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E-resept 
 Elektronisk overføring av reseptinformasjon  

 

 tryggere legemiddelbruk 

 enklere rutiner 

 bedre utnytting av samfunnets ressurser 

 

 

 

 



E-resept  
 Pilot 

 Os i Hordaland 

 Larvik 

 

 Nasjonal innføring 

 Fylkesvis  

 Hordaland 

 Vestfold  

 Innført i 32 kommuner 

 



E-resept 

Resept-
formidleren 



Huskelapp 

•Hva er god nok oversikt? 
•Hvilke konsekvenser kan 
manglende oversikt gi? 



Reseptoversikt  
 God reseptoversikt bidrar til en riktigere 

legemiddelbruk 

 

Mine resepter 

 Utskrift fra reseptformidleren i apotek 

 Legemidler i bruk fra fastlegen 



Reseptoversikt, alle respondenter 
(n=447) 
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Mine resepter 
 Internettjeneste 

 

 Mine e-resepter 

 Mine barns e-resepter 

 Andre du har fullmakt for 

 

 Viser kun gyldige e-resepter (ikke evt. papirresepter) 

 

 Bare 11 % bruker tjenesten 



Mine resepter 

Kilde: 
Helsedirektoratet 



Mine resepter  

Kilde: 
Helsedirektoratet 



61 % 
18 % 

10 % 

1 % 
10 % 

Manglende bruk av "Mine Resepter" 

Jeg kjenner ikke til denne 
muligheten 

Jeg har ikke tilgang til 
internett 

Det er for tungvindt å 
logge seg på "Mine 
Resepter" med smartkort 
og kortleser 
Løsningen er for dyr 

Annet/Vet ikke 



Reseptutskrift i apotek 
 12,8 % har brukt tjenesten 

 

 75 % av reseptkundene som har brukt tjenesten 
opplever at reseptoversikten er god eller svært god 

 

 Viser kun gyldige e-resepter (ikke evt. papirresepter) 

 



Oppsummering 
 Innføring av e-resept har innvirkning på hvordan 

kundene opplever å ha oversikt over sine resepter.  

 Kunder som bruker ”Mine resepter” eller får reseptliste 
utskrevet i apotek opplever at de får en bedre oversikt 
over sine e-resepter enn de hadde med papirresepter, 
selv om de bruker mange legemidler.  

 



Oppsummering (forts) 
 Kunder ønsker å bruke de hjelpemidlene som 

myndighetene har lagt til rette for ved innføring av e-
resept, og det ligger derfor et stort potensial i god 
utbredelse av tjenesten ”Mine resepter” i befolkningen. 
I tillegg er det viktig å identifisere de grupper som ikke 
tar i bruk ”Mine resepter” og gi dem et fullverdig 
alternativ. 

 



Totalopplevelse av e-resept 
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