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Høring - krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon og 
utdyping av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek

Helse Midt-Norge RHF mener prinsipielt at farmasøytisk kompetanse i pasientbehandling i 
førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten ikke har vært tilstrekkelig utnyttet. 
Apotek og farmasøytisk kompetanse er et ledd i behandlingsprosessen, både som leverandør av 
kunnskaps- og varer til tjenesten og direkte til pasient.  
Det er følgelig viktig at også denne virksomheten inngår som en del av den samlede 
dokumentasjon av behandlingen.  
Helse Midt-Norge støtter derfor forskriftens intensjon om å sikre dokumentasjon fra alle deler av 
den kliniske prosessen.

Forskriften omhandler dokumentasjonsplikt av ”ekspederingen” av selve revisjoner og resepter 
med tillegg av den faglige vurderingen som utøves. Integrasjon av kunnskapsområdene til apotek 
og øvrige helsetjenester er flere steder godt utviklet, og disse stedene griper prosessene inn i 
hverandre på en måte som gir merverdi for pasient og behandler. 
Farmasøyter tar opp legemiddelanamneser, deltar i legemiddelgjennomganger, gjennomfører 
legemiddelsamtaler og er integrert i utskrivningsprosessen i sykehusene ut over selve 
ekspederingen. Legemiddelgjennomganger gjøres også i kommunale virksomheter.
Slik vi ser forskriften ivaretar den bare en liten del av den prosessen som skjer i apotekene

Forskriften ser også ut til å være innrettet mot den delen av dokumentasjonen som skal sikre en 
retrospektiv gjennomgang av den samlede aktivitet. Dette vil bli ivaretatt ved lagring av resept og 
rekvisisjon med de påtegnelser som er gjort av apotek. Det er i forskriften satt begrenset tid for 
denne plikten til oppbevarings, noe som avviker for pasientdokumentasjonen for øvrig 
(Pasientjournalen). 

Helse Midt-Norge RHF ser ikke at den rollen dokumentasjonen har i kommunikasjonen mellom 
aktørene i behandlingskjeden er tilstrekkelig ivaretatt. Dokumentasjonen i apoteket er ikke 
tilgjengelig for prosessen for øvrig, og i noen tilfeller er informasjonsgrunnlaget for apotekets 
faglige vurdering mangelfull (for eksempel opplysninger om samlet medisinering ved ekspedering 
av enkeltresept)



Side 2

Forskriften virker ikke omfattende nok i forhold til behovet for klargjøring av 
dokumentasjonsplikten.  

Med vennlig hilsen

Nils Hermann Eriksson
Direktør for helsefag, forskning og utdanning Arild Vassenden

rådgiver


