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HØRINGSUTTALELSE NASJONAL HELSEPLAN  2007-2010

Vi viser til utsendelse av høringsnotat for Nasjonal helseplan 2007-2010 ultimo mai. I
høringsnotatet etterspørres synspunkter på om de tema og problemstillinger som er presentert i
notatet, er dekkende for de utfordringer som helsevesenet i Norge står overfor i aktuell periode.
Vi beklager at vårt svar kommer noe sent i forhold til høringsfristen, men tillater oss likevel å
sende våre kommentarer.

Dagens helsetjeneste har mange aktører og pasientene kommer normalt i kontakt med flere av
disse under sitt sykdoms-/ behandlingsforløp. Etablering av en nasjonal helseplan er viktig for å
sikre et enhetlig tilbud og felles forståelse for kvalitet og pasientsikkerhet hos alle aktørene innen
helsevesenet. Vi finner det derfor riktig at samhandling på tvers av geografi og behandlingsnivå,
inkludert utfordringene og mulighetene innen IT/ IKT, og satsning på kvalitets- og
prioriteringsarbeid har fått en sentral plass i planen.

Apotekenes rolle
I samhandling mellom aktører i helsetjenesten har apotekene en viktig rolle. Feilaktig
legemiddelbruk innebærer en ikke ubetydelig kostnad for både samfunnet og den enkelte
pasient. Apotekenes ansatte er helsepersonell med spesialkompetanse innen legemidler, en
ressurs som i større grad bør kunne synliggjøres og benyttes i en nasjonal helseplan.

Sykehusapotekenes rolle
Sykehusapotekene ble i forbindelse med helsereformen i 2001 definert som en del av
spesialisthelsetjenesten og eies av Staten representert ved de regionale helseforetak. De regionale
helseforetakene har ansvar for å sørge for at pasientene tilbys et helhetlig og kvalitetsmessig godt
tilbud av spesialisthelsetjenester. Legemiddelanskaffelse, distribusjon, -produksjon og -
informasjon anses å være grunnleggende og sentrale prosesser i sykehusenes pasientbehandling
og pasientrettede opplæringsaktiviteter.

Gjennom sin rolle og samlokalisering med de respektive helseforetak, har sykehusapotekene
kompetanse som kan bidra med forbedringer innen mange av de utfordringer det pekes på for
spesialisthelsetjenesten i helseplanen, slik som:

• Samhandling ved skifte av behandlingsnivå

• Informasjon til og opplæring av pasienter og pårørende i riktig legemiddelbruk
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• Pasientsikkerhet gjennom blant annet tilsyn med sykehusenes legemiddelhåndtering,
utvikling av bedre rutiner og løsninger, inklusive IKT-baserte system, for
legemiddelhåndtering innen sykehuset og i dialog med sykehusapotekene, rådgivning til
helsepersonell

• Utvikling av medisineringsmodul i EPJ

• Utvikling av helsepersonellets kompetanse innen legemidler, legemiddelhåndtering og
kvalitetssikring

• Legemiddelberedskap

Vi mener derfor at sykehusapotekenes rolle som en sentral aktør i det tverrfaglige samarbeidet
innen spesialisthelsetjenesten bør komme tydeligere fram i en nasjonal helseplan.

Med vennlig hilsen
Sykehusapotekene ANS

Arna Bækkedal
Kvalitetsdirektør
Sykehusapotekene ANS
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