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Høring - Pasientens legemiddelliste 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 16. juni 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) behandlet saken på styremøte 21. juni 2017. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

HOD har sendt ut forslag til forskriftsendringer som skal gjøre det mulig å etablere pasientens 

legemiddelliste. Det er en enhetlig liste som skal gi alle aktører i helse- og omsorgstjenesten en 

oversikt over hvilke legemidler og kosttilskudd den enkelte pasient bruker. De foreslår 

følgende endringer. 

  

 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), siste 

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.  

 

Of støtter arbeidet med å gi alle pasienter en legemiddelliste som er tilgjengelig for alle aktører 

i helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltningen som har et legitimt og tjenstlig behov for 

slik informasjon. Det er det viktigste enkelttiltak for å gi pasientene korrekt medikamentell 

behandling, og det reduserer risikoen for uønskede effekter av medikamenter eller 

medikamentell feilbehandling. 

  

I dag slettes informasjonen i reseptformidleren når resepten utløper. Of støtter at det endres til 

fire måneder etter reseptens utløpsdato for at reseptformidleren skal inneholde korrekt 

informasjon om aktuell legemiddelbruk. Det støttes også at reseptformidleren utvides med 

informasjon om reseptfrie legemidler og kosttilskudd, da også den typen medikamenter og 

tilskudd har bivirkninger og interagerer med medikamenter som foreskrives på resept. 

  

Det er viktig at aktører uten rekvireringsrett gis tilgang til pasientens legemiddelliste. De har 



ofte ansvar for at brukere av pleie- og omsorgstjenester får utlevert og tar de foreskrevne 

medikamenter, men personvernet bør ivaretas ved at de gis leseadgang til legemiddellisten og 

ikke resten av opplysningene som ligger i kjernejournalen. 

  

I dag kreves det samtykke fra pasient for at rekvirent får tilgang til legemidler utskrevet av 

andre rekvirenter. Det er tungvint og fører ofte til at man ikke innhenter opplysninger fra 

reseptformidleren. Of støtter derfor at pasienten aktivt kan reservere seg mot at denne typen 

opplysninger er tilgjengelige for andre enn rekvirent, men det er viktig at pasienten informeres 

om retten til å reservere seg og at de tekniske løsningene for å reservere seg er lett tilgjengelig. 

Opplysninger om det foreligger reservasjoner må komme opp umiddelbart når man går inn i 

pasientens legemiddelliste. 

 

Of støtter også at enhver lege som gjør endringer i medisineringen plikter å gjøre endringene 

tilgjengelig i legemiddellisten. Plikten gjelder også oppdateringer i forhold til resepter skrevet 

av tannleger, jordmødre mm. Det forutsetter at de tekniske løsningene for å foreta disse 

oppdateringene er enkle og hurtige. 

 

Pasientens legemiddelliste er et viktig verktøy for å sikre korrekt foreskrivning og bruk av 

legemidler, men Of mener at man bør være tilbakeholdende med å forvente redusert bruk av 

helsetjenester selv om pasienten har en oppdatert legemiddelliste. Studiene det refereres til i 

høringsnotatet er ikke av en slik karakter at man kan si noe sikkert om årsak og virkning. Det 

er retrospektive studier med bruk av registerdata. Denne typen studier vil alltid være beheftet 

med usikkerhet og feilkilder.  Det er ikke alle legemiddelrelaterte skader som skyldes feil 

foreskrivning eller brukerfeil. Interkurrent sykdom kan medføre at legemiddelets ønskede 

virkning er en årsak til skaden, f. eks.kan ACE-hemmer og vanndrivende foreskrevet på 

korrekt indikasjon gi nyresvikt ved infeksiøs gastroenteritt av få dagers varighet. Dette vil 

registreres som en legemiddelrelatert uheldig hendelse i pasientjournalen, men slike hendelser 

er vanskelig å unngå selv med en oppdatert legemiddelliste. Det viktigste er at en oppdatert 

liste vil gi korrekt informasjon om legemiddelbruk som kan gi bedre og hurtigere diagnostikk 

av legemiddelrelaterte uheldig hendelser.  
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