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I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 18.mars 2016 fikk 

Legemiddelverket i oppdrag å utrede behovet for obligatorisk generisk 

forskrivning / virkestofforskrivning jf. omtale i Innst. 151 S (2015-2016) 

kap 10.2.  

 

I rapporten er det belyst om det er behov for (og mulig) å innføre 

obligatorisk forskrivning på virkestoff. Vi har også belyst hvilke muligheter 

som finnes for å øke bruken av virkestofforskrivning innenfor dagens 

rammer. 

 

1. Oppsummering 

 

Den elektroniske reseptkjeden i Norge er tilrettelagt for 

virkestofforskrivning, men det må gjøres forbedringer i flere ledd før man 

innfører dette som en obligatorisk ordning. 

 

I denne rapporten har vi drøftet fordeler og ulemper ved 

virkestofforskrivning, beskrevet tiltak som kan fremme bruk av 

virkestofforskrivning og hvilke forbedringer som må gjennomføres før det 

er aktuelt å innføre obligatorisk virkestofforskrivning i Norge. 

 

Legemiddelverket mener at virkestofforskrivning vil bidra til sikrere 

kommunikasjon om legemidler mellom helsepersonell og mellom 

helsepersonell og pasienter.  

 

Vi anbefaler derfor en trinnvis tilnærming til en eventuell obligatorisk 

virkestofforskrivning. 

 

1. En fase (på cirka 5 år) der det gjennomføres tiltak for å gjøre 

virkestofforskrivning enklere  

a. Ved å stille krav om funksjonalitet i de elektroniske 

pasientjournalsystemene (EPJ) som gjør det enklere for legen 

å velge virkestofforskrivning (enn å bruke produktnavnet). 

b. Ved optimalisering av FEST for virkestofforskrivning 

c. Kommunikasjonstiltak for å øke bruken av 

virkestofforskrivning 

d. Bruk av virkestoffnavnet i all utdanning av helsepersonell 

e. Tydeligere merking av virkestoffnavnet på pakning 

2. Evaluering av effekten av tiltakene i fase 1 og eventuell innføring av 

obligatorisk virkestofforskrivning. 

 

Spigset og kolleger konkluderer i 2006 med at erfaringer fra andre land 

tilsier at det få problemer med virkestofforskrivningi. De pekte også på at 

virkestoffnavnet burde få en langt mer fremtredende plass på pakningen og 

at journalsystemene må tilpasses dette. Dette er i tråd med våre 

anbefalinger. 

                                                 
i Spigset O., Slørdal L., Nelson S. Forskrivning av virkestoff i stedet for preparat – på høy 

tid. Tidsskrift for norsk legeforening. 
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2. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå? 

 

Ferske tall fra Kjernejournal viser at virkestoffresepter bare utgjør 1% av 

alle resepter. Nesten alle resepter i Norge er derfor forskrevet med 

produktnavn. Med dagens bytteordning innebærer dette at pasienten ofte får 

utlevert et legemiddet med et annet produktnavn enn det som står på 

resepten. Dette kan skape usikkerhet hos pasientene og krever omfattende 

informasjon fra ansatte i apotek.  

 

Virkestofforskrivning betyr at legen angir virkestoffnavnet på resepten i 

stedet for produktnavnet. Hensikten med (obligatorisk) 

virkestofforskrivning er å etablere et felles språk i dialogen mellom 

helsepersonell og mellom helsepersonell og pasienter.  Dette kan bidra til 

mindre usikkerhet og færre feil fordi helsepersonell og pasienter bare 

trenger å forholde seg til ett navn (virkestoffet), i stedet for mange 

forskjellige produktnavn.  

 

Dagens ordning med generisk bytte gjør at apoteket (uavhengig av hvilket 

produktnavn som er forskrevet) tilbyr pasienten det rimeligste, likeverdige 

alternativet. Allerede i dag har man derfor virkestoffutlevering. Etter 

Legemiddelverkets vurdering vil ikke innføring av obligatorisk 

virkestofforskriving medføre ytterligere økonomisk gevinst av betydning, 

forutsatt at ordningen med generisk bytte og trinnpris består. Ønske om 

virkestofforskriving er først og fremst motivert ut fra 

pasientsikkerhetshensyn.  

 

3. Hvilke tiltak kan øke bruken av virkestofforskrivning 

innenfor dagens rammer? 

 
Flere tiltak bør gjennomføres før virkestofforskrivning eventuelt innføres 

som en obligatorisk ordning. Vi anbefaler at man i første fase gjennomfører 

tiltak for å gjøre virkestofforskrivning enklere. Tiltakene er oppsummert 

under og utdypes senere i rapporten: 

 Forbedringer i EPJ (forutsetning for obligatorisk) 

 Forbedringer i FEST (forutsetning for obligatorisk) 

 Krav om at alle lister som viser LIB (legemidler i bruk) fremhever 

virkestoffnavnet 

 Opplæring i e-resept og virkestofforskrivning i utdanningen av 

helsepersonell 

 Vurdere merking med virkestoffnavnet på apoteketiketten 

 Arbeid for å standardisere merking med virkestoffnavnet på 

pakninger på nasjonalt og europeisk nivå 

 Kommunikasjonskampanje rettet mot helsepersonell for å promotere 

bruken av virkestofforskrivning 
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4. Hvilke utfordringer har virkestofforskrivning? 

Innføring av obligatorisk virkestofforskrivning krever at mange aktører, 

både private og offentlige, må agere koordinert. Enkelte av tiltakene har 

avhengigheter seg imellom og det må være tydelig hvem som er ansvarlig 

for at tiltakene blir tilstrekkelig koordinert. Krav til leger og leverandører av 

elektroniske pasientjournaler kan kreve regelverksendringer.  

 

Siden begrunnelsen for å anbefale obligatorisk virkestofforskrivning er å 

bidra til økt pasientsikkerhet, er det avgjørende viktig å beskrive de 

utfordringene virkestofforskrivning kan gi og finne løsninger på disse.  

Innenfor en ordning med obligatorisk virkestofforskrivning, må det være 

mulig å forskrive ett bestemt produkt når dette er medisinsk begrunnet.  

 

Eksempler på dette er: 

 Pasienter som bruker legemidler som i dag kommer inn under 

ordningen med begrenset bytte.  

 Pasienten som er allergisk mot innholdsstoffer i et bestemt produkt 

og absolutt ikke bør bruke dette.  

 Pasienter som av andre medisinske grunner skal bruke ett bestemt 

legemiddel. 

 Pasienten må ha et legemiddel på godkjenningsfritak. 

 Pasienten med svelgvansker og som må ha legemidler med spesiell 

formulering.  

 Legemidler med samme virkestoff, men som likevel ikke er byttbare. 
 

I tillegg vil det være noen situasjoner der det er upraktisk eller teknisk 

vanskelig å bruke virkestofforskrivning:  

 Kombinasjonspreparater med flere virkestoff som har ulik styrke er 

ikke uten videre virkestofforskrivbare i dagens elektroniske 

systemer. Eksempler på dette er kombinasjons p-piller der de ulike 

legemidlene har kombinasjoner av virkestoff med ulike styrker.  

 Legemidler med mer enn tre virkestoff egner seg i liten grad for 

virkestofforskrivning 

 Legemidler i flytende form 

 

Situasjonene som er beskrevet over viser at det må være mulig å forskrive 

ett bestemt legemiddel (produktnavnet) når medisinske eller tekniske 

forhold tilsier at virkestofforskrivning ikke er trygt eller mulig. Dette betyr 

at det fortsatt vil måtte eksistere to parallelle måter å forskrive på: 

produktnavn og virkestoff. 

 

5. Hva er de positive og negative virkningene av 

virkestofforskrivning og hvem blir berørt? 

 
Vår vurdering av virkningene er skissert i tabellen under. Der virkningene 

ikke er ansett som varige er det kommentert. 
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Positive virkninger Negative virkninger 

Pasient 

 Virkestofforskrivning kan 

redusere medisinske feil siden 

helsepersonell og pasienter bare 

trenger å forholde seg til ett navn 

(virkestoffet) i stedet for mange 

forskjellige produktnavn. 

 Mindre forveksling og usikkerhet 

(særlig ved bytte) 

 Letter kommunikasjon med 

helsepersonell i utlandet 

 Virkestoffnavn er ofte lange 

og kompliserte 

 Løser ikke problemet med at 

virkestoffnavnet ikke er 

fremhevet på pakningene.  

 To parallelle 

forskrivningsmåter kan være 

forvirrende. 

Helsepersonell 

 Letter kommunikasjon med 

helsepersonell og apotek 

 Letter kommunikasjon mellom 

institusjoner/nivåer 

 Resepten kan fornyes uten 

endring selv om pakninger 

avregistreres 

 Slipper å huske produktnavn 

 Virkestoffnavnet sier ofte noe om 

virkemåten 

 Økt bevissthet rundt 

legemiddelform 

 Blir mindre påvirket fra 

legemiddelindustrien 

 Mindre binding til enkelte 

produktnavn 

 

 Må forklare hvorfor pasienten 

får en virkestoffresept i en 

overgangsperiode (ikke varig) 

 Ordningen kan boikottes ved 

at legen konsekvent velger 

reservasjon 

 Vi kommer ikke unna to 

forskrivningsmåter.   

 Vil gi noe merarbeid for 

legene i en overgangsperiode 

(ikke varig) 

 Risiko for boikott ved lav 

datakvalitet i FEST 

Myndighet 

 Kan beslutte sentralt hvilke 

legemidler som skal forskrives 

med virkestoff og hvilke som bør 

unntas 

 Kan føre til økt oppslutning om 

bytteordningen 

 Reduserte kostnader (?) knyttet til 

feilbruk av legemidler 

 Risiko for svekket etterlevelse 

dersom det gjennomføres uten 

at forutsetninger er til stede. 

 

Apotek 

 Enklere bytte, kan plukke 

lagerførte pakninger 
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6. Gevinstoversikt  

Det er flere mulige gevinster ved å øke bruken av virkestofforskrivning. 

 Virkestoffnavnet er det som brukes i undervisning av helsepersonell 

og i vitenskapelig litteratur. Virkstoffnavnet er et felles språk som 

blir forstått over hele verden. 

 Pasientsikkerhet 

o Virkestofforskrivning kan bidra til mindre forveksling og 

feildoseringer siden både helsepersonell og pasienter bare 

trenger å forholde seg til ett navn (virkestoffet) i stedet for en 

rekke forskjellige produktnavn. Dette kan ha betydning i 

forbindelse med bytte i apotek.  

o Virkestoffnavnet blir forstått over hele verden og gjør jobben 

enklere for utenlandske leger som arbeider i Norge og for 

leger som behandler norske pasienter i utlandet.  

 Letter arbeid i apotek 

o Apoteket kan gi pasienten det legemidlet de har på lager 

(uavhengig av produktnavn) så lenge virkestoff, form og 

styrke er det som angis på resepten. 

o Når legen har forskrevet virkestoffet, er det lettere å forklare 

at legen ikke anbefaler bruk av ett bestemt produkt.  

 Produsentuavhengig forskrivning 

o Virkestofforskrivning vil dreie oppmerksomheten bort fra 

produktnavnet og øke interessen for den informasjonen som 

ligger i virkestoffnavnet (legemiddelklasse og 

virkningsmekanisme).   

o Leger slipper å huske nye produktnavn når de forholder seg 

til virkestoffet 

o Resepter med angivelse av virkestoffet kan fornyes av legen 

uten endring selv om enkeltpakninger avregistreres 

 Legemiddelindustrien vil ha mindre påvirkning på forskrivning 

o Det vil være virkestoffnavnet som er i fokus 

o Reklame rundt produktnavn kan ha mindre effekt 

 

7. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring? 

Det er flere forutsetninger for vellykket gjennomføring.  

 

Tiltakene må gjennomføres koordinert. For en del av tiltakene er 

rekkefølgen av avgjørende betydning. Det vil f.eks. være uheldig hvis 

virkestoffsøket blir et standardsøk i EPJ før legene er informert om dette.  

 

Det er avgjørende for suksess at legene opplever virkestofforskrivning som 

en enklere forskrivningsmåte enn dagens forskrivning med produktnavn.  

Det er derfor viktig at EPJ-tiltakene gjennomføres koordinert med 

forbedringene i FEST. Det bør i tillegg avsettes midler til disse tiltakene.  

 

SPOR-programmet vil kreve tilpasninger av Legemiddelverkets systemer og 

informasjonsflyt og vil trolig også ha konsekvenser for resten av 
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reseptkjeden. Avklaringer rundt dette vil være en forutsetning for å tilby 

virkestoffdata til reseptkjeden i fremtiden.  

 

8. Dagens systemer 

Det er i dag teknisk støtte for virkestofforskrivning i e-resept. Alle EPJ-

systemene har egne virkestoffsøk for oppslag i virkestoffkatalogen i FEST. 

Dette søket er i midlertidig ikke standardsøket, så legen må gjøre et bevisst 

valg for å skrive en virkestoffresept. Reseptformidleren og dagens 

apoteksystem (Farmapro) er i stand til å håndtere virkestoffresepter. 

Kjernejournal er også i stand til å håndtere og vise virkestoffresepter. Det er 

potensielt mulig å lage funksjonalitet i reseptformidleren for å stenge av for 

andre resepter enn virkestoffresepter, men dette vil være et drastisk grep og 

skape utfordringer for unntakene. 

 

Tall fra Kjernejournal viser at bare lag 1% av alle resepter i Kjernejournal 

(cirka 26 millioner resepter) i dag forskrives på virkestoff. Vi vurderer dette 

anslaget som rimelig representativt ettersom Kjernejournal nå er rullet ut til 

4,1 millioner innbyggere. Det er en usikkerhet knyttet til at papirresepter 

ikke er tatt med.  

 

Det blir viktig å overvåke andelen virkestoffresepter fremover for å evaluere 

effekten av tiltakene og for å vurdere om virkestofforskrivning bør gjøres 

obligatorisk. Andelen virkestoffresepter har vært omtrent uendret siden 

2006. Sannsynligvis har dette å gjøre med varierende funksjonalitet i EPJ og 

manglende incentiver for leger til å bruke virkestoffet på resepten. 

 

9. Utfordringer og tiltak 

Selv om dagens e-resept-løsning gir teknisk støtte for virkestofforskrivning, 

vil innføring av dette som obligatorisk ordning medføre en rekke 

utfordringer. Innføring av obligatorisk virkestofforskrivning er en 

omfattende endring i forskrivningspraksis somkrever informasjon, 

motivasjon og forbedringer av de elektroniske systemene i flere ledd. Under 

følger en beskrivelse av utfordringer og utdypning av tiltakene vi har listet 

opp tidligere. 

 

Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor? 

Dersom obligatorisk virkestofforskrivning skal innføres, må det utarbeides 

en liste over legemidler som ikke egner seg for virkestofforskrivning. Dette 

vil for eksempel gjelde legemidler med begrenset bytte, 

kombinasjonspreparater, uregistrerte legemidler, handelsvarer m.m. Vi 

anbefaler at Legemiddelverket får oppgaven med å forvalte og vedlikeholde 

unntakslisten, og formidle disse opplysningene (slik det gjøres i dag) 

gjennom FEST.  

 

Flere tiltak bør være på plass før man eventuelt innfører obligatorisk 

virkestofforskrivning.  
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Forbedringer i EPJ (elektronisk pasientjournal) 

I dag har alle EPJ (elektronisk pasientjournal) et eget virkestoffsøk der legen 

kan søke blant virkestoffgrupper fra FEST for å finne ønsket terapi. 

Legemiddelverket har hatt arbeidsmøter med alle de store leverandørene av 

elektroniske journalsystemer og de fleste systemene har mangler som gjør 

virkestofforskrivning unødig tungvint. Dette medfører at legen naturlig nok 

vegrer seg mot å bruke virkestofforskrivning.  

Et nødvendig tiltak før eventuell obligatorisk virkestofforskrivning er å 

forbedre søkene i de elektroniske journalsystemene: 

o Ved søk på virkestoff må legen få den samme beslutningsstøtten 

som ved søk på produktnavn (Dette dreier seg om opplysninger 

om dosering, bruksområde, refusjon, interaksjoner, varsler osv.) 

o Dette er teknisk mulig å implementere ved å benytte 

nyeste versjon av FEST (versjon 2.5) 

 Det anbefales at virkestoffsøket blir obligatorisk som 

standardsøk i alle journalsystemer. 

o Søket bør utformes slik: Legen kan søke på produktnavn 

eller virkestoff, men søket skal uansett presentere 

virkestoff, tilgjengelige legemiddelformer og doser. I 

situasjoner der det er medisinske grunner for å velge ett 

bestemt legemiddel, må legen kunne huke av for dette og 

forskrive på produktnavn 

o Eventuelt kan det være aktuelt å kreve at EPJ-

leverandørene lager et kombinasjonssøk der virkestoffene 

listes opp før produktnavnene ved søk. 

 Dersom et legemiddel er unntatt virkestofforskrivning, må dette 

vises tydelig i det samme søket. 

 Legen bør få forslag om relevante antall enheter (f.eks. tablett) ut 

fra markedsførte pakninger. 
 

En stor del av reseptforskrivning er fornyelser av resepter. For å øke bruk av 

virkestofforskrivning, kan følgende tiltak vurderes: 

 Krav om at alle journalsystemer skal tilby følgende 

funksjonalitet: Ved fornying av en resept med produktnavn får 

legen opp et forslag (pop-up) om å konvertere resepten til en 

virkestoffresept 

 Krav om at alle journalsystemer skal ha en funksjon der ett 

tastetrykk er nok for å konvertere en resept med produktnavn til 

en virkestoffresept.  

 Redusert takst for e-resept dersom resepten ikke er på virkestoff 

(forutsatt at det er faglig forsvarlig) 
 
 

Forskrivning på produktnavn må fortsatt være mulig når medisinske hensyn 

taler for dette. Denne muligheten vil på mange områder tilsvare den 

mulighetene legene har i dag til reservasjon mot bytte i apotek. 
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Leverandørene av EPJ har hevdet at forbedringer i søkefunksjonaliteten vil 

redusere ytelsen fra programvaren slik at tiden brukt på reseptforskriving 

øker. 

 

Legemiddelverket anbefaler likevel at myndighetene krever følgende 

funksjonalitet: 

 At virkestoffsøket er minst like godt som dagens produktsøk 

(dvs. inneholder den samme beslutningsstøtten) i alle EPJ. Det er 

ikke tilfellet hos alle journalsystemene i dag, og medfører at 

legen naturlig nok velger produktsøket som standardsøk.  

 Krav om at virkestoffsøket skal være standardsøk, slik at legen 

må gjøre en aktiv handling for å forskrive på produktnavn. Dette 

anses som relativt enkelt, og bør innføres før man eventuelt går 

videre med obligatorisk virkestofforskrivning.  

 

Merk at forbedringene i EPJ må være koordinert med tiltak som 

forbedrer datakvaliteten i FEST og det øvrige arbeid med bytte og 

virkestofforskrivning på Legemiddelverket. 

 

Kostnadene ved EPJ-utvikling er i samarbeid med EPJ-løftet grovestimert til 

1-2 millioner NOK pr. leverandør. Det er anslagsvis 8-10 leverandører som 

vil måtte stå for utvikling. Det finnes mange flere leverandører, men mange 

av disse benytter Forskrivningsmodulen. Helse Vest og Helse Midt benytter 

en utgave av Forskrivningsmodulen for spesialisthelsetjenesten, som også 

vil kreve utviklingskostnader.  

 

De totale kostnadene for forbedringene i EPJ er derfor estimert til cirka 20 

millioner NOK for å dekke alle leverandørene som i dag er i drift på e-

resept. Beløpet vil bli større dersom flere aktører ønsker å benytte e-resept. 

Dette er sannsynlig ettersom mange «står i kø». 

 

Endringer i elektroniske journalsystemer som benyttes utenfor sykehus 

prioriteres og koordineres av prosjektet «EPJ-løftet». Erfaringsvis tar det 

minst 1,5-2 år før et prosjekt er løsningsbeskrevet, utviklet og testet ferdig. 

DIPS må håndteres via helseforetakene og systemene som benyttes i pleie 

og omsorgstjenestene (og som ikke bruker Forskrivningsmodulen som 

reseptmodul) må håndteres av kommunene. 

 

Forbedringer i datagrunnlaget – FEST 

Alle som bruker e-resept benytter datagrunnlaget FEST. I FEST finnes en 

egen virkestoffkatalog som inneholder alle virkestoffgrupper (virkestoff, 

legemiddelform, styrke) som kan virkestofforskrives. FEST har også 

kopling fra alle produktnavn som tilhører en virkestoffgruppe. På denne 

måten er det mulig å vite hvilke produktnavn som tilhører hvilken 

virkestoffgruppe. Denne koplingen kan benyttes i EPJ til å lage 

kombinasjonssøk (produktnavn og virkestoff) eller egne virkestoffsøk der 

også varenavnene for hver enkelte gruppe kan vises. Det er også mulig å 

vite hvilke varer som kan utleveres på apotek via denne koplingen. 
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Det er svært viktig at datagrunnlaget er optimalt dersom man skal innføre 

dette som et obligatorisk tiltak. Dersom virkestofforskrivning skal bli 

obligatorisk anbefales det derfor at det først gjennomføres et prosjekt for 

blant annet å kvalitetssikre virkestoffkatalogen i FEST og gjøre nødvendige 

tekniske forbedringer og endringer. Et slikt prosjekt er estimert til cirka 1 år 

forutsatt bruk av eksisterende ressurser og grovestimert til cirka 1 million 

NOK i prosjekt og IT-utviklingskostnader (med test og usikkerhet). 

Samtidig med forbedringene i FEST må det Legemiddelverket vurdere hva 

som ikke er egnet for virkestofforskrivning.  

 

Det pågår for tiden et forprosjekt som blant annet utreder betydningen av 

SPOR i det europeiske samarbeidet. Forprosjektet er ikke avsluttet, men det 

er allerede klart at SPOR vil få store implikasjoner for Legemiddelverkets 

systemer. Det er usikkert hva alle implikasjonene vil bestå i, men at det vil 

kreve endringer i våre datasystemer, standarder og virkestoffbeskrivelser er 

rimelig sikkert. Det vil antagelig ha betydning for virkestofforskrivning og 

virkestoffkatalogen i FEST, men omfanget er per i dag usikkert. Det 

anbefales at dette er med i betraktning rundt innføring av obligatorisk 

virkestofforksrivning. 

 

Vi legger til grunn at Legemiddelverket, som ved dagens vurdering av 

byttbare legemidler, skal vurdere hvilke legemidler som ikke egner seg for 

virkestofforskriving, i form av en unntaksliste. Denne oversikten må 

vedlikeholdes slik at den til enhver tid er oppdatert, på samme måte som 

Legemiddelverket forvalter byttelisten i dag. Det er anslått at slik aktivitet 

også vil medføre cirka ½ årsverk, dvs. cirka 500 000 NOK. 

 

Merking med virkestoffnavnet på pakninger 

Legemiddelverket har nylig publisert en studie i samarbeid med Psykologisk 

institutt, Universitet i Oslo om standardisert merking av 

legemiddelpakninger med virkestoffnavnetii. Studien viser videre at det er 

vanskelig for pasienter å forstå at to legemiddelpakninger inneholder samme 

legemiddel når både pakning og navn er forskjellige. Men studien viser 

samtidig at ny design og tydelig merking med virkestoffnavnet gjør at 

pasienter i større grad klarer å avgjøre om pakningen inneholder samme 

eller ulike virkestoff. Dette reduserer faren for å ta feil medisin.  

 

Reguleringen av merking på legemiddelpakninger fremgår av direktiv 

2001/83/EF art. 54 flg., og er implementert i norsk rett i 

legemiddelforskrifteniii §§ 3-29 flg., jf. legemiddelloveniv § 8 fjerde ledd. 

Legemidlets navn er særskilt regulert i § 3-29 første ledd bokstav a. 

  

Bedre og standardisert merking av pakninger med virkestoffnavnet vil 

kunne forsterke effekten av virkestofforskrivning. Et mulig forslag til endret 

                                                 
iiEndestad T., Wortinger L., Madsen S., Hortemo, S. (2016) Package Design Affects 

Accuracy Recognition for Medications. Human factors. Tilgjengelig fra: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27591209 
iii Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler.  
iv Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. 
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standardisert merking er at virkestoffnavnet alltid skrives med hvit tekst på 

sort bakgrunn. Legemidler som godkjennes i sentrale prosedyrer følger 

europeisk navne- og merkeregler. Et nytt europeisk regelverk for 

standardisert og tydelig merking av legemiddelpakninger med virkestoffet 

vil kreve et langsiktig arbeid nasjonalt og internasjonalt. For legemidler som 

godkjennes i prosedyrene MRP/DCP og Nasjonal kan Norge allerede nå 

kreve større skriftstørrelse på virkestoffnavnet.  

 

Parallelt med det regulatoriske arbeidet som må gjøres på dette området, kan 

det vurderes mer kortsiktige tiltak i form av merking og informasjon i 

apotek. Endringer i apotek kan trolig innføres raskere og gi effekt før 

regulatoriske endringer. I Legemiddelverkets tidligere utredning foreslo vi 

at apoteket kunne merke pakningen med virkestoffnavnet på 

apoteketikettenv. Dette bør igjen vurderes som en løsning inntil standardisert 

merking i større grad er på plass. 

 

Regelverksendringer 

Dagens regelverk tillater å forskrive på virkestoff. Slik Legemiddelverket 

vurderer det vil en obligatorisk innføring kreve regelverksendringer. Det er 

Helsedirektoratet som forvalter kap. 3 i rekvirerings- og 

utleveringsforskriftenvi som regulerer rekvirering ved resept og rekvisisjon. 

Legemiddelverket har dermed heller ikke vurdert hvorvidt en slik endring 

har hjemmel i lov.  

 

Som nevnt over, foreslås det som et mulig tiltak at det etableres en 

unntaksliste over de legemidler som ikke er underlagt obligatorisk 

virkestofforskrivning. Dersom det innføres obligatorisk 

virkestofforskrivning, må det vurderes hvordan en slik unntaksliste skal 

forvaltes og hvilken juridisk status denne har 

(forskrift/enkeltvedtak/uregulert liste), samt hjemmelsgrunnlaget for den.  

 

Eventuelt påbud om virkestoffmerking av pakninger i apotek vil også kreve 

forskriftsendringer i rekvirerings- og utleveringsforskriften. Detaljert ordlyd 

som foreslås er beskrevet i Legemiddelverkets forrige rapportvii.  

 

Fremheve virkestoffnavnet i liste over LiB (Legemidler i bruk) 

Alle lister som viser LiB (legemidler i bruk) bør få krav om å fremheve 

virkestoffnavnet, både i løsninger fra EPJ og i alle fremtidige e-

helseløsninger (kjernejournal, mine resepter, helsenorge.no osv.). 

Kjernejournal viser allerede i dag dette for virkestoffresepter, eksemplifisert 

med figur 1 og 2. 

                                                 
v Rapport om virkestofforskrivning 2006-12-04, Legemiddelverket 
vi Forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.  
vii Rapport om virkestofforskrivning 2006-12-04, Legemiddelverket 
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Figur 1 Kollapset visning 

 
Figur 2 Ekspandert visning 

Her fremheves virkestoffnavnet og utleveringene med produktnavn er 

underordnet. 

 

Utdannelse av fremtidig helsepersonell 

Tidlig fokus på virkestoff i opplæring av fremtidig helsepersonell vil også 

øke bruken av virkestofforskrivning. Vi anbefaler at alle som underviser 

medisinerstudenter bruker virkestoffet (og ikke produktnavn) i omtalen av 

legemidler, og at studentene får strukturert opplæring i forskrivning av e-

resepter og den elektroniske reseptkjeden. I den samme opplæringen bør 

virkestofforskrivning fremheves som den foretrukne forskrivningsmåten. 

Dette bør inn som en dedikert modul i undervisningen om reseptlære ved 

alle landets universiteter.  

 

Kommunikasjon 

Dersom helsemyndighetene velger å innføre obligatorisk 

virkestofforskrivning, vil dette kreve omfattende informasjonstiltak rette 

mot leger og apotek. Obligatorisk virkestofforskrivning vil bety en betydelig 

endring i forskrivningspraksis og kreve en holdningsendring som 

nødvendigvis vil kreve tid. Det anbefales at en eventuell innføring gjøres 

stegvis og kombineres med gjentatte informasjonstiltak. 

Kommunikasjonstiltak i denne sammenheng er estimert til cirka 3-500 000 

NOK og vil avhenge av hvilke tiltak man velger. 

 

Andre initiativer 

Apoteksystemene vil sannsynligvis erstattes i årene fremover ettersom 

Apotekforeningen er i gang med et prosjekt rundt nytt apoteksystem. Nye 

systemer må fortsatt kunne håndtere virkestoffresepter og bør legge til rette 

for automatisk merking med virkestoffnavnet på etiketten.  

 

Etter å ha blitt presentert utredningsarbeidet i kontaktmøtet med 

Legemiddelverket har Apotekforeningen kommet med innspill. I brev datert 
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19. desember 2016 skriver Apotekforeningen at de mener det er riktig å 

innføre obligatorisk virkestofforskrivning og at de støtter en innføring av 

obligatorisk virkestofforskrivning, men med unntak som bestemmes av 

Legemiddelverket.viii 

 

Kostnader 

Estimatene er basert på erfaringstall og er derfor beheftet med noe 

usikkerhet, men i de totale kostnadene vil være i angitt størrelsesorden. Det 

er særlig usikkerhet ved at det er flere leverandører som vil kople seg på e-

resept. 

 
Kvalitet og utvikling SLV 1 mill NOK 

Forvaltning SLV 500 000 NOK (årlig drift) 

Kommunikasjonstiltak 3-500 000 NOK  

Løsningsbeskrivelse, utvikling og test EPJ 1-2 mill NOK pr leverandør  

 

                                                 
viii Brev fra Apotekforeningen om innføring av obligatorisk virkestofforskrivning, datert 

19.12.16. Vedlegg 2. 
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Ordforkortelser/forklaringer 

 

EPJ: Elektronisk pasientjournal. 

EPJ-leverandør: En leverandør som leverer en elektronisk pasientjournal. 

EPJ-løftet: Et programsamarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Den 

norske legeforening og EPJ-leverandører som skal bidra til kvalitetsheving 

av fastlegers og privatpraktiserende spesialisters EPJ-system.  

DIPS: Et EPJ-system som benyttes i sykehus/sekundærhelsetjenesten. 

FEST: Forskrivnings og ekspedisjonsstøtte. 

LiB: Legemidler i Bruk. Liste over de legemidlene en pasient bruker. 

SPOR: Et prosjektprogram i EMA/HMA som skal lage data management 

services. Substance, Product, Organisation and Referentials management 

services. 

MRP/DCP: Mutual Recognition Procedure/Decentralised Procedure. To 

typer prosedyrer som legemidler godkjennes gjennom. 

 


