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Helsedirektoratets ansvar

• følge med på forhold som påvirker folkehelse, samt å følge med på utviklingen i 

helse- og omsorgstjenesten. På dette grunnlag skal direktoratet gi råd og 

veiledning om strategier og tiltak overfor sentrale myndigheter, regionale og 

lokale myndigheter, helseforetakene, frivillige organisasjoner, privat sektor og 

befolkningen 

• stille sammen kunnskap og erfaring i faglige spørsmål og opptre nasjonalt 

normerende på utvalgte områder 

• være et kompetanseorgan som myndigheter, ulike sektorer, tjenesteapparat, 

interesseorganisasjoner, fag- og utviklingsmiljøer, samt media ser det som 

naturlig å henvende seg til 

Tildelingsbrev 2020



Helsedirektoratet skal bidra til å

• utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap 

• bedre kvalitet i helse- og omsorgssektoren 

• redusere forskjellene i helse og levekår 

• fremme faktorer som gir god helse i befolkningen 

Tildelingsbrev 2020
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IKKE OPPDATERT



Virksomheter Helsepersonell

Befolkning

Informasjon

Finansiering Godkjenning

Tilskudd

RegelverkStyringsdata Autorisasjon

Normering

Beredskap

Kompetanse

Prioritering Rådgivning



Sentrale helselover

• Lov om helsepersonell

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

• Lov om spesialisthelsetjenester

• Lov om psykisk helsevern 

• Lov om folkehelsearbeid

• Lov om pasient- og brukerrettigheter

• Lov om pasientjournaler

• Lov om helseregister

• Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.

• Lov om helsemessig og sosial beredskap 

• Lov om tannhelsetjenester
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Legemiddelhåndteringsprosesser

Samstemming
Ordinasjon / 
rekvirering

Utlevering Istandgjøring
Utdele / 

Administrere
Observere  / 
rapportere

Ordinasjon / 
rekvirering

Mottak Ekspedisjon Utlevering



Regelverk og normerende produkter

Regelverksforvalter
• Forskrift om legemiddelhåndtering
• Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
• Forskrift om skipsmedisin
• Forskrift om narkotika § 5 annet ledd
• Forskrift om blåresept
• Forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler

Normering
• Rundskriv om legemiddelhåndtering
• Nasjonal veileder for legemiddelgjennomganger (revisjon)
• Nasjonal veileder for legemiddelrekvirering (under utarbeidelse)
• Nasjonale faglige råd for multidose (publisert 2019)



Regelverksfortolkning og -utvikling

§ 1.Formål

§ 2.Virkeområde

§ 3.Definisjoner

§ 4.Virksomhetsleders ansvar

§ 5.Informasjon om legemiddelbruk

§ 5a.Legemiddelgjennomgang i sykehjem

§ 6.Oppbevaring

§ 7.Krav til istandgjøring og utdeling

§ 8.Tilberedning av legemidler

§ 9.Narkotikaregnskap og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B

§ 10.Rekvirering til lokalt legemiddellager



postmottak@helsedir.no

• Borge.larsen@helsedir.no

• Ta gjerne kontakt!
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