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To prescribe or not to prescribe?



Verden går fremover…..(?)



Moderne farmakoterapi – et tveegget sverd

• Marked drevet av konkurranse og profitt

• Store terapeutiske fremskritt

• Økt levealder og bedre livskvalitet

• Overdiagnostikk og overbehandling

• Omfattende polyfarmasi og legemiddelskader

• Store samfunnsutgifter – etiske dilemmaer

• Høy status – påvirker forskning og EBM 

• Ikke-medikamentell behandling og forskning «lider»



Debatt om overdiagnostikk / overbehandling 



Legen velger for pasienten –

markedsføring eller korrupsjon?

• Finnes det «en gratis lunsj?»

• Gaver 

• Kongressreiser

• Opplevelsesreiser

• Advisery boards

• Opinionsledere

• Forskning (vannbærer og liksom-forskning)

• Vennskap?



Markedsføring



Nøytral og balansert informasjon?

Så hyggelig å kunne kombinere faglig 

oppdatering og vinsmaking!

Han er så sympatisk!

Dette går strålende!

Hun skriver nok ikke ut noe annet

enn Lurium heretter! 



Hva jeg skamløst tok i mot…

• Reiser
– OL på Lillehammer

– New York

– San Diego

– Orlando

– London

– Paris

– Madrid

– Barcelona

– Lisboa

– Budapest

– Reykjavik

– Roma

– Sorrento

• Andre goder og gaver
• Restaurantbesøk

• Kokkekurs

• Julebord

• Boule-turnering

• Golfkurs

• Laksefiske i Eira

• Skreifiske i Henningsvær

• Klær

• Ryggsekker

• Termos 

• Kikkert

• Lommekniver og verktøy

• Nyttige og unyttige småting

• Med-finansiering av kurs/smågrupper

• Sekretariatsfunksjoner (NIMF)



Trengte jeg egentlig dette….?



Etikkens røde flagg

• LOV: Det er ikke forbudt

• FØLELSER: Jeg føler for det

• RUTINE: Slik har vi alltid gjort det

• KONFORMITET: Alle andre gjør det

Kilde: Filosof Einar Øverenget 



Et modig og nødvendig initiativ - 2004



Formalisering av samarbeid (1. jan. 2005)

• Dokumentasjon og innsyn i avtaler og inntekter

• Krav om åpenhet ved mulig interessekonflikt

• Krav om objektiv informasjon

• Forbud mot industrimedvirkning i legers godkjente og tellende 

videre- og etterutdanning

• Arrangementer med medvirkning fra legemiddelindustri (ikke 

godkjente og tellende)

• Krav til informasjon om legemidler og forbud mot informasjon

• Samhandling i forhold til legekontor

• Utdeling av reklamegjenstander og gaver

• Forsknings- og utviklingsprosjekter

• Krav til publisering eller offentliggjøring

• Krav til utbetaling av honorar 



Legemiddelindustriens metoder



Vil du virkelig svare på dette?



Vær skeptisk til reklame fra LMI



Møt budskapet fra LMI med sunn skepsis

• Statistisk signifikant, men er det klinisk relevant?

• Marginalt bedre enn placebo, men m/bivirkninger

• Non-inferiority studier

• Skjevpublisering – undergraver EBM

• Surrogatendepunkter vs. harde endepunkter

• Relativ risiko vs. absolutt risikoreduksjon

• NNT og NNH

• Nytt og dyrt = bra? (Lobby mot pasientforeninger, politikere og presse)



Nytt er ikke alltid best….

DM:1999

DM:2006



Den enes død - den annens brød - eller?

• Vioxx ble trukket fra markedet i oktober 2004

• Diklofenak ble markedsført aktivt i tiden etterpå

• Diklofenak på 7. plass for pasienter >65 år i 2011

• Diklofenak har COX-2 egenskaper

• Skal ikke brukes ved hjerte- og 

karsykdom eller risiko for slik sykdom



Noen legemidler som er blitt borte

Virkestoff Navn Legemiddelvirkning Bivirkning

Cerivastatin Lipobay Kolesterolsenkende Muskelskade

Rofekoksib Vioxx NSAID Hjerteinfarkt,

hjerneslag

Rimonabant Acomplia Slankemiddel Psykiske reaksjoner

Sibutramin Reductil Slankemiddel Hjertesykdom

Efalizumab Raptiva Mot psoriasis Hjernesykdom (PML)

Tioridazin Melleril Mot psykiske lidelser Hjerterytmeforstyrrelse

Karisoprodol Somadril Smertestillende Avhengighet

Dekstropropoksyfen Aporex Smertestillende Overdose

Steinar Madsen



Bakgrunn for tilbaketrekking av legemidler

Datagrunnlag Antall 

Kasuistikker, bivirkningsmeldinger 18/19

Tilfelle-kontrollstudier 4/19

Gruppestudier 4/19

Randomiserte studier 12/19

Meta-analyser 5/19

Bakgrunn for tilbaketrekking av 19 legemidler 2002-2011

Legemidlene hadde vært på markedet fra 2 til 49 år 

McNaughton R, Huet G, Shakir S. BMJ Open 2014;4:e004221. doi:10.1136/bmjopen-2013-004221      Steinar Madsen



Organisering på europeisk nivå - EMA

CHMP PRAC CVMP COMP HMPC PDCO CAT

Vitenskaps-

komite for 

humane 

medisiner

Vitenskaps-

komite for 

legemiddel-

overvåking

Vitenskaps-

komite for 

veterinære 

medisiner

Vitenskaps-

komite for 

legemidler 

ved sjeldne

sykdommer

Vitenskaps-

komite for 

plante-

medisiner

Vitenskaps-

komite for 

legemidler 

til barn

Vitenskaps-

komite for 

avansert 

behandling

En rekke arbeidsgrupper under de ulike komiteene

Steinar Madsen
CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use

PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 



Svart trekant 



Plikt til å melde bivirkninger

Følgende bivirkninger er meldepliktige (Legemiddelforskriften §10-6):

• Dødelige og livstruende bivirkninger

• Bivirkninger som har gitt varige, alvorlige følger

• Nye eller uventede bivirkninger

RELIS og SLV anser det også som nyttig å få meldinger om:
• Alle bivirkninger av nye legemidler

• Alle bivirkninger av legemidler under særlig overvåking (Svart trekant)

• Problemer ved seponering av legemidler

• Reaksjoner på grunn av overdosering eller feilbruk av reseptfrie legemidler

• Bivirkninger av naturlegemidler og uventede bivirkninger ved generisk bytte



SLV - tilsynsmyndighet for reklame (2007)

• Legemiddelverket har ansvar for å føre tilsyn med at 

bestemmelsene i legemiddelloven og tilhørende 

forskrifter overholdes, herunder føre tilsyn med 

reklame for legemidler.

Bente Jerkø



§ 13-2 Definisjon av  legemiddelreklame

• Enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, 

samt utdeling av gratisprøver av legemidler for 

mennesker og dyr, samt naturlegemidler, som er 

utformet i den hensikt å fremme salget eller 

bruken/anvendelsen.

Bente Jerkø



Det er viktig å påse at:

• Legen til enhver tid mottar den informasjonen som er 

viktig å kjenne til for en forsvarlig og riktig bruk av 

legemidlet for den enkelte pasient

Bente Jerkø



Særlig oppmerksomhet

• Nye legemidler 

– Førmarkedsføring

• Bivirkningsproblematikk

• Refusjon

• Ikke godkjente bruksområder 

• Opinionsledere 

• Nye markedsvilkår

– Foretrukket legemiddel, trinnpris
Bente Jerkø



Målgrupper for reklame

Legemiddelforskriften skiller mellom

• Reklame til allmennheten, §§ 13-5 og 13-6
–kun reseptfrie legemidler

• Reklame til helsepersonell, § 13-7

Bente Jerkø



Unntak - hva er ikke reklame?

a)  Etikett, pakningsvedlegg og

preparatomtale

b) Faktaopplysninger som pris og

pakningsstørrelser

c) Omtale av helse eller sykdom når

det ikke direkte eller indirekte

kobles med omtale av legemidler:

• Teknisk informasjon om bruk av 

sprøyter, inhalatorer m.v.

• RMP - Informasjon som gis i henhold til 
risikohåndteringsplan 

Bente Jerkø



Reklamekontrollens hovedformål

• Trygg legemiddelbruk

– Riktig informasjon om nytte-risikoforholdet

– Balansert markedsføring

• Positive egenskaper ved legemidlet

• Kontraindikasjoner, advarsler og bivirkninger mv.

• Etterlevelse av refusjons bestemmelsene 

- Riktig bruk av samfunnets midler

Bente Jerkø



Kan vi stole på industrien?

År Antall

inspeksjoner

Feil og mangler

2007 1 1 (100%)

2008 7 7 (100%)

2009 14 11 (79%)

2010 10 8 (80%)

2011 15 5 (33%)

2012 18 15 (83%)

2013 14 14 (100%)

2014 12 7 (58%)

2015 40 17 (43%)

Legemiddelverkets inspeksjoner av muntlig reklame              Bente Jerkø



Tiltak ved overtredelser

• Påpeke overtredelser i form av varsel 

• Pålegge retting / beriktigelse

• Melder inn til Rådet for legemiddelinfo.(LMI)

• Midlertidig eller varig reklameforbud

• Tvangsmulkt eller anmeldelse

• Offentliggjøre vedtak

Bente Jerkø



Produsentuavhengig beslutningsstøtte

• RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentraler)

• KUPP (Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter)

• Statens legemiddelverk

• Norsk legemiddelhåndbok

• Nasjonale retningslinjer m/kortversjoner

• NEL (Norsk elektronisk legehåndbok)

• www.interaksjoner.no

• Helsebiblioteket (Best practice + Up to date)



Nå kommer jeg til å være 

mye mer tilbakeholdende

med bruk av NSAID!

Han er så sympatisk!

Nøytral og balansert informasjon!



KUPP – bakgrunn

• Ved Avd. for klinisk farmakologi (AKF) ved St. Olavs Hospital har vi hatt en relativt stor 

utadrettet virksomhet for undervisning av fastleger i praktisk farmakologi tilpasset 

allmennmedisin siden 2006. Vi har i denne tiden undervist mer enn 2000 fastleger i forskjellige 

sammenhenger. Vi har et nært samarbeid med RELIS Midt-Norge som er en seksjon ved vår 

avdeling. 

• Siden 2012 har vi gjennom studieturer, litteraturgjennomganger og kurs satt oss inn i metoden 

ACADEMIC DETAILING slik den praktiseres i Australia gjennom National Prescribing Service 

(NPS) og  NaRCAD som står for National Resource Center for Academic Detailing som holder 

til ved Harvard i Boston.

• I forbindelse med lansering av den nye Legemiddelmeldingen fikk vi midler til å gjennomføre en 

pilot av metoden som vi på norsk har kalt KUPP = Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter

Overlege Roar Dyrkorn

Spesialist klinisk farmakologi og i allmennmedisin

Avd. for klinisk farmakologi

St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim



KUPP – industriens arbeidsform

• Fokusgruppe av spesialister + fastlege tar for seg ett terapiområde 

• Utarbeider konsentrat av EBM-basert kunnskap på området

• Lager brosjyre med relevant informasjon, ikke ulik skriftlige informasjon fra LMI

• Kvalitetssikrer at alle leger får samme budskap ved drilling av «misjonærkorpset» 
som består av farmasøyter og leger

• Avtale med legene om en utdanningsvisitt på 15-20 minutter i arbeidstiden

• Gjennomgang av det aktuelle terapiområdet med legen som kan stille spørsmål

Overlege Roar Dyrkorn

Spesialist klinisk farmakologi og i allmennmedisin

Avd. for klinisk farmakologi

St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim



KUPP virker

* Gjennomsnittlig prevalens (per 1000) per måned i perioden -

tall fra Reseptregisteret

Overlege Roar Dyrkorn

Spesialist klinisk farmakologi og i allmennmedisin

Avd. for klinisk farmakologi

St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim



Pille mot alt som er ille? 
Det finnes kunnskapsbaserte alternativer…

• Fysisk aktivitet

• Kosthold

• Røyk- og rusavvenning

• Natur- og kulturopplevelser

• Miljøtiltak og sosialt felleskap

• Psykoterapi

• Stressmestring – mindfulness (MBSR og MBCT)



Power to the people…..

Pensjonistakademiet på Hamar

10. september 2014

FOLK MÅ LÆRE:

Ikke stole blindt 

på legen,

men stille krav og 

selv ta ansvar !

Kunnskapssenteret:

“Lyst på livet”

trulte.konsmo@kunnskapssenteret.no

www.lystpalivet.no

mailto:trulte.konsmo@kunnskapssenteret.no
http://www.lystpalivet.no/


Riktig legemiddelbruk – kort og godt!

Samvalg - Shared decisionmaking

Nå skjønner jeg hvorfor og hvordan

jeg skal bruke medisinene mine og

hvor trygg og nyttig medisinlisten er!

Endelig kan pasienter og pårørende føle seg 

trygge. Husker du kaoset vi levde med? Utrolig 

at myndighetene lot det skure og gå så lenge!

Delt ansvar Felles forståelse



Fra angrende 

synder…..

…til agent for 

den gode sak!


