Høringsinnspill
Tittel: Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av
legemidler m.m.
Direktoratet vurderer at veilederen i all hovedsak er entydig, klare og dekkende, men ønsker
å gi noen spesifikke tilbakemeldinger til forskriftens kapitler.

Kapitel
4-2

Innspill
Skriftlig rekvirering av legemidler til mennesker
Innledningsvis presiseres det at det i hht forskriftens §4-2 er bestemt at resepter
skal rekvireres via reseptformidleren. Dette betyr at resepter skal rekvireres
elektronisk. Videre sier veilederen at virksomhetsledere skal sikre at
virksomhetens systemer skal sikre at journalsystem kan ta i bruk nasjonale
felleskomponenter. I siste avsnitt nevnes rekvirenters som ikke kan benytte eresept. Det er rimelig å nevne veterinærer idet Reseptformidleren (RF), som er
en nasjonal løsning, ikke er lagt til rette for rekvirering til dyr. Men den er likevel
lagt til rette for at jordmødre, helsestasjoner og tannleger skal kunne bruke
løsningen, men deres journalsystemer er ofte ikke tilpasset for bruk av RF.
Det bør komme fram i veilederen at er stort fokus på digitalisering av
legemiddelområdet. Direktoratet for e-helse mener det er uheldig at store deler
av kommunehelsetjenesten ikke har tilgang til å rekvirere elektronisk. I et videre
arbeidet med digitalisering av legemiddelområdet er det viktig at det blir
tilrettelagt for å rekvirere legemidler elektronisk og at virksomheter sørger for at
journalsystemer kan koble seg på de nasjonale løsningene.
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Kommunene bør aktivt sørge for å begrense unntakene nevnt i siste avsnitt.
Opplysninger om legemiddel og dets bruk på resept/ Informasjon om
legemidlet

10-2
Forskriften har krav til opplysninger om legemiddel og dets bruk på resept i §5-5,
og krav om informasjon om legemidler §10-2.
I utprøvingen av PLL, har Direktoratet for e-helse erfart at brukskodene "fast,
behov, kur", som leger som rekvirerer legemidler sender med i resepten, ikke
alltid kommer med på etiketten som apotek skriver ut ved utlevering av
legemidler. Direktoratet for e-helse erfarer gjennom utprøvingen av PLL, at leger
som skriver resepter har et bevisst forhold til brukskodene. De forventer at
denne informasjonen formidles videre til pasient på etiketten. Dette er viktig for å
sikre riktig bruk av legemiddelet.
Dette er en problemstilling som er diskutert med behørige parter uten at det har
kommet en konklusjon på saken. Direktoratet mener det er viktig at man
kommer frem til en avklaring på hvordan brukskodene kommer frem på
informasjonen som pasienter får på legemiddelet de får utlevert, og at dette
formidles i veilederen.

