
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
HØRING KRAV TIL OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER I APOTEK 
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjons- og fagforeningen for 
farmasøyter. Foreningen arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk 
standard blant våre 3100 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell 
med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele 
spennet fra forskning via produksjon til klinisk bruk av legemidler. 
 
Norges Farmaceutiske Forening stiller oss positive til at det nå foreslås krav til oppbevaring 
av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon og utdyping av journalføringsplikt 
for helsehjelp i apotek. 
 
Mange opplysninger blir allerede lagret i apotekenes datasystem, men det er fint at det 
foreslås en lovpålagt plikt for dette og bestemmelser om hva som skal journalføres.  
 
 
Journalforskriften § 2 
 
Farmaceutene stiller oss positive til at det nå foreslås at forskriften også skal gjelde personell 
som yter helsehjelp i apotek. 
 
 
Journalforskriften §9 
 
Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av journalopplysninger) 
sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig 
oppfølgning. 
 
Vi mener at det bør åpnes for at farmasøyter i apotek som yter helsehjelp i enkelte tilfeller 
bør ha en plikt til å sende epikrise til fastlegen. Dette vil bli mer aktuelt nå som 
Samhandlingsreformen er iverksatt ved nytt år. 
 
I nasjonal helse- og omsorgsplan når det gjelder legemidler og legemiddelbehandling står 
det blant annet: 
 

 postmottak@hod.dep.no 
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Side 2 

Bedre utnytting av farmasøyters kompetanse kan bidra til riktigere legemiddelbehandling. 
Farmasøyter i helsetjenesten har tradisjonelt vært knyttet til rådgivning og tilsyn, men 
farmasøyter kan også bidra ved vurdering og oppfølging av legemiddelbehandling hos 
enkeltpasienter.  
Pasientveiledning, ved en samtale mellom pasient og farmasøyt, kan bidra til at pasienten får 
en bedre forståelse for egen legemiddelbruk. 
 
I tillegg sies det at hensiktsmessig bruk av IKT er en sentral forutsetning for å nå målene om 
en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i tråd med samhandlingsreformen. Elektronisk 
kommunikasjon skal være den vanlige måten å kommunisere skriftlig på. 
 
Legemiddelsamtaler, veiledning i forbindelse med røykeslutt osv vil være eksempler på 
helsehjelp det vil være naturlig å gi fastlegen informasjon om. 
 
 
Forskrift om legemidler fra apotek § 7-3. Ekspedisjon av mangelfull resept m.v. 
(nødekspedisjon)  
 
Når det anses påkrevet og reseptutsteder ikke kan treffes, kan apoteket ekspedere 
legemidler én gang etter resept som er avfattet i strid med noen av bestemmelsene i kap. 3, 
4 og 5. Det samme gjelder dersom resepten eller reiterasjonen er foreldet, jf. § 3-4, og også 
dersom pasienten ikke besitter resepten på ekspedisjonsstedet.  
Ved ekspedisjon etter første ledd skal det ikke utleveres større mengde av legemidlet enn 
nødvendig inntil reseptutsteder kan treffes og feilen rettes.  
Ekspedisjon etter denne paragraf skal dokumenteres særskilt i apoteket, jf. § 9-4, og påføres 
resepten dersom en resept har tjent som grunnlag for nødekspedisjonen.  
 
Om en nødekspedisjon er påkrevet vil alltid være selvstendig faglig vurdert av farmasøyten, 
og preparatet vil kunne utleveres uavhengig om en tidligere gyldig resept foreligger eller ikke. 
Farmaceutene foreslår derfor at det gis anledning til at disse reseptene registreres med 
farmasøyten som rekvirent da det er det som er realiteten. Den enkelte farmasøyten står selv 
faglig ansvarlig for utlevering av nødekspederte preparater. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES FARMACEUTISKE FORENING 
 
 
 
Tove Ytterbø       
 
Leder        
 
 

Brevet er godkjent elektronisk og mangler derfor underskrift. 


