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Høring - Pasientens legemiddelliste

Riktig  legemiddelbruk er en viktig  forutsetning  for rett  helsehjelp.
17%  av registrerte pasientskader skyldes bruk av legemidler.
Det  fremgår ikke  av  høringsnotatet  om legemidlene  er  forordnet  på indikasjon eller  er  
brukt  utenfor indikasjonsområde.
Uansett  er  tallet  for  høyt og det på  tide  det på  systemnivå forsøkes å  gjøre  noe  for å  
redusere  legemiddelrelaterte pasientskader.

Departementets  forslag om  Pasientens legemiddelliste virker  fornuftig,  men det  forutsetter 
en  del  tiltak for  at  det  skal  virke  etter  hensikt:

1. Alle pasientjournalsystem i  primærhelsetjeneste og  spesialisthelsetjeneste må 
knyttes sammen og  alle  må  knyttes  til  Reseptformidleren / Pasientens 
legemiddelliste.
Spesielt  skjer  det utstrakt feilmedisinering fordi  sykehjemmenes journalsystem ikke 
er knyttet  til  RF.

2. Det  er  forståelig at Legemiddelliste  ikke oppdateres under  sykehusopphold , men 
den  må oppdateres ved utskriving.
Pasientansvarlig  lege i  spesialisthelsetjenesten må  ha  det  ansvaret.

3. Anmerkningen  CAVE  i  RF  må kvalitetsikres.
Urettmessig registering  av  CAVE kan  føre til  valg  av legemidler som er mindre 
effektive og noen  ganger  farlige.

4. Skal  fastlegene  ha  et  særskilt  ansvar  for  oppdatering , noe de  bør ha , må det være  
implementert  i Fastlegeordordningen. Det må bli forstått  at  dette  arbeid  tar  tid, ofte  
lang tid.
Altfor  mange oppgaver har siden  2012blitt lastet  over  på  fastlegene uten  tanke på 
at nye arbeidsoppgaver krever  tid til å utføre dem.
Dette  er  registrert  som  en av  de  viktigste årsakene  til  flukt  fra  FLO.



5. Dersom  pasient  skal ha  rett  til  å  reservere seg mot at  behandler  skal ha kunnskap 
om sin legemiddelliste, må behandler ha rett til å reservere  seg mot å  behandle 
vedkommende.
Det  er noen ganger umulig å ha  faglig ansvar  for  behandling uten å vite hvilke 
legemidler en  pasient  bruker.

6. Det  anbefales at  farmasøyt  blir  en  del  av det planlagte Primærhelsetjenesteteam og  
at  det  fastsettes i  forskrift  at  farmasøyt brukes   ved  legemiddelgjennomgang i 
sykehjem og i hjemmetjenester.
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Tore Dahl
Kommuneoverlege i Brønnøy.
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