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Helse- og Omsorgsdepartementet 

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRING I 

RESEPTFORMIDLERFORSKRIFTEN 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 300 medlemmer. Vi er en interesseforening for 

sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak eller er offentlig ansatte og har som oppgave å 

arbeide for sykehusfarmasiens utvikling. Våre medlemmer arbeider bl.a. med legemiddeltilvirkning, distribusjon 

og salg av legemidler, farmasøytisk rådgivning i ulike deler av helsetjenesten og med undervisning av 

helsepersonell i legemiddelhåndtering mm. 

 

NSF begrenser sitt høringssvar til bruk av reseptformidleren til arbeid med legemiddelavstemninger i 

forbindelse med innskrivning og utskrivning i spesialisthelsetjenesten. Erfaringer fra arbeidet med 

legemiddelavstemninger viser at det er vanskelig å finne informasjon om hva pasientene faktisk står 

på av legemidler. I påvente av kjernejournal er reseptformidleren en av flere kilder til viktig 

informasjon for å kunne sette sammen pasientens liste over legemidler i bruk (LIB) ved innskrivning. 

Sammenstilling av listen over legemidler i bruk gjøres ofte av annet personale enn lege, f.eks 

sykepleier eller farmasøyt. Derfor er det viktig at både lege og leges medhjelper gis tilgang i å slå opp 

i reseptformidleren. Når kjernejournalen er tatt i bruk vil dette behovet i hovedsak være dekket av 

denne. 

Dersom informasjon fra reseptformidleren skal være relevant i forbindelse med 

legemiddelavstemninger må en ha tilgang til historikk for alle ekspederte resepter som en med 

rimelighet kan anta at pasienten fortsatt bruker. For faste medisiner er dette minimum 4 måneder – 

medisinene utleveres vanligvis for 3 måneders forbruk + en måned f.eks hentet før alt fra forrige 

utlevering var benyttet.  

Det er viktig at ekspederte magistrelle resepter fremkommer i reseptformidleren på en måte slik at 

det er mulig å forstå hva som er ekspedert. Magistrelle legemidler som ikke har varenummer i 

FarmaPro, f.eks sammensatte smertekassetter, total parenteral ernæring eller antibiotika «bobler» 

til cystisk fibrose pasienter fremkommer kun som en liste over varenummer og antall for 

ingrediensene som er medgått i produksjonen. F.eks styrke på virkestoff i sammensatt smertekassett 

fremkommer ikke. Det bør være et krav om at tekst som beskriver sammensatte produkter følger 

med over i reseptformidleren. 
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