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NØKKELTALL FOR RELIS 2013

RELIS HAR BEHANDLET:

 2877 legemiddelspørsmål (+11 %)
 1082 bivirkningsmeldinger (+6 %)
 2117 spørsmål fra gravide og ammende (+9 %)

RELIS-ANSATTE HAR PUBLISERT:

 5 fagfellevurderte artikler (3 internasjonalt)
 5 postere (4 internasjonalt)
 19 andre tidsskriftartikler
 49 artikler på hjemmesiden
 14 nyhetsbrev til over 4500 abonnenter

RELIS HAR OGSÅ STÅTT FOR:

 9 kursdager i egen regi
 218 undervisningstimer
	 1	doktorgrad	(Sofia	Frost	Widnes)

RELIS fellesmøte i Trondheim 15.-16. april 2013
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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 helse-
personell 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 Nord-Norge (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, 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	behandlings-
retningslinjer 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.
 
En annen viktig oppgave er legemiddelovervåking. RELIS mottar bivirkningsmeldinger fra helse-
personell, 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 i 2013 blitt 
brukt til planlegging av en utvidet publikumstjeneste (Trygg Medisin) hvor også andre individuelle 
spørsmål om legemidler fra publikum kan besvares.
 
RELIS har i dag en rekke nettbaserte ressurser:

 Hjemmeside (www.relis.no) hvor fagartikler og nyheter legges ut.
 Inneholder også eget webskjema for spørsmål fra helsepersonell

 Søkbar spørsmål- og svardatabase (RELIS database) som er unik i sitt slag i Norge

 Mobilvennlig utgave av hjemmesiden og databasen

 Elektronisk nyhetsbrev

 Eget nettsted for gravide og ammende: www.tryggmammamedisin.no  

	 Egne	profiler	på	sosiale	medier	som	Twitter	og	Facebook
 
Vi arrangerer både 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 
egne master- og doktorgradsprosjekter. Vi er opptatt av å kunne kommunisere med våre brukere 
på nye møteplasser og nye elektroniske plattformer. 

Denne årsrapporten er en oppsummering av aktivitetene i RELIS for 2013.

INNLEDNING
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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

Fokus	i	2013	har	vært	å	videreutvikle	publikumstjenester	i	tillegg	til	å	styrke	og	forbedre	vårt	forhold	
til helsepersonell og skandinaviske samarbeidspartnere

 Prosjektet Trygg Medisin er planlagt, utviklet og klargjort for pilot 

 Alle sentrene arrangerer nå kurs og temakvelder for helsepersonell

	 RELIS	er	på	Facebook	og	Twitter	med	en	egen	redaktør

 Vår spørsmål- og svartjeneste for helsepersonell er blitt sammenlignet med danske og svenske  
 legemiddelinformasjonssentre

 To svenske sentre har undertegnet avtale om deltakelse i RELIS database

VISJON

RELIS - Hjelp i legemiddelspørsmål
Regionale sentre skal gi produsentuavhengige råd i legemiddelspørsmål 
ut fra vitenskapelig dokumentasjon

SATSNINGSOMRÅDER
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LEGEMIDDELSPØRSMÅL

RELIS besvarte 2877 legemiddelspørsmål i 2013, en økning på 11 % fra 2012. Svarene er lagt inn i 
spørsmål- og svardatabasen som er søkbar og gratis tilgjengelig på hjemmesiden (se eget kapittel 
om databasen).

Som	det	fremgår	av	figur	1	mottar	vi	et	jevnt	økende	antall	spørsmål,	og	i	2013	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	1).

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

TABELL 1

FIGUR 1

Senter Antall spørsmål 
utredet

Per mill. 
innbyggere

Endring 
2012-13

Nord-Norge 374 789 +28%

Midt-Norge 415 597 +14%

Vest 798 756 +14%

Sør-Øst 1290 458 +5%

Totalt/gj.snitt 2877 571 +11%
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LEGEMIDDELSPØRSMÅL

BRUKERGRUPPER 
Sentrene	svarer	på	spørsmål	fra	alle	typer	helsepersonell,	men	får	flest	henvendelser	fra	leger	(61	%).	
Noe over halvparten (58 %) av legene er i spesialisthelsetjenesten. Den nest største brukergruppen 
er farmasøyter, som ofte stiller spørsmål på vegne av apotekkunder eller forskriver.

TYPE LEGEMIDDELSPØRSMÅL
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.

FIGUR 2

Eksempel på spørsmål om bivirkninger

En urolog mener at han har sett en del tilfeller av blødninger i blæren etter bruk av dabigatran 
(Pradaxa). Farmasøyten på posten lurer derfor på om RELIS har fått denne typen bivirknings-
meldinger. Er det sett mer av dette ved bruk av dabigatran sammenlignet med andre nye 
perorale antikoagulantia?

RELIS database 2013; spm.nr. 8226, RELIS Vest (www.relis.no/database)
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Figur	3	viser	hvilke	tema	våre	brukere	hyppigst	spør	om.	Enkelte	problemstillinger	er	spesielt	aktuelle,	
og	i	2013	fikk	vi	blant	annet	mange	spørsmål	knyttet	til	bruk	av	de	nye	orale	antikoagulasjons-
midlene	(NOAK).	Vi	fikk	også	mange	spørsmål	om	lavdose	naltrekson	etter	en	dokumentar	som	
ble vist på TV.

LEGEMIDDELSPØRSMÅL

FIGUR 3
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Eksempel på spørsmål om legemiddelbruk ved graviditet

En kvinne med sterkt barneønske bruker duloksetin (Cymbalta). Hun har en lang psykiatrisk 
sykehistorie, og medisinen har hjulpet godt. Legen er derfor skeptisk til å seponere eller bytte 
legemiddel. Legen har sett en RELIS-utredning fra noen år tilbake om bruk av duloksetin under 
graviditet og spør om det finnes nyere data.

RELIS database 2013; spm.nr. 3335, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)

Eksempel på spørsmål om interaksjoner

Lege spør om bruk av metotreksat sammen med NSAIDs og protonpumpehemmere. Enkelte 
revmatologer bruker disse sammen og antyder at problemet ikke er så stort, mens andre sier at 
man ikke skal bruke disse sammen. Både Felleskatalogen og e-reseptmodulen fraråder samtidig 
bruk. Hvilken klinisk relevans har interaksjonene?

RELIS database 2013; spm.nr. 4813, RELIS Midt-Norge (www.relis.no/database)
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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 2013 var det totalt nesten 30 000 legemiddelutredninger i databasen. Av disse er 
nesten 22 000 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.

I	2013	ble	indekseringssystemet	endret.	«Barn»	og	«Eldre»	er	nye	kategorier	som	søk	kan	filtreres	
på og alle kategorier kan nå knyttes til organsystem. Denne løsningen er fungerende internt, men 
foreløpig ikke tilgjengelig eksternt. Alle utredningene er reindeksert med det nye systemet tilbake 
til og med 2010.

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.

RELIS DATABASE
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HJEMMESIDE
I 2013 besøkte i overkant av 140 000 unike brukere nettsiden til RELIS, www.relis.no, en økning 
på over 20 000 (18 %) fra året før. Dette har også resultert i en stor økning i antall sidevisninger.

Fra	hjemmesiden	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. I 2013 startet vi arbeidet med 
ny søkefunksjon, og utvikling, testing og implementering i eksisterende hjemmeside vil fortsette i 
2014. Målet er at en ny søkefunksjon er klar i løpet av første halvår 2014.

RELIS-APPLIKASJON
Våren 2013 ble applikasjonen RELIS app for smarttelefoner og nettbrett (iOS og Android) tilgjengelig-
gjort, og fra lanseringen og ut året ble den lastet ned over 1200 ganger. Applikasjonen 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. 

NYHETSBREV
I	2013	sendte	vi	ut	14	nyhetsbrev	til	over	4500	abonnenter.	Nyhetsbrevet	profilerer	siste	publika-
sjoner, samt aktuelle kurs og fagseminarer i regi av RELIS.

Fra	og	med	oktober	2013	har	RELIS	vært	profilert	på	Facebook	og	Twitter.	Vi	har	også	en	Facebook-
side	for	Trygg	Mammamedisin.	Vi	har	tidligere	hatt	profiler	uten	regelmessig	aktivitet.	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	81	følgere	på	Twitter.	På	Facebook	hadde	vi	432	”liker-klikk”	på	RELIS	og	
201	på	Trygg	Mammamedisin.	Linker	fra	Facebook	har	i	løpet	av	2013	ført	til	3000	sidevisninger	på	
www.relis.no

www.twitter.com/RELISnytt

www.facebook.com/legemiddelinfo

www.facebook.com/tryggmammamedisin 

RELIS HJEMMESIDE, APPLIKASJON OG NYHETSBREV

SOSIALE MEDIER
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RELIS har i 11 år behandlet spontanrapporterte bivirkninger fra helsepersonell. Alle mottatte 
meldinger blir registrert i den nasjonale bivirkningsdatabasen og Statens legemiddelverk videre-
formidler	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.

Sentrene har totalt behandlet 1082 bivirkningsmeldinger i 2013, tilsvarende 215 meldinger per 
million	innbyggere	(figur	4).	Dette	er	en	liten	økning	fra	2012.	Fordelingen	mellom	de	ulike	helse-
regionene vises i tabell 2. Spesielt i 2013 har vært den økende bruken av de nye orale antikoa-
gulasjonsmidlene (NOAK) og et økende antall bivirkningsmeldinger på denne legemiddelgruppen. 
NOAK (dabigatran, rivaroksaban og apiksaban) var mistenkt legemiddel i 143 bivirkningsmeldinger 
i	2013.	For	å	lære	mest	mulig	om	meldte	bivirkninger	på	NOAK	er	det	laget	et	tilleggsskjema	for	å	
få mer detaljert informasjon om hendelsen.

BIVIRKNINGSÅRSRAPPORT
For	mer	informasjon	om	overvåking	av	legemidler	henvises	det	til	RELIS	hjemmeside	og	til	Bivirknings-
rapport	2013	som	utarbeides	av	Statens	legemiddelverk	i	samarbeid	med	RELIS	og	Folkehelseinstituttet.

BIVIRKNINGSARBEID

FIGUR 4
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TABELL 2

Senter
Antall 

bivirknings-
meldinger

Per mill. 
innbyggere

Endring 
2012-13 NOAK NOAK per 

mill. innb.

Nord-Norge 151 319 +3% 23 49

Midt-Norge 158 227 +15% 18 26

Vest 197 187 -1% 18 17

Sør-Øst 576 205 +7% 84 30

Totalt/gj.snitt 1082 215 +6% 143 29
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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 omtrent 
5000	spørsmål	er	nå	besvart.	Figur	5	viser	at	antall	spørsmål	til	Trygg	Mammamedisin	har	vært	
økende fra år til år, samtidig som tidsforbruket for å besvare spørsmålene er redusert.

I juni 2013 ble det på nettsiden publisert råd mot vanlige plager under svangerskap og amming. 
Gjennomsnittstiden for besøk på nettsidene gikk opp i andre halvår sammenlignet med første halvår, 
og dette kan tyde på at rådene blir lest. 

De	tre	legemidlene	som	det	var	flest	spørsmål	om	var	paracetamol,	cetirizin	og	ibuprofen.	Blant	de	10	
vanligste	var	det	fire	smertestillende	legemidler,	tre	antihistaminer	samt	legemidler	mot	henholdsvis	
depresjon, kvalme og tett nese.

TRYGG MEDISIN
Oppdragsbrevet	for	2013	inneholdt	et	eget	punkt	for	særlige	oppdrag:	Forslag	til	plan	for	pilotprosjekt	
for en utvidet publikumstjeneste. En ny nettside tiltenkt publikum som har spørsmål om sine lege-
midler, uavhengig av type legemiddel eller terapiområde, er utviklet og ferdigstilt ved årsskiftet 
2013/2014. Tjenesten kalles Trygg Medisin (www.tryggmedisin.no) og er bygget opp på samme 
måte som Trygg Mammamedisin. En pilot for tjenesten er klargjort for 2014.

PUBLIKUMSTJENESTER

FIGUR 5
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Eksempel på spørsmål til Trygg Mammamedisin

Jeg er 22 uker på vei og har fått skrevet ut Aerius (mot min pollenallergi) av min lege. 
I pakningsvedlegget står det derimot at det ikke er anbefalt for gravide å bruke Aerius. Er det trygt?
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FORSKNING
Medarbeidere	ved	flere	sentre	leder	eller	deltar	i	tverrfaglige	forskningsprosjekter	om	legemiddelbruk.	
Samarbeidspartnere	er	universiteter,	høyskoler	og	sykehus.	Følgende	prosjekter	pågår:

 Evaluering av Trygg Mammamedisin (Vest, Nord-Norge) 
 Spørsmål om alternativ medisin til RELIS (Vest) 
 Endring i risikooppfatning for legemidler ved graviditet etter svar fra RELIS (Vest)  
 Ungdom og selvmedisinering med reseptfrie smertestillende midler (Sør-Øst) 
 Botulinumtoksin A – Kvalitetssikring av preparatvalg (Sør-Øst) 
 Risiko for gastrointestinale blødninger ved steroidbehandling (Sør-Øst) 
	 Warfarinindusert	blødning	og	samtidig	bruk	av	potensielt	interagerende	legemidler	(Sør-Øst) 
 Bruk av alternativ medisin hos demente (Nord-Norge)

DOKTORGRADSPROSJEKTER
«Drug	information	in	pregnancy	-	attitudes	and	needs	among	pregnant	women	and	physicians».	
Disputas	25.	oktober	2013,	Sofia	Frost	Widnes	(RELIS	Vest	og	UiB).	Det	er	undersøkt	forskjeller	
mellom legemiddelinformasjonskilder, bruk av informasjon om legemiddelbruk ved graviditet, hvordan 
gravide med epilepsi vurderer risiko ved legemiddelbruk, samt risikovurdering av legemiddelbruk 
på	bakgrunn	av	informasjon	i	pakningsvedlegg.	Funnene	kan	bidra	til	å	utforme	bedre	informasjon	
om legemiddelbruk under graviditet.

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	risiko-
faktorer, 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 kurs regionalt og nasjonalt. 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 218 timer undervisning i 2013, i form av forelesninger, foredrag, kurs og seminarer. Det 
kommer	jevnlige	forespørsler	om	hospitering	fra	studenter,	men	flere	av	disse	har	ikke	blitt	imøtekommet.	
Dette skyldes dels bemanningssituasjon og arbeidsbelastning og dels at det har blitt vanskeligere 
å gi studenter tilgang til RELIS’ litteraturressurser på grunn av sykehusenes begrensninger for å gi 
datatilgang. I 2013 hadde RELIS 78 studentdager med hospitering, en reduksjon på 25 % fra 2012. 

RELIS Nord-Norge startet i 2013 et samarbeid med Hjerteavdelingen, UNN-Tromsø, om legemiddel-
gjennomgang for pasienter på Hjertesviktpoliklinikken. Samarbeidet innebærer også deltagelse på 
ukemøter og rådgivning i legemiddelspørsmål til hjertesviktsykepleiere og leger.   

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. E-læringskurs 
om bivirkninger har vært et nytt tema i 2013. 

Flere	ansatte	har	stillinger	som	dels	er	et	samarbeid	med	andre	avdelinger	eller	prosjekter.	Dette	
gjelder Kompetansenettverket for legemidler til barn (Vest) samt Avdeling for smittevern og Avdeling 
for kompleks epilepsi, Oslo universitetssykehus (Sør-Øst). 

FORSKNING OG UNDERVISNING

Eksempel på spørsmål til Trygg Mammamedisin

Jeg er 22 uker på vei og har fått skrevet ut Aerius (mot min pollenallergi) av min lege. 
I pakningsvedlegget står det derimot at det ikke er anbefalt for gravide å bruke Aerius. Er det trygt?
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KURS OG DAGSEMINAR ARRANGERT AV RELIS I 2013

Dato, sted
Arrangør

Tittel/tema
Godkjenninger

Deltagere

13. februar, Oslo
RELIS Sør-Øst

Polyfarmasi - hva er din strategi?
Valgfritt kurs, 6 timer: Allmennmedisin, indremedisin, 
geriatri, klinisk farmakologi, fysikalsk medisin og 
rehabilitering

89

14. mars, Bergen
RELIS Vest

Smertebehandling - nye og gamle analgetika i 
skjønn forening
Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin

61

11. juni, Bergen
RELIS Vest

Nye antikoagulantia - forenkling eller forvirring?
Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin

62

15. oktober, Tromsø
RELIS Nord-Norge

Nye antikoagulantia
Del 1 av 5 som utgjør emnekurs/klinisk emnekurs, 
3 timer: Allmennmedisin

41

22. oktober, Bergen
RELIS Vest

Bivirkninger - nye legemidler, nye utfordringer
Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin

45

11.-12. november, Trondheim
RELIS Midt-Norge

Riktig legemiddelbruk hos eldre - hvem, hva og 
hvordan?
Klinisk emnekurs, 15 timer: Allmennmedisin.
Valgfritt kurs, 15 timer: Psykiatri, geriatri, klinisk 
farmakologi og indremedisin

151

26. november, Bergen
RELIS Vest

Diabetes - nye legemidler, nye konsepter
Valgfritt kurs, 3 timer: Allmennmedisin

55

5. desember, Tromsø
RELIS Nord-Norge

Vanedannende legemidler
Del 2 av 5 som utgjør emnekurs/klinisk emnekurs, 
3 timer: Allmennmedisin

47
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PERSONAL OG ØKONOMI

Staben	har	i	2013	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 ble fast ansatt ved RELIS Midt-Norge våren 2013.

ANTALL ÅRSVERK (INKLUDERT LEDER) DEKKET AV RELIS

Tilskuddsrammen for 2013 var på totalt 25,83 millioner kroner. Dette inkluderer midler til IKT, videre-
føring av Trygg Mammamedisin, samt planlegging av 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. Det særskilte tilskuddet til 
publikumstjenester på 1,3 millioner ble fordelt mellom Vest, Sør-Øst og Midt-Norge (IKT).

ØKONOMISK OVERSIKT

Senter Farmasøyt Lege Sekretær IKT

Nord-Norge 3,7 0,2

Midt-Norge 4 1 0,2 1

Vest 4 1,6

Sør-Øst 9,6 1,8 0,5

SUM 21,3 4,6 0,7 1

Senter Fordeling 2013 (mill NOK)

Nord-Norge 4,31

Midt-Norge 5,9

Vest 5,57

Sør-Øst 10,06

SUM 25,83
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TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER

Internasjonale

	 Narum	S,	Solhaug	V,	Myhr	K,	Brørs	O,	Kringen	MK.	Characterisation	of	non-warfarin-associated	bleeding	events		
 reported to the Norwegian spontaneous reporting system. 
 Eur J Clin Pharmacol 2013; 69(7):1445-52.
 
	 Widnes	SF,	Schjøtt	J,	Eide	GE,	Granås	AG.	Teratogenic	risk	perception	and	confidence	in	use	of	medicines	in	pairs		
	 of	pregnant	women	and	general	practitioners	based	on	patient	information	leaflets.	
 Drug Saf 2013; 36(6): 481-9.
 
	 Skarstein	S,	Rosvold	EO,	Helseth	S,	Kvarme	LG,	Holager	T,	Småstuen	MC,	Lagerløv	P.	High-frequency	use	of		
	 over-the-counter	analgesics	among	adolescents:	reflections	of	an	emerging	difficult	life,	a	crossectional	study.		 	
 Scand J Caring Sci 2013. [Epub ahead of print]

Fagfellevurderte

 Dyrkorn R, Roland PDH. Nye antikoagulantia - bør vi ha litt kaldt vann i blodet? 
 Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133(4): 390-1.

	 Slapø	GD,	Schjøtt	J.	Medikamentell	behandling	av	nevropatisk	smerte.	
 Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133(9): 971-3.

Øvrige fagtidsskrifter

 Nordmo E, Giverhaug T. SSRI og graviditet. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(1): 32-3.

	 Havnen	GC,	Solhaug	V.	Valg	av	smertestillende	legemidler	hos	personer	med	nedsatt	leverfunksjon.	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(2): 28-9.

	 Lindland-Tjønn	H,	Stenberg-Nilsen	H.	Isotretinoin	og	inflammatorisk	tarmsykdom.	
 Utposten, 2013; 42(1): 38-9.

	 Jahnsen	JA.	Paracetamol	og	koffein	–	en	nyttig	kombinasjon?	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(3): 28-9.
 
	 Havnen	GC,	Spillum	B,	Westergren	T.	Høy	dosering	av	paracetamol.	
 Utposten, 2013; 42(2): 46-7.

 Raknes G, Vorren S. Kan p-piller hindre implantasjon av befruktet egg? 
 Utposten, 2013; 42(3): 46-7.
 
	 Havnen	GC,	Mørch-Johansen	G.	Retningslinjer	for	bruk	av	vitamin	D	og	risiko	ved	høye	doser.	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(4): 28-9.

	 Giverhaug	T,	Vorren	S.	Vareniklin	(Champix)	og	kardiovaskulære	bivirkninger.	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(5): 31-2.

	 Nergård	CS,	Koren	Dahll	L.	Behandling	av	hypotyreose	under	graviditet	og	amming.	
 Utposten 2013; 42(4): 46-7.

	 Eriksen	AK,	Roland	PDH.	Ery-Max	versus	Abboticin.	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(6): 17.

 Brenne I. Legemiddelovervåkning i Europa. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(7-8): 15.

	 Nergård	CS.	Bivirkninger	av	plantebaserte	produkter.	
	 Nor	Farmaceut	Tidsskr	2013;	121(7-8):	36-40.

	 Myhr	K,	Solhaug	V.	Interaksjon	mellom	flutikason	nesespray	og	atazanavir.	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(9): 17-8.
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 Aa E, Reimers A. Augmentasjon ved behandling for rastløse ben. 
 Utposten 2013; 42(5): 46-7.

 Giverhaug T, Raknes G. Valg av parenterale depot-antipsykotika til eldre. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(10): 36-7.

	 Methlie	CB.	Samtidig	bruk	av	platehemmere	og	protonpumpehemmere	-	går	det	an?	
 Utposten 2013; 42(6): 38-9.

 Roland PDH, Slørdal L. ASA og NSAIDs - med eller uten mat? 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(11): 24.

	 Lindland-Tjønn	H,	Havnen	GC.	Nedtrapping	og	seponering	av	SSRI	før	fødsel.	
 Utposten 2013; 42(7): 46-7.

 Berg JA, Jahnsen JA. Antikoagulasjonsbehandling av kreftpasienter. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2013; 121(12): 14.

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	RELIS-databasen.	

Aktuelt-artikler (totalt 29 publikasjoner i 2013) 

 Nordmo E, Giverhaug T. SSRI og graviditet - hva er status ved årsskiftet 2012/-13? (10. januar 2013)

 Langaas H, Roland PDH. Valg av smertestillende legemidler hos personer med nedsatt nyrefunksjon. 
 (15. mars 2013)

 Holager T, Bergman J. Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi. (18. mars 2013)

 Giverhaug T. Lavdosert naltrekson (LDN). (10. april 2013)

	 Westergren	T,	Mørch-Johnsen	GM,	Havnen	GC.	Kan	gravide	kvinner	få	erytromycin?	(6. mai 2013)

 Roland PDH. Medisinske nyheter og RELIS. (27. mai 2013)

 Lindland-Tjønn H, Stenberg-Nilsen H. Små barn kan også få reisesyketabletter. (17. juni 2013)

 Bakkebø T. Legemidler og pigmentforandringer. (12. august 2013)

	 Langaas	HC,	Eriksen	AK.	Perorale	antikoagulantia	ved	tannbehandling	og	småkirurgi.	(3. september 2013)

 Jahnsen JA. Har du glemt demensbehandlingen? (6. november 2013)

 Nilsen T, Nordmo E. Behandling av soppinfeksjon på brystet hos ammende og i munnen hos diebarn. 
 (11. desember 2013)

Eksempler på bivirkningskasuistikker (totalt 20 publikasjoner i 2013)

 Larsen BM. Bruk av antipsykotika hos unge og vektøkning. (30. januar 2013)

 Nordmo E, Giverhaug T. Gir nyere antidiabetika økt risiko for pankreatitt? (4. juni 2013)

	 Aa	E,	Roland	PDH.	Fatal	blødning	etter	oppstart	av	rivaroksaban.	(21. august 2013)
 
 Jahnsen JA, Bergman J. Nyreskade av midler brukt ved trening/kroppsbygging. (16. desember 2013)
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 Digitalt seminar for Norsk helseinformatikk (NHI): Roland PDH. Nye antikoagulantia - hva viser studiene?   
 www.nhi.no/seminarer/nye-antikoagulantia/ (Innspilt: 19. februar 2013).

 Doktorgrad:	Widnes	SF.	Drug	information	in	pregnancy	-	attitudes	and	needs	among	pregnant	women	and	
	 physicians.	https://bora.uib.no/handle/1956/7521 (Disputas: 25. oktober 2013).

 Poster:	Bergman	J,	Schjøtt	J.	Joint	medicines	information	and	pharmacovigilance	services	could	improve	
	 detection	of	new	drug	safety	information.	13th	Annual	Meeting	of	International	Society	of	Pharmacovigilance		 	
	 (ISoP),	Pisa,	Italia	2013.	Drug	Saf	2013;	36(9):	910.

 Poster:	Havnen	GC,	Gundersen	C,	Olsen	A-C,	Nordeng	H.	The	impact	of	counselling	by	a	poison	information
	 centre	on	the	risk	perception	of	pregnant	and	lactating	women.	24th	ENTIS	meeting	(European	Network	
	 Teratology	Information	Services),	Amsterdam,	Nederland	2013.	Reprod	Toxicol	2013;	37:	77-8.

 Poster:	Havnen	GC,	Gundersen	C,	Tosterud	M,	Lindland-Tjønn	H,	Nordeng	H.	Norwegian	women	risk	perception	
	 and	thoughts	about	the	influenza	vaccination	during	pregnancy.	24th	ENTIS	meeting	(European	Network	
	 Teratology	Information	Services),	Amsterdam,	Nederland	2013.	Reprod	Toxicol	2013;	37:	78.

 Poster:	Havnen	GC,	Olsen	A-C,	Nordeng	H.	Reproductive	calls	to	the	Norwegian	Poison	Information	Center	
	 -	Women	are	frightened	of	exposures	to	gases	and	household	chemicals,	not	only	medicines.	29th	International			
	 Conference	on	Pharmacoepidemiology	and	Therapeutic	Risk	Management,	Montreal,	Canada	2013.	
	 Pharmacoepidemiol	Drug	Saf	Conference	Publication	2013;	22:	153.

 Poster:	Havnen	GC,	Olsen	A-C,	Gundersen	C,	Lindland-Tjønn	H,	Nordeng	H.	Influensavaksine	ved	graviditet	
	 -	Hva	tenker	norske	kvinner?	Farmasidagene	2013,	Oslo.
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