
From:                                         Else Støring <Else.Storing@kre�foreningen.no>

Sent:                                           16 January 2018 13:54

To:                                               Are Thunes Samsonsen

Subject:                                     SV: 18_51-1Direktoratet for e-helse inviterer �l
innspill Forslag �l standard for  20498629_1_1.PDF

 

Hei,

Jeg ser jo at de�e har stor likhet med Felleskatalogens Pasientutgave. Jeg har
ingen store kommentarer, synes det er bra. Et lite spørsmål eller innspill. De
fleste kre�pasienter er eldre mennesker, og de har som regel flere diagnoser.
Dermed er det mange som bruker flere typer medikamenter. Noe om
interaksjoner er e�erlyst av pasienter. De opplever å få lite informasjon om
det på sykehus eller hos lege.

 

Med vennlig hilsen
KREFTFORENINGEN
 
Else Støring
Spesialrådgiver
 

KREFTFORENINGEN
Dokumentasjon og Analyse
Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo
Kongens gate 6, 0153
Mobilnr: 94791317  Sentralbord: 07877
www.kre�foreningen.no
 
Fakturaer sendes på e-post �l 4350@invoicecenter.net
 

Bli medlem – sammen skaper vi håp
 
 
 

 

 

https://kreftforeningen.no/?utm_source=epost_signatur&utm_medium=logo&utm_campaign=epost_signatur
https://kreftforeningen.no/
mailto:4350@invoicecenter.net
https://kreftforeningen.no/stott-kreftforeningen/bli-medlem/?utm_source=epost_signatur&utm_medium=bli_medlem&utm_campaign=epost_signatur


Fra: Are Thunes Samsonsen [mailto:Are.Thunes.Samsonsen@ehelse.no] 
 Sendt: 15. januar 2018 13:47

 Emne: 18_51-1Direktoratet for e-helse inviterer �l innspill Forslag �l standard
for 20498629_1_1.PDF
 

Direktoratet for e-helse inviterer til innspill på forslaget til
standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i
oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet
legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket,
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det foreliggende forslaget til standard ble overlevert HOD 1. desember
2017 og er et resultat av et prosjektarbeid med deltakere fra de nevnte
etatene, samt Felleskatalogen.

Vedlagte dokument består av to kapitler:

1. Kapittel 1 beskriver oppdraget og bakgrunnen for arbeidet som
er gjort med å utvikle standarden.

2. Kapittel 2 beskriver selve forslaget til standard. Det er dette vi nå
inviterer til innspill på.

 

Frist for innspill og uttalelser settes til 1. mars 2018.

Dette på grunn av frist fra Helse- og omsorgsdepartementet på et
annet oppdrag, som avhenger av standarden.

 

Mvh,

Are Thunes Samsonsen
Seniorrådgiver, helsenorge.no
are.thunes.samsonsen@ehelse.no
Telefon: (+47) 95 25 94 96
 
Direktoratet for e-helse

 ehelse.no
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