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         Bergen 15.november 2022 

 

Høring - Plan for digitalisering av legemiddelområdet 

 

Direktoratet for e-helse har sendt på høring plan for digitalisering av legemiddelområdet for 

perioden 2023-2026. 

 

 

Det er en relativ kort periode og innenfor dette feltet har vi erfart at endringer tar lang tid. 

Klinikere har behov for praksisnære og nyttige endringer som gjør det bedre og sikrere å jobbe 

innen feltet. Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på de nære kortsiktige gevinstene som 

kan høstes, samtidig som det må gjøres et godt planarbeid for fremtidig utvikling. Planen for 

perioden bør derfor skissere forventninger om realiserbare effekter i løpet av perioden i tillegg 

til det lengre løpet. 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er overordnet enig i alle betraktninger og retninger 

som skisseres. Vi synes likevel at det burde kunne være mulig å være mer aktiv og 

fremoverlent i forhold til hva som kan være mulig i det kortere perspektivet.  

 

Helsesektoren er i en ekstrem situasjon hvor innsparinger skal gjøres, samtidig som 

arbeidsmengden øker. Fastlegeordningen er i en komplett krise, sykehusene har økende belegg 

og driverne i samfunnet skubber utvikling fremover. For at denne utviklingen skal være 

hensiktsmessig er det avgjørende at endringer skjer i tett og nær dialog med klinikere. Krav og 

utforming må like mye være forenlig med klinisk praksis som behov for kontroll og sikkerhet. 

Alle elementene er viktige, men det må ses på i en helhet og ikke stykkevis. Det har frem til 

helt nylig vært en generell oppfatning at utviklingsarbeidet i stor grad gjøres uten god nok 

klinikerinvolvering. Behovene blir ofte skissert på et for overordnet nivå, og resultatene synes i 

for liten grad i klinisk praksis. Utprøvingsprosjektet for Pasients Legemiddelliste (PLL) i 

Bergen er et av få unntak. Erfaringer så langt fra prosjektet er at organisering på tvers av 

tjenestenivå, med god involvering fra klinikken hvor det settes av ressurser for å bruke 
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klinikere i utviklingsarbeidet, er avgjørende for å kunne lykkes med et så kompleks og 

sammensatt felt som det legemiddelhåndtering er. Gjennom prosjektet oppdager man en rekke 

forhold som er like avgjørende for suksess, som det som er skissert i hovedmålene, men som 

ikke er egentlig beskrevet i prosjektet. Spin-off effekter fra et slikt godt forankret prosjekt må 

ivaretas og følges opp videre. 

 

Nedenfor vil vi kommentere noen enkeltelementer fra rapporten mer inngående. 

 

 

Fire målområder 

 

Arbeidsprosesser  

Digital legemiddelhåndtering gir enklere og trygge arbeidsprosesser. Dette forutsetter at 

verktøyene understøtter arbeidsflyten i praksis på en god måte. I dag er det ikke slik. Videre 

utvikling må bruke mer ressurser på å gi klinikerne tid og mulighet til å bli enda mer delaktig i 

utviklingsprosesser på området. 

 

Samhandling  

Legemiddelområdet er et godt og viktig felt hvor man tydelig ser at man ikke kan beskrive 

prosessen som samhandling, og at det dermed er gitt hva som menes. I for stor grad brukes 

begrepet uten å gi det tydeligere mening. NFA mener at riktig brukt og forstått, er samhandling 

på legemiddelfeltet det absolutt viktigste område for å lykkes med tryggere 

legemiddelbehandling. Den digitale utviklingen og IT verktøyene som utarbeides er bare 

hjelpemiddel til å få samhandlingen til å fungere. Kun ved detaljert og inngående utforming av 

hva som menes og hva begrepet skal inneholde, kan man ha håp om å lykkes på feltet. 

 

Innbyggermedvirkning  

Digitale løsninger bidrar til at innbygger kan medvirke i egen legemiddelbehandling. Vi er 

naturligvis enig i det. Vi tror likevel ikke medvirkningen fra pasientene gjennom digitale 

løsninger vil være det viktigste for å heve kvaliteten på feltet. Vår vurdering er at gode 

løsninger for tilgang på egen legemiddelinformasjon er det viktig i det korte bilde, men at 

ressurser må tilfalle andre deler av samhandling først. Det er lite nytte i god digital 
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innbyggerinvolvering for de teknologisk modne pasientene, så lenge ikke samhandlingskjeden 

fungerer generelt på feltet. 

 

Legemiddeldata  

Enklere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata om legemiddelbruk er også noe vi støtter, men 

det er igjen viktig at dette er steg som ikke fører til støy og merarbeid for klinikeren i 

arbeidshverdag  

 

NFA støtter de fire målområdene som er fremsatt og mener de understøtter behovet som vi ser 

ute i klinisk praksis, men håndtering og gjennomføring er avgjørende viktig 

 

Åtte tiltaksområder  

 

Det foreslås åtte tiltaksområder for å styrke digitaliseringen på legemiddelområdet. Nedenfor 

kommenteres noen spesifikt, men vi utelater å kommentere enkelte av tiltaksområdene spesielt 

for seg, men de tas med i helheten i besvarelsen. 

 

Pasientens legemiddelliste (PLL) 

Utprøvingsprosjektet i Bergen er avgjørende viktig for å ha mulighet til å lykkes med en 

nasjonal innføring frem i tid. Det vil ta tid før Sentral forskrivningsmodul (SFM) vil kunne tas 

i bruk nasjonalt, men erfaringer for oppstart med PLL ved bruk av FM og Plenario er viktige. 

Ikke overraskende er det blitt enda tydeligere et det ene viktigste tiltaket som rager over alt 

annet er riktig bruk av e-resept. Selv med dagens suboptimale e-resept løsninger vil en riktig 

bruk av e-resept i alle samhandlingsledd øke sikkerheten i pasienters legemiddelbehandling 

betraktelig. Dette er et godt eksempel på arbeid som bør prioriteres, settes av ressurser til og 

jobbes aktivt med lenge før alle digitale løsninger er på plass. Selv om PLL prøves ut i Bergen, 

bør alle fokusere på temaet, selv uten PLL-støtte i sin forskrivning. 

 

Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse og omsorgssektor  

Ulikt sykehus så er kommunal helse og omsorgsektor svært forskjellig sammensatt og 

oppbygd. Ressurser og prioriteringer i kommunene i Norge til dette feltet, er store. Pasientene 

som har behov for hjelp på legemiddelområdet i sitt eget hjem, har som regel en grunn for et 

slikt behov. Samme grunn kan tenkes å gjøre legemiddelbehandling vanskeligere generelt. Det 
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er viktig at man har oppmerksomhet på hvilke områder i den kommunale 

legemiddelhåndteringen man kan nyttiggjøre seg teknologisk utvikling og hvor det vil kunne 

føre til økt risiko. Systemene som skal tas i bruk må være hensiktsmessig. E-multidose kan 

spare mye tid for hjemmesykepleie i logistikken, men det fører til ressursbruk andre steder.  

 

Plassering av oppgaver, vridninger etc er viktige elementer ved innføringer. Dessverre ser man 

alt for sjelden at digitalisering fører til mindre arbeid i klinikken sett under ett. Som regel 

førere det til vridninger og overføringer til andre ledd i kjeden. Det kan også føre til tryggere 

og sikrere funksjonalitet, men ikke nødvendigvis besparelser i form av mindre tidsbruk. 

Effektmål må derfor alltid søke å ta inn over seg hele behandlingskjeden for å belyse helheten 

best mulig. 

 

Kritisk legemiddelinformasjon  

Det må i fremtiden bli slik at strukturert registrert kritisk legemiddelinformasjon følger 

pasientens legemiddelliste. Denne vil vises i kjernejournal og vil på sikt bli godt tilgjengelig 

for alle i legemiddelkjeden rundt pasientene. Det er likevel slik at det å komme i gang med å 

øke kvalitet og volum på slik strukturert informasjon er et omfattende arbeid og må gjøres over 

en lengre periode, fordelt på alle behandlere i behandlingskjeden. Denne type informasjon må 

ikke påføres klinikere med tvang ved innføring av PLL, da det vil forsinke PLL i betydelig 

grad. Innføring av PLL er langt viktigere enn å få registrert kritisk legemiddelinformasjon 

raskt. 

 

Legemiddel grunndata   

I dette arbeidet bør det ses på mulighet for å gi klinikere forskrivningsstøtte gjennom varsling 

ved legemiddelmangel o.l. Vi opplever i dag en betydelig økt tidsbruk rundt 

legemiddelmangel. Det finnes ikke varsling i FEST ved forskrivning av legemiddel med kjent 

mangel. Resultatet kan være at man må ha flere kontakter med pasient for å enten bytte til 

annet preparat, endre dosering eller styrke på tabletter. I mange tilfeller kunne dette vært 

unngått ved bedre støtte gjennom FEST. Generelt bør dette feltet kunne legge til rette for mye 

nyvinning i form av støtte for klinikere. 

 

Normerende produkter for digital samhandling 
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Dette er beskrevet lite konkret i rapporten og dermed vanskelig å kommentere eksplisitt. 

Strukturering, standardisering og gjenbruk av data uten at det virker negativt inn på klinikers 

arbeidshverdag er viktig i fremtiden. 

 

Manglende etterlevelse og compliance 

Tiltak for å bedre etterlevelse kan tenkes å heve kunnskapsnivået og forståelsen for nytten av å 

bruke de legemidlene som er forskrevet. Samtidig er det viktig at helsesektoren er bevisst og 

har gode rutiner for å ta bort medisiner som ikke har en klar nytte for den enkelte. Det kan godt 

tenkes at manglende etterlevelse i mange sammenhenger skyldes opplevd lav nytte, kanskje 

også sammen med bivirkninger. Gode relasjoner til en behandler vil kunne være en god hjelp 

for å finne mest mulig riktig behandling for den enkelte. Tiltak på overordnet populasjonsnivå, 

vil sannsynligvis ikke kunne ha like god påvirkning på enkeltindividet i slike sammenhenger. 

 

Digitalisering i denne sammenheng kan tenkes å virke på flere måter. Bedre innsyn for den 

teknologisk modne pasient vil kunne føre til større grad av etterlevelse. Økt bruk av 

digitalisering ved f.eks velferdsteknologi kan tenkes å medføre færre feil i administrering, men 

lavere etterlevelse hos bruker. Dette må man følge med på i bredding av slike systemer i dag. 

 

FEST 

FEST har i dag for lav prioritet. Endring og utvikling går for langsomt i forhold til hva 

helsetjenesten trenger. FEST bør i langt større grad enn i dag understøtte klinisk behov og 

praksis. Kortdoser er på for få legemidler, forslagene til dosering er mangelfulle og klinikeren 

må selv skrive doseringer i fritekst. Dette fører til at dosering ikke blir strukturert og 

legemiddelkjeden påføres et unødvendig manuelt element på alle behandlingsnivå, som både 

øker fare for feil og er ressurskrevende for helsetjenesten. Alle som foreskriver medisiner i dag 

burde kunne fått en bedre forskrivningsstøtte enn det som man har i praksis i dag. 

 

Vi er også opptatt av bedre mulighet til å forskrive generika, det må prioriteres å finne gode 

løsninger for dette.  

 

Tilgang på legemiddeldata 

Tilgang på legemiddeldata fra f.eks reseptregisteret har frem til nå vært tungvint og kostbart. 

Dette fører gjerne til at kunnskap som man kunne ønsket ute i helsetjenesten, som kunne gitt 

praksisnær forskning og kvalitetsforbedring ikke blir tilgjengelig. Det er viktig at man i 
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fremtiden utvikler et system og en struktur som gjør at mindre forskningsprosjekt også vil 

kunne ha mulighet til å hente ut legemiddeldata til formålet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marte Kvittum Tangen   Torgeir Hoff Skavøy   

leder      nestleder     

             


