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Hensikt og omfang
Beskrive hvordan legemiddelhåndtering og lagerhold i ambulansetjenesten i Sykehuset 
Innlandet skal ivaretas og følges opp.

Ansvar/målgruppe
Ledere på alle nivå i ambulansetjenesten.
Ambulansepersonell som har fullmakt til å administrere avtalte medikamenter.

Handling
Bruk av legemidler
Legemiddelbruk i ambulansetjenesten skal skje i samsvar med føringer på området, se 
referanseoversikt.

Ambulansepersonell som har fullmakt, kan administrere legemidler som beskrevet i 
Prehospital - Medisinsk operativ manual (MOM). Legemidler som skal gis skal 
dobbeltkontrolleres av kollega, og når legemidler er gitt, skal kollega også medsignere i 
ambulansejournal. Når det er gitt medikamenter skal kopi av ambulansejournal sendes 
medisinsk rådgiver i Divisjon Prehospitale tjenester.

Standardoppsett av legemidler
Legemidler til bruk i ambulansetjenesten skal til enhver tid være i henhold til:  
PrT03.01/21-06 Legemidler - Medikamentoppsett og etterbestilling til lokalt lager 
besluttet av Medisinsk rådgiver i Prehospitale tjenester. Legemidler skal oppbevares 
avlåst eller under kontinuerlig tilsyn.

Medikamentlager
Som lager betraktes:

 Medikamentoppsett i hver ambulanse
 Lokalt lager(skap) ved de seksjoner/stasjoner som har behov for det.

Lager skal være avlåst:
Oppbevaring i lager skal skje forsvarlig, ved at ambulanse og lokalt lager er låst, og har 
korrekt temperatur til enhver tid.

Lagertemperatur.
Adrenalin er det eneste medikamentet som krever kjøleskap. Vær oppmerksom på 
kortere holdbarhet om kjøleskap ikke brukes. Holdbarhet på adrenalin skal merkes 
særskilt når det tas ut av kjølig oppbevaring. Se sjekkliste: PrT03.01/21-05 Legemidler - 
kassasjon ved avvik i temperatur
(Motsatt: Alle medikamentene med unntak av Furosemid tåler å bli oppbevart i 
kjøleskap.)

Kontroll.
Seksjonsleder har ansvar for at legemiddellageret følges opp sikkerhetsmessig og 
hygienisk.
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For hvert lager skal det etableres kontrollrutiner for hver vakt/døgn for å sjekke at 
lagerbeholdning er iht. oppsett. For kontroll av A- og B-preparater, se kapittel 
Internkontroll under.

Utskiftning /erstatning av legemidler
Anskaffelse av legemidler til ambulansene skjer primært ved at forbrukt medikament 
erstattes fra den avdeling pasienten avleveres, mot dokumentasjon om at legemiddelet 
er gitt, se: PrT03.01/21-02 Legemidler - Bruk og utskiftning i ambulansetjenesten

Bestilling av legemidler – etterfylling lokalt lager.
Lokalt lager etterfylles ved at det bestilles medikamenter fra nærmeste sykehusapotek 
når lageret når et visst minimunsnivå. PrT03.01/21-12 Legemidler - Rekvisisjon er 
forhåndsgodkjent av medisinsk rådgiver, og underskrives av seksjonsleder eller annen 
ansatt etter fullmakt fra seksjonleder. Seksjonsleder skal oversende navn på de som har 
fullmakt til å rekvirere, til lokalt sykehusapotek.

Internkontroll 
Legemiddellager
Ved seksjonene i ambulanse-avdelingen skal det for alle ambulansene/stasjoner være 
etablert rutiner for kontroll og dokumentasjon av at antall og type legemidler er i ht. 
oppsett, ved hvert vaktskifte. Ukentlig skal det være kontroll av at legemidler ikke er 
gått ut på dato. 

Ambulansestasjoner som har lokalt lager av medikamenter, skal ha etablert 
kontrollrutiner for dette lageret. PrT03.01/21-02 Legemidler - Bruk og utskiftning i 
ambulansetjenesten

Kontroll- og sjekklister skal oppbevares i minimum 3 år som en del av avdelingens 
resultatdokumentasjon i kvalitetssystemet, og skal på forlangende kunne fremlegges for 
Statens Helsetilsyn. Seksjonsleder skal via sjekklister og fysisk kontroll forsikre seg om 
at kontrollene følges opp. Se PrT03.01/21-10 Legemidler - Månedsoppgjørsskjema A/B 
preparater

Narkotikakontroll
Det skal føres narkotikakontroll for A+B-preparater for hvert lager. Dette gjelder pr. dd. 
Fentanyl, Midazolam, Ketamin, Morfin og Stesolid i dagens medikamentoppsett i 
ambulanser tilknyttet SI. Skjema for Legemidler - regnskapsskjema A / B preparater 
settes inn i egen A5-perm. Det skal føres månedsoppgjørsskjema for alle 
medikamentlagre, som sendes nærmeste sykehusapotek ved hver måneds slutt. Vedr. 
utfylling av slikt skjema, se:
 PrT03.01/21-10 Legemidler - Månedsoppgjørsskjema A/B preparater

Internrevisjoner mv.
Sykehuset Innlandet har inngått avtale med Sykehusapotekene HF om leveranse av 
legemiddelrevisjon, rådgivning og undervisning. Divisjon prehospitale tjenester inngår 
årlig Delavtale 1, tilknyttet overordnet avtale. Årlig plan for gjennomføring av avtalens 
innhold utarbeides i samarbeid med Sykehusapotekene i begynnelsen av hvert år.

Referanser
SI/21.01-02 Legemidler - Legemiddelhåndtering, ansvar
SI/21.01-04 Legemidler - Medisinrom, oppbevaring og hygiene
SI/21.01-06 Legemidler - Ordinering
SI/21.01-12 Legemidler - Narkotikaregnskap
PrT03.01/21-02 Legemidler - Bruk og utskiftning i ambulansetjenesten
PrT03.01/21-06 Legemidler - Medikamentoppsett og etterbestilling til lokalt lager
PrT03.01/21-12 Legemidler - Rekvisisjon
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PrT03.01/21-14 Legemidler - Veileder fra Helse Sør-Øst 2015

 Forskrift om legemiddelhåndtering
 Rundskriv om legemiddelhåndtering
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