C'\

b Apotekforeningen

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref.
20/3683

Vår ref.

Dato:

20/144 - 2

13.11.2020

Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven innføring av krav om at kommuner og helseforetak skal avtale
hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester
Apotekforeningen støtter departementets forslag som må forventes å bidra til styrket samarbeid
mellom helseforetak og kommuner om planlegging og utvikling av tjenester til befolkningen.
I mange slike tjenester vil legemiddelforsyning eller legemiddelbehandling inngå, og være et
element som er helt sentralt for å oppnå god kvalitet i tjenestene. Tilgang til - og riktig bruk av
legemidler kan være livskritisk for berørte pasienter.
Apotekene erfarer at det, f.eks. ved overføring av pasienter mellom omsorgsnivåer, relativt ofte
oppstår situasjoner med stor risiko for avbrudd eller feil i legemiddelbehandling. Spesielt tydelig
for apotekene og apotekfarmasøytene er de situasjonene der pasienter skrives ut fra sykehus med
mangelfull informasjon om videre legemiddelbruk. Eksempler er at det ikke skrives ut nye eller
oppdaterte resepter, pasienter skrives ut til sine hjem med nye spesielle medisiner som lokale
apotek trenger tid for å skaffe, hjemmetjenesten blir ikke raskt nok oppdatert på endringer i
medisineringen.
Dette er en trussel mot pasientsikkerheten. For tjenester som treffer apotek og/eller som
innebærer legemiddelbehandling er det derfor svært viktig å involvere apotek og farmasøyter.
Vårt hovedpoeng er at Helseforetakene og kommunene alltid må involvere de aktører som på en
eller annen måte blir berørt av tjenestene som planlegges/utvikles. Ikke alle tjenesteytere er en
del av spesialist- eller kommune-helsetjenesten. Dette må helseforetak og kommuner være
bevisste på, slik at perspektivene til eksterne ressurser som apotek, tannlege, fysioterapeut mv.
ivaretas i planlegging og tjenesteutvikling der det er relevant. Bare slik kan det sikres at tjenestene
blir av god kvalitet for pasientene som skal motta tjenestene.
Med vennlig hilsen
for APOTEKFORENINGEN
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