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IFORMASJON TIL LEGEN:  

NØDLØSNING VED FORSKRIVNING AV MAGISTRELLE E-RESEPTER*. 

 

På grunn av problemer mellom e-reseptformidleren og apotekenes datasystemer, kan ikke 

resepter på magistrelle legemidler ekspederes på ordinær måte i apotekene 

Direktoratet for e-helse (2018) anbefaler bruk av papirresepter som løsning. Dersom 

papirresepter ikke er mulig må derfor apoteket ta papirutskrift av e-resepten som brukes som 

papirresept videre. Derfor er det viktig at det er spesifisert på resepten hvor lenge den er 

gyldig. 

Legen kommer ikke til å få tilbakemelding i reseptformidleren om at resepten er ekspedert. 

Dette er dokumentert i apotekenes journalsystem. 

Resepten kommer til å ligge i reseptformidleren til den går ut på dato etter 1 år – eller kortere 

dersom legen setter dette.  

E-resepten er grunnlag for ekspedering av blandingen av legemidler som inngår i det ferdige 

preparatet, og eventuelt Folketrygdens refusjon av preparatet.  

Rekvisisjonsskjema for smerteblanding fylles ut i tillegg og brukes som grunnlag for 

tilberedning av legemidlet. 

 

Resept: 

- Legg ut e-resept med ønsket refusjonskode. 

- Ikke hak av for magistrell. 

- Viktig, skriv i merknadsfeltet på hver resept: «Til bruk i smerteblanding som blandes 

ved Sykehusapoteket i …. (Tromsø eller Bodø)» Dette er for at andre apotek skal vite 

at resepten skal ekspederes av dette apoteket. 

- Antall: Legen trenger ikke skrive antall pakninger, men hvor lenge resepten skal vare. 

Dette kan skrives i fritekstfelt. 

- Dosering: Lege henviser til rekvisisjonsskjema for dosering. 

 

Ved endringer: 

- Viktig: Lege eller sykepleier må kontakte produksjonsavdelingen på Sykehusapoteket 

i Tromsø eller Bodø på telefon i forkant av endringer. 

- Tlf.nr produksjonsavdelingen i Tromsø: 77 62 62 66 

- Tlf.nr produksjonsavdelingen i Bodø: 77 78 19 00 (velg linje 3) 

- Nytt rekvisisjonsskjema fakses. Samme e-resepter kan benyttes dersom det ikke står 

dose på disse. 

- Dersom et legemiddel skal fjernes fra smerteblandingen: Trekk tilbake aktuell e-

resept. 

- Dersom det skal legges til legemidler i smerteblandingen: Trekk tilbake alle gamle e-

resepter og legg ut nye slik at dato blir lik for alle legemidlene som skal være i 

blandingen. 
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Denne løsningen brukes så lenge det ikke er teknisk mulig å ekspedere magistrelle e-resepter 

på smerteblandinger elektronisk. 

 

 

 

* En magistrell resept er en resept der apoteket må produsere et legemiddel til den enkelte 

pasient slik det angis på resepten. 

 


