
 

 

Høringssvarskjema:  
 

Effektiv og trygg legemiddelbruk 

Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026) 

 

Der høringsinstansen har innspill, er det ønskelig med begrunnelse og eventuelt forslag til endringer. 

Merk skjemaet med «Saksnummer 22/684», lagre som PDF og send på e-post til 

postmottak@ehelse.no  

 

Frist: 22.desember 2022 

Kryss av for type organisasjon/virksomhet: 

 

☐Statlig etat, ombud eller fagråd 

☐Fylkeskommune/Statsforvalteren 

☐Kommune/KS 

☐RHF/Helseforetak 

☐Fag- og interesseorganisasjoner 

☐Pasient- og brukerorganisasjon 

☐Forskning- og utdanningsorganisasjon 

☐Privat virksomhet/næringsliv 

☐Privatperson 

☒Annen enn nevnt ovenfor 

 

Kontaktinformasjon 

Navn på virksomheten (statlig etat, kommune, privatperson osv.): Hove Medical Systems AS  

Kontaktperson: Anita Hardangen 

E-postadresse: anita.hardangen@hovemedical.no  
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1) Er beskrivelsen av utfordringsbildet (kapittel 2) i hovedsak dekkende for den reelle 

situasjonen? Utdyp gjerne i fritekstfeltet. 

 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

 

De utfordringer som er forklart i kap 2 er også det vi opplever som leverandør av EPJ.  

 
2) Beskriver de foreslåtte målene for digitalisering på legemiddelområdet (kapittel 3) en 

ønsket, felles retning på kort og mellomlang sikt? Utdyp gjerne i fritekstfeltet? 

 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Mål 1: Arbeidsprosesser  

Burde det stått autorisert helsepersonell i beskrivelsen? Blir litt vagt når det står slik. Hva slags 

helsepersonell skal ha denne tilgangen?  

 

Mål 2: Samhandling  

Samme kommentar som forrige 

 

Mål 3: Innbyggermedvirkning  

Bra punkt, dette vil være positivt for pasientene. Men hva med de som ikke har digital tilgang til dette?  

 

Mål 4: Legemiddeldata 

Et viktig punkt, fint med enklere og utbedret tilgang  

 

3) Er de foreslåtte tiltaksområdene (kapittel 4) hensiktsmessige for å møte utfordringsbildet? 

Utdyp gjerne i fritekstfeltet 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

4) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasientens legemiddelliste   

Kjernejournal er fortsatt mangelfull mange steder, bør nok ha fokus på at dette er bedre utbredt fremover. 

E-multidose blir veldig bra, men fortsatt mange apotek som ikke dette fungerer på, viktig at det ikke tar for 

lang tid før dette også er på plass.  

 

5) Tilbakemelding på tiltaksområde: Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og 

omsorgssektor   

Fint at det som fungerer i spesialisthelsetjenesten kan overføres til bruk i kommunene, større trygghet ved 

legemiddelhåndtering.  

 

6) Tilbakemelding på tiltaksområde: Kritisk legemiddelinformasjon   

Cave etc som finnes på pasientene bør kunne finnes i RF også. Jo mer info om dette, jo bedre og tryggere 

er det for pasientene. Positiv til det som foreslås.  

 



7) Tilbakemelding på tiltaksområde: Legemiddel grunndata   

Godt punkt, ingen kommentar utover det.  

 

8) Tilbakemelding på tiltaksområde: Data på legemiddelbruk  

Viktig å få dette på plass, stor etterspørsel fra kunder på dette område.  

 

9) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasient- og innbyggerrettet legemiddelinformasjon 

Informasjon må ikke bare være digital selv om det er målet med denne planen. Fortsatt pasient – og 

innbyggergrupper som må få bedre informasjon og forklaringer når det gjelder legemiddelbruk, ikke bare 

digitalt.   

 

10) Tilbakemelding på tiltaksområde: Tilgang til legemidler (beredskap)  

Viktig punkt med tanke på tiden vi er inne i nå. Sjelden dette er kommunisert godt nok til de som etterspør 

og trenger informasjon. Tommel opp for en digital tilgang her.  

 

11) Tilbakemelding på tiltaksområder: Normerende produkter for digital samhandling 

Viktig med internasjonale standarder, kodeverk som kan brukes på tvers er viktig for kunder som går over 

fra et journalsystem til et annet, det er stadig bytte på det plan.  

 

12) Har dere tilbakemeldinger på hvordan planen skal følges opp (kapittel 5)?  

Positivt tiltak med referansegruppe, fokus på koordinering er bra, tett samarbeid og handlingsrom for 

innovasjon på dette området er viktig.  

 

13) Har dere innspill til vedlegg A - Helsepolitiske mål og føringer på legemiddelområdet 

Målene er dekkende for innholdet.  

14) Har dere innspill til vedlegg B, Nåsituasjon - digitalisering på legemiddelområdet? 

Gode nøkkelord, viktig at det også har fokus på internasjonalt arbeid. Pasienter mer flyttbare enn tidligere, 

godt punkt at det er med. Finansiering for gjennomføring må være tilstede, vil være kostnader å få alt på 

plass. 

 

15) Har dere innspill til vedlegg C, Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdet, 

notat fra Nasjonalt senter for e-helseforskning? 

Komplekst og stort område, mye tungt, men spennende materiale. Ingen kommentar utover dette.  

 

16) Har dere andre innspill og tilbakemeldinger? 

God og oversiktlig fremlegg av en høring. Viktig arbeid som er lagt ned. Håper dette blir så bra som det ser 

ut til :-)  

 

 

 

 

 

 

 


