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Høringssvar- forslag til forskriftsendring – krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav 
i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene)takker for anledningen til å komme med 
innspill. 
 
Farmaceutene stiller seg positive til at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av 
kvalitetskrav knyttet til deler av kommunenes helse- og omsorgstjeneste. 
 
Vi er spesielt opptatt av legemidler som er en viktig innsatsfaktor som inngår i de fleste 
behandlingsformer. Studier har vist at feilmedisinering oppstår i 20 % av alle 
behandlingsforløp hvor legemidler benyttes. Undersøkelser fra Norge og Sverige indikerer at 
5-10 % av alle sykehusinnleggelser på indremedisinske avdelinger kan tilbakeføres til 
feilaktig legemiddelbruk. 
 
Etter at samhandlingsreformen trådde i kraft er mer av den enklere behandlingen i dagens 
spesialisthelsetjeneste overført til kommunene. Dette medfører blant annet at mer 
komplisert legemiddelbehandling overføres kommunene. Arbeid med kvalitetssystemer og 
prosedyrer er viktig for å unngå svikt i legemiddelhåndteringen. Kommunene Trondheim og 
Stavanger har ansatt kommunefarmasøyt som arbeider med disse spørsmålene på et 
overordnet plan. For å bygge opp systemer med god kvalitet i kommunenes organisasjon 
mener Farmaceutene at kommunene bør oppfordres til å ansette flere 
kommunefarmasøyter for å ivareta intensjonene i forskrift om kvalitet i helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Legemiddelbehandling av eldre er spesielt utfordrende og krever spesialkunnskaper, og 
helsetilsynet har påpekt alvorlige avvik i legemiddelbehandlingen i sykehjem. Vi regner med 
at dette også er gjeldende for hjemmetjenesten. Farmaceutene mener at tverrfaglig 
legemiddelgjennomganger hvor farmasøyt er en del av teamet er et viktig virkemiddel for 
bedre legemiddelbehandling. Vi mener at farmasøyter må brukes for å forebygge 
feilbehandling i helsetjenesten, både på systemnivå og individnivå.  
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Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er profesjonsforeningen for farmasøyter. 
Foreningen arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre 
3200 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på 
legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon, 
distribusjon og til klinisk bruk av legemidler. 
 


