
Apotekforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Deresref. Vårref.Dato:
13/143-3/AMR/01.10.2013

Høringinssvar - Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og
omsorgssektoren

Vi viser til høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren, datert
24.06.2013, deres ref 13/2895-.

Apotekforeningen har følgende kommentarer til utkastet:

1. Plikt til elektronisk føring av behandlingsrettede helseregistre

Apotekforeningen er enig i kravet om at behandlingsrettede helseregistre skal føres elektronisk.

For apotekenes del har det i henhold til gjeldende helselovgivning vært noe uklart hvorvidt
apotekenes systemer er å betrakte som behandlingsrettede helseregistre. Apotek er foreløpig
unntatt fra journalføringsplikt etter pasientjournalforskriften. Det er utarbeidet forslag til endring
i pasientjournalforskriften slik at dokumentasjonsplikten også skal omfatte helsepersonell i
apotek. Det er imidlertid ikke fastsatt når denne vil tre i kraft. Apotekenes helseregistre som
føres ved hjelp av systemet FannaPro føres imidlertid elektronisk allerede i dag. Slik vi oppfatter
det vil det bli tydeliggjort gjennom en eventuell ny pasientjournallov at dette er et
behandlingsrettet helseregister.

Andre registre, som registre for å administrere og dokumentere informasjon omkring LAR-
pasienter, føres imidlertid manuelt. Vi forutsetter at systemer for elektronisk føring av disse
registrene etableres når endringene i pasientjournalforskriften og den nye pasientjournalloven
trer i kraft, og det er utvetydig at dette er et behandlingsrettet helseregister.

Tidspunkt for implementering av dette kravet bør/må koordineres med ikraftredelse av
pasientjournalloven.
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Plikt til bruk av standardisert meldingsutveksling, som omfatter 19 ulike meldingsstandarder

og ett rammekrav

Apotekene vil ikke være involvert i utvekslingen av disse 19 definerte meldingene, og berøres
ikke direkte. Vi har likevel noen synspunkter.

Det refereres til konkrete nummererte versjoner av meldingene. Dette vil medføre at forskrift må
endres dersom meldingene endres. Vi stiller et stort spørsmålstegn ved om dette er
hensiktsmessig. Det bør i stedet etabIeres andre mekanismer/bestemmelser for å kunne pålegge
aktører å ta i bruk nye versjoner av meldingene.

Vi har sett nærmere på meldingen for utveksling av legemiddelinformasjon da denne indirekte
berører apotek, ved at apotek samhandler om legemidler både med rekvirent og med pleie- og
omsorgstjenesten. Vi registrerer at meldingen baserer seg på en gammel versjon av FEST som
avviker fra den versjonen leger må benytte som grunnlag for e-resept. Så vidt vi kan forstå vil
dette medføre at meldingen ikke kan gjenbrukes elektronisk i rekvirentsystemet. Av
pasientsikkerhetsmessige og arbeidsflytmessige årsaker bør man sikre at alle aktører i
helsevesenet baserer seg på felles grunnlagsdata, herunder FEST. Dette er en forutsetning for
trygg og sikker elektronisk overføring av pasientinformasjon.

Krav om at aktører som kommuniserer over Norsk Helsenett til enhver tid skal ha oppdatert
elektronisk adresse i Adresseregisteret

Apotekforeningen mener at det er fornuftig at dette kravet forskriftsfestes. Dette er en
forutsetning for sikker kommunikasjon mellom aktørene

M d ve ig ilsen

Terje Wistner
Direktør teknolo i og eHelse Astrid Marie Reksnes

IT-rådgiver
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