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Innspill til standard for kortfattet pasientrettet 
legemiddelinformasjon 

Vi viser til deres brev datert 15.01.2018 med invitasjon til innspill til kortfattet pasientrettet 
legemiddelinformasjon. 

Apotekforeningen støtter standarden for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon. Videre 
mener Apotekforeningen at « banken» bør forvaltes som en myndighetsdrevet og -finansiert kilde 
til legemiddelinformasjon for både innbyggere og helsepersonell. 

Apotekforeningen støtter oppsettet og tilnærmingen til standarden. Innhold og innholdsstruktur i 
standarden ansees ikke som uttømmende, men danner et godt grunnlag for en første versjon av 
«banken». Direktoratet bør vurdere åta med informasjon om legemiddelet er på dopinglisten, om 
dosering for reseptfrie legemidler samt et felt for praktiske råd, eksempelvis å «tenke igjennom 
hvordan du skal klare å huske åta legemidlene». Forvaltning og videreutvikling av 
legemiddelinformasjonene bør gjøres med interessentene, inklusive apotek, for å sikre riktig 
tilpasning til bruksområdet. 

Med hensyn til prioriteringskriteriene som angis i rapporten, bør det beskrives hvordan man vil 
innhente kunnskap om «i hvilken grad pasienter har spørsmål knyttet til bruken». De to andre 
kriteriene er enklere å operasjonalisere. 

Informasjonskilden er å anse som et tilbud, men innebærer ingen plikt til bruk. Det er derfor 
viktig å sikre høy kvalitet og relevans i legemiddelinformasjonen slik at brukerne opplever å ha 
nytte av og å kunne stole på innholdet. Direktoratet fore-helse bør samtidig sørge for en oversikt 
over av samtlige kilder til legemiddelinformasjon (felleskatalogen, legemiddelhåndboken, FEST 
mv.) som angir hvilke som har «masterdata». 

En felles kilde til pasientrettet legemiddelinformasjon vil ha lik struktur og innhold for alle 
målgrupper. Samtidig må det legges til rette for at sammenstillingen, 
presentasjon og bruk av informasjonen vil være forskjellige. Pasienter vil ha 
behov for kortfattet og lett tilgjengelig informasjon som gjør dem i stand til å 
forstå legemiddelets bruksområde og mulige bivirkninger, mens 
helsepersonell i apotek vil kunne benytte informasjonen til å gi mer 
utfyllende råd og veiledning til pasienten for å øke pasientsikkerheten og 
bedre behandlingsresultatet. En nasjonal database med pasientrettet 
legemiddelinformasjon vil kunne bli et nyttig hjelpemiddel når apotekene 
skal utføre strukturerte veiledningstjenester som Inhalasjonsveiledning og 
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Medisinstart på oppdrag fra myndighetene. Det er derfor viktig åta hensyn til slik bruk når 
databasen skal etableres. Apotekforeningen forutsetter også at legemiddelinformasjonen er 
strukturert, slik at denne kan benyttes til dokumentasjon av helsehjelp i apotekenes systemer. 

Apotekene vil kunne benytte den pasientrettede informasjonen i sine respektive apoteksystem, 
formidlet via felles bransjeløsning Eik. Direktoratet for e-helse må derfor utvikle et teknisk 
grensesnitt som Eik, og andre systemer, kan integrere seg mot. Direktoratet bør derfor beskrive 
nærmere hvordan legemiddelinformasjonen kan gjøres tilgjengelig for de ulike målgruppene. 
Arkitektur og forvaltningsmodell for tjenesten må også beskrives. 
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