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Løs vår påskerebus!

Økt innsats mot 
legemiddelmangel
Legemiddelmangel er et økende  
problem og det er blitt stadig mer  
krevende å takle ulike mangelsituasjoner. 
I 2015 ble det meldt om 141 tilfelller, det 
høyeste antallet noensinne i Norge.  

Helseforetakene øker nå innsatsen for å 
hindre og forebygge legemiddelmangel. 
Målsettingen er at ingen pasienter skal 
bli skadelidende på grunn av mangel- 
situasjoner.  
 
Oslo Universitetssykehus (OUS) skal være 
sentralt i sykehusenes arbeid, og får 
derfor flere ressurser. I løpet av 2016 skal 
sykeshuset ha to leger og to farmasøyter 
i 50 % stillinger, som jobber med lege-
middelmangel. 

I Legemiddelverkets nye strategi er trygg 
legemiddelforsyning fremhevet som 
et satsningsområde. I vårt arbeid for å 
redusere konsekvensene av legemiddel-
mangel vil vi samarbeide tett med OUS.

Se oversikt over mangelsituasjoner og 
råd til helsepersonell på legemiddel- 
verket.no/legemiddelmangel

Interaksjonskontroll er enkelt å gjennomføre. I Norge er interaksjoner.no mye brukt. En 
redaksjon som består av eksperter innen farmakologi og farmasi har ansvaret for den  
norske interaksjonsdatabasen som er grunnlaget for interaksjonssøket på interaksjoner.no 
og felleskatalogen.no.

Interaksjonskontroll er innebygget i de fleste EPJ-systemer. Alle leger bør sjekke pasientens 
legemiddelliste (LIB) for interaksjoner ved legemiddelsamstemming, legemiddelgjennom-
gang og ved forskrivning av nye legemidler. Du kan bruke taksten 2ld, eller takst 2cd hvis 
konsultasjonen varer over 20 minutter. 

For å gjøre  legemiddelgjennomgang enklere har Legemiddelverket laget en kort sjekk-
liste i tosidig A4-format. Last ned listen på legemiddelverket.no/sjekkliste eller bestill ved 
å sende e-post til redaksjonen@legemiddelverket.no.

Klarer du vår lille påskerebus? Send dine svar til redaksjonen@legemiddelverket.no innen 
onsdag 30. mars. Da er du med i trekningen av et gavekort på kroner 500,–.

Riktige løsningsord publiseres i neste utgave av Nytt om legemidler og på  
legemiddelverket.no. 
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