettersen, Roar Rønning, Geir Bøhler, Janne Pedersen, Jon Anders 
Takvam



Lukket Legemiddelsløyfe

En lukket legemiddelsløyfe er en metode for sikring av 
legemiddelsløyfen slik at riktig pasient får riktig legemiddel, til 
riktig tid, i riktig dose, med riktig administrasjonsmåte, og med 
riktig evaluering av effekt og sikkerhet. 



Lukket Legemiddelsløyfe



Negativ endring fra 
dagens prosess

Stor endring fra 
dagens prosess

Ingen endring fra 
dagens prosess

Begrenset endring fra 
dagens prosess

Noen negative endring fra 
dagens prosess

Endringskart: Endring i overordnede arbeidsprosesser

Kjerneprosesser

c) Sykehusapotek

a) Pasient

b) Sykehus

2. 
Forordning

4. 
Klargjøring

6. 
Administreri

ng

7. Vurdering

3. Forsyning

5. Motta 
legemiddel-
behandling

1. Pasient 
kommer til 

sykehus



• Utvikle og etablerer de regionale standardene for LLS, inklusiv 
arbeidsprosesser. Gevinst avklaring med helseforetakene 

• Bestille ny funksjonalitet og anskaffelser av alle sentrale 
komponenter gjøres av prosjektet om ikke annet avtales med 
andre prosjekter eller linjen. 

• Piloterer de nye standardene og etablerer felles metodikk for 
innføring og regional elæring. 

• Etablerer 0-punktsmålinger og følger opp disse målingen mot 
foretakene for å sikre gode muligheter for oppfølging av gevinster.  

• Støtte innføring av LLS i de enkelte foretakene i en begrenset 
periode med frikjøp av kjerneressurser i foretakene men 
foretakene har ansvar for opplæring av egne ansatte.  

• Etablerer og overleverer regional forvaltning av standardene HSØ.

Prosjekttilnærming
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Overordnet plan, med 3 trinn i gjennomføring
1. Forbedring av arbeidsprosesser, gjennomføre 0-punktsmålinger, Proof of

consept, bestilling av endringer, krav til nybygg, anskaffelse av nytt 
produksjonsutstyr

2. Pilotering av nye konsepter inklusiv produksjon . måling av gevinster. 
Fortløpende ibruktakelse i SØ. 

3. Full innføring i hele Helse Sør-Øst , trinnvis skalering av produksjon av 
legemidler iht. behovet.
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• Endose er fundamentet for LLS og dagens produksjonskapasitet vil 
ikke kunne dekke behovet i Helse Sør-Øst

• Pasientspesifikk eller pasientbunden gir føringer for en anskaffelse

• Finansiering må avklares

Anskaffelse av nytt produksjonsutstyr

Eksempel på produksjonsutstyr fra dagens leverandør:



• Gjennomføring av identifiserte endringer i IKT-løsninger, 
inkludert elektroniske løsninger for bestilling og lagerstyring

• Tilpasning av effektive arbeidsprosesser for LLS samt 
utvikling av ny funksjonalitet og integrasjoner mot 
MetaVision

• Forankring i helseforetakene av nye arbeidsprosesser og 
gevinster for LLS

• Etablering av en mobil løsning for elektronisk verifikasjon 
av både legemidler og pasienter for å sikre en effektiv 
arbeidsprosess for legemiddelhåndtering

• Avklaring av finansieringsmodell for bla. nytt 
produksjonsutstyr for legemidler

Kritiske suksessfaktorer



Spørsmål?


