
Nyheter som kommer i FEST 2.5.1 og endringer disse medfører sammenlignet med FEST 2.5.0 

Innholdsendringer er nytt innhold i FEST uten at strukturen på FEST er endret. 
Strukturendringer er endringer i strukturen på FEST, altså at modellen for 2.5.1 er utvidet for å få inn nytt innhold. 
Tabellen er delt i to. De grønne elementene vil komme i første leveranse av 2.5.1, planlagt levert innen utgangen av 2.kvartal 2015.  De gule elementene 
vil komme i en senere leveranse av 2.5.1, nærmere tidspunkt vil komme i løpet av 2015. 
 

Nytt: 2.5.0 2.5.1 Innholds-
endring 

Struktur-
endring 

Kommentar 

Bulkpakninger Finnes ikke Nye pakninger, med referanse til 
vilkåret «kun til bruk for maskinell 
dosedispensering» i FEST (vilkår 40). 

x  Nye pakninger i FEST. Pakningene er ikke 
markedsførte i Norge, men andre pakninger med 
samme styrke har MT. Bulkpakningene er store 
pakninger som er tillatt brukt bare til ompakking i 
apotek og er derfor merket med vilkåret «kun til 
maskinell dosedispensering». 

Endose Finnes ikke Nye pakninger, med samme LMR-
nummer som original. Endosene er 
merket med ompakker-firmanavnet i 
feltet «ompakker av endose» i klassen 
markedsføringsinformasjon (Katalog 
Legemiddelpakning). 

x x Nye pakninger i FEST. Pakningene inneholder 
enkeltdoser av eksisterende legemidler på markedet. 
Endose-pakningene er ompakket fra 
originalpreparatet og solgt til helseforetakene til 
utlevering og bruk på f.eks. sykehuspost. Endose-
pakningene vil ha samme LMR-nummer som 
originalpreparatet det er ompakket fra. 
 

Svart trekant Finnes ikke Nytt felt i katalogene 
OrdineringVirkestoff, 
LegemiddelMerkevare, 
LegemiddelDose og 
LegemiddelVirkestoff. 

x x Europeiske legemiddelmyndigheter har innført 
merking med «Svart trekant» av legemidler som skal 
overvåkes spesielt nøye. Målet med merkingen er å 
oppmuntre helsepersonell og pasienter til å følge med 
og melde fra om bivirkninger. Preparater som skal 
overvåkes spesielt nøye er merket med «Svart 
trekant» i FEST. 
 

Engelsk navn på 
virkestoff 

Finnes ikke Nytt felt i klassen Virkestoff. x x Engelsk navn på virkestoffet. Leveres ikke på alle 
virkestoffer, men et stadig økende antall. 



Sortering av 
virkestoff uten 
styrke 

Finnes ikke Nye felt for sortering av virkestoff 
uten styrke. Erstatter RefVirkestoff i 
klassen LegemiddelMerkevare. Inngår 
også i klassen LegemiddelVirkestoff. 

x x Sortering av virkestoff for legemidler der 
styrkeangivelse ikke er relevant. F. eks Infanrix Hexa. 

Referanse til 
pakninger og 
merkevarer 
som kan 
utleveres fra 
Legemiddel-
Virkestoff 
(virkestoff-
forskrivning) 

Finnes, men 
ikke som 
direkte-
referanser i 
Legemiddel-
Virkestoff  

Referansene 
RefLegemiddelMerkevare og 
RefPakning vil ligge direkte i katalog 
LegemiddelVirkestoff. 

 x Direktereferanser til merkevarer og pakninger som 
kan utleveres fra ved virkestofforskrivning. 
Dette kan brukes i stedet for mapping via 
VirkestoffMedStyrke. 

Mer enn én 
strekkode pr 
pakning 

Finnes, men 
kardinalitet-
en er utvidet 
i 2.5.1 

Kardinalitet til attributtet Strekkode 
EAN er utvidet fra 0..1 til 0..* i klassen 
Legemiddelpakning merkevare. 

 x Det vil bli aktuelt i fremtiden å ha flere strekkoder på 
én pakning. Det leveres inntil videre kun én strekkode, 
men modellen for 2.5.1 har tatt høyde for å ha flere. 

Katalog 
Ordinering 
virkestoff 

Finnes ikke Ny katalog (se meldingsbeskrivelsen). x x Ny katalog for ordinering av virkestoff med en 
legemiddelform, men uavhengig av styrken. 

Enhet 
Ordinering 

Finnes ikke Nytt felt i katalogen LegemiddelDose. x x Ny enhet til bruk for ordinering av virkestoff. 

Enhet 
Forskrivnings-
EnhetResept 

Finnes ikke Nytt felt i katalogen 
LegemiddelVirkestoff. 

x x Ny enhet til bruk for virkestofforskrivning. 

Referanse til 
byttegruppe fra 
Katalog 
Ordinering 
virkestoff 

Finnes ikke Referanse til byttegruppe (i katalog 
Ordinering). 

x x Referanse til en gruppe med legemiddelformer som er 
byttbare. 

Magistrell 
forskrivning og 
refusjon 

Finnes ikke Referanse til refusjon i katalog 
Virkestoff. 

x x Knytning mellom virkestoff og refusjon for å 
tilgjengeliggjøre relevant refusjon ved magistrell 
forskrivning 

 


