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Høringssvar - Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i

nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren)

Vi viser til høring vedrørende ovennevnte. Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslagene
om at kravet til samtykke skal gjelde for et behandlingsforløp eller generelt overfor fastlegen,
slik at det kan lette arbeidsprosessene og kvalitetssikre resepter og reseptopplysninger. Vi
støtter også forslaget om at meldeplikten for apotek- og bandasjistansatte ikke kun skal gjelde
elektroniske resepter, men resepter generelt.

Reseptformidleren inneholder den mest oppdaterte legemiddeloversikten per pasient. NSF er
derfor av den oppfatning at forskriften må utvides til at også sykepleiere som har tjenestelige
behov skal få tilgang til Reseptformidleren. Dette er nødvendig for å sikre en forsvarlig
legemiddelhåndtering. Slik det er i dag har innføringen av eResept bidratt til at pleie- og
omsorgstjenesten i kommunene har mistet tilgangen til reseptinformasjon som de før hadde
med papirreseptene. Dette skaper merarbeid og kan bidra til utilsiktede og uheldige hendelser.
NSF er kjent med at det pågår et arbeid i Helsedirektoratet med å utrede pleie- og
omsorgstjenestenes behov knyttet til reseptopplysninger. I arbeidet har det fremkommet to
alternativer som kan løse behovet. Det ene er tilgang via Reseptformidleren, og det andre er
tilgang via den fremtidige kjernejournalen. Det første alternativet krever en forskriftsendring,
mens det andre vil ta lang tid fordi kjernejournalen ikke er planlagt innført i pleie- og
omsorgstjenesten før om 2 —6 år. I tillegg vil ikke alle behov knyttet til reseptopplysninger
kunne dekkes av kjernejournalen. NSF mener derfor at sykepleiere bør få tilgang til legemiddel-
og reseptopplysninger via Reseptformidleren. Vi ber om at Departementet endrer forskriften
også på dette punktet.
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