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Hva er FEST?

• Forskrivnings- og EkspedisjonsSTøtte

• Et datagrunnlag (xml) med maskinlesbar legemiddelinformasjon 

om alt som kan forskrives på resept

• Melding nr. 30 i e-resept = M30

• Ikke et brukergrensesnitt



Hvorfor er FEST etablert?

• Utviklet i sammenheng med e-resept

• Felles datagrunnlag for e-resepten

• Versjon 1 – 2008

• Versjon 2 – 2010

• I dag: Versjon 2.4, 2.5 og 2.5.1
– Alle inneholder varslene





Brukere av FEST

• Journalsystemer (fastleger og spesialister)

• Apotek

• Bandasjist

• Sykehus/institusjoner (et stigende antall)

• Helfo (oppgjør) 

• Felleskatalogen

• Veterinære journalsystemer

• Interaksjoner.no

• Legemiddelhåndboken

• Islands sykehus tatt i bruk interaksjoner i FEST

• …og mange flere



Hva er FEST i varselsammenheng?

• En kanal for å distribuere viktig legemiddelinformasjon 

om legemidler til helsepersonell

• FEST Publiseres i oppdatert utgave hver 14. dag

– Til vareoppdatering i apotek den 1. og 15.

– Dvs. at varslene følger samme oppdateringsfrekvens

• Tilgjengelig via Legemiddelverkets nettsider eller 

en Webservice



Varsel SLV

• Viktig, kortfattet informasjon knyttet til legemidler levert av 

Legemiddelverket (SLV) gjennom FEST

• Knyttet til et preparat elle virkestoff

• Lenke til utdypende informasjon

• Gyldighetsintervall

• Implementert i de fleste journalsystemene

– CGM Journal, SystemX, Infodoc Plenario, Forskrivningsmodulen, DIPS (?)

• Pop-up ved forskrivning av gitt preparat eller virkestoff



Visning i Forskrivningsmodulen

Kilde: Forskrivningsmodulen



Visning i Forskrivningsmodulen II

Kilde: Forskrivningsmodulen



Felleskatalogens visning

Kilde: Felleskatalogen.no



Kilde: Felleskatalogen.no



Varselkategorier

• 10 varselkategorier:

– Sikkerhetsinformasjon

– Leveringssvikt

– Salgstopp og tilbaketrekning

– Doseringsendring

– Indikasjonsendring

– Retningslinjer og råd

– Generelt varsel

– Legemiddelanmeldelse

– Refusjon

– Tilbakeholdelsestid



Varselmengde

• 2016

– Sikkerhetsinformasjon (16)

– Leveringssvikt (10)

– Indikasjonsendring (1)

– Retningslinjer og råd (1)

• 2015

– Sikkerhetsinformasjon (16)

– Leveringssvikt (13)

– Tilbakeholdelsestid (5)

– Salgsstopp og tilbaketrekning 

(3)

– Doseringsendring (3)

– Generelt (1)

– Refusjon (1)



Hva lages det ofte varsler på?

• Alvorlig bivirkningskunnskap

• Sikkerhetsinformasjon fra EMA

• Mangelsituasjoner/leveringssvikt

• Forvekslingsfare

• Avregisteringer

• Tilbakeholdelsestider



Arbeid med varslene

• Redaksjonsmøter ved SLV

– Representert ved ulike fagseksjoner

• Kommunikasjonsfaglig 

• Teknisk knytning, leveranse i FEST



Varselkampanje basert på KUPP

• Riktigere bruk av NSAIDs

– Budskap harmonisert med KUPP

• Store pakninger med diklofenak, celekoksib og 

etorikoksib

• Rimelig tiltak

• Målbart tiltak (?)



Kilde: Forskrivningsmodulen





Oppsummering: Varsler i dag

• Leveres i FEST (M30)

• XML melding – Publiseres hver 14.dag

• Leses inn hos bla. lege, apotek, HELFO

• Én varseltekst – til legen eller veterinær

• Integrert i de fleste EPJ

• Synlig for legen i forskrivningsøyeblikket 



Morgendagens varsel 

• «Live» spørretjeneste (API)

– Tilgjengelig 24/7

– Oppdateres daglig

• Raskere informasjonskanal

• Varsler til pasient og apotek (pluss lege og veterinær)

• Ny integrasjon med journalsystemene





Fremtiden: Målrettet og kontekstbasert 

varsling av fastlege og pasient
• Nå: Varsling via media ved alvorlige hendelser

– Begrenset systemstøtte til å identifisere berørte

• Kople informasjon fra e-resept, kjernejournal, helsenorge og Difis

kontaktregister

• Identifisere hvem som er berørt av en alvorlig hendelse og varsle 

nettopp dem

• Innbyggeren vil kunne motta SMS, e-post eller melding i sin 

digitale postkasse med viktig varslingsinformasjon

• Muliggjør spesifikk varsling ved f.eks. bytte av terapi eller 

mangelsituasjoner





Skisse: Direktoratet for e-helse og SLV



Dialogmelding til fastlege Kari Nordmann ved Fastlegekontoret AS. 03.05.16

Viktig varsel fra Legemiddelverket.

Digitoxin ”Nycomed” er avregistrert og tilsvarende preparat lar seg ikke skaffe på 

regelmessig basis. Pasienter som bruker digitoksin må derfor gå over til digoksin (digoxin). 

Leger må forsikre seg om at pasienten får riktig digoksin-dose.

NB! Overdosering med digoksin kan i verste fall føre til dødsfall.

Disse retningslinjene beskriver overgang fra digitoksin tabletter til digoksin tabletter hos voksne. Eventuell 

overgang hos barn er en spesialistoppgave. Leger bør sette seg godt inn i preparatomtalen for digoksinpreparater. 

Retningslinjer

http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/Sider/Overgang-fra-digitoksin-til-digoksin-hos-voksne.aspx

Du har følgende pasienter på din liste har gyldig eller utlevert resept på Digitoxin «Nycomed»:

Olga Andersen f. 030426

Knut Knudsen f. 050630

Jens Jensen f. 080834

http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/Sider/Overgang-fra-digitoksin-til-digoksin-hos-voksne.aspx


Gevinster

• Kontekstbasert informasjonskanal

• Pasientsikkerhet

• Gjenbruk av etablerte løsninger

• Digitalisering av offentlig sektor

• Rask kanal

• Spesifikk

• Høy eksternalitet (når mange)

• Utvidbar

• Målbar





Bilde: Entra eiendom


