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Høring om lovhjemmel for sentral database for elektroniske resepter
Det vises til oversendelse datert 10.februar 2006. Fiskeri- og kystdepartementet har
følgende kommentarer;
Ad 3. Aktørenes bruk av reseptløsningen.
Under pkt. Rekvirentene er anført at eResptløsningen er tenkt utvidet slik at også
tannleger, dyrleger og andre yrkesgrupper kan bruke systemet. Vi vil i denne
forbindelse gjøre oppmerksom på det arbeid som er i avslutningsfasen i forhold til
oppretting av et Veterinært legemiddelregister. Mattilsynet sender i disse dager ut et
høringsbrev i forhold til dette registeret. I høringsbrevet for Veterinært
legemiddelregister belyses og drøftes eReseptløsninger, elektroniske databaser, tilgang
og bruk mv. Det vil opplagt være flere tangeringspunkter mellom en sentral database
for elektroniske resepter og et Veterinært legemiddelregister. Vi kan ikke se at
Mattilsynet står på høringslisten i aktuell sak. Vi vil be om at høringsnotatet for
Veterinært legemiddelregister tas inn som saksdokument i det videre arbeid med en
sentral database.
Ad 7.3. Samtykke og reservasjonsrett.
Diskusjonen omkring dette emnet vil etter vår mening kun være aktuell i forhold til
pasienter. Dyreeiere evt. veterinærer vil ikke kunne påberope seg en tilsvarende
reservasjonsrett i forhold et sentral database. Resepter utstedt i forbindelse med
behandling av matproduserende dyr er et viktig dokument i forhold til kontroll med
tilbakeholdelsestider før slakting, kontroll med evt. rester av legemidler i animalia,
stikkprøver på legemiddelrester i forhold til eksport mv. I forhold til oppdrettsfisk og
akvakulturdyr er det fra 1989 etablert et system med innsending av kopier av resepter
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til bruk i mattrygghetssammenheng. Dette systemet vil nå bli gjort elektronisk.
I forhold til mattrygghetsperspektivet vil en reservasjonsrett i forhold til veterinære
resepter være illusorisk. Disse forhold belyses godt i høringsnotatet for Veterinært
lege idd egister.
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