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Høringsuttalelse - Endring i forskrift og utlevering av legemidler fra apotek  

Direktoratet for e-helse viser til høring om forskriftsendringer i forskrift om rekvirering og 

utlevering av legemidler fra apotek. Direktoratet stiller seg i hovedsak positiv til de forslåtte 

endringene, og ser det som et viktig forslag i oppfølgingen av tiltaket «Forkorte 

gyldighetsperioden for antibiotikaresepter» fra Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 

helsetjenesten. E-helse deltar med representant inn i styringsgruppen for handlingsplan for 

antibiotikaresistens og har vært løpende involvert i dette arbeidet.  

Under følger innspill til enkelte av forslagene som er lagt frem.  

 

Departementets forslag til endringer i §3-4 

Som det fremgår av høringsnotatet har Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse 

vurdert hvordan en forkortet gyldighetsperiode for antibiotikaresepter kan implementeres. 

Etatene foreslår at det legges inn 10 dagers gyldighet for alle resepter på antibiotika (alle 

legemidler i ATC-gruppen J01) som en standard i FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). 

Det er viktig at rekvirenten kan overstyre denne gyldighetsperioden i pasientjournalsystemet da 

en del pasienter har behov for langvarig eller stadig tilbakevendende behandling med 

antibiotika, slik at en kort gyldighetsperiode for antibiotikaresepter ikke kan gjelde ubetinget.  

Departementet har vurdert at det ikke er behov for en særskilt omtale av antibiotikaresepter i § 

3-4 første ledd, men har i stedet formulert forskriften generisk for derved å åpne for at kortere 

gyldighetstid også kan benyttes for andre grupper legemidler.   

E-helse mener at en slik formulering potensielt kan få en negativ betydning for innbygger og 

kommunal pleie- og omsorgssektor. Dersom det blir en etablert praksis hos leger å forskrive 

resepter med kortere gyldighetstid, kan det bli vanskeligere for innbygger å holde oversikt over 

egne resepters gyldighet, fordi de ulike reseptene har forskjellig gyldighetsperiode. Tilsvarende 

kan det for kommunal pleie- og omsorgstjeneste også bli vanskeligere å holde oversikt over 

resepters gyldighet for pasienter de har overtatt legemiddelansvaret for.  

Direktoratet vil også vise til høringssvar til endring av reseptformidlerforskriften mv. vedrørende 

Pasientens legemiddelliste. Der ble det fremhevet at lagringstiden på Pasientens 

legemiddelliste ikke bør knyttes opp mot en tidsperiode etter reseptens gyldighetstid, med 

referanse til dette endringsforslaget. Det er viktig at en forskriftsendring her tar dette med i 

endring av bestemmelsen.   
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Tekniske endringer  

Departementet foreslår videre å gjøre noen endringer av teknisk karakter, ved å erstatte 

begrepet «foreldelse» med «gyldighetstid» samt å presisere hva som menes med «ett år etter 

utstedelsesdato». Disse tekniske endringene støttes av direktoratet.  

Direktoratet har likevel en presisering av teknisk karakter. Det anbefales at det blir en lik 

oppbygging i første og andre ledd av forskriftens §3-4, slik at begge ledd har ny setning fra 

«Kortere gyldighetstid», eksempelvis;.   

Resepter og rekvisisjoners gyldighetstid  
Resept og rekvisisjon har en gyldighetstid på ett år fra utstedelsesdato. Kortere gyldighetstid 

enn ett år skal fremgå av resepten eller rekvisisjonen.  

Resept i henhold til legemiddelforskriften §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (godkjenningsfritak), har en 

gyldighetstid på ett år fra utstedelsesdato. Kortere gyldighetstid enn ett år skal fremgå av 

resepten. 
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