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Høringssvar – forslag til forskriftsendring om dokumentasjonsplikt i apotek
Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) takker for anledningen til å gi innspill.
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek skal sikre forsvarlig
rekvirering av legemidler, forsvarlig ekspedisjon av resept og rekvisisjon i apotek og
forsvarlig utlevering av legemidler fra apotek.
Selv etter innføring av elektroniske resepter pågår det mye registreringsarbeid under
reseptekspedisjonen og det bør derfor, fra et kundeperspektiv, påses at unødvendige
arbeidstrinn som forsinker ekspedisjonsprosessen ikke forskriftsfestes.
Vi har derfor noen kommentarer rundt dette til foreslått ny §9-4 :
-

-

-

For §9-4 b) foreslås det at dyreeiers fødselsnummer registreres, og at fødselsdato og
adresse strykes. Dette krever også endring av §5-8. Dersom adresse beholdes må det
spesifiseres om det er adressen dyreeier faktisk bor på eller folkeregistrert adresse
som gjelder, og regler for beskyttet/sperret adresse må spesifiseres.
§9-4 e) foreslås utvidet med «… der slik unik identifikator er scannbar». Det vil i
lengre tid fremover være vanskelig å oppfylle kravene i §9-4 e) all den tid ikke alle
legemiddelpakninger har 2D-kode, samt at det er anledning til å selge ut batcher
frigitt før direktivet trådte i kraft.
§9-4 i) foreslås strøket. Kontroll av særlige utleveringsbestemmelser inngår i
farmasøytkontrollen, og opplysningene dokumenteres i form av utleveringen.
Punktet er derfor unødvendig. Det er selvsagt ønskelig at en elektronisk
ekspedisjonsstøtte inneholder kontrollfunksjoner som gjør farmasøytkontrollen
sikrere, men dette vil ikke nødvendigvis være tilfellet ved forskriftsfesting av en slik
avkrysning.

Videre foreslår vi i første ledd av ny §9-4 at punktum settes etter «…. samt handelsvarer
etter resept.» og at siste del «..ved ytelse av helsehjelp» strykes. Ved forskrivning av resept
må det forutsettes at produktet er tiltenkt helsehjelp.
I Farmaceutenes høringssvar til Forslag til ny forskrift om pasientjournal i juni i fjor skrev vi
blant annet:
«Vi imøteser egen høring fra departementet med forslag til hva som anses å være en
integrert del av reseptekspedisjonen og kravene til dokumentasjon etter apotekloven §5-5a,
samt hva som skal gjelde for individuelt tilpassede farmasøytiske tjenester i apotek som for
eksempel Oppstartsveiledning.»
Forslag til forskriftsendring i denne høringen gjelder hva som anses å være en integrert del
av reseptekspedisjonen og kravene til dokumentasjon etter apotekloven §5-5a.
Vi avventer fortsatt forslag til hva som skal gjelde for individuelt tilpassede farmasøytiske
tjenester i apotek- utover at for eksempel Oppstartsveiledning er journalpliktig.
Med vennlig hilsen
for Norges Farmaceutiske Forening
Rønnaug Larsen
Leder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer
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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