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Tilsvar - Høring om endringer i koder for bruksområde (OID 7488) 

Direktoratet for e-helse takker for muligheten til å gi innspill, og beklager vår 

forsinkelse i å gi innspillet. 

Overordnet er dette et viktig arbeid som Direktoratet for e-helse støtter at blir gjort. Vi 

ser det som helt nødvendig at det gjøres et påfølgende arbeid for å knytte 

bruksområdene til aktuelle legemidler og at denne knytningen tilgjengeliggjøres for 

klinikere. Oppdateringen vil øke kvaliteten på forskrivning og lesbarhet for pasient. I 

oppdateringen bør det vektlegges at kodene er lette å forstå for både helsepersonell og 

pasient. Videre må knytning til legemidler holdes oppdatert ettersom legemidler går 

inn/ut av FEST og endret bruk av eksisterende legemidler krever nye/utgående 

bruksområder. 

Etter Direktoratet for e-helses oppfatning har oppdateringen ingen negative 

konsekvenser. I den videre utviklingen er det viktig at også dette området samkjøres 

med utviklingen av felles språk i helse- og omsorgssektoren, spesielt med det arbeidet 

som gjøres med kodeverk og terminologi på legemiddelfeltet. 

 

Dette er egentlig ikke en e-reseptsak, men har blitt det da kodeverket brukes i 

samhandlingskjeden. E-resept har fått et sterkt forhold til kodeverket som i tillegg 

brukes på LIB-utskrift til pasient, i M25.1, i PLO-meldinger etc. I «Forskrift om 

rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek» står bruksområde definert i 

rekvirentdelen (§ 5.10 – Opplysninger om legemidlets bruk), og ikke utlevererdelen.  

E-helse vil derfor anbefale at navnet på kodeverket endres til Bruksområde. 

Kodeverket inneholder i dag også ikke-humane koder. Direktoratet for e-helse 

anbefaler at Legemiddelverket vurderer om bruksområde for ikke-humant bruk bør 

skilles ut slik at kodeverk 7488 rendyrkes til å bli et kodeverk for humant bruk. 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
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Direktoratet ser at apotek også har behov for ikke-humane koder slik at det da må 

opprettes et nytt kodeverk for dette formålet. 

I noen kodeverdier er det en sammenblanding av form og bruk. Kodeverket burde 

rendyrkes som bruksområde og ikke blandes med forholdsregler ved inntak. For 

eksempel skulle nesespray i prinsippet vært forholdsregel ved inntak: brukes i nesen. 

Direktoratet vet imidlertid at slik informasjon angis på apoteketiketten for å 

understreke hvor legemiddelet skal brukes og dermed unngå misforståelser. Det 

anbefales likevel å ta en gjennomgang av de foreslåtte kodene med dette for øyet. 

For alle koder merket "ikke i bruk som forslag på preparater" anbefales det at 

Legemiddelverket gjør en vurdering av om kodene faktisk benyttes av rekvirent (selv 

om de pr i dag ikke er knyttet til et aktuelt legemiddel) før kodene fjernes. E-helse kan 

være behjelpelig med å sjekke bruken i Reseptformidleren for aktuelle koder ved 

behov. 

Legemiddelverket orienterte om denne saken i Endringsforum for e-resept 14.mai. 

Der etterspurte Direktoratet for e-helse og Apotekforeningen en begrunnelse for de 

endringene som er foreslått, da det er vanskelig å vurdere forslagene når man ikke vet 

hva slags vurderinger som ligger bak. I etterkant har E-helse mottatt et Excel-ark med 

kommentarer. Vedlagt følger en oppdatert versjon av dette Excel-arket med E-helses 

kommentarer på noen av kodene. 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Alfhild Stokke e.f. 
avdelingsdirektør 

Jørn Andre Jørgensen 
seksjonssjef 
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