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Tillegg til tildelingsbrev nr. 3 - Pasientens legemiddelliste - Utredning av 
tiltak for å avlaste fastlegene i utprøvings- og innføringsfasen 

 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til sentralt styringsdokument for digital samhandling 

steg 2, mottatt 17. januar 2022, som inkluderer videre arbeid med å realisere pasientens 

legemiddelliste. Departementet viser videre til tildelingsbrevet til Direktoratet for e-helse for 

2022 og oppdrag om å bidra til nødvendige forberedelser til gjennomføring av tiltakene i 

program digital samhandling steg 2 fra 2023. 

 

Departementet viser til at det i forprosjektet er lagt til grunn at fastleger vil ha en sentral rolle i 

arbeidet med å opprette første pasientens legemiddelliste for innbygger i utprøvings- og 

innføringsfasen, og at dette vil innebære merarbeid for fastlegene. Samtidig arbeider depar-

tementet med tiltak for å avlaste fastlegene for oppgaver. Høy arbeidsbelastning er en av 

hovedgrunnen til at mange kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger. 

Etter opprettelse og innføring av pasientens legemiddelliste vil fastlegene ha tidsmessig 

gevinst av løsningen, forutsatt at andre aktører gjør sin del av jobben. 

 

Departementet ber om at Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, 

foreslår mulige tiltak for å redusere fastlegenes merarbeid i utprøvings- og innføringsfasen av 

pasientens legemiddelliste. Som del av arbeidet bes det om at direktoratet gjør rede for 

økonomiske og administrative konsekvenser for aktører som blir berørt av de ulike tiltakene 

som foreslås. Videre skal det gjøres rede for hvordan eventuelle tiltak påvirker kostnader og 

gevinster slik dette er beskrevet i den samfunnsøkonomiske analysen, jf. vedlegg C 

Samfunnsøkonomisk analyse til sentralt styringsdokument av 17. januar 2022. 

 

Direktoratet for e-helse 

Postboks 221 Skøyen 

0213 OSLO 
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Vår ref 

21/3662-36 

Dato 
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Side 2 
 

Departementet ber Direktoratet for e-helse om å forankre forslag til tiltak med aktørene i 

sektoren.  

 

Frist: 1. juli 2022 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Ane Engelstad 

seniorrådgiver 
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