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Hva er farmasitun? 

• Et lokale for legemiddelhåndtering
i sykehuset

• Avlaster arbeidsoppgaver og areal

• Oppgaveglidning 
Farmasøyter, apotekteknikere og 
legemiddelautomater



Hvorfor skal vi tenke 
annerledes?

• Nye sykehusbygg

• Økt pasientsikkerhet

• Reduksjon i legemiddelrelaterte skader 

• Effektivisering for å møte økt volum 
pasienter og legemidler

• Stor sykepleiermangel

• Rett kompetanse på rett oppgave



«Med den økende sykepleiermangelen vi har i 
dag, må vi definere hvordan vi bruker 
sykepleierkompetansen best mulig til det beste 
for pasienten».

«Vi har tatt over oppgaver fra legene, da bør vi 
også se på hvilke oppgaver vi kan gi fra oss for å 
frigjøre tid til direkte pasientrelatert sykepleie». 

«Norsk sykepleierforbund vil gjerne være med å 
definere fremtidens sykepleieroppgaver ut ifra vår 
kompetanse og pasientens behov».

Rett kompetanse på rett oppgave

Maren Clason



Farmasitun – et konsept i utvikling

• Farmasitunkonseptet er diskutert og behandlet i fire ledermøter ved OUS 

• Beslutning om utvikling av farmasitunkonseptet i nye sykehus

• Kjernen i konseptet som ligger til grunn:
Klargjøringsoppgaver for legemidler overføres i stor grad til farmasitun og sykehusapotek













Pilot ved Radiumhospitalet vår 2022



Hvordan klargjøre 
legemidler til den 
enkelte pasient i
• Farmasitun
• Sykehusapotek

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. 

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe



Elektroniske identifiserbare endoser



Elektroniske identifiserbare 
endoser/enheter i OUS i 2030

Med bakgrunn i totalt forbruk av enheter i 2018 estimeres derfor at 

samlet forbruk av legemidler vil øke med ca 60 %.  Dette gir et samlet 

forbruk i 2030 på 10,1 mill perorale enheter.  90 % av 

dette forventes å være endoser.  I tillegg kommer en tilsvarende 

økning av parentale legemidler og pasientspesifikk tilvirkning på ca. 

4,5 mill parenterale enheter.

Ole Johnny Solberg, IKT, OUS.
Sluttrapport, foranalyse legemiddellogistikk, februar 2021.



Flyt fra legemiddelprodusent til pasient

Legemiddel
produsent

Helse
Foretak (VDS)

Distribusjon
Til helseforetak

Farmasitun AdministreringLegemiddel
Grossist/
leverandør

Sykehusapoteket Lokalt
legemiddellager

Framtidig fordeling av 
legemiddelhåndteringsoppgaver og 
klargjøringsoppgaver til den enkelte pasientKilde: Sykehusapotekene



Forslag til arbeidsfordeling

Kilde: Sykehusapotekene



Farmasitun- lokalet og arbeidsprosesser

Kilde: Sykehusapotekene



Klargjøring –
sammenstilling av pasientdoser 

Eks: Type robot for sykehusapotek Eks: Type robot for farmasitun
Pasientenes 
legemidler leveres 
klargjort til 
sykehusenheten og 
lagres i traller e.l.



Legemiddelinformasjon,
rådgivning og klinisk farmasi

• Legemiddelsamstemming

• Legemiddelgjennomganger

• Råd om legemidler til helsepersonell og 
pasienter

• Pasientsamtale ved utskrivning

• Sømløs overføring med tanke på 
legemiddelbehandling

• Anskaffelse av spesielle legemidler

• Oppfølging av legemiddelkostnader



Opptrekk utført av sykepleiere i OUS 2019

I 2019 utførte sykepleier 1 955 000 

legemiddeltilberedninger/ opptrekk ved OUS:

165 000 for Radiumhospitalet

885 000 for Rikshospitalet

905 000 for Ullevål sykehus

Estimert tidsforbruk per døgn

Radiumhospitalet 63 timer 

Rikshospitalet 336 timer 

Ullevål sykehus 346 timer 

Totalt i OUS 745 timer per døgn



Legemiddeltilbereding - hvem gjør hva i OUS?

Bruksklare parenterale legemidler
og legemiddelblandinger

OUS brukte ca. 2,3 mill parenterale 
legemidler/enheter i 2019. 
Av disse ble ca .2 millioner trukket opp av sykepleier 
ute på lokalt legemiddellager eller ved pasientseng. 
I 2030 vil antall opptrekk av sykepleiere i 
sykehusenheter nå 3 millioner uten tiltak. 

Produksjon/tilsetninger i 
Sykehusapotek til den enkelte 
pasient

Bruksklare legemidler fra 
legemiddelindustrien

Sykepleier trekker opp/tilbereder i lokalt 
legemiddellager eller ved pasientseng

79%

15%

5%

Opptrekk/ enkel tilberedning
i Farmasitun

Sykehusapotekets robotiserte 
produksjon til lagerhold*

Cytostatika
Smerteblandinger
TPN/PN (parenteral ernæring)
Intravitreale sprøyter
Antivirale midler

Standarddoser og
standardblandinger

Standarddoser og
standardblandinger som ikke 
legemiddelindustri produserer

Pasientspesifikke opptrekk (barn/voksne)
Legemidler med kort holdbarhet

Pasientspesifikke opptrekk (barn/voksne)
Til akutt/behov



Oppsummering

Gevinster
• Økt pasientsikkerhet 
• Riktig kompetanse på riktig oppgave
• Oppgavedeling frigjør sykepleiertid
• Bedre arbeidsmiljø for ansatte
• Økt kontroll på legemiddelkostnader

Endringer
• Arbeidsprosesser
• Logistikk og legemiddelforsyning
• Leveranser av bruksklare løsninger 
• Automatisering, robotisering og digitalisering


