
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 
Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF)  
Kontaktperson: Renate Elenjord (leder) 
E-postadresse: sykehusfarmasi@gmail.com 

 

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 

 
Skulle gjerne vært mer beskrivelse om mangel og utfordringer knyttet til legemiddel grunndata.  

 
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 

Kapitlet er veldig generelt. Skulle gjerne vært mer konkrete og detaljerte mål som er målbare. Viktig med 
felles grunndataløsning for legemidler og digitale systemer som er kompatible. Vi savner mål knyttet til 
digital forskrivningsstøtte for eksempel farmasøytvalidering. 
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Mål 1: Arbeidsprosesser  
Vil ha mer utdyping her om hva som kreves. Vi håper ambisjonene er høyere enn minste mål som er i 
bruk i dag. Mål kan lett innfris hvis man ser på minste krav til prosess, informasjons- og kunnskapsstøtte. 

 

Mål 2: Samhandling  
Ønsker et punkt om digital samhandling og informasjonsflyt mellom helsepersonell som for eksempel 
samhandling mellom apotek og fastlege. 
 

Mål 3: Innbyggermedvirkning  
Dette punktet er dekkende.  

 
Mål 4: Legemiddeldata 
Arbeidet må sees opp mot legemiddel grunndata og vedtatt strategi på dette. 

 
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 

Punktene er hensiktsmessig, men ønsker et punkt om at spesialisthelsetjenesten sine digitale systemer 
må innføres fullt ut, videreutvikles og kunne samhandle med de øvrige digitale tiltaksområdene 
beskrevet.  
 

4) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasientens legemiddelliste   
Tiltaksområdet er dekkende. 
 

5) Tilbakemelding på tiltaksområde: Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og 
omsorgssektor   
Tiltaksområdet er dekkende. 
 

6) Tilbakemelding på tiltaksområde: Kritisk legemiddelinformasjon   
Begrepene kritisk legemiddelinformasjon og legemiddelreaksjoner kan med fordel beskrives. Det er viktig 
at farmasøyter både i primær- og spesialisthelsetjenesten får tilgang til kritisk legemiddelinformasjon.  
 

7) Tilbakemelding på tiltaksområde: Legemiddel grunndata   
SAFEST bør benyttes som løsning for hele helsevesenet. 
 

8) Tilbakemelding på tiltaksområde: Data på legemiddelbruk  
Tiltaksområdet er dekkende. 
 

9) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasient- og innbyggerrettet legemiddelinformasjon 
Tiltaksområdet må understøtte veiledningsplikt i apotek. 
 

10) Tilbakemelding på tiltaksområde: Tilgang til legemidler (beredskap)  
Tiltaksområdet er dekkende. 
 

11) Tilbakemelding på tiltaksområder: Normerende produkter for digital samhandling 



Viktig å videreføre arbeidet med SAFEST hvor internasjonale standarder på legemiddelområdet allerede er 
tatt i bruk.  
 

12) Har dere tilbakemeldinger på hvordan planen skal følges opp (kapittel 5)?  
Sykehusapotekene bør representeres i utvalget for digitalisering på legemiddelområdet.  
 

13) Har dere innspill til vedlegg A, Helsepolitiske mål og føringer på legemiddelområdet? 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

14) Har dere innspill til vedlegg B, Nåsituasjon - digitalisering på legemiddelområdet? 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

15) Har dere innspill til vedlegg C, Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdet, 
notat fra Nasjonalt senter for e-helseforskning? 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 

16) Har dere andre innspill og tilbakemeldinger? 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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