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E-resept i sykehus
E-resept er i bruk blant de fleste 
fastleger i Norge. De regionale 
helseforetakene (RHF) er nå godt i 
gang med arbeidet som skal sikre 
at e-resept også gjøres tilgjengelig 
for rekvirenter i sykehusene. 

E-resept er en del av den nasjonale satsin-
gen på elektronisk samhandling i helsetje-
nesten der Helse-og omsorgsdepartemen-
tet har overordnet ansvar. I Helse Nord og 
Helse Sør-Øst pågår pilotering av DIPS ASA 
sin e-resept løsning. DIPS ASA er den stør-
ste leverandøren av systemer for elektro-
nisk pasientjournal til norske sykehus. 
Helse Vest har tatt e-resept i bruk, de benyt-
ter Helsedirektoratets Forskrivningsmo-
dul. Helse Midt Norge er i gang med forbe-
redende aktiviteter.

Bakgrunn
Hva er e-resept?
E-resept er en elektronisk samhandlings-
kjede som håndterer resepten fra forskriv-
ning til utlevering fra apotek eller banda-
sjist og videre til HELFO for refusjons- 
oppgjør. E-resept defineres som en resept 

som rekvirenten sender elektronisk og 
som utleverer ekspederer elektronisk.

Helsedirektoratet har illustrert prinsip-
pene med e-resept i figuren nederst på si-
den.

Universitetssykehuset Nord Norge HF 
(UNN HF) har siden våren 2014 prøvd ut 
e-resept løsningen i det elektroniske jour-
nalsystemet DIPS Classic. DIPS e-resept 
løsning omfatter mulighet for oppslag mot 
Reseptformidleren, registrering, sending, 
og tilbakekalling av elektroniske resepter, 
samt søknad til Helseøkonomiforvaltnin-
gen (HELFO) om individuell refusjon for 
lege-og/næringsmidler, søknad til Statens 
legemiddelverk (SLV) for legemidler uten 
markedsføringstillatelse og PKI-signering. 
Formålet med testingen av e-resept, både i 
testmiljø og ved utprøving i pasientbe-
handling, har vært å kvalitetssikre funksjo-
naliteten.

Piloteringen ved UNN HF har vært orga-
nisert som et prosjekt under ledelse av Na-
sjonalt senter for samhandling og teleme-
disin, avdeling for E-helse og IKT. UNNs 
prosjektdeltakere har hatt ansvaret for 
brukerne og deltatt i testing av funksjona-

litet før og under pilotering, mens Helse 
Nord IKT har hatt ansvaret for den teknis-
ke delen. Legene ved nyremedisinsk sek-
sjon ved Legeavdelingen i Medisinsk kli-
nikk i Tromsø piloterer og har sammen 
med Sykehusapoteket i Tromsø vært akti-
ve med tilbakemeldinger.

Tilbakemeldingene fra legene som er 
med i utprøvingen er positive. Legene opp-
lever funksjonaliteten som god, løsningen 
og brukergrensesnittet er intuitive. Det 
brukes kortere tid på å tilgjengeliggjøre e-
resepter versus papir-resepter for pasiente-
ne, oversikten over pasientens resepter blir 
bedre og løsningen gir muligheter for rikti-
gere bruk av legemidler. 

Med bakgrunn i de gode tilbakemeldin-
gene fra nyrelegene ønsker UNN HF å ta i 
bruk løsningen for hele sykehuset, men før 
dette kan skje må DIPS sin e-resept løsning 
godkjennes av Helsedirektoratet. Det at le-
gene i helseforetaket kan benytte e-resept 
på samme måte som fastlegene er en fordel 
for pasientene, og det kan bedre samhand-
lingen mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten hva gjelder pasi-
entenes legemidler.

 

FIGUR: Pilotering av DIPS ASA sin e-resept 
løsning ved Universitetssykehuset Nord 
Norge HF. GRAF: HELSEDIREKTORATET

■ ANNE-BERIT.NORMAN.PAULSEN@UNN.NO




