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Høringssvar – forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.
Vi er spesielt opptatt av riktig legemiddelbruk, og finner det riktig og viktig at økt
kompetanse om legemidler/legemiddelbehandling/klinisk (legemiddel)observasjon nedfelles
i forskriften, slik det er gjort blant annet i:
§4 c) har inngående kunnskap om farmakologiske problemstillinger med relevans for alle
pasientgrupper
§5 a) kan anvende inngående kunnskap om sykdomslære og farmakologi som er relevant for
yrkesutøvelsen for å gjennomføre selvstendige, systematiske, helhetlige og faglig relevante
undersøkelser
Vi har imidlertid følgende kommentar til høringsspørsmål 7. Er det innhold som mangler i
høringsutkastet? I så fall hvilke?:
For å kunne gi helhetlig helsehjelp bør kandidatene kjenne til prinsipper for god
legemiddelhåndtering i praksis. Vi får tilbakemelding på at mange sykepleiere har for liten
kompetanse på området, og kunnskap om legemiddelhåndtering bør derfor fremkomme i
forskriften for å sikre at masterkandidaten har god nok kompetanse på dette.
Dette spesielt siden utdanningen skal ha hovedvekt på pasientbehandling og oppfølging av
pasienter, brukere og pårørende i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Videre savner vi praksisstudier innen legemiddelhåndtering. Flere kommuner har ansatt
kommunefarmasøyter, og samhandling med denne kunne være en aktuell praksisarena for
kandidaten. Kommunefarmasøyt e.l. bør derfor settes inn som praksisarena i § 14
Praksisstudier.

Praksisstudier innen legemiddelhåndtering vil kunne å gi styrket klinisk breddekompetanse i
kommunene. Dette er det behov for da flere tilsyn viser avvik innen
legemiddelhåndteringen.
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Norges Farmaceutiske Forening arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard
blant våre rundt 4200 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest
ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele spennet fra forskning via
produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler
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