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HØRINGSVAR – LEGEMIDLER MED RISIKOMINIMERINGSTILTAK VED UTLEVERING I APOTEK 

(FARMASØYTUTLEVERING) 

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) har om lag 350 medlemmer. Foreningen er en 

interesseforening for sykehusfarmasøyter som arbeider i sykehusapotek, helseforetak , kommuner, 
universitet, høyskoler eller offentlige etater og departementer, og har som oppgave å arbeide for 

sykehusfarmasiens utvikling.  

NSF er medlem av European Association of Hospital Pharmacists (EAHP). 

 

Riktig legemiddelbruk er en viktig sak for NSF og vi støtter tiltak som kan bidra til riktigere 

legemiddelbruk. Farmasøytutlevering eller risikominimeringstiltak som det omtales som, for enkelte 

reseptfrie legemidler er et mulig tiltak for å bidra til riktigere legemiddelbruk og som kan gi 

pasientene økte muligheter for veiledet egenomsorg. 

 

Det er viktig at denne gruppen legemidler ikke kan utleveres uten at pålagte risikominimeringstiltak 

ikke er gjennomført. Vi støtter forslaget om at denne gruppen legemidler ikke kan omsettes i 

standardutvalget til medisinutsalg og heller ikke plasseres i selvvalget i apotek. 

 

Vi støtter forslaget fra Norges Farmaceutiske Forening (NFF) om at en også kan nekte utlevering 

dersom det er åpenbart at vilkårene for risikominimeringstiltakene ikke er oppfylt og det er åpenbart 

at legemiddelet ikke vil bli brukt i henhold til tiltakene.  

 

Vi støtter også NFFs forslag om at det for hvert enkelt legemiddel spesifiseres hvilke 

personellgruppe(r) i apoteket som skal forestå tiltakene. Det bør presiseres om det er farmasøyt, 

apotektekniker eller alt personale i virksomheten (apoteket) som skal forestå tiltakene. 

 

MT-innehaver bør samarbeide med relevante aktører (NFF, Apotekforeningen, NSF, 

pasientforeninger m.v.) ved fastsettelse av risikominimeringstiltak inkludert hvilke personellgrupper 

som skal gjennomføre dem. Derved sikres det at tiltakene er hensiktsmessige og at de vil bli 

gjennomført på laveste effektive omsorgsnivå. 

 

NSF mener at det er hensiktsmessig at det dokumenteres hvilke tiltak som er gjennomført før 

utlevering. Dette kan enklest gjennomføres ved at det registreres i apotekets datasystem og det 

settes på etikett med navn og eventuelle tilleggsopplysninger på pakningen. Dette er i tråd med 

praksis i enkelte andre land. 
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NSF mener at ordningen bør evalueres relativt kort tid etter implementering av de første 

risikominimeringstiltak f.eks 1-2 år. Dette vil gi mulighet til å foreta relativt raske justeringer mhp 

bl.a. innholdet i tiltakene og hvem som bør forestå dem. 

 

 

 

Med vennlig hilsen Håvard Kirkevold 

Leder, Norske Sykehusfarmasøyters Forening 

 


