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Til 
Det kongelige helse- og omsorgsdepartement 
 
Vi viser til brev av 30. januar (ref 08/946) og har følgende innspill: 
 
 
Generelt men vi at formålet med reseptformidleren må vurderes. Vi er kjent med at Helsedirektoratet 
har utviklet en forskrivningsstøttemodul i samarbeid med Helse Vest RHF for gjenbruk av 
legemiddelinformasjonen i reseptformidleren. Opplysninger som ligger i reseptformidleren vil være 
nyttig som et grunnlag for å få å ta opp en mest mulig korrekt legemiddelanamnese og samstemme disse 
opplysningene med pasient (Pasientsikkerhetskampanjen) . Gjenbruk av disse dataene er derfor nyttig 
for andre enn kun legen. Farmasøyter har i dag tilgang til dataene i forbindelse med reseptekspedisjon. 
Siden en allerede har gitt farmasøyter denne tilgangen vil det være viktig at dette også gjelder 
farmasøyter som arbeider pasientrettet.  Mange er i dag involvert i dette arbeidet og det er derfor behov 
for lesetilgang. 
 
Til de enkelte paragrafer har vi følgende innspill: 
 
§3-3 Hvordan defineres et behandlingsforløp f. eks under opphold i sykehus? Det bør være samme 
tilganger for sykehusleger som for fastleger. 
Istedenfor å innhente pasientens samtykke foreslår vi samme ordning som for kjernejournal, at 
pasienten kan reservere seg. 
 
§2-2 foreslått endring støttes 
 
 
I tillegg til endringene som er foreslått: 
 
§ 6.1 Varighet av historikk er 1 mnd. etter ekspedering, noe som er  for kort tid. Vi foreslår som for 
kjernejournal 4 år. Denne er ikke foreslått endret, men et viktig punkt mhp samstemming. 
 
 
Med vennlig hilsen 
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