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Tillegg til tildelingsbrev nr. 9 - Enhetlig og strukturert
legemiddelinformasjon
Helse- og omsorgsdepartementet viser til at de regionale helseforetakene har fått i oppdrag å
realisere de fire prioriterte kravområdene knyttet til SAFEST, i tråd med tidligere utredning i
regi av de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT.
Direktoratet for e-helse bes, i samråd med de regionale helseforetakene, FHI,
Helsedirektoratet, KS og Statens legemiddelverk, om å gjøre en overordnet vurdering av
mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon i den samlede
helse- og omsorgstjenesten. Vurderingene skal munne ut i et mandat for konseptfasen,
herunder forslag til videre prosess på området og hvordan en eventuell konseptvalgutredning
bør gjennomføres.
Som en del av arbeidet skal det utarbeides en overordnet oversikt over sektorens behov
knyttet til enhetlig og strukturert legemiddelinformasjon og relevante e-helsetiltak på
legemiddelområdet, herunder arbeidet med terminologi og kodeverk. Oversikten skal gi en
kort beskrivelse av status, organisering og avhengigheter mellom tiltakene, og bør inkludere
både primærbruk (som forskrivning, ordinering og ekspedering) og sekundærbruk (som
rapportering til registre, administrasjon og analyse) av data. Videre skal behovet for tekniske
tilpasninger i de nasjonale e-helseløsningene vurderes. Behovet for et sentralt
forvaltningsregime for strukturerte legemiddeldata skal også vurderes, jf. eksisterende
forvaltningsregimet for e-reseptkjeden.
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Utredningen vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen for de
resterende områdene i SAFEST og eventuelle oppfølgende oppdrag til aktørene. Frist for
oppdraget er 15. november 2018.
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