BRANSJESTANDARD
FOR APOTEK
NØDEKSPEDISJON
LOVGRUNNLAG
• Apotekloven
• Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
• Rundskriv til ftrl § 5-14: Legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell
• Veileder om dokumentasjonsplikt i apotek (Legemiddelverket)
HENSIKT
Bransjestandarden skal bidra til å sikre at nødekspedisjon gjennomføres og dokumenteres i henhold
til gjeldende regelverk. Det skilles ikke mellom legemidler til mennesker og legemidler til dyr.
DEFINISJON NØDEKSPEDISJON
Ekspedisjon av legemiddel én gang uten gyldig resept, når det anses påkrevet og reseptutsteder ikke
kan treffes. Med ugyldig resept menes at resepten er mangelfullt utfylt*, foreldet, ikke gyldig for ny
ekspedisjon eller at den mangler fullstendig.
ANSVAR OG KOMPETANSE
Apoteker er ansvarlig for at apoteket har rutiner som sikrer at nødekspedisjon utføres i henhold til
denne bransjestandarden. Ved nødekspedisjon påtar farmasøyten seg et større ansvar enn ved
ekspedisjon etter gyldig resept.
STANDARD
Farmasøyten som ekspederer og kontrollerer nødekspedisjonen skal også ha foretatt vurderingen
av om nødekspedisjon skal finne sted.
Følgende skal vurderes:
• Finnes det alternative løsninger slik at nødekspedisjon kan unngås?
• Risikerer kunden en forverring av tilstanden, manglende effekt av behandling eller andre uheldige
konsekvenser for helsetilstanden dersom legemidlet ikke nødekspederes?
• Er opplysningene fra kunden eller andre kilder tilstrekkelige for en faglig forsvarlig nødekspedisjon?
• Hvor stor mengde har kunden behov for frem til rekvirent kan kontaktes? Hovedregelen er ekspedisjon
av minstepakning.
• Er kriterier for å nødekspedere på blåresept oppfylt? Informasjon om refusjonspunkt skal være kjent.
HELFO refunderer kun utgifter for legemidler på blåresept én gang pr bruker pr 60. dag.
Følgende skal dokumenteres:
• At reseptekspedisjonen er en nødekspedisjon (registreres som nødekspedisjon)
• Om rekvirent er forsøkt kontaktet av farmasøyt eller kunde før legemidlet ble nødekspedert
• En kort faglig begrunnelse for nødekspedisjonen (se Veileder om dokumentasjonsplikt i apotek)
• Referanseinformasjon når dette er tilgjengelig (f.eks. ugyldige resepter, resepthistorikk, informasjon
fra annet apotek eller tomme pakninger)
• Ansvarlig farmasøyt (gjøres gjennom farmasøytkontrollen)
Nødekspedisjonen skal registreres i apotekets IT-system for å registrere resepter, og dokumentasjonen
skal oppbevares i tre år. Apoteket kan ta betalt for merarbeidet knyttet til nødekspedisjon.
Resepten er avfattet i strid med noen av bestemmelsene i kap. 3, 4 og 5 i Forskrift om legemidler fra apotek.
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