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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NASJONAL KJERNEJOURNAL 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 300 medlemmer. Vi er en uavhengig interesseforening 

for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave 

å arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, 

distribusjon og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning 

av helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. 

NSF velger å kommentere bruk av kjernejournal i arbeid med legemiddelavstemninger i forbindelse 

med innskrivning og utskrivning i spesialisthelsetjenesten samt informasjon fra reseptformidleren. 

Erfaringer fra arbeidet med legemiddelavstemninger viser at det er vanskelig å finne informasjon om 

hva pasientene faktisk står på av legemidler. Innføring av nasjonal kjernejournal vil bidra til bedre 

kvalitet på informasjonen om hvilke legemidler den enkelte pasient bruker, men den kan ikke 

benyttes som den eneste kilde til for å kunne sette sammen pasientens liste over legemidler i bruk 

(LIB) ved innskrivning. Sammenstilling av listen over legemidler i bruk gjøres ofte av annet personale 

enn lege, f.eks sykepleier eller farmasøyt. Derfor er det viktig at både lege og leges medhjelper gis 

tilgang i å slå opp i reseptformidleren. Dette gjelder også i akuttsituasjoner der pasientens samtykke 

ikke kan innhentes. I Danmark benyttes nå farmasøyt i akuttmottak til å sammenstille LIB. Den 

foreslåtte § 7 annet ledd utelukker denne muligheten i Norge. I §7 annet ledd bør det tilføyes: og 

annet helsepersonell med tjenstlig behov. 

§ 4 punkt 4 a) Bør endres til fra Reseptformidleren som er rekvirert og/eller utlevert. Bakgrunn:  På 

denne måten blir lovteksten  i samsvar med den forslåtte endringen i forskrift om Reseptformidleren. 

Det er foreslått at alle reseptekspedisjoner fra apotek eller bandasjist skal meldes til 

Reseptformidleren slik at det som også er rekvirert på annen måte enn via e-resept blir tilgjengelig. 
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