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Til 
 
Eli Julseth Birkhaug  
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Kopi: 
Enhetsleder psykiatri Silje B. Vigsnæs 
Enhetsleder somatikk og avdelingsleder avd. allmennpsykiatri Bjørn Arne Østevold   
Avdelingsleder dagkirurgisk avdeling Tarja Valtanen 
Avdelingsleder radiologiskavdeling Therese Von der Fehr 
Avdelingsleder avd. psykose Ina Rasmussen Nilsen 
Avdelingsleder psykose poliklinikk Kirsti Sætre 

 
 
 

   Bergen, 23.01.23 
    

 

ÅRSRAPPORT 2022 for Betanien Sykehus  
fra avdeling for farmasøytiske tjenester (AFT) 

 
 
Ett av formålene til Sjukehusapoteka Vest HF er å tilby farmasøytiske tjenester som kan bidra til rasjonell og sikker 
legemiddelbruk i helsetjenesten. 
 
I gjeldende hovedavtale mellom Sjukehusapoteka Vest HF og Betanien sykehus fremgår det at samarbeidet 
mellom Betanien sykehus og AFT, blant annet skal bidra til: 

 sikker og trygg legemiddelhåndtering for pasienter og ansatte 

 å videreutvikle sikker, rasjonell og økonomisk legemiddelbehandling 

 å formidle kunnskap om legemidlene og bruken av disse 

 pasientsikker og kostnadseffektiv legemiddelforsyning i Helse Bergen 
 
Sjukehusapoteka Vest tilbyr følgende tjenesteområder;  

 Øvrige tjenester 

 Tjenester som følger vareleveranse 

 Logistikkrettede tjenester 
 
Farmasøyt Zahid Zarar har levert farmasøytiske tjenester til Betanien Sykehus i 2022. 
Stillingsstørrelse Betanien Sykehus: 10 %      
Ta gjerne kontakt ved innspill eller kommentarer til årsrapporten. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Zahid Zarar                                                      Trude Mellingsæter 
Sykehusfarmasøyt                                             Avdelingsleder AFT 
Mobil: 98669923 
E-post: zahid.zarar@sav.no 
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         ÅRSRAPPORT 2022 
fra Avdeling for farmasøytiske tjenester 
          Sjukehusapoteket i Bergen 
              Sjukehusapoteka Vest 

 
          BETANIEN SYKEHUS 
 

 
  
  
  

 

Tjenesteområde Aktivitet  
 

Øvrige tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige tjenester 
 

Gi farmasøytisk informasjon og rådgivning 
Muntlig og skriftlig farmasøytisk informasjon og rådgivning. Standardisert 
tilbakemelding, fortrinnsvis skriftlig med referanser, formidles direkte til 
spørsmålsstiller.  
 
 
Kommentarer: 
Farmasøyt fikk henvendelser fra avdelingsledere, sykepleiere og vernepleiere om 
forskjellige problemstillinger for legemiddelhåndtering. Svarene ble sendt direkte til 
spørsmålsstillere. 
 
Andre dokumenter som ble sendt: 
Oppdaterte tabeller for antivirale midler fra Helse Bergen 
Nye regler for retur av legemidler fra Sjukehusapoteket i Bergen  
 
Følgende to utgaver av AFT sin informasjonsavis Stikkpillen ble også sendt til alle 
avdelinger med kopi til sykehusdirektør. 
Utgave 2-2022 Smertestillende legemidler 
Utgave 3-2022 Håndtering av smertestillende legemidler, case basert behandling      
 
 
Legemiddelrevisjon 
 
 
Kommentarer: 
Det ble gjennomført legemiddelrevisjon ved følgende poster: 
 
03.06.22: DKA  
22.06.22: Radiologisk avdeling 
31.08.22: Psykose døgnpost  
02.09.22: Psykose poliklinikk   
07.09.22: Allmenn døgnpost  
 
Tema: Gjennomgang av medisinrom 
 



 

Rapporter av legemiddelrevisjoner med observerte avvik og merknader ble sendt til 
avdelingsledere med kopi til sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug. 
Avdelingsledere var flinke med å følge opp rapportene. Farmasøyt fikk tilsendt 
tiltaksplan for lukking av avvik. 
Takk til sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug at hun følger opp alle rapporter og er 
flink med raske tilbakemeldinger på alle henvendelser. 
 
Delta i utvalg, komiteer og prosjekter 
 
Kommentarer: 
Farmasøyt deltok på årsplanmøte 26.01.22 med sykehusdirektør og andre ledere. 
Deltok på to fagmøter med fagsykepleier Erik Trondsen ved DKA. 
Deltok på fire fagmøter med sykepleiere/vernepleiere både ved Allmenn post og 
Psykose post i forbindelse med narkotikaregnskapsføring og kontroll av narkotika. 
 
Arbeide med skriftlige legemiddelhåndteringsprosedyrer/retningslinjer 
Bidra til revidering, implementering og evaluering av retningslinjer for 
legemiddelhåndtering.  
 
Kommentarer: 
Enkelte oppdaterte prosedyrer i NetPower ble gjennomgått og godkjent av 
farmasøyt.  
 
 
Undervisning 
 
Kommentarer: 
Alle avdelinger fikk tilbud om undervisning i forskjellige tema. 
Det ble gjennomført 2 timers undervisning ved Allmenn døgnpost.  
Tema: Håndtering av A og B preparater, lover, forskrifter og lokale retningslinjer 
om A og B preparater, misbrukspotensialet, forebyggende tiltak mot misbruk, 
utvikling av innkjøp av A og B preparater ved avdelingen i de siste tre årene. 

Logistikkrettede 
tjenester 

Utarbeide og vedlikeholde basislistesortiment i elektroniske 
bestillingsløsning  
Rådgivende farmasøyt bidrar med vedlikehold av basislister i samarbeid med 
lege/sykepleier ved Betanien Sykehus og andre farmasøyter på Sykehusapoteket. 
 
Kommentarer: 
Basislister til DKA, Allmenn post, Psykose post og Radiologisk avdeling ble 
oppdatert i høst 2022.  
 
 
Utarbeide legemiddelinnkjøpsrapporter og analyser  
Utarbeiding og analyse av legemiddelinnkjøps- og forbruksstatistikk. 

 Månedlig innkjøpstatistikk for A- og B-preparater leveres til aktuelle ledere   

 Innkjøpsstatistikk for antibiotika for Betanien Sykehus leveres til hygiene 
sykepleier 

 
Kommentarer:  
Innkjøpsstatistikk for A og B preparater ble utarbeidet av farmasøyt ved 
sykehusekspedisjon som ble formidlet til avdelingsledere med kopi til 
sykehusdirektør via farmasøyt Zahid. Alle månedlig oversikter for innkjøp av A og 
B preparater ble sendt regelmessig i hele 2022. 



 

I årsplan 2022 ble det bestemt at farmasøyt skal gjennomgå narkotikaregnskap fire 
ganger årlig (etter hvert kvartal) ved psykose døgnpost og allmenn døgnpost, to 
ganger årlig ved DKA. Denne oppgaven er gjennomført og rapporter av 
gjennomganger ble sendt til avdelingsledere med kopi til sykehusdirektør.  
 
Antibiotikastatistikk 2022 for Betanien Sykehus er sendt til hygiene sykepleier 
med kopi til sykehusdirektør. 
 
Ivareta oppgaver relatert til vare- og informasjonsflyt for legemidler uten 
markedsføringstillatelse (uregistrerte) (A.3). 
Ferdigstille/videreformidle søknad om bruk av legemidler uten 
markedsføringstillatelse for seksjonen. 

- Utarbeide utkast til søknader. 

- Gjennomgå månedsrapport mht. vareutvalg for å kontrollere og legge til 
rette for at det foreligger godkjente søknader 

- Utarbeide/innhente relevant engelsk/nordisk SPC og 
merking/informasjonsmateriale slik at helsepersonell og pasient kan 
håndtere legemiddel på riktig måte 
 
 

Kommentarer: 
Skjema for alle innkjøpte uregistrerte legemidler vil bli utfylt. Venter tilbakemelding 
fra sykehusekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Bergen. Skal ordne signatur fra 
overlege Eli Julseth Birkhaug. Overlege Eli pleier å signere for alle uregistrerte 
legemidler for hele sykehuset. Ferdig utfylte skjema etter signatur vil bli levert til 
sykehusekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Bergen.  
 
 

 


