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Høring - pasientens legemiddelliste 
 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å 

etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes 

legemiddelbehandling. I høringsnotatet foreslår departementet en løsning som tar utgangspunkt i 

gjenbruk og videreutvikling av dagens nasjonale e-helseløsninger (e-resept og kjernejournal). 

Reseptformidleren og nasjonal kjernejournal vil benyttes til sammenstilling av relevant informasjon 

fra hele legemiddelkjeden. Samtidig gjøres informasjonen tilgjengelig for helsepersonell som skal 

håndtere pasientens legemiddelbehandling på en forsvarlig måte. Departementet foreslår følgende: 

 

- Utvidet lagringstid i reseptformidleren 

- Reseptformidleren utvides med opplysninger om legemidler som ikke krever resept (interne 

ordinasjoner på sykehjem, legemidler gitt ved dagbehandling, reseptfrie legemidler mv.), 

kosttilskudd, alvorlige legemiddelreaksjoner (CAVE), legemiddelgjennomgang og 

interaksjonsvurderinger. 

- Legemiddellisten gjøres tilgjengelig for helsepersonell uten rekvireringsrett fra 

kjernejournalløsningen.  

- Rett for pasienten til å reservere seg mot at reseptopplysninger og legemiddellisten gjøres 

tilgjengelig for helsepersonell.  

- Plikt for leger til å oppdatere legemiddellisten. Leger må se, og forholde seg til listen før 

ny resept kan skrives eller det på annen måte gjøres endringer i pasientens 

legemiddelbehandling. 

 

Forslaget innebærer ikke endringer i kravet om at resepter skal være grunnlaget for utlevering av 

legemidler fra apotek. Apotekansatte skal ikke registrere annen informasjon i reseptformidleren enn i 

dag. Departementet understreker at det heller ikke foreslås endringer i legenes ansvar eller i krav til 

faglig forsvarlighet. Departementet skriver også at det har blitt lagt stor vekt på at den enkeltes 

personvern skal ivaretas på en best mulig måte. 

 

Reseptformidleren er i dag primærkilde for resepthåndtering, og vil være det i årene fremover. På 

lengre sikt inngår arbeidet med registrering av legemiddeldata, både til primær- og sekundærbruk, i 

arbeidet med én innbygger – én journal. 

 

Les mer på Helsedepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---

pasientens-legemiddelliste/id2555386/  

  

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

18. august. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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