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Anders Debes

Regional utviklingsplan 2040
- Innspill fra Regionalt legemiddelforum Helse Sør-Øst
Regionalt legemiddelforum HSØ er invitert til å komme med skriftlige innspill til planen og
ber om at følgende momenter vurderes:
•

Evidensbasert medisin – kunnskapsbasert praksis
o Understreke at utøvelse og utvikling av legemiddelområdet og helseteknologifeltet
generelt i HSØ hviler på en plattform av evidensbasert medisin som bygger på
kliniske studier, regulatoriske vurdering av nytte/risikoforhold, systematiske
evalueringer gjennom metodevurderinger
o Implementering av et felles europeisk system for metodevurdering fra 2025 blir en
sentral aktivitet i årene fremover som vil involvere fageksperter/klinikere m.fl.

•

Presisjonsmedisin
o Videre utvikling av presisjonsmedisin i forskning og klinisk praksis inkl.
systemer/algoritmer for beslutningsstøtte og implementering
o Understøtte koordinert vurdering, implementering og monitorering av legemidler
og diagnostiske metoder (companion diagnostics)
o Grenseflater og synergier mellom legemidler, medisinsk teknologi og
informasjonsteknologi vurderes og utvikles.

•

Legemiddelsikkerhet
o Samarbeid om forbedring og utvikling av systemer, prosedyrer og arbeidsprosesser
for å styrke legemiddelsikkerheten
o Videreutvikle og styrke arbeidet med legemiddelhåndtering i helseregionen med
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støtte (involvering) fra alle relevante personellgrupper og ledelse
o Vektlegge tiltak som støtter implementering av systemer og prosedyrer for
legemiddelhåndtering og legemiddelsikkerhet
•

Legemiddelberedskap
o Samarbeide og utvikle legemiddelberedskap i regionen og på HF-nivå som støtter
sikkerhet for legemiddelbehandling i normal drift og krisesituasjoner
o Bidra til å sikre hensiktsmessig koordinering med lokal, regional, nasjonal og
internasjonal beredskap på legemiddelområdet
o Sikre effektive prosesser for forebygging og håndtering av legemiddelmangler i
samarbeid med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og –beredskap,
Sykehusapotekene, de kliniske miljøene og aktører på nasjonalt og internasjonalt
nivå

•

Etablere, utnytte, videreutvikle og koordinere systemer og infrastruktur på
legemiddelområdet
o Utnytte kapasitet og potensiale i eksisterende verktøy og løsninger (e.g. elektronisk
pasientkurve) i pågående pasientbehandling, samt monitorering og datagenerering
over tid for å kunne understøtte kvalitet og pasientsikkerhet, revurderinger og
forskning
o Støtte etablering, utvikling og koordinering av støttesystemer og infrastrukturer på
legemiddelområdet (e.g. farmasitun, lukket legemiddelsløyfe m.fl.)

•

Medisinsk teknologi
o De samme punkter som nevnt over kan anvendes i omtaler av medisinske
teknologier; i.e. medisinsk utstyr, in vitro diagnostisk medisinsk utstyr
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