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INNLEDNING
RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – skal bidra til riktig legemiddelbruk gjennom gratis, produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum. Mange legemidler, økt fokus på helse i
samfunnet og økonomiske aspekter omkring behandling gjør det krevende for helsepersonell å holde seg
faglig oppdatert i en stadig travlere klinisk hverdag. Myndighetene ønsker at pasienter i økende grad skal
være aktive deltakere i sin egen behandling. Legemiddelinformasjon tilpasset målgruppens individuelle
problemstillinger skal gi den nødvendig trygghet for å oppnå dette.
Fire regionale sentre er lokalisert ved de respektive universitetssykehusene i hver helseregion. RELIS NordNorge (Tromsø), RELIS Midt-Norge (Trondheim), RELIS Vest (Bergen) og RELIS Sør-Øst (Oslo) samarbeider
tett med de klinisk farmakologiske fagmiljøene ved sykehusene, og har i tillegg et aktivt og bredt samarbeid
med helsepersonell i de fire helseregionene. Nasjonalt er RELIS organisert som et nettverk, der lederne ved de
fire sentrene utgjør ledergruppen. Sentrene er finansiert gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og Statens legemiddelverk er tilskuddsforvalter.
RELIS tilbyr en spørsmål- og svartjeneste og bistår helsepersonell i alle typer legemiddelspørsmål. De fleste
spørsmålene gjelder enkeltpasienter der generell informasjon om preparater og behandlingsretningslinjer
ikke er tilstrekkelig detaljert for problemstillingen. Målgruppe og brukere av tjenesten er i første rekke leger,
men også farmasøyter, tannleger, sykepleiere, helsesøstre og jordmødre. De fleste svarene vi gir ut gjøres
også fritt tilgjengelige i en søkbar database.
RELIS mottar bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, vurderer hendelsesforløp og årsakssammenheng, og
kommenterer i skriftlig tilbakemelding til melder. Bivirkningsrapportene registreres i en nasjonal bivirkningsdatabase, i nært samarbeid med Statens legemiddelverk.
Trygg Mammamedisin er en gratis, nettbasert tjeneste for publikum hvor vi besvarer spørsmål om bruk av
legemidler ved graviditet og amming. Erfaringene fra Trygg Mammamedisin er blitt brukt til planlegging av en
utvidet publikumstjeneste (Trygg Medisin) hvor også andre individuelle spørsmål om legemidler fra publikum
besvares.
RELIS har i dag en rekke nettbaserte ressurser:
Ny hjemmeside oppdatert i 2015 (www.relis.no) hvor fagartikler og nyheter legges ut.
Siden inneholder også eget webskjema for spørsmål fra helsepersonell
Søkbar spørsmål- og svardatabase (RELIS database) som er unik i sitt slag i Norge
Elektronisk nyhetsbrev
Eget nettsted for gravide og ammende: www.tryggmammamedisin.no
Eget nettsted for øvrige publikumshenvendelser: www.tryggmedisin.no
Egne profiler på sosiale medier som Twitter og Facebook
Vi arrangerer regionale og nasjonale kurs og temakvelder, og opplever stor etterspørsel etter undervisning.
De ansatte benyttes ofte som foredragsholdere på faglige arrangementer i regi av andre. Vi formidler regelmessig legemiddelinformasjon gjennom publisering i nasjonale og internasjonale medier og fagtidsskrifter.
RELIS deltar i forskningssamarbeid med universitet og helsevesen, og har i 2015 gjennomført to pilotprosjekt
på undervisningsmetoden KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Denne årsrapporten er en oppsummering av aktiviteten i RELIS for 2015.
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VISJON

!
RELIS - Vår ekspertise gir bedre legemiddelbehandling

OVERORDNEDE MÅL
I tråd med dagens virksomhetsstruktur og overordnede føringer fra Statens legemiddelverk som tilskuddsforvalter er det formulert hovedmål som skal være styrende for den daglige drift og for videreutvikling
innen hvert kjerneområde.
Spørsmål- og svartjeneste
		

Gi råd i legemiddelspørsmål fra helsepersonell

		

Informere om riktig legemiddelbruk til helsepersonell og publikum

Bivirkningsarbeid
		

Stimulere til melding av mistenkte legemiddelbivirkninger

		

Øke kompetansen om legemiddelbivirkninger hos helsepersonell

Forskning og utvikling
		

Øke kunnskapen om legemidler i samfunnet

SATSNINGSOMRÅDER
Fokus i 2015 har vært å videreutvikle publikumstjenester i tillegg til å styrke og forbedre vårt forhold til
helsepersonell og skandinaviske samarbeidspartnere.
Pilotering av Trygg Medisin er gjennomført. Pilot for Trygg Mammamedisin som telefontjeneste er planlagt
Alle sentrene arrangerer nå kurs og temakvelder for helsepersonell
Piloten Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) gjennomført i to regioner med to ulike tema
(Riktigere bruk av NSAIDs og Riktigere bruk av antibiotika)
RELIS er på Facebook og Twitter med en egen redaktør
Svenske spørsmål og svar er integrert i databasen
Ny hjemmeside ble lansert i forbindelse med 20-årsjubileet
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20-ÅRS JUBILEUM
I 2015 var det 20 år siden de første RELIS-sentrene åpnet. Dette ble markert med et jubileumsseminar i Oslo
19. oktober med norske og internasjonale foredragsholdere. Temaer som ble belyst var blant annet full
tilgang til effekt- og bivirkningsdata, legemiddelinformasjon som grunnlag for behandlingsretningslinjer og
helsepersonells behov for legemiddelinformasjon. I overkant av 100 personer deltok på seminaret.

KUNNSKAPSBASERTE OPPDATERINGSVISITTER
RELIS fikk i januar 2015 i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et pilotprosjekt for undervisningsmetoden
Academic detailing i norsk allmennpraksis. Prosjektet fikk navnet KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, og ble gjennomført våren 2015 i Tromsø og Trondheim av RELIS i samarbeid med de kliniske farmakologiske avdelingene ved UNN og St. Olavs hospital.
Tema for kampanjen var Riktigere bruk av NSAIDs. I alt 213 fastleger i de to byene ble besøkt, en deltagerandel på 86 %. Tilbakemeldingene fra deltagende fastleger var svært gode, og kampanjen ga også en betydelig
endring i forskrivningen i tråd med rådene som ble gitt.
I etterkant fikk RELIS i oppdrag å gjennomføre en ny kampanje, denne gangen med fokus på riktigere bruk av
antibiotika. De geografiske områdene ble utvidet, og i overkant av 400 fastleger ble besøkt høsten/vinteren
2015. Evaluering vil bli gjort som etter den første kampanjen, og et samlet resultat vil legges til grunn når HOD
skal vurdere en om KUPP skal innføres som et fast tilbud. KUPP er omtalt som et virkemiddel i regjeringens
legemiddelmelding som ble lagt frem i mai 2015.
Tabell 1 fra evalueringsrapporten for den første kampanjen viser hvordan forskrivningen av diklofenak sank
etter KUPP-besøkene i Trondheim og Tromsø, men langt mindre i sammenligningsbyene Bergen og Bodø i
samme periode. Tallene representerer uttak av foreskrevet diklofenak per 1000 innbyggere i angitt periode.

TABELL 1
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Område

April-juni
2014

April-juni
2015

Endring
i prosent

Tromsø

7,2

5,8

-19,0%

Bodø

10,1

9,5

-5,8%

Trondheim

8,8

5,7

-35,1%

Bergen

9,8

9,1

-6,6%

Hele landet

9,5

8,9

-6,9%

LEGEMIDDELSPØRSMÅL
RELIS besvarte 3267 legemiddelspørsmål i 2015, en økning på 6 % fra 2014. Svarene er lagt inn i spørsmålog svardatabasen som er søkbar og gratis tilgjengelig på hjemmesiden (se eget kapittel om databasen).
FIGUR
FIGUR 11

Spørsmål besvart ved RELIS totalt (venstre)
og per million innbyggere (høyre) per år
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Som det fremgår av figur 1 mottar vi et jevnt økende antall spørsmål, og i 2015 var det økning på alle sentrene.
RELIS Sør-Øst har størst befolkningsgrunnlag og fikk totalt sett flest henvendelser, mens RELIS Nord-Norge
fikk flest henvendelser per innbygger (tabell 2).

TABELL 2
Senter

Antall spørsmål
utredet

Per million
innbyggere

Endring
2014-15

Nord-Norge

467

971

+16%

Midt-Norge

502

708

+16%

Vest

878

808

+6%

Sør-Øst

1420

492

+1%

Totalt/gj.snitt

3267

632

+6%

De fleste spørsmålene (68 %) blir innsendt elektronisk (via e-post eller webskjema), men vi mottar også
mange spørsmål via telefon.
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%
%
%
%
%

Spørsmål
fordelt på yrke
LEGEMIDDELSPØRSMÅL
Spørsmål fordelt på yrke
1 % fordelt på yrke
5%
Spørsmål
BRUKERGRUPPER
1 svarer
% på spørsmål
Sentrene
fra alle typer på
helsepersonell,
men får flest henvendelser fra leger (61 %). Noe
Spørsmål
fordelt
yrke
5%
over halvparten (57 %) av legene er i spesialisthelsetjenesten. Den nest største brukergruppen er farmasøyter.
Spørsmål
5 % 1 % fordelt på yrke
1FIGUR
%2
5%
FIGUR 2
5% 1%

Lege

Spørsmål fordelt på yrke

Lege
Farmasøyt
Lege
Lege
Farmasøyt

5% 1%
7%

Lege
Lege
Annet
Farmasøyt
Farmasøyt
Farmasøyt
Annet

26 %

63
63
63
63
63

%
%
%
%
%

61 %

TYPE LEGEMIDDELSPØRSMÅL

Annet
Farmasøyt
Sykepleier
Annet
Sykepleier
Annet
Sykepleier
Tannlege
Annet
Tannlege
Sykepleier
Sykepleier
Tannlege

Sykepleier
Tannlege
Tannlege
Tannlege

Helsepersonell spør oss om mange ulike problemstillinger, som for eksempel:
Bivirkninger av legemidler
Kombinasjoner av legemidler og/eller naturmidler
Behandling av spesielle pasientgrupper, som gravide og ammende, barn eller eldre
Dokumentasjon på effekt og sikkerhet av nye legemidler
Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon
Vi får flest pasientspesifikke spørsmål (86 %), men vi svarer også på mer generelle problemstillinger.

?

		

Eksempel på spørsmål om bivirkninger

Barn/unge (10-18 år) synes å være ekstra følsomme for utvikling av ekstrapyramidale bivirkninger ved bruk av
antipsykotika. Er det forskjell på reversibilitet av ekstrapyramidale bivirkninger med hensyn til alder ved oppstart?
Opptrapping/nedtrapping?
RELIS database 2015; spm.nr. 6337, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)
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LEGEMIDDELSPØRSMÅL
FIGUR
3
FIGUR
3

Type spørsmål
Toksisitet

1%

Annet

2%

Alternativ medisin

2%

Litteratur og identifikasjon
Produktegenskaper

3%
6%

Interaksjoner

13%

Graviditet og amming

16%

Bivirkninger

24%

Behandling, virkningsmekanisme og
farmakokinetikk
0%

33%
10%

20%

30%

40%

Figur 3 viser hvilke tema våre brukere hyppigst spør om.
Figur 3 viser hvilke tema våre brukere hyppigst spør om.

?

		

Eksempel på spørsmål om legemiddelbruk ved graviditet

Lege har en gravid pasient som bruker cetirizin (Zyrtec) samt montelukast (Singulair) for astma. Hun bruker i
tillegg budesonid + formoterol (Symbicort). Kan pasienten fortsette med disse medisinene under graviditeten?
RELIS database 2015; spm.nr. 5192, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)

?

		

Eksempel på spørsmål om interaksjoner

En kvinne innlagt for angstproblematikk har brukt rivaroksaban (Xarelto) grunnet lungeembolier i et års tid
etter overgang fra warfarin (Marevan). Hun fikk først venlafaksin (Efexor), men på grunn av angitt interaksjonsrisiko med rivaroksaban ble dette byttet til buspiron. Klinisk var pasienten i bedring på venlafaksin, men har
nå stagnert og en ser ikke samme effekt av buspiron. Hvordan skal man i praksis forholde seg til økt risiko for
blødning ved kombinasjonen rivaroksaban og venlafaksin?
RELIS database 2015; spm.nr. 5717, RELIS Midt-Norge (www.relis.no/database)
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RELIS DATABASE
Databasen inneholder alle utredninger av legemiddelspørsmål som er mottatt siden starten i 1995 og frem
til i dag. Databasen er gratis, søkbar og tilgjengelig via hjemmesiden eller direkte på www.relis.no/database
Ved utgangen av 2015 var det totalt i overkant av 36 500 legemiddelutredninger i databasen. Av disse er mer
enn 25 000 søkbare og tilgjengelig for eksterne brukere. Antall leste utredninger har økt betraktelig etter at
søkefeltet hos Helsebiblioteket siden høsten 2012 også søker direkte i databasen.
RELIS har inngått et samarbeid med to svenske läkemedelsinformationscentraler (LIC) i henholdsvis Göteborg
og Umeå fra starten av 2014. Dette innebærer at disse også benytter og legger ut sine utredninger gjennom
RELIS database med mål om et tettere faglig samarbeid. Løsningen kan enkelt utvides til flere LIC. Databasen inneholder nå i overkant av 400 svenske utredninger som ble gjort søkbare i RELIS database ved
utgangen av året.

??

?
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RELIS HJEMMESIDE, APPLIKASJON OG NYHETSBREV
NETTSIDE
I 2015 besøkte omtrent 165 000 unike brukere nettsiden til RELIS, www.relis.no, en liten økning (3 %) fra
året før. Dette har resultert i en stor økning i antall sidevisninger. Nettsiden er nå mer tilpasset mobile
plattformer.
Fra www.relis.no er det mulig å søke etter alle artikler og utredninger fra RELIS. En markant økning i antall
søk har ført til økt fokus på optimalisering av søkefunksjonen. Prosessen med utvikling av den nye nettsiden har
pågått gjennom hele 2015, hvor en gruppe med representanter fra hvert RELIS-senter har jobbet sammen
med egen IKT-konsulent og et utviklerfirma. Arbeidet vil fortsette inn i 2016. Søket er nå plassert sentralt
på den nye nettsiden. Ny og forbedret søkefunksjon ble tatt i bruk i oktober 2015. Enkelte endringer har vært
nødvendige i ettertid, blant annet på grunn av funksjonalitet mot forskjellige nettlesere. Funksjoner som å
melde en bivirkning, oversikt over kurs og seminarer i regi av RELIS og siste nyhetssaker er tildelt sentral
plass på www.relis.no
RELIS-APPLIKASJON
Applikasjonen (iOS og Android) inneholder de mest sentrale funksjonene som finnes på hjemmesiden, og
skal gi lettere tilgang til de nyeste artiklene fra RELIS, søk i databasen, samt muligheten til å sende inn legemiddelspørsmål. Ved utløpet av 2015 var den lastet ned 3200 ganger.
NYHETSBREV
Nyhetsbrevet har fått nytt design og i 2015 sendte RELIS ut 15 nyhetsbrev til om lag 5100 abonnenter. Nyhetsbrevet profilerer siste publikasjoner, samt aktuelle kurs og fagseminarer i regi av RELIS.

SOSIALE MEDIER
Fra og med oktober 2013 har RELIS vært profilert på Facebook og Twitter. Vi har også en egen Facebookside
for Trygg Mammamedisin. Overordnede mål med å være synlige i sosiale medier er å øke profileringen av
våre tjenester, samt å gi målgruppen lett tilgang til informasjon om riktig legemiddelbruk og annen relevant
informasjon fra sentrene.
Ved årsskiftet hadde vi 445 følgere på Twitter. På Facebook hadde vi 1841 ”liker-klikk” på RELIS og 374 på
Trygg Mammamedisin. Lenker fra sosiale medier har i løpet av 2015 ført til henholdsvis 6000 (Facebook) og
700 (Twitter) sidevisninger på www.relis.no

!

www.twitter.com/RELISnytt
www.facebook.com/legemiddelinfo
www.facebook.com/tryggmammamedisin
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BIVIRKNINGSARBEID
RELIS
har i 13
FIGUR
4 år behandlet spontanrapporterte bivirkninger fra helsepersonell. Alle mottatte meldinger blir
registrert i den nasjonale bivirkningsdatabasen og Statens legemiddelverk videreformidler informasjon til
Verdens helseorganisasjon (WHO) og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA). På denne måten inngår
meldingene både i nasjonal og internasjonal legemiddelovervåking. RELIS gir en faglig tilbakemelding til
melder og publiserer jevnlig informasjon om bivirkninger på hjemmesiden, i enkelte tilfeller også i nasjonale
og internasjonale tidsskrifter. Meldingene blir også brukt i samarbeid med annet helsepersonell og i mastergradsoppgaver.
FIGUR 4

Bivirkningsmeldinger behandlet ved RELIS totalt
(venstre) og per million innbyggere (høyre) per år
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Sentrene har totalt behandlet 1200 bivirkningsmeldinger i 2015, tilsvarende 232 meldinger per million innbyggere (figur 4). Dette er en liten økning fra 2014. Fordelingen mellom de ulike helseregionene vises i tabell 3.

TABELL 3
Senter

Antall Bivirkningsmeldinger

Per million
innbyggere

Endring
2014-15

Nord-Norge

163

339

+9%

Midt-Norge

158

223

-14%

Vest

225

207

+21%

Sør-Øst

655

226

0%

Totalt/gj.snitt

1200

232

+2%

BIVIRKNINGSÅRSRAPPORT
For mer informasjon om overvåking av legemidler henvises det til RELIS hjemmeside og til Bivirkningsrapport
2015 som utarbeides av Statens legemiddelverk i samarbeid med RELIS og Folkehelseinstituttet.
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PUBLIKUMSTJENESTER
TRYGG MAMMAMEDISIN
Trygg Mammamedisin (www.tryggmammamedisin.no) er en nettbasert tjeneste der gravide og ammende
kan stille spørsmål om legemidler. Tjenesten ble startet i juni 2011 og totalt er omtrent 10 000 spørsmål
nå besvart. Figur 5 viser at antall spørsmål til Trygg Mammamedisin har vært økende fra år til år, med over
Figur2500
5
henvendelser i 2015.
FIGUR 5

Antall spørsmål til
Trygg Mammamedisin
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De tre legemidlene som
det var flest spørsmål om
var paracetamol, ibuprofen
og desloratadin. Blant de ti
vanligste var det tre smertestillende legemidler, tre antihistaminer samt legemidler
mot henholdsvis kvalme,
migrene, tett nese og
depresjon.

Eksempel på spørsmål til Trygg Mammamedisin
Hei, jeg har Crohns og bruker Humira. Jeg sluttet å bruke
medisin etter andre trimester i graviditeten. Jeg ammer nå
sønnen min som er tre uker gammel. Kan jeg begynne å
bruke Humira igjen?

Telefontjeneste i TryggMammamedisin
Det planlegges å utvide tilbudet i TryggMammamedisin med telefontjeneste. Høsten 2015 har et pilotprosjekt
blitt foreberedt med planlagt oppstart i 2016.
TRYGG MEDISIN
Oppdragsbrevet for 2015 inneholdt et eget punkt for særlige oppdrag: Forslag til plan for videreføring av en
utvidet publikumstjeneste. Pilotprosjektet for nettjenesten Trygg Medisin (www.tryggmedisin.no) er evaluert
og videreført i samme form og omfang som i piloten. I 2015 kom det 591 henvendelser via Trygg Medisin.
Markedsføringen av tjenesten har vært begrenset også i 2015.

Eksempel på spørsmål til Trygg Medisin
Har hørt før at Voltarol kunne gi økt fare for hjerte-kar-problemer.
Er dette fortsatt sant? Har betennelse i en sene, og har behov
for hjelp med tanke på dette. Går ikke på andre medisiner enn
allergimedisin: Aerius 5mg pr dag.
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FORSKNING OG UNDERVISNING
FORSKNING
Medarbeidere ved flere sentre leder eller deltar i tverrfaglige forskningsprosjekter om legemiddelbruk. Samarbeidspartnere er universiteter, høyskoler og sykehus. Følgende prosjekter pågår:
Endring i risikooppfatning for legemidler ved graviditet etter svar fra RELIS (Vest)
Ungdom og selvmedisinering med reseptfrie smertestillende midler (Sør-Øst)
Risiko for gastrointestinale blødninger ved steroidbehandling (Sør-Øst)
Legemiddelbehandling, erfaringer ved møte med helsetjenesten og psykososial byrde hos kvinner
med ekstrem svangerskapskvalme i Norge. Masteroppgave. (Sør-Øst).
Evaluering av to KUPP-kampanjer. Systematisk innhenting av evaluering fra deltagende fastleger, samt
reseptdata fra Reseptregisteret for å evaluere nytten av tiltaket. Planlagt publisering i 2016 (Midt-Norge)
Følgene av bytte av digitalispreparat i Norge (Sør-Øst)
Gjennomgang av bivirkningsmeldinger av antikoagulantia (Sør-Øst)
Bruk av alternativ medisin hos demente. Kartlegging av bruk og ulike helseprofesjoners oppfatning
av sikkerhet og ansvarsforhold (Nord-Norge).
Hjertepasienters behov for legemiddelinformasjon og helsepersonells oppfatning av hva pasienter
bør vite om egne legemidler (Nord-Norge)
DOKTORGRADSPROSJEKTER
Evaluering av RELIS sin informasjonsvirksomhet, og sammenligning med andre skandinaviske legemiddelinformasjonssentre. Undersøkelse av tidsbruk og kvalitet i informasjonsvirksomheten. Dr. gradskandidat
Linda Reppe (tidligere RELIS Midt-Norge, nå PhD-kandidat ved NTNU).
Langvarig bruk av smertestillende legemidler i befolkningen - Forekomst og betydning av risikofaktorer,
smertefølsomhet og kontraindikasjoner. Dr. gradskandidat Per-Jostein Samuelsen (RELIS Nord-Norge
og UiT).
UNDERVISNING
Sentrene har hatt undervisning og foredrag på faglige møter i allmenn- og spesialistpraksis/sykehus
og apotek, og på lokale, regionale og nasjonale kurs for helsepersonell og pasienter. Det gis undervisning på høyskole- og universitetsnivå ved en rekke utdanningsinstitusjoner for helsepersonell. Medarbeidere har jevnlige sensoroppdrag ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.
Det er gitt 246 timer undervisning i 2015, i form av forelesninger, foredrag, kurs og seminarer. I 2015
hadde RELIS 120 studentdager med hospitering, en reduksjon på 13 % fra 2014.
ANNET FAGLIG SAMARBEID
Sentrene har et omfattende faglig samarbeid med legemiddelkomitéer og helseforetak. Dette gjelder
først og fremst bivirkningsspørsmål og utarbeidelse av anbefalinger og retningslinjer.
Flere ansatte har deltidsstillinger som dels er et samarbeid med andre avdelinger eller prosjekter.
Dette gjelder Kompetansenettverket for legemidler til barn (Vest), Avdeling for smittevern og Avdeling
for kompleks epilepsi, Oslo universitetssykehus (Sør-Øst), og Hjertesviktpoliklinikken, Universtitetssykehuset Nord-Norge (Nord).
NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)
RELIS har vært sterkt involvert i arbeid i oppdateringen av kapittelet Graviditet, amming og multippel
sklerose i Nasjonale faglige retningslinjer for behandling av multippel sklerose i regi av Helsedirektoratet.
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KURS OG DAGSEMINAR ARRANGERT AV RELIS I 2015
DATO, STED
ARRANGØR

TITTEL/TEMA
GODKJENNINGER

26.-27. januar, Trondheim
RELIS Midt-Norge

Riktig legemiddelbruk - fagseminar for farmasøyter

11. februar, Oslo
RELIS Sør-Øst

Individualisert legemiddelbehandling til nytte i klinisk
praksis. Alle er ikke like!

DELTAGERE

108

Godkjent med 10 FEVU-poeng.
80

Valgfritt kurs, 7 timer: Allmennmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, klinisk farmakologi, barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri og medisinsk biokjemi.
Godkjent med 5 FEVU-poeng.
24. mars, Bergen
RELIS Vest

Riktig bruk av legemidler til barn - Fokus på smerte,
astma og gode informasjonskilder

90

Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin.
Godkjent med 2,5 FEVU-poeng.
26. mai, Bergen
RELIS Vest

Riktig bruk av antibiotika.

8. september, Bergen
RELIS Vest

Hormonell prevensjon og hormonbehandling i
klimakteriet.

89

Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin.
Godkjent med 2,5 FEVU-poeng.
97

Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin.
Godkjent med 2,5 FEVU-poeng.
19. oktober, Oslo
Alle RELIS

RELIS 20 år jubileumsseminar

120

16.-17. november, Trondheim
RELIS Midt-Norge

Riktig legemiddelbruk - Diabetes og andre
endokrinologiske sykdommer?

170

Klinisk emnekurs, 15 timer: Allmennmedisin.
Valgfritt kurs, 15 timer: Klinisk farmakologi.
24. november, Bergen
RELIS Vest

Antikoagulantia – er det blitt noe enklere?

64

Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin.
Godkjent med 2,5 FEVU-poeng.
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PERSONAL OG ØKONOMI
Staben har i 2015 vært relativt stabil. Samlet sett har vi hatt flere midlertidig ansatte dette året enn
tidligere på grunn av prosjektene knyttet til utviklingen av publikumstjenester. En felles IKT-konsulent
for alle sentrene er ansatt ved RELIS Midt-Norge.
ANTALL ÅRSVERK (INKLUDERT LEDER) DEKKET AV RELIS
Senter

Farmasøyt

Lege

Sekretær

IKT

Nord-Norge

3,8

0,2

Midt-Norge

4,6

1

0,2

1

Vest

4,9

1,14

Sør-Øst

8,5

1,9

0,5

SUM

21,8

4,24

0,7

1

Tilskuddsrammen for 2015 var på totalt 29,608 millioner kroner. Dette inkluderer midler til IKT, videreføring av Trygg Mammamedisin, samt pilot for Trygg Medisin. Totalsummen ble fordelt i henhold til
bemanning, driftsutgifter og fellesoppgaver. Alle kostnader for IKT er nå lagt til Midt-Norge, herunder
en stilling samt lisenser og driftsstøtte for databaser.
ØKONOMISK OVERSIKT

Senter

Fordeling 2015 (mill NOK)

Nord-Norge

5,357

Midt-Norge

6,851

Vest

6,3

Sør-Øst

11,1

SUM

29,608

I tillegg har RELIS fått to ekstraordinære tilskudd til å gjennomføre kampanjer innen prosjektet KUPP.
Disse tildelingene var på henholdsvis 400 000 og 720 000 og ble tildelt RELIS Midt-Norge. Samlet tildeling
til RELIS i 2015 inkludert ekstraordinære tilskudd var således 30,728 millioner kroner.
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TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER, PUBLIKASJONER PÅ HJEMMESIDEN
OG ANDRE BIDRAG
TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER
Fagfellevurderte
Reiter L, Westergren T. Nødprevensjon ved overvekt - til å stole på?
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135(18): 1629-30.
Fleiner HF, Bjøro T, Midthjell K, Grill V, Åsvold BO. Prevalence of Thyroid Dysfunction in Autoimmune and 		
Type 2 Diabetes: The Population-Based HUNT Study in Norway.
The journal of clinical endocrinology and metabolism. Epub november 2015.
Øvrige fagtidsskrifter
Nielsen IMR, Solhaug V. Protonpumpehemmere på fastende mage? Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(1): 4.
Forsdahl S, Nordmo EN. Kalsiumkarbonat og risiko for kalsium-alkalisyndrom.
Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(2): 21.
Roland PDH. NSAIDs - Det er fali’ det! Utposten 2015; 44(1): 52-3.
Eek AK, Stenberg-Nilsen H. Metylfenidat og forsinket pubertetsutvikling. Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(3): 18.
Schjøtt J. Trygg Medisin - ny publikumstjeneste. Utposten 2015; 44(2): 56.
Bergman J, Brenne I. Dosering av perorale jernpreparater. Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(4): 40-1.
Holager T, Bergman J. Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi.
Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(5): 18-9.
Havnen GC, Holmsen ST, Nordeng H. Valg av antidepressiva til ammende. Utposten 2015; 44(4): 44-5.
Havnen GC. Kjenner du til tjenesten Trygg MammaMedisin? Utposten 2015; 44(4): 46.
Langaas HC, Eriksen AK. Rådgiving av eksempasienter i apotek. Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(6): 20-1.
Langaas HC, Fleiner HF. Behandling av hodelus. Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(7/8): 19-20.
Jahnsen JA, Schjøtt J. Inspirererende foredrag om antibiotikaresistens. Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(9): 4.
Havnen GC, Lindland HT, Jahnsen JA, Aa E, Nordmo EN. Valg av sovemedisiner til gravide.
Utposten 2015; 44(5): 42-4.
Nilsen T, Nordmo EN. Bytte til p-piller med lavere risiko for blodpropp – bør det standardiseres?
Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(10): 26-7.
Havnen GC, Lindland HT, Eek AK, Debernard KAB. SSRI i graviditeten - økt risiko for adferdsvansker?
Utposten 2015; 44(6): 46-7.
Aa E, Myhr R. Riktig bruk av avføringsmidler. Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(11): 24–7.
Nordmo EN, Giverhaug T. Statiner og levertoksisitet. Utposten 2015; 44(7): 46-7.
Erdal H. Hindrer NSAIDs tilheling av akutte bløtdelsskader? Nor Farmaceut Tidsskr 2015; 123(12): 2.
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TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER, PUBLIKASJONER PÅ HJEMMESIDEN
OG ANDRE BIDRAG
Øvrige publikasjoner på hjemmesiden
Det publiseres jevnlig notiser, utredninger fra databasen samt bivirknings- og nettartikler på hjemmesiden.
Under er listet et utvalg av publikasjoner som er skrevet spesielt for hjemmesiden og som ikke gjenfinnes i RELISdatabasen.
Artikler og bivirkningskasuistikker
(Eksempler fra totalt 44 publikasjoner i 2015)
Aa E, Eriksen AK. Medikamentell behandling av hypertensjon under graviditet. (9. januar 2015)
Giverhaug T. Naturmidler - Bivirkningsfrie vidunderkurer? (12. januar 2015)
Giverhaug T, Roland PDH. Biotilsvarende legemiddel-infliksimab. (16. februar 2015)
Westergren T. Vitaminmikstur med innhold av sorbitol til premature barn - et problem? (16. mars 2015)
Bergman J. Bivirkninger av hjelpestoff. (18. mai 2015)
Debernard KAB, Westergren T. Azitromycin til pasienter som behandles med antidepressiva
- bør det tas EKG? (7. juli 2015)
Widnes SF, Erdal H. Biologiske legemidler ved graviditet og amming. (3. august 2015)
Havnen GC, Lindland HT, Eek AK, Debernard KAB. SSRI i graviditeten - økt risiko for adferdsvansker?
(31. august 2015)
Reiter L, Havnen GC. Forlenget p-pillesyklus - fordeler og ulemper. (28. september 2015)
Westergren T, Reiter L. Klaritromycin depotpreparat i forhold til vanlige tabletter i behandling av
Helicobacter pylori (3. november 2015)
Stenberg-Nilsen H, Myhr R. Aktuell interaksjon: protonpumpehemmere og digoksin. (12. november 2015)
Andre bidrag
Poster: Forsdahl S, Lindland-Tjønn H, Havnen GC. The service SafeMotherMedicine in Norway. 25th ENTIS 		
meeting, Tsjekkia.
Poster: Havnen GC, Do ML, Heitmann K, Holst L, Nordeng H. Suffering of Hyperemesis Gravidarum in
Norway. The experience of 143 affected women. First World Colloquium on Hyperemesis Gravidarum, Bergen.
Poster: Emesis gravidarum: The experiences of 712 Norwegian women. Solheimsnes A, Heitmann K, Havnen GC,
Nordeng H, Holst L. First World Colloquium on Hyperemesis Gravidarum, Bergen.
Poster: Havnen GC, Do ML, Nordeng H. Hvordan er det å ha ekstrem svangerskapskvalme I Norge
– Pasienterfaringer til 143 kvinner. Farmasidagene 2015.
Poster: Risvoll H, Movahedi H, Waaseth M, Halvorsen KH, Musial F, Giverhaug T. Do Pharmacy Employees 		
Contribute To Dementia Patient‘s Safe Use Of Herbs /Dietary Supplements? IPA International congress, Berlin
Presentasjon: The impact and management of hyperemesis gravidarum in Norway. Experience of the affected
women. 25th ENTIS meeting, Tsjekkia.
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ENGLISH SUMMARY
ABOUT RELIS
RELIS is a national network of four regional medicines information and pharmacovigilance centres in Norway.
RELIS was established stepwise from 1995 on the basis of a recognised need for an independent medicines
information service for health care professionals in order to achieve better use of medicines. The centres
are situated in regional university hospitals, employ both pharmacists and medical doctors, and cooperates
with respective units of clinical pharmacology. RELIS is funded by an unconditional grant from the Ministry of
Health and Care Services, and the information service is free of charge and independent from the pharmaceutical industry.
KEY FIGURES FOR RELIS 2015
RELIS HAS HANDLED:
3267 medicines related questions from health professionals (+6 %)
1200 adverse drug reaction reports from health professionals (+2 %)
2536 questions from pregnant and breast feeding patients (+9 %)
591 medicines related questions from patients/the public

RELIS HAS PUBLISHED:
2 peer reviewed articles (1 international)
5 posters (4 international)
18 other articles in health professional journals
44 articles on our webpage
15 newsletters to 5100 subscribers

RELIS HAS BEEN RESPONSIBLE FOR:
8 days of seminars for health professionals
246 hours of lectures for health professionals
1 PhD (Jan Anker Jahnsen)
2 Masters degree theses (Mai-Linh Huynh Do, Hamide Movahedi)
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RELIS Nord-Norge
E-post: relis@unn.no
Tlf: 77 64 58 90

RELIS Midt-Norge
E-post: relis@legemidler.no
Tlf: 72 82 91 10

RELIS Vest
E-post: relis@helse-bergen.no
Tlf: 55 97 53 60

RELIS Sør-Øst
E-post: relis@ous-hf.no
Tlf: 23 07 55 00

www.relis.no

