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Bakgrunn 
Helseplattformen innfører en ny felles pasientjournalløsning i Midt-Norge. Når et nytt 
journalsystem skal anskaffes og tas i bruk, settes det store krav til funksjonalitet og 
brukervennlighet. Kravene inkluderer bedre tilgjengeliggjøring av kunnskap- og 
beslutningsstøtte på legemiddelområdet. 

En endring som Helseplattformen introduserer i Midt-Norge er generisk forskrivning og 
virkestoffordinering av legemidler. Det internasjonale kodeverket SNOMED CT tilrettelegger 
for det. Det betyr at klinikere og pasienter i større grad vil forholde seg til generiske navn på 
legemidlene og at oppslag til kunnskapskilder gjøres på virkestoff istedenfor merkevarer. 
Endringene forventes å gi positive effekter på pasientsikkerheten, på kostander til legemidler, 
og på forvaltningen av informasjon i journalsystemet.  

Felleskatalogen har vært en viktig kilde til kunnskap på legemiddelområdet siden 1958. Vi er 
blitt presentert for merkevarekatalogen i ulike farger og i stadig større formater inntil siste 
papirutgave ble publisert i 2018. Da hadde Felleskatalogen allerede vært tilgjengelig på nett i 
16 år.  

Da Helseplattformen tok kontakt med Felleskatalogen og etterspurte oppslag mot virkestoff 
basert på SNOMED CT, var responsen umiddelbar positiv og imøtekommende. Det var bare 
en utfordring; hvordan lage et oppslag for virkestoff med utgangspunkt i en 
merkevarekatalog? 
 
Hovedbudskap 
Legemiddelbehandlingen og legemiddelhåndteringen blir stadig mer komplisert. Klinikere og 
pasienter ønsker riktig, relevant og presis informasjon lett tilgjengelig der de er. Det betyr 
elektronisk og søkbar informasjon i skjermbildet der legemiddelhåndteringen foregår.  
 
Hva man vil få vite mer om ved å høre foredraget 
Presentasjonen vil vise oppslagstjenesten som er etablert i et samarbeid mellom kliniske- og 
tekniske fagpersoner i Felleskatalogen og i Helseplattformen. Klinikere og pasienter i 
Helseplattformen anvender nå en forhåndsvisning av legemiddelinformasjon i 
Felleskatalogen, som enkelt leder videre til relevant informasjon. Det er mange muligheter 
som ligger i å ta i bruk en standardisert, strukturert datakilde (SNOMED CT) og foredraget vil 
si noe om disse.  
 


