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Svar Rek. 16/19, E-recept innenfor Norden 

1. Rekommandasjon 
Rekommandasjonen har følgende ordlyd: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att nordiska medborgare ska kunna hämta ut e-recept i hela Norden 

att nordiska e-recept ska kunna hämtas ut inom EU   

att ge sekretariatet i uppdrag att utarbeta ett betänkande där det framgår 

att utskottet uppskattar att projektet Lösningar för vård och omsorg på di-

stans inklusive e-recept (VOPD) pågår 

 

2. Meddelelse fra Nordisk ministerråd 
 
Nordisk ministerråd deler Nordisk råds synspunkt om at muligheten for nordiske med-

borgere å hente ut eRecept i hele Norden og nordiske eRecept i EU skal videreutvikles 

med en overordnet ambisjon om å øke den nordiske integrasjonen og den frie bevegel-

sen av medborgere også på e-helse området. 

  

I visjonen for det nordiske samarbeidet om Norden som verdens mest bærekraftige og 

integrerte region inngår digital integrasjon som en hovedprioritet hvor grenseoverskri-

dende digitale løsninger og innovasjon er blant de de store satsningene. Videre finnes 

det en sterk nordisk ambisjon om å avvirke grensehindringer, og det er derfor viktig å 

fortsatt fokusere på konkrete tiltak som kan være med på å understøtte dette, slik at 

nordiske medborgere, der i blant også pasienter, kan bevege seg fritt. 

 

En rekke tiltak er igangsatt for å utforske og utvikle et sterkere nordisk samarbeid på e-

helseområdet, der i blant også på eRecept. De nordiske landene er i ferd med å etablere 

grunnvilkår og planer for samarbeid om eRecept over landegrensene, blant annet gjen-

nom utvikling og bruk av felles standarder for å sikre at opplysningene i de forskjellige 

systemene er kompatible.    

 

For å komme videre med å utveksle e-helseinformasjon over landegrensene må en rekke 

praktiske og juridiske hindringer for felles nordisk data-anvendelse løses. Disse utford-

ringene er ikke bare nordiske, men også nasjonale: Innenfor den digitale utviklingen av 
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pasientdata arbeides det utrettelig med å sikre den enkelte pasients personvern og 

trygghet i forbindelse med bruk av individ-data.  

 

På EU-nivå arbeides det med å gjøre grenseoverskridende eRecept og pasientjournal til-

gjengelig i alle medlemsland med en gradvis innføring fra 2021. Finland og Estland deltar 

allerede i et pilotprosjekt gjennom det EU-støttede Connecting Europe Facility.  

Parallelt arbeides det på å etablere 2-3 pilotprosjekt på eRecept over de nordiske lande-

grensene innenfor rammen av det svenske formannskapsprosjektet «vård och omsorg 

på distans inklusive eRecept». I første omgang tas det sikte på å ta fram en rapport om 

de nordiske forutsetningene for eRecept samt en plan for pilotprosjektene. 

 

Erfaringene fra disse prosjektene vil gi en viktig indikator på hva som er mulig å gjøre 

innenfor det nordiske samarbeidet fremover. I takt med at e-helsesystemene videreut-

vikles vil det oppstå bedre forutsetninger og mulighet for eRecept over landegrensene, 

når de tekniske og juridiske forutsetningene er oppfylt. Nordisk Ministerråd vil derfor 

fortsette med å aktivt støtte tiltak som øker kunnskap om, utvikler og tester løsninger 

for utveksling av pasientdata og eRecept over landegrensene. 

 

 

Nordisk ministerråd anser herved at rekommandasjonen er delvis oppfylt. 

 

 


