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Saksnummer 21/46777 

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening til Veileder til forskrift om 

rekvirering og utlevering av legemidler mm. 
 

Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å gi tilbakemeldinger på 

veilederen.  

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk ønsker tilbakemeldinger om veilederen som 

helhet, og om den enkelte veiledningen til hver enkelt paragraf i forskriften om rekvirering 

og utlevering av legemidler m.m. Tannpleierforeningen har enkelte innspill 

Norsk Tannpleieforenig mener generelt at slik veilederen fremstår i dag kan den oppleves 

noe uoversiktlig for våre medlemmer. 

Er veiledningen til rekvireringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 3 til 7 entydig, klare og 

dekkende? 

Tannpleierforeningen har kommentarer til følgende deler: 

Overføring av resept til annet apotek: 

Det skal stilles tilsvarende krav til sikre kanaler for overføring av resept mellom apotek som 

det stilles for fremsetting av resept fra rekvirent til apotek. Veiledning om resepter og 

rekvisisjoner kan sendes elektronisk til apotek er gitt på Helsedirektoratets nettside. 

Mangler setningen i kursiv et hvordan slik at setningen fremstår: Veiledning om hvordan 

resepter og rekvisisjoner kan sendes elektronisk…….? 

Under kapitel 5 ,§ 5-7 opplysninger om rekvirent, virksomhet og legemiddel på rekvisisjon 

av legemidler til mennesker står det ingen ting i veiledningen om krav til rekvirent kun om 

virksomhet.  Her burde det stå noe om krav til rekvirent. For tannpleiere med rett til å 

rekvirere legemidler til egen virksomhet er det naturlig å se i veilederen under dette 

kapitelet.  

Under §5-2 står noe om krav til rekvirent, men det blir utydelig at kravene til rekvirenten 

står i et annet kapittel når overskriften på dette kapittelet sier at det skal inneholde krav til 

rekvirent. Det blir spesielt utydelig for tannpleiere som har rett til rett til å rekvirere enkelte 

legemidler, til bruk i praksis. 

Fra veilederen § 7-3 Tannpleiers rett til rekvirering: 

Tannpleier med eldre utdanning enn de forannevnte kan kun få rekvireringsrett ved å 

gjennomføre et kurs for å få godkjent utdanning. Fram til 2011 holdt Tannpleierforeningen 

dette kurset. Etter det er kurset blitt avholdt ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. 
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Tannpleierforeningen vil gjerne presisere at kurs i anestesi ble arrangert i regi av Norsk 

Tannpleierforening i samarbeid med universitetene fram til 2011. Etter 2011 er kurset 

avholdt for tannpleierstudentene i regi av universitetene.  

Er veiledningen til utleveringsbestemmelsene i forskriftens kapitler 8 til 15 entydige, klare 

og dekkende? 

Ingen kommentarer til kapitlene 8 til 15 i veilederen. 

Til orientering, har Norsk Tannpleierforeninga en sak som er til vurdering av juridisk avdeling 

i Helsedirektoratet: 

Nasjonale e-helseløsninger gir pasient og helsepersonell direkte elektronisk tilgang til 

pasientens legemiddelbehandling. Denne tilgangen har ikke tannpleierne.   

Vestland og Rogaland fylker har pilotert e-resept på vegne av den offentlige 
tannhelsetjenesten. Det viser seg at tannpleieren pr. i dag er avhengig av tannlege for å 
logge seg på og henta oppdatert oversikt over pasienten sine legemidler. 
NTpF ser at Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek og 
Reseptformidler forskrifta, er forskrifter som kan være grunnlag til at saken har oppstått. 
  
Tannpleiere må ha den samme digitale tilgang til medikamentbruk hos pasienter som 
tannleger. Avgrenset innsynsrett i pasienters medikamentbruk for tannpleierne kan gå ut 
over pasientsikkerheten da tannpleiere har rett til å bruke adrenalinholdige 
lokalanestesimidler og rådgir pasienter med hensyn til analgetika etter behandling. Begge 
disse medikamentgruppene kan ha interaksjonsproblematikk med pasienters bruk av 
legemidler mot kardiovaskulær sykdom. Tannpleieren jobbar i førstelinjetjenesten både i 
offentlig og privat praksis, og det er behov for tilgang av medikamentliste overfor pasienter 
som skal henvises videre til eks periospesialister, eller ved behandling spesielt av gr. c i 
offentlig sektor. 
 
Ettersom tannpleiere har forskrivningsrett, bør det sikres at tannpleiere også har tilgang til 
digital forskrivingsmodul i EPJ og digital tilgang til oversikt over pasienters medikamentbruk. 
 
Venlig helsing   
Norsk Tannpleierforening   
Hilde Aga, leier     Gry Jakhelln, fagansvarlig  
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