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Høring – forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i 
nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) 
 
 
 
 
Farmasiforbundet har mottatt, i brev av 30. januar 2013, forslag til endring i 
reseptformidlerforskriften. Farmasiforbundet støtter forslaget. 
 
Høringsnotatet gir en god beskrivelse av bakgrunn og en utfyllende beskrivelse av 
endringsforslagene. Farmasiforbundet har behandlet denne høringen med avveiing 
mellom pasientsikkerhet og personvern for øyet. For at effekten av endringene skal 
oppfylle intensjonen, vil det bli avgjørende med god kommunikasjon mellom pasient 
og fastlege. På samme måte som at innføring av e-resept i spesialhelsetjenesten vil 
øke sikkerheten.  
For Farmasiforbundet er det viktig at forbedringer i IKT-systemene i helsesektoren 
skal ha pasientsikkerhet som hovedmål. Det vil være avgjørende at helsepersonell 
gis mulighet til kommunikasjon og samhandling for å kunne yte best mulig helsehjelp. 
 
Samtykke til utlevering av opplysninger fra Reseptformidler til andre leger enn 
den som har rekvirert. 

Utfra intensjonen om tryggere legemiddelbruk og bedre pasientsikkerhet har 
Farmasiforbundet i utgangspunktet, ingen innvendinger til de foreslåtte endringer i § 
3-3 tredje ledd og § 3-5 første ledd.  
For å oppnå best mulig samhandling i helsesektoren, er det viktig å påpeke at det 
kan være annet helsepersonell som kan ha legitimt tjenstlig behov for tilgang til 
reseptformidleren. Helsepersonell i apotekene spiller en viktig rolle i 
pasientsikkerheten knyttet til legemidler, og bør vurderes å ha et slik legitimt tjenstlig 
behov. 
Farmasiforbundet ønsker at dette spørsmålet skal vurderes i det videre arbeidet. 
 
 
 



 
Plikt til å sende utleveringsmelding om alle resepter til Reseptformidler. 
Farmasiforbundet har ingen innvendinger til endringsforslagene i § 2-2 første ledd. 
Endringen er nødvendig for å sikre at fastlegen skal kunne ivareta sin rolle som 
koordinator for legemiddelbehandlingen. 
 
Tekniske endringer i forskriften. 

Farmasiforbundet støtter forslagene som er beskrevet som tekniske endringer. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Farmasiforbundet 
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