
                                                                 Progresjonsplan for legemiddelhåndtering, Institutt for sykepleie 

Godkjent av seksjonsleder mai 2019 Institutt for helse og sykepleievitenskap 

 

                        OM SYKEPLEIESTUDENTERS ANSVAR I FORBINDELSE MED LEGEMIDDELHÅNDTERING ·          

 

IS -7/2015: Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp:  

  

«Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring».   

Det følger av merknadene til «helsepersonelloven» at bestemmelsen åpner for at elever og studenter gis mulighet til å delta i rutinepregede 

aktiviteter. Det bestemmes videre at:   

«Elever og studenter bør gis ekstra oppfølgning. Oppfølgning og veiledning i praktisk pasientvirksomhet ansees som et viktig bidrag i 

kvalitetssikring av kvalifikasjoner og dermed også en sikkerhet for pasienter». 

   

Studenter vil vanligvis ha praksis på ulike avdelinger og institusjoner i helsevesenet. Det er normalt at det som ledd i den praktiske 

opplæringen inngår opplæring og praksis i håndtering av legemidler.  

En student vil ikke ha selvstendig myndighet til å håndtere legemidler. Praktisk opplæring i legemiddelhåndtering skal derfor foregå ved at 

autorisert helsepersonell med kompetanse innen legemiddelhåndtering er til stede og kontrollerer. Dette gjelder i utgangspunktet alle 

stadier av legemiddelhåndteringen fra klargjøring, kontroll til utdeling. Avhengig av den enkelte students kvalifikasjoner (teoretisk 

kunnskap, progresjon i studiet, erfaring og evne til å vurdere og mestre uventede situasjoner med mer) kan det være tilstrekkelig at 

praksisveileder er lett tilgjengelig, altså at veileder ikke behøver fysisk å være til stede når studenten utfører 

legemiddelhåndteringsoppgaver.  

Forskriften stenger ikke for at studenter gradvis kan opparbeide seg kompetanse og selvstendighet innen legemiddelhåndtering, og dermed 

bedre forberedes på hva som forventes av dem som ferdig helsepersonell.   

Hvorvidt en student kan gis mer selvstendige oppgaver må vurderes ut fra den enkelte student og hvilken type oppgave det er snakk om 

(hvilke pasienter, hvilke legemidler, administrasjonsmåte m.m). På samme måte som for annet helsepersonell vil det være virksomhetsleder 

(evt. faglig rådgiver) som må vurdere hvilke oppgaver og på hvilken måte studenter kan delta i legemiddelhåndteringen.  
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Relevante kompetanseområder   

Innledningsvis gir forskrift det en oversikt over forskjellige oppgaver som kan være knyttet til legemiddelhåndtering. Virksomhetsleder skal 

vurdere hvem som håndterer oppgaver knyttet til legemidler. Virksomhetsleder kan bestemme at noen skal gis enkeltstående oppgaver og at 

andre skal ha bredere oppgaver innen legemiddelhåndtering, slik at denne på best mulig måte kan benytte de kvalifikasjoner og kompetanse som 

finnes i virksomheten. Typiske oppgaver innen legemiddelhåndtering kan være knyttet til:   

 

§ 7. Krav til istandgjøring og utdeling: 

Helsepersonell skal sørge for at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte. 

 

Det forventes at studentene setter seg inn i følgende: 

• Legemidlenes virkning og virkemåte  

•  Holdbarhet og oppbevaring   

• Ulike legemiddelformer   

• Byttbare legemidler   

• Interaksjoner   

• Bivirkninger   

• Medikamentregning   

• Viten om dosering  

• Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger   

• Dokumentasjon.   

  

Kompetansekrav ved utdeling av ferdig istandgjort legemiddel til pasient, - jfr. punkt 2:  

Når det gjelder utdeling av ferdig istandgjort legemiddel til pasient, kan virksomhetsleder også benytte helsepersonell som ikke fullt ut 

innehar den erfaring eller kompetanse som eksemplifisert overfor. Fordeling av oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering skal baseres på 

samme prinsipper som ligger til grunn i helsepersonelloven § 5, (jfr. merknadene til § 4 b i forskriften). Det innebærer at tildeling av 
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oppgaver må skje etter en konkret vurdering av situasjonen (forhåndskontroll) og kvalifikasjonene til personen som delegeres oppgaven. 

Tildelingen forutsetter at personellet er gitt nødvendig opplæring for å kunne utføre oppgavene på en faglig forsvarlig måte.  

 

PROGRESJONSPLAN FOR STUDENTENES LEGEMIDDELHÅNDTERING I PRAKSIS:  

2. Semester  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.Semester  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

4. Semester 

Studenten skal gjøre seg kjent med legemidlene til sine 

pasienter. Det innebærer å gjøre seg kjent med virkning, 

bivirkninger, administrasjonsmåte, holdbarhet og 

oppbevaring, vanlig dosering og evt. interaksjoner. 

Sammen med sykepleier kan studenten gjøre i stand og 

dele ut legemidler til en gruppe pasienter. Studenten skal 

sammen med sykepleier observere og dokumentere 

virkning og evt. bivirkninger. Ved istandgjøring må 

studenten kunne regne ut mengde og/eller dose.  

 

Studenten skal gjøre seg kjent med de vanligste 

legemiddelgrupper innen praksisområdet. Under 

veiledning av sykepleier kan studenten gjøre i stand 

legemidler til teamets pasienter. Etter at legemidlene er 

kontrollert kan studenten dele ut disse, observere og 

dokumentere virkning og evt. bivirkninger, alt under 

veiledning av sykepleier. 

Sykepleier må være tilstede når studenten skal adm. 

legemidler som skal gis iv eller via sentralt venekateter.  

 

Studenten skal gjøre seg kjent med de vanligste 

legemiddelgrupper innen praksisområdet. Under 

forutsetning av at sykepleier er lett tilgjengelig kan  

 

 

 

 

 

 

 

5.Semester  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Semester 

studenten gjøre i stand legemidler til en gruppe 

pasienter og dele ut disse dersom de er kontrollert. 

Sykepleier må være tilstede når studenten skal adm. 

legemidler som skal gis iv eller via sentralt venekateter 

 

 

 

Studenter som synliggjør kunnskap og ferdigheter i 

medikamenthåndtering overfor veileder i praksis, kan 

få tillatelse til å dele ut medikamenter fra dosett og 

multidose. Ved administrering av evt. medikamenter 

skal dette alltid tas opp med veileder. Virksomhetsleder 

eller tilsvarende ansvarsperson på praksisstedet kan gi 

studenten tillatelse til dette. Tillatelsen skal være 

skriftlig og angi hva studenten har tillatelse til.  

  

  

Studenten kan gjøre i stand og dele ut legemidler til 

pasienter dersom sykepleier er lett tilgjengelig for 

veiledning (pr. tlf). Virksomhetsleder gir studenten 

skriftlig tillatelse til dette. 
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