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1 Generell info om E-resept 
 

• For å kunne bruke E-resept må man være tilknyttet Norsk Helsenett (NHN) 

• Rekvirentene som skal sende e-resepter må ha egne PKI-sertifikater (smartkort a la Buypass, 
Commfides). Virksomheten må ha virksomhetssertifikat 

• Legen skal som hovedregel bruke e-resept ved foreskriving. Papirresept kan brukes hvis man ikke har 
mulighet til å bruke e-resept, eller hvis resepten skal brukes i utlandet. 

• Alle apotek i Norge kan ekspedere e-resepter 

• E-resepten blir lagret i en sentral database som heter Reseptformidleren (RF). Resepten blir slettet én 
måned etter at den har blitt ferdig ekspedert. Når resepten går ut på dato blir den slettet umiddelbart. 

• Når legemiddelet har blitt utlevert kan det gå tilbakemelding til legen om dette, hvis pasienten har gitt 
samtykke om dette. 

• Via RF kan behandleren hente pasientens gyldige resepter, tilbakekalle uaktuelle resepter fra RF samt 
sende nye resepter. 
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Viktig å vite: 

Tema Beskrivelse Viktig å vite 

Slå opp i 

Reseptformidleren 

Oppslag i Reseptformidleren (RF) gir 

oversikt over pasientens gyldige 

resepter. 

 

RF er en reseptdatabase som har 

begrenset resepthistorikk. Informasjon 

om ferdig ekspederte resepter 

forsvinner etter 4 uker. 

Slår du opp i Reseptformidleren (RF) får du 

oppdatert reseptinformasjon om pasienten som 

kan gjenbrukes i ditt lokale 

pasientjournalsystem. 

 

For å sikre at RF er oppdatert for pasienten må 

du ved nye forskrivninger ta stilling til resepter 

som allerede ligger i RF. 

Tilbakekall og send nye 

resepter 

Reseptformidleren (RF) skal bare 

inneholde resepter på legemidler 

pasienten trenger. Samstemming av 

din lokale legemiddeloversikt 

(«Legemidler i bruk») med RF sørger 

for god legemiddelhåndtering for 

pasienten.  

 

Den til enhver tid behandlende lege er 

ansvarlig for å tilbakekalle resepter 

som ikke er aktuelle og sende nye 

resepter til RF. 

Tilbakekalling av resepter sørger for at pasienten 

ikke får utlevert legemidler som er uaktuelle og 

sikrer riktig legemiddelbehandling. 

 

Du skal tilbakekalle uaktuelle resepter fra andre 

leger. Forskrivende lege vil få melding om dette. 

 

Pasienten trenger ikke samtykke til en 

tilbakekalling, men bør få beskjed om endringen. 

 

For enhver virksomhet som tar i bruk Forskrivingsmodulen er det viktig å avklare hvilke endringer som må 

gjøres i arbeidsmetodikken rundt legemiddelhåndteringen, og hvem som har ansvar for de ulike områdene. 

Dette kan være følgende: 

• Hvem går gjennom pasientens medikamentliste, og samstemmer denne med RF, 

slik at medisinlisten i Extensor blir oppdatert og korrekt? 

• Hvordan sikre at leger vurderer tilbakekalling av uaktuelle e-resepter fra RF, og 

utfører dette hvis det er aktuelt? 

• Eventuelle andre (lokale) rutiner som må gjennomgås? 

 

OBS! Direktoratet for E-helse har laget utfyllende informasjonsmateriell som bør 

gjennomgås før man tar i bruk E-resept-integrasjonen i Extensor. Vi anbefaler at alle setter 

seg inn i disse:  

- Slik brukes E-resept 

- Opplæring i E-resept (e-læring) 

- Samstemming av legemiddellister 

 

https://helsenorge.no/e-resept-og-mine-resepter/hva-er-e-resept
https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/e-resept/opplering-i-e-resept
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsomr%C3%A5der/samstemming-av-legemiddellister
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2 Overgang fra medisinmodul til E-resept 

 

Her er litt praktisk info om selve overgangen, hva som skjer etter at E-resept er aktivert.  

• Alle brukere må gås gjennom i Systemadm/Administrator/E-resept oppsett, for å sjekke at alle brukere 

er satt med riktige tillatelser. Legger man til nye brukere underveis vil man kunne få opp et vindu hvor 

hvor man må legge inn admin passord. Ta kontakt med Extensor hvis dere ikke har 

påloggingsdetaljene.  

 

• Ved førstegangs åpning av Journal vil medisinlisten til valgt pasient i Extensor synkroniseres opp mot 

medisinlisten i Forskrivningsmodulen. I de aller fleste tilfellene vil dette medføre at medisinlisten i 

Extensor «blankes ut», medisinene blir registrert som seponert. Dette skjer fordi medisinlisten i 

Forskrivningsmodulen er tom, og det er denne som er «Master».  

o Historiske medisiner kan i Extensor vises ved å hake på i boksen «Vis seponerte/slettede» 

 

• En korrekt og oppdatert medisinliste (Legemidler i Bruk) gjenoppbygges ved å åpne 

Forskrivningsmodulen og importere medisiner som ligger i Reseptformidleren, samt evt legge til nye 

medisiner. 
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3 E-resept i Extensor 
 

Håndtering av e-resept i Extensor ivaretas via en integrasjon mot Forskrivningsmodulen (FM), som er utviklet 

av Thula – Nordic Source Solutions. Forskrivningsmodulen er igjen integrert mot Reseptformidleren (RF), FEST-

registeret, HELFO og Adresseregisteret. 

Installasjon av FM ivaretas av Extensor og/eller virksomhetens IT-leverandør. 

 

3.1 Medisiner-bildet 
1. I Extensor -> Journal/Medisiner/Resepter-LIB- bildet vises en oversikt over alle registrerte resepter på 

valgt pasient. Dette vil være både resepter foreskrevet av behandleren samt resepter som er 
foreskrevet av andre (og som er hentet fra FM/RF) 

2. Med e-resept får man noen endringer i Medisiner-bildet: 

 
 

1. Resepter-fanen har nå fått nytt navn: “Resepter – LIB”. LIB star for “legemidler i bruk”. I 
denne listen vises aktive resepter. Seponerte/slettede resepter kan også vises, ved å huke av 
for dette i visningen. 

2. Andre varer – VIB. Her vises næringsmidler og forbruksmidler (Varer I Bruk).  
3. Medisiner heter nå “Medisiner i behandlingsserien”. Her vises en seriespesifikk 

medisinoversikt, og brukes kun av rehab-sektoren. For å legge til nye medisiner må man ha 
en aktiv serie (det er ikke mulig å koble medisiner til tidligere serier) 

4. Knappen “Ny resept” er nå erstattet med en “FM”-knapp. Denne åpner 
Forskrivningsmodulen, hvor all forskrivning nå gjennomføres. Knappen er også tilgjengelig 
under VIB og Medisiner i behandlingsserien. 

5. Via knappen Innboks eResept åpner man Innboks-delen av FM. Her vil det ligge ulike 
meldinger til behandleren, f.eks melding om resepter som er klare for signering og sending. 

6. Link til tjenesteportal hos Norsk helsenett. Denne brukes ved søknad til individuell stønad for 
legemidler og næringsmidler på blå resept eller yrkesskade. 

7. Under «Usignert i FM» er en opptelling av hvor mange forskrivninger og tilbakekallinger som 
ligger usignert i FM (for alle pasienter, ikke bare valgt pasient). Dette er kun til info. 
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3.2 Vanligste funksjoner i Forskrivningsmodulen 

3.2.1 Samstemming av legemidler 
Når man som lege åpner FM-modulen vil man først få opp Legemiddelsamstemmingsbildet i FM. Dette bildet 

viser eksisterende resepter både lokalt og i Reseptformidleren (RF): Her har legen ansvar for å gå gjennom 

legemidlene, og fjerne resepter som pasienten ikke lengre skal ha. Denne gjennomgangen gjøres gjerne 

sammen med pasienten.  

Legemiddelsamstemmingsbildet: 

 

 

Som det fremgår i bildet så vises den lokale LIB i feltet til venstre, mens resepter i RF vises i høyre felt. Er man 

lege så har man ulike valg for å samstemme disse: 

Resepter i RF: 

-  Importer resepten til lokal LIB 

 

- Tilbakekall resepten fra RF (du må da oppgi en årsak til dette) 

 

- Se detaljer for resepten 

Andre faggrupper enn lege vil også få opp samstemmingsbildet, men vil kun ha detaljer- ikonet tilgjengelig. 
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Resepter i lokal LIB 

Handlinger som kan utføres på lokale LIB-elementer avhenger av forskrivningens/reseptens status og type. 

Forklaring på knappenes funksjon får man ved å holde muspekeren over knappen.  

Når alt i samstemmingsbildet er håndtert – klikk Lukk. Man overføres da til LIB-bildet, hvor man må velge 

Send for å sende meldinger man har generert i samstemmingsprosessen. 

 

For mer utførlig beskrivelse av funksjonaliteten henvises til FM-brukermanualen. 

 

3.2.2 Foreskrive e-resept  
1. Gå til Extensor/Journal/Medisiner. 

 
2. Trykk på FM-knappen. 

 
3. Logg inn i FM. Hvis flere sertifikater er i bruk -> velg riktig sertifikat og tast kode (til smartkortet). 
4. FM åpnes. Utfør legemiddelsamstemming hvis behov 
5. Hovedskjermbildet vises 
6. Søk på aktuelt medikament i fanen «LIB» (legemidler i bruk), ved å skrive inn hele eller deler av 

navnet, og trykke Enter. 
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7. Medikamenter som matcher vises i liste. Velg det riktige, og trykk OK. 

 
 

8. Resepten fylles så ut i Klargjøringsbildet: 

 
Trykk Lagre når man er ferdig. Gjenta prosessen hvis man skal foreskrive flere medikamenter. 
 

9. Resepten(e) er nå klar til å sendes. Dette vises med et gult konvolutt-ikon ved siden av medikamentet: 
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3.2.3 Godkjenne og sende e-resepter i Extensor/Forskrivningsmodulen 

Har man forskrivningsrett kan man signere og sende inn alle resepter som er foreskrevet, både av en selv og av 

andre. 

1. Usignerte (klargjorte, men ikke sendte) e-resepter vises både i Extensor og i FM: 
 
I Extensor (her vises totalt antall)   I FM (på valgt pasient) 

 
 

2. Via Innboks e-Resept kan man få en oversikt over hvilke pasienter det foreligger signeringsklare e-
resepter på. Bruk denne oversikten for å holde oversikt, men vær obs på at man kun kan 
signere/sende e-resepter for én pasient ad gangen. 
 

3. Søk opp riktig pasient i Extensor, og trykk FM-knappen for å åpne Forskrivningsmodulen. 
 

4. Utsendingsklare e-resepter vises i listen med gult konvolutt-ikon: 

 
 

5. For å sende e-reseptene til Reseptformidler trykker man først på rubrikken «Signer/Send» 

 
 

6. I neste bilde får man opp en liste over medikamenter som er klar til innsending. Her må man på nytt 
taste inn PIN-koden på smartkortet og trykke OK. Reseptene går da til Reseptformidleren. 
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7. Når e-resepten er sendt vises den i listen på den valgte pasienten, med oppdatert informasjon og ikon: 
  

 
= i RF 

 

= tilbakekalt fra RF 

 

= i RF, sendt i inneværende økt 

 

= i RF, avsluttet eller foreldet 

 

 

8. Når apoteket/bandagisten har utlevert resepten til pasienten vil det også sendes en 

utleveringsmelding til den som foreskrev resepten legen. Meldingen vises i Journalsammendraget, slik: 

 

 

9. Utleveringen synliggjøres også i reseptoversikten i Extensor: 

 

 

10. I kolonnen «Foreskr.av» vil man se navnet på legen som har opprettet resepten. Hvis resepten er 

hentet fra Reseptformidler så vil det være navnet på legen som importerte resepten som vil stå her. 

Vil man ha navn og info på opprinnelig forskriver så finner man dette i Forskrivingsmodulen.  

 

Hvis det er medhjelper (f.eks sykepleier) som har opprettet en kladd som legen skal signere, så vil det 

være medhjelpers navn som vises her inntil legen har godkjent kladden. 
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3.2.4 Tilbakekalling av resept 

Resepter som ligger i Reseptformidleren, kan tilbakekalles.  

Dette gjøres enten ved å tilbakekalle resepten når man avstemmer legemidler i legemiddelsamstemmingsbildet 

(se relatert kapittel), eller ved å registrere tilbakekalling i oversiktsbildet. Sistnevnte utføres slik: 

1. Åpne Forskrivningsmodulen på riktig pasient 
2. Velg resepten som skal tilbakekalles 
3. Klikk på «Tilbakekall fra RF» på verktøylinjen 

 
 

4. En dialogboks åpnes der du kan angi årsaken til at resepten tilbakekalles. Lar man dette feltet stå 
tomt, vil RF automatisk sette inn teksten «Ikke angitt» 

5. Den valgte resepten flagges som klar for tilbakekalling, og en melding om tilbakekalling legges til i 
signeringskøen 

6. Dersom man ønsker å tilbakekalle mer enn én resept gjentas punkt 2-4 for de andre reseptene 
7. Når du er ferdig, sender man tilbakekallingen til Reseptformidleren ved å trykke på «Signér/Send»-

knappen 
8. Man kan også tilbakekalle resepter fra andre leger. Da vil den legen få beskjed om dette fra RF. 

 

Man trenger ikke samtykke fra pasienten om tilbakekalling av resept, men pasienten bør få beskjed om dette. 

 

3.2.5 Seponere forskrivning 
Man kan seponere forskrivninger for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Hvis 

forskrivningen er representert med resept i RF, kan man tilbakekalle resepten slik at den ikke kan ekspederes 

og en tilbakekalling plasseres i signeringslisten. 

Man kan også seponere forskrivninger uten å tilbakekalle evt tilhørende resepter fra RF. Da blir forskrivningen 

fjernet fra listen over pasientens gjeldende LIB, NIB eller FIB, men tilhørende resept vil fortsatt finnes i RF. 

 

For å seponere en forskrivning gjør man følgende: 

1. Velg forskrivningen man vil avslutte 
2. Klikk knappen «Seponer» på verktøylinjen 

 
 

3. Dialogboksen Seponer åpnes, der man kan oppgi en årsak til seponeringen. Hvis begrunnelse er 
påkrevd vises dette med gul ramme på boksen samt et gult varselikon så lenge boksen står uten tekst. 
 

4. Sett inn seponeringsdato. Standardverdi er dagens dato, men dette kan man endre. 
 

5. For tilhørende resepter i RF er standardinnstillingen å tilbakekalle resepten fra RF. Hvis man ikke 
ønsker å tilbakekalle resepten, fjerner man merket Tilbakekall fra RF. 
 

6. Når man er ferdig, trykker man OK. 
Hvis seponeringsdatoen er dagens dato, avsluttes forskrivningen og vises nedtonet i 
reseptskjermbildet. 
Hvis seponeringsdato er frem i tid, forblir legemiddelet i LIB til seponeringsdatoen nås. 
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7. Neste gang man sender signeringslisten til RF, blir tilbakekallingen sendt. 
 

8. Seponerte legemidler vises i LIB-historikk. Seponerte legemidler med resept vises også i 
Resepthistorikk. 

 

3.2.6 Forskrivning av andre varer 

Det er mulig å foreskrive andre varer via Extensor og FM, f.eks. næringsmidler eller medisinsk 

forbruksmateriell. 

Dette gjøres på følgende måte: 

1. Klikk på Andre varer - VIB- fanen i Extensor 

 
 

2. Klikk på Ny vare, og logg inn i FM. 
3. Gå til fanen FIB (forbruksmidler i bruk) eller NIB (næringsmidler i bruk) 
4. Trykk NY-ikonet for å registrere ny vare 
5. Finn riktig vare og fyll ut nødvendig informasjon 

I de fleste tilfeller bare mulig å forskrive på produktområdenivå og ikke spesifikke artikler 
6. Som standard blir forskrivningen overført elektronisk eller skrevet ut, men man kan også velge en 

annen kategori nederst i venstre hjørne av skjermbildet: 

 
7. Når all forskrivningsinformasonen er angitt trykker man Lagre for å lukke denne dialogboksen og legge 

resepten i signeringskøen. 
8. Så lenge varen er registrert og lagret i FM, vil den også vises i varelisten i Extensor (selv om den ikke er 

sendt): 
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4 Håndtering av CAVE 

Med FM kan man holde oversikt over hver enkelt pasients CAVE. Man kan søke i FEST og flagge legemidler som 

CAVE, og systemet vil da varsle hvis man forsøker å forskrive disse legemidlene til pasienten. 

For de som har FM-integrasjon er det et skille mellom medikamentell CAVE og fritekst Cave.  

Dette er gjort for å kvalitetssikre koblingen av CAVE mellom Extensor og FM, samtidig som vi ivaretar 

eksisterende funksjonalitet for å registrere CAVE som ikke er spesielt knyttet opp mot et spesifikt medikament. 

Dette kan f.eks være at man ønsker å registrere «høyt blodtrykk» som CAVE. Ved slike registreringer skal ikke 

CAVE-registreringen kobles opp mot Forskrivningsmodulen. 

4.1 Registrere ny CAVE 
For å registrere CAVE trykker man først på CAVE-knappen (denne er tilgjengelig fra ulike steder i Extensor).  

 

Da får man opp dette vinduet: 

 

Her kan man velge å opprette Medikamentell CAVE eller Fritekst CAVE. Trykker man på sistnevnte vil tekstfeltet 

til høyre bli aktivert, og man kan opprette CAVE uten å koble inn FM. Da vil man også få et varsel om at denne 

type CAVE ikke synkroniseres til FM: 
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Trykker man i stedet Medikamentell CAVE åpnes FM med dialogboksen CAVE. Da skjer videre registrering på 

følgende måte: 

 

1. Hvis det finnes registrert CAVE-informasjon for pasienten, blir disse legemidlene vist i en liste sammen 
med kommentarer og registreringsdato, navn på bruker som registrerte informasjonen og hvilken 
organisasjon brukeren tilhører. Hvis man vil inkludere inaktiv CAVE-informasjon, merker man av for Vis 
inaktive øverst i høyre hjørne av dialogboksen. De inaktive legemidlene vises under de aktive.  

2. Når man skal søke etter et nytt legemiddel, skriver man inn hele eller deler av (minst 3 tegn) 
legemiddelnavn / virkestoff / ATC-kode i søkefeltet øverst i dialogboksen, og klikker deretter Søk. 
Dialogboksen Nytt CAVE legemiddel åpnes og viser en liste over legemidler som samsvarer med 
søkekriteriene.  

3. Velg legemiddelet som samsvarer med pasientens CAVE. Når man har valgt ønsket legemiddel klikker 
man OK. 

4. Dialogboksen Registrer ny CAVE vises. Angi eventuell tilleggsinformasjon i Kommentarfeltet. I tillegg 
må kilde til Cave-informasjonen og reaksjonstype angis ved å velge fra nedtrekkslista. 

5. Hvis CAVE skal registreres for et hjelpestoff/tilsetningsstoff som brukes i legemiddelet, merker man av 
for Reaksjon mot hjelpestoff/tilsetningsstoff. 

6. Trykk Lagre for å lagre informasjonen i pasientens journal.  
7. Legemiddelet vises nå i CAVE-området øverst i høyre hjørne av pasientprofilen. 

 
 

8. Ved å trykke Tilbake til EPJ vil også den nye CAVE-registreringen leses inn i Extensor: 
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9. Man kan også registrere ny CAVE hvis man allerede er inne i FM: Da klikker man på knappen Rediger 
CAVE nederst i høyre hjørne av CAVE-området: 

 
 

10. Dialogboksen CAVE åpnes da, og man registrerer CAVE som beskrevet ovenfor. 


