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Animasjonsfilm Case Pia eller Kari?

 Legge inn lenke til animasjonsfilm (hvis den blir ferdig)

Side 2



Legemiddelprosjekter

Side 3

«Innføre e-resept, 

kjernejournal og PLL i 

hjemmesykepleie og 

sykehjem»

Legemidler til PLOElektronisk multidose

«Trygg forskrivning for 

multidosepasienter i 

e-resept»

Pasientens 

Legemiddelliste

«Én oversikt – som 

dekker alle 

behandlingsledd»

Legemiddelprosjekter i Direktoratet for e-helse

«Sikre helhetlig 

forskrivning til e-resept»

Utrede Nasjonal 

forskrivningskomponent

«Korrekt 

reseptinformasjon –

kvalitet og økt 

pasientsikkerhet i e-

resept»

Kvalitet i e-resept



 Det foreligger et økende antall uaktuelle resepter i 

Reseptformidleren

 Uaktuelle resepter er resepter som pasienten ikke skal benytte og 

skulle derfor vært tilbakekalt fra Reseptformidleren

 Uaktuelle resepter → pasientsikkerhetsrisiko
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Bakgrunn: «Uaktuelle resepter» i Reseptformidleren 

■ Prosjekt Kvalitet i e-resept etablert for å heve kvaliteten på reseptinformasjon –
for økt pasientsikkerhet og enklere arbeidshverdag
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Kvalitet i e-resept bidrar til å nå overordnede nasjonale mål 

Nasjonal strategi- og handlingsplan
•Digitalisering av arbeidsprosesser 

Innsatsområde #1.2: Digitalisere legemiddelkjeden innenfor hvert helseforetak og i hver kommune

•Bedre sammenheng i pasientforløp
Innsatsområde #2.3: Dele oppdaterte legemiddelopplysninger gjennom hele pasientforløpet – på tvers av organisasjoner

Tildelingsbrevet 2017:
•Direktoratet for e-helse skal formidle kunnskap og innsikt i e-helserelaterte tema og bidra til en 
kunnskapsbasert offentlig debatt. Direktoratet for e-helse skal arbeide målrettet med å spre 
informasjon om digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere. 

•Direktoratet for e-helse skal arbeide for at e-helse inngår i utdanningen av helsepersonell og 
ledere. 



Plan Kvalitet i RF
Arbeidsstrøm August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

Kommunikasjon 

og 

kunnskapsdeling

Kvalitetsmålinger

Kravendringer og 

bedre 

funksjonalitet i 

EPJ systemene

Juridisk

Planlegging og 

styring

Høring PLL

Løpende koordinering, rapportering, internkommunikasjon, interessentrelasjoner 

Kravstruktur og presentasjon

Distribuere materiell

E-resept inn i utdanningen

Produsere materiell

Ramme for etablert indikatorBrev til virksomheteneKommunikasjon med fag dir

Følge opp bestillingerBestille

Sluttrapport og overlevering

Gjøre endringer i hht ny forskrift



Kommunikasjon og kunnskapsdeling

 Prosjektet har god fremdrift på produksjon av materiell, meritterende SKIL-kurs er i rute og første 

animasjonsfilm kommer medio september, samarbeid NSE.

 Jobber med Strategi/Utredning og SLV for å nå utdanningsinstitusjonene.

Kvalitetsmålinger 

 Nye tall tas ut i september, og brev sendes til virksomhetene ila høsten. Forankring med 

fagdirektørene i forkant gjennom etablerte kanaler i direktoratet (inkl Helsedirektoratet).

Kravendringer og bedre funksjonalitet i EPJ systemene

 Endringene er under bestilling og forhandlinger. Prosjektet jobber med strukturering og 

presentasjon av rekvirentkravene. 

Juridisk

 Prosjektets aktiviteter er ferdigstilt. Gjenstår kun å gjøre justeringer på leveranser når utfallet av 

høringen er avklart. 
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Status Kvalitet i e-resept – prosjektet leverer ihht plan 
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Lenke til filmer: https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/opplering-i-e-resept

https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/opplering-i-e-resept


 ? 
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Bakgrunn: Pasientens legemiddelliste (PLL)



 PLL baserer seg på data fra Reseptformidleren (RF). 

 RF inneholder mange uaktuelle resepter, det vil si resepter som pasienten ikke skal 

ha og som burde vært tilbakekalt. 350 000 pasienter har doble resepter, dette er 

kun et moderat mål på antall uaktuelle resepter i RF.

 Prosjektet Kvalitet i e-resept jobber for å redusere de uaktuelle reseptene, og 

etablere rutiner som gjør at det oppstår færre uaktuelle resepter fremover. 

 Kvalitet i e-resept sine tiltak er også med på å forberede helsetjenesten på 

innføringen av PLL gjennom at det blir satt fokus på å se på reseptene en pasient 

har som en helhet. Gjennom våre opplæringstiltak bygger vi forståelse for e-resept 

som en løsning for pasientens legemiddelliste gjennom vårt fokus på e-resepts 

påvirkning på pasientsikkerheten. 
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Kvalitet i e-resept påvirker PLL


