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 Høringssvar om Pasientenes legemiddelliste 

Det helsevitenskapelige fakultet har anmodet Institutt for farmasi som forsker på riktig bruk av legemidler og 
systemer/metodikk/arbeidsmetoder som støtter opp om dette, om å vurdere høringen om pasientenes 
legemiddelliste.  

 
I de målinger som Institutt for farmasi har gjort i både primær- og spesialisthelsetjenesten har vi identifisert 
store utfordringer med å fremskaffe en korrekt liste over hvilke legemidler pasienter bruker. Spesielt er det 
stor kommunikasjonssvikt ved skifte av omsorgsnivå, hvilket for noen pasienter skjer hyppig. I tillegg forstår 
vi at fastlegen, som i mange tilfeller skal inneha en fullstendig oversikt over legemidlene pasienten 
hans/hennes bruker, ikke har denne oversikten. Det kan være mange årsaker til dette, blant annet at man ikke 
har elektroniske systemer som «snakker sammen» godt nok eller ivaretar denne oppgaven. 

Det helsevitenskapelige fakultet støtter fullstendig Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å etablere en 
elektronisk løsning for en samlet oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Uansett hvordan man tenker dette 
skal utføres, er følgende viktig: 

- Ivareta personvernet 
- Sørge for at systemet skal ivareta en «komplett» legemiddelliste slik at helsepersonell kan stole på at 

informasjonen er riktig. 
- Sørge for at legemidler som er unntatt reseptplikten (f.eks. paracetamol, ibuprofen, pantoprazol etc.) også 

kan inndateres i systemet. 
- Sørge for at det ikke eksisterer to/flere parallelle system (f.eks. reseptformidler og kjernejournal) hvor 

opplysningene ikke er samordnet. 
- Ivareta brukerperspektivet slik at det er enkelt for forskriver både å skaffe seg en oversikt over hva andre 

forskrivere har forskrevet, men også å oppdatere egne forskrivninger. 
- Sørge for at alle helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten, og ikke bare forskriver, har tilgang til 

informasjon om legemiddelbruk når det er behov for dette. Dette gjelder også primærapotek som ofte er 
første instans hvor pasienter søker hjelp for sine plager. I sykehus, har farmasøyter i tverrfaglige team 
støtt på utfordringer i form av at de må be om samtykke fra pasienter (som noen ganger ikke er i stand til 
å kommunisere pga f.eks. hjerneslag) for å kunne få fullstendig oversikt over legemidler på lik linje med 
legen. 
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Vi ønsker lykke til med denne forskriftsendringen som vi støtter og mener er på høy tid innføres.  

 

Vennlig hilsen 

 

Sameline Grimsgaard 
Dekan 
Sameline.Grimsgaard@uit.no 
Det helsevitenskapelige fakultet 

 
Thrina Loennechen  
Instituttleder 
Thrina.Loennechen@uit.no 
Institutt for farmasi 
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