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Høringssvar fra LSA – pasientens legemiddelliste
LSA støtter HODs løsning om forskriftsendringen for å etablere pasientens legemiddelliste. Det er
fornuftig å bygge videre på allerede kjente strukturer og e-helseløsninger som reseptformidleren og
nasjonal kjernejournal. Det vil kreves utvikling av dagens e-verktøy for at de nye løsningene skal få
god og effektiv funksjonalitet for helsepersonellets arbeidshverdag.
LSA vil i det følgende kommentere enkelte punkter.
Utvidet lagringstid i reseptformidleren til 16 måneder er innenfor det akseptable i henhold til
personvernet. Utvidet lagringstid med 4 måneder vil i tillegg til pasientsikkerhetseffekten for
pasienter med multiple legemidler og flere behandlere, kunne hjelpe til å styre behandling/
forskrivning med antibiotika, sterke smertestillende og vanedannende medikamenter i større grad,
når pasienten oppsøker ulike leger og behandlingsnivåer. Tross overgangen til e-resepter klarer en
del pasienter å få ut vanedannende medikamenter fra flere leger over lengre perioder før det blir
oppdaget.
LSA støtter utvidingen av reseptformidlerens områder, særlig muligheten for interaksjonsvurderinger
som vil være tilgjengelig for andre leger og aktualiteten av legemiddellisten ved opplysninger om
siste legemiddelgjennomgang. Dette vil styrke samhandlingen om pasienten og pasientsikkerheten.
Under opplysninger om legemidler som ikke krever resept kan også nevnes utlevering av
medikamenter fra medisinskap på legevakt. Det har frem til nå ikke vært uvanlig ved en del
legevakter som har langt til apotek at pasienten får kjøpt eksempelvis smertestillende eller en
antibiotikakur, uten at reseptformidleren åpnes for å gjøre registreringen der. Vaktlegen mister på
den måten viktig informasjon om pasientens legemiddelbruk.
Departementet foreslår at legemiddellisten gjøres tilgjengelig i reseptformidleren for helsepersonell
med rekvireringsrett dvs lege, tannlege, jordmor og helsesøster. LSA mener at det bør kunne
differensieres noe mer. Jordmor og helsesøster tilbyr forebyggende tjenester i all hovedsak til barn
og unge, samt kvinner i fertil alder. LSA ser derfor ikke behovet for at disse to yrkesgruppene skal ha
full tilgang i reseptformidleren. De har en helt begrenset medikamentgruppe de kan rekvirere, og ved
multifarmasi og interaksjoner må de likevel konferere med lege. Videre mener vi at det at pasienten
selv skal gå inn og reservere seg mot enkelt helsepersonell blir for enkelt. Da kunne man heller ha
samtykke fra pasient for disse to yrkesgruppene. Leger og tannleger vil derimot kunne følge begge
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kjønn gjennom hele livsløpet. Behovet for samhandling mellom de ulike helsetjenestenivåene, både i
kommune og sykehus, er klart størst for kronikerne (alle aldre) og den eldre delen av befolkningen.
I gjeldende kjernejournalforskrift er det i § 7 annet ledd listet opp hvilke helsepersonellgrupper som
kan gis tilgang til kjernejournalen uten pasientens samtykke, når det er nødvendig for å yte forsvarlig
helsehjelp til pasienten. Når HOD foreslår at legemiddellisten skal gjøres tilgjengelig for
helsepersonell uten rekvireringsrett fra kjernejournalløsningen regner vi i LSA med at det er ment de
samme helsepersonellgruppene som listet opp i tidligere nevnte § 7.
HOD foreslår en rett for pasienten til å reservere seg mot at reseptopplysninger og legemiddellisten
gjøres tilgjengelig for helsepersonell. LSA ønsker å understreke at hele befolkningen bør informeres
om at man selv må gjøre aktiv handling for reservasjonsløsning. Vi vil anbefale at det følges med på
hvordan reservasjonsløsningen fungerer.
LSA støtter plikten for leger til å oppdatere legemiddellisten. Det vil være et godt
pasientsikkerhetstiltak at leger må se og forholde seg til listen, før ny resept kan skrives eller det på
annen måte gjøres endringer i pasientens legemiddelbehandling.
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