
Høringssvarskjema:  
 

Effektiv og trygg legemiddelbruk 

Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026) 

 

Der høringsinstansen har innspill, er det ønskelig med begrunnelse og eventuelt forslag til endringer. 

Merk skjemaet med «Saksnummer 22/684», lagre som PDF og send på e-post til 

postmottak@ehelse.no  

 

Frist: 22.desember 2022 

Kryss av for type organisasjon/virksomhet: 

 

☐Statlig etat, ombud eller fagråd 

☐Fylkeskommune/Statsforvalteren 

☐Kommune/KS 

☐RHF/Helseforetak 

☒Fag- og interesseorganisasjoner 

☐Pasient- og brukerorganisasjon 

☐Forskning- og utdanningsorganisasjon 

☐Privat virksomhet/næringsliv 

☐Privatperson 

☐Annen enn nevnt ovenfor 

 

Kontaktinformasjon 

Navn på virksomheten (statlig etat, kommune, privatperson osv.): Den norske tannlegeforening (NTF) 

Kontaktperson: Camilla Hansen Steinum  

E-postadresse: camilla.hansen.steinum@tannlegeforeningen.no 

 

 

 

1) Er beskrivelsen av utfordringsbildet (kapittel 2) i hovedsak dekkende for den reelle 

situasjonen? Utdyp gjerne i fritekstfeltet. 

 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

 

NTF mener at beskrivelsen av utfordringsbildet er dekkende for den reelle situasjonen. Spesielt vil vi 

understreke dette med at helsepersonell mangler oversikt over pasientens legemiddelbruk. Tannleger har 

enda ikke tilgang til e-resept. Vi har heller ikke tilgang til kjernejournal eller pasientens legemiddelliste. 

Tannlegene har dermed ikke oversikt over hvilke medikamenter pasienten bruker til enhver tid. Det er en 

fare for pasientsikkerheten. Det er avgjørende at de løsninger som skal utvikles også blir gjort tilgjengelig 

for tannhelsetjenesten. Vi støtter også at det er manglende digital støtte til legemiddelhåndtering og at 

man må bruke flere kilder for å få oppdatert kunnskap. NTF mener at det må legges føringer for hvilken 
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terminologi og kodeverk som skal benyttes samt hvilke kilder til strukturert legemiddelinformasjon som 

skal benyttes.   

 
2) Beskriver de foreslåtte målene for digitalisering på legemiddelområdet (kapittel 3) en 

ønsket, felles retning på kort og mellomlang sikt? Utdyp gjerne i fritekstfeltet? 

 

☒ Ja, kommenter gjerne  ☐ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Mål 1: Arbeidsprosesser  

Tannhelsetjenesten må inkluderes i dette arbeidet.  

 

Mål 2: Samhandling  

Tannhelsetjenesten må inkluderes i dette arbeidet.  

 

Mål 3: Innbyggermedvirkning  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Mål 4: Legemiddeldata 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

3) Er de foreslåtte tiltaksområdene (kapittel 4) hensiktsmessige for å møte utfordringsbildet? 

Utdyp gjerne i fritekstfeltet 

☐ Ja, kommenter gjerne  ☒ Nei, utdyp gjerne  ☐ Vet ikke, utdyp gjerne 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

4) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasientens legemiddelliste   

Tannhelsetjenesten må inkluderes i det videre arbeidet for å sikre pasientsikkerheten.  

 

5) Tilbakemelding på tiltaksområde: Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og 

omsorgssektor   

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

6) Tilbakemelding på tiltaksområde: Kritisk legemiddelinformasjon   

Tannhelsetjenesten må inkluderes i det videre arbeidet for å sikre pasientsikkerheten.  

 

7) Tilbakemelding på tiltaksområde: Legemiddel grunndata   

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

8) Tilbakemelding på tiltaksområde: Data på legemiddelbruk  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

9) Tilbakemelding på tiltaksområde: Pasient- og innbyggerrettet legemiddelinformasjon 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

10) Tilbakemelding på tiltaksområde: Tilgang til legemidler (beredskap)  

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 



 

11) Tilbakemelding på tiltaksområder: Normerende produkter for digital samhandling 

NTF vil understreke viktigheten av normerende produkter på e-helseområdet for å sikre samhandling og 

inkludering av tjenestene. Felles standarder er avgjørende for å nå målene.   

 

12) Har dere tilbakemeldinger på hvordan planen skal følges opp (kapittel 5)?  

Vi savner større operasjonalisering og tidfesting av mål. Det bør konkretiseres mer. Viktig at 

tannhelsetjenesten inkluderes i det videre arbeidet. Man må se helheten i helsetjenesten for å sikre 

pasientsikkerheten.   

 

13) Har dere innspill til vedlegg A, Helsepolitiske mål og føringer på legemiddelområdet? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

14) Har dere innspill til vedlegg B, Nåsituasjon - digitalisering på legemiddelområdet? 

Det er viktig at tannhelsetjenesten inkluderes i arbeidet med e-resept, kjernejournal og pasientens 

legemiddelliste og i de andre prosjektene som iverksettes. Kun på denne måten kan man sikre 

pasientsikkerheten og bidra til å skape trygge og gode helsetjenester for pasientene.  

 

15) Har dere innspill til vedlegg C, Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdet, 

notat fra Nasjonalt senter for e-helseforskning? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

16) Har dere andre innspill og tilbakemeldinger? 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

 

 

 

 

 

 


