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Høringssvar: Endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

Vi viser til ovennevnte høring om endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriften.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har ingen merknader til endringene i kjernejournalforskriften.

NSF er positiv til at det nå gjøres endringer i reseptformidlerforskriften fra at bare leger og apotek til at alle rekvirenter, 
herunder jordmødre og helsesøstre, skal få tilgang til reseptformidleren. 

Mangelfull informasjonshåndtering og kommunikasjon knyttet til legemiddelbehandling er en stor og alvorlig utfordring i 
helsetjenesten, og en av de områdene det forekommer mest feil og uheldige hendelser. Reseptformidleren har en viktig 
funksjon ved at det er her legemiddelinformasjonen registreres og er tilgjengelig umiddelbart. Det er derfor også behov 
for at for at sykepleiere som arbeider i den kommunale helse- og omsorgstjenesten får tilgang til Reseptformidleren. Slik 
regelverket er i dag og nå foreslått, skaper det  fortsatt utfordringer for sykepleieres rolle og funksjon knyttet til 
legemiddelhåndtering. Sykepleiere håndterer legemidler, herunder bestiller fornying av resepter og utlevering og 
henting på apotek for de pasienter kommunen har påtatt seg legemiddelhåndteringsansvaret for. Sykepleiere har en 
svært viktig rolle i samarbeidet om legemiddelhåndteringen gjennom å administrere legemiddelbehandlingen og 
observere pasientens reaksjoner på behandlingen, og ikke minst som informasjonsgivere og diskusjonspartnere med 
pasientens fastlege om behandlingen. Denne rollen kan vanskelig ivaretas når sykepleierne ikke har rask, umiddelbar 
og nødvendig tilgang til informasjon om endrete eller nye forordnete legemidler, og må bruke mye tid og ressurser på å 
tilegne seg informasjonen. 

NSF har i tidligere høringer og innspill til departementet påpekt at manglende tilgang til reseptinformasjon vanskeliggjør 
sykepleieres arbeid med legemiddelhåndtering for pasienter i hjemmesykepleien og sykehjem. Innføring av e-resept har 
ført til at sykepleiere i kommunal helse- og omsorgstjeneste har fått dårligere oversikt over pasientens resepter og 
legemiddelbehandling. Manglende tilgang for sykepleiere til pasientens legemiddelopplysninger i Reseptformidleren gir 
uhensiktsmessige arbeidsrutiner som kan ramme pasienten. I tillegg medfører mangelen på tilgang til informasjonen 
mye ekstraarbeid, ikke bare for sykepleiere, men også for fastleger og apotekpersonell. Dette fordi informasjonen må 
etterspørres fra disse aktørene for at sykepleierne skal kunne utføre sin del av arbeidet. Den manglende tilgangen til 
opplysningene vil føre til forringelse av pasientsikkerhet og kvalitet på behandling og omsorg for pasientene. NSF antar 
at dette ikke har vært intensjonen da Reseptformidleren ble vedtatt innført, og ber om at dette rettes opp ved at de 
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begrensninger som ligger i reseptformidlerforskriften endres slik at sykepleiere får tilgang til informasjonen i 
Reseptformidleren

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser må det legges til rette for at det lages integrasjoner mellom 
reseptformidleren og  alle EPJ-systemer som benyttes i kommunale helsestasjoner og jordmortjeneste, samt øvrig 
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Tekniske integrasjoner innebærer en økonomisk utgift, samtidig som det vil være 
behov for innføring og opplæring i bruk av løsningen. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge

Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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