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Tillegg til tildelingsbrev nr.65 - oversender evaluering og anbefaling om Medisinstart og 
kommunikasjon mellom fastlegekontor og apotek 

I tillegg til tildelingsbrev nr. 65 (2021) ble Helsedirektoratet gitt et todelt oppdrag bestående av 1) i 

samarbeid med Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet levere en evaluering av 

oppstartsveiledning i apotek for pasienter som starter med legemidler til behandling av høyt blodtrykk, 

høyt kolesterol og/eller blodfortynnende (Medisinstart) og 2) levere en kartlegging av behov for 

kommunikasjon mellom apotek og fastleger knyttet til arbeidsprosesser, og mulige digitale løsninger 

som kan dekke behovene.  Sistnevnte i dialog med Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og andre 

relevante aktører. 

Det ble i oppdragsteksten gitt fullmakt til å gjennomføre med ekstern bistand, og etter en ekstern 

utlysning ble oppdraget gitt til Menon Economics, heretter kalt Menon, med bistand fra Teriak.  

Rapportene fra Menon overleveres herved, sammen med Helsedirektoratets vurderinger og 

anbefalinger kort oppsummert som følger: 

Deloppdrag 1: Tjenesten Medisinstart 
Helsedirektoratet har gjort en gjennomgang av tidligere vurderinger av Medisinstart i lys av 

evalueringen gjennomført av Menon, og oppdatert vår anbefaling. Vurderingen er forelagt Statens 

legemiddelverk som støtter Helsedirektoratets anbefaling. 

Helsedirektoratet anbefaler at Medisinstart ikke bør videreføres som en del av det offentlige 

helsetilbudet slik tiltaket er innrettet i dag.   

Dersom tiltaket skal undersøkes videre er det en forutsetning at målretting mot pasienter med antatt 

svak etterlevelse av legemiddelbehandling sikres, og at tjenesten blir gjenstand for en ny prøveperiode 

med påfølgende evaluering. Følgende momenter påpekes til dette: 

 Det foreligger per i dag ingen vurderingskriterier som kan sikre målretting knyttet til tjenesten. 

Utvikling av vurderingskriterier bør gis som oppdrag til relevant aktør dersom tjenesten skal 

undersøkes videre. 

 Pasientens lege vil ha det beste grunnlaget for å vurdere hvorvidt en pasient kan antas å ha 

nytte av Medisinstart. Henvisning til tjenesten fra lege bør vurderes for å sikre målretting. 

 Pasientens lege er behandlingsansvarlig. Tjenesten bør derfor gjennomføres i samhandling med 

lege for å sikre helhetlig pasientoppfølging. 
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Det er behov for en helthetlig utredning av hvordan farmasøytisk kompetanse kan benyttes på best 

mulig måte i den offentlige helsetjenesten. Tjenester i apotek, inkludert oppstartsveiledning, vil være en 

del av en slik utredning. Betraktninger rundt kompensasjon og behov for endringer i eksisterende 

oppgjørsløsninger bør inngå i en slik utredning. 

Vår anbefaling avviker fra anbefalingen i Menons evaluering. Grunnen til avviket er at Helsedirektoratet 

har lagt forholdsmessig større vekt på usikkerheten rundt tiltakets effekt i tråd med formålet, 

sammenholdt med risiko for merforbruk av helsetjenester som ikke er klinisk begrunnet og behovet for 

integrerte offentlig helsetjenester, fremfor tjenestens kvalitet og utbredelse. 

Deloppdrag 2: Kommunikasjon mellom fastleger og apotek 

Helsedirektoratet støtter Menons vurdering av at det er et behov for bedre og mer effektiv samhandling 

mellom fastlegekontor og apotek og at helsefaglig dialogmelding er den mest relevante digitale 

løsningen. I det videre arbeidet anbefaler Helsedirektoratet at Helse- og omsorgsdepartementet gir et 

oppdrag til relevant aktør om å:  

 Kartlegge tekniske og andre forutsetninger for bruk av helsefaglig dialogmelding mellom 

fastlegekontor og apotek 

 Koordinere dialog mellom Legeforeningen og Apotekforeningen for å konkretisere partenes 

faktiske behov for kommunikasjon samt når og på hvilken måte aktørene skal benytte 

helsefaglig dialogmelding 

 Planlegge og iverksette bruk av helsefaglig dialogmelding mellom fastlegekontor og apotek  

Det henvises til vedleggende for vurderinger som ligger til grunn for anbefalingene. 
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