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Høringssvar – Pasientens legemiddelliste  

Norges forskningsråd støtter arbeidet med å etablere én nasjonal oppdatert legemiddelliste for den 

enkelte pasient, fordi dette vil styrke pasientsikkerheten og øke kvaliteten i behandlingen. 

Som det står i høringsnotatet er det lite forskning om omfang og konsekvenser av feil 

legemiddelhåndtering. Tall fra meldesystemet tyder på at om lag en femtedel av alle feil som skjer i 

spesialisthelsetjenesten er knyttet til feil legemiddelbruk. Videre ser det ut til at 5-10 % av 

sykehusinnleggelsene på indremedisinske avdelinger kan skyldes uheldig legemiddelbruk. Det er viktig 

og ønskelig å følge etableringen av pasientens legemiddelliste med mer forskning, slik at det blir mulig å 

studere de forventede positive effektene av tiltaket. 

Forskningsrådet vil særlig rette oppmerksomhet mot høringsnotatets kapittel 4 om Sekundærbruk og 

forholdet til reseptregisteret.  Reseptregisteret er den viktigste kilden til legemiddelbruk på individnivå, 

og registeret har de siste årene gitt grunnlag for god og viktig forskning på legemiddelområdet. Vi 

støtter derfor departementets forslag om å endre reseptregisterforskriften (§ 1-8) slik at registeret 

utvides til også å omfatte legemiddelbehandling i institusjon.  En slik endring vil gjøre kunnskapen om 

befolkningens legemiddelbruk bli mer komplett og muliggjøre ny forskning bl.a. om legemiddelbruk i 

sykehjem.  

Vi er også positive til at departementet gjør de foreslåtte forskriftsendringene for å få fram 

legemiddelstatistikk på bydelsnivå i store byer.  Prinsipielt mener Forskningsrådet at mest mulig data fra 

legemiddellisten bør kunne være tilgjengelig i anonymisert form for forskning.  
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