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Vi viser til ovennevnte høring om de forskriftsendringer departementet vurderer som nødvendige for å etablere 
pasientens legemiddelliste, oversendt fra HOD 2. juni 2017.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har ved flere anledninger, blant annet i vårt høringssvar om endringer i 
reseptformidlerforskriften (31.05.2016),  påpekt betydningen av trygg legemiddel-behandling i alle ledd 
(forskrivning/dispensering/administrering og oppfølging). 

Uønskede hendelser knyttet til «Legemiddelrelatert skade» er også hvert år blant de hyppigst forekommende målt med 
GTT verktøyet (sykehus). Og innspill og tilbakemeldinger fra våre medlemmer bekrefter at det absolutt er grunn til å 
anta at det er store utfordringer på dette området også i kommunale helse- og omsorgstjenester, bl a i sykehjem og 
hjemmesykepleie. 

Siden den ovennevnte høringen i 2016 har innføring av og innholdet i primærhelseteam blitt mer tydeliggjort. Korrekt 
legemiddelbruk (avstemming) vil bli en viktig oppgave i disse teamene der bl a. sykepleiere vil spille en sentral rolle. 
 
NSF er positiv til de hovedgrepene omtalt høringsnotat og i de fleste formuleringer i forslag til forskriftsendringer. For å 
tydeliggjøre og styrke «eierskapet» hos alle helsepersonellgrupper som er involvert i alle faser i legemiddelhåndteringen 
har vi følgende konkrete forslag til forbedringer og presiseringer/tillegg:   

- NSF savner en mer konsistent bruk av begreper knyttet til de ulike grupper autorisert helsepersonell med 
rekvireringsrett (jf. def. § 1.3 pkt 5; rekvirent):

I § 2-1 – nytt sjette ledd; når en lege gjør endring… : foreslås endret til «rekvirent»
I §3-3 benyttes  «leger», «rekvirent», «tannleger, jordmødre og helsesøstre med 

rekvireringsrett» på en måte som synes å være lite presist. 
- Vi mener at opplysninger om Alvorlige legemiddelreaksjoner/livstruende tilstander – CAVE jf. 
( § 1-7 andre ledd c) og § 6-1) ikke skal slettes. Bør være grunnlag for å vurdere et unntak her.
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- Legemiddelgjennomgang omtalt i § 1-7 andre ledd c) vil være et sentralt grep for bedret pasientsikkerhet 
(primærhelseteam). I forslaget til endringer i kjernejournalforskriften  § 9 nytt  fjerde ledd heter det: «Helsepersonell som 
trenger det for å yte forsvarlig…. . Vi mener at tilsvarende presise beskrivelse av «tilgangsstyring» bør finnes i 
reseptformidlerforskriften. Dette både på grunn av arbeid i primærhelseteam, og for forsvarlig tilgang 24/7 til 
opplysninger for autorisert helsepersonell, som ansvarshavende sykepleiere osv i hjemmesykepleie, sykehjem og andre 
døgnkontinuerlige tjenestetilbud.  

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By                      Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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