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Høring - Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner  

Allmennlegeforeningen (AF) takker for mottatt høring.  

 

I høringsutkastet legges det til grunn at forskrivning av legemidler som hovedsak bør 

skjes elektronisk, men at papir-, telefon- eller muntlig resept/rekvirering skal være 

mulig i de tilfeller dette er nødvendig. Dette høres fornuftig ut, og støttes av AF.  

Videre står det at forskrivning per fax ikke anses som sikkert nok, men en velger 

likevel ikke å regulere dette. Vi oppfatter dette som en passiv tilnærming, og vil 

understreke behovet for snarlig utrulling av multidose i e-resept slik at forskrivning via 

fax snarest mulig kan avvikles. 

 

Det foreslås å videreføre hovedregelen om et års varighet for resepter. Dette for å 

sikre årlig pasient- og legekontakt, og for å dermed ivareta pasientsikkerheten. AF 

applauderer dette.  

 

Det angis et ønske om å økt bruk av rekvirering av generika, og det trekkes blant 

annet fram at dette kan øke pasientsikkerheten – da dobbeltforskrivning unngås. 

Dette er et fornuftig forslag, som støttes av AF. 

 

Høringsdokumentet stadfester at det har skjedd en gradvis utvidelse av 

helsesykepleiere og jordmødres mulighet for å rekvirere prevensjonsmidler «for å øke 

tilgjengeligheten». Hva som er bakgrunnen for at en fant dette nødvendig, er 

imidlertid ikke beskrevet. En må stille spørsmål med hva som er hensikten med dette, 

all den tid vi har fastlegeordningen i Norge, hvor alle innbyggere er sikret en 

fastlege. Fastlegene har stor kompetanse på forskrivning av prevensjon, og ungdom 

under 16 år har også gratis tilgang til sin fastlege. I høringsnotat blir det påstått at 

«For noen unge kan det være en høy terskel for å oppsøke lege for å få resept på 

hormonell prevensjon», men uten at noen referanser er oppgitt. AF ber om at slik 

påstander underbygges med objektive data, og ikke får stå som ubestridt sannhet. 

Mens rekvirenter som hovedregel skal rekvirere legemidler elektronisk, stilles det ikke 

samme krav til helsestasjoner per nå. Slik forskjellsbehandling framstår for oss som 

uforståelig, og bakgrunnen for dette bør redegjøres for av departementet. 

 

Videre omhandler dokumentet farmasøyters rekvireringsrett, og retten til rekvirering 

av influensavaksine trekkes særlig fram. AF anbefaler at departementet går tilbake 

på dette, og fjerner farmasøyters rekvireringsrett av vaksiner. Vi kan ikke se at det 

finnes faglige argumenter for en slik praksis. 

 

 

Med hilsen 

Peter Christersson  

styremedlem  


