
10.2 Faggruppe for farmakoterapi i allmennpraksis 

 

Gruppen har i 2017 bestått av:  

Anne Stubdal, Geir Flatabø, Wenche Haugen, Ketil Arne Espnes og Roar 

Dyrkorn (leder). 

 

Gruppen har ikke hatt noen møter i løpet av året. Medlemmene deltar i 

aktiviteter hver på sin 

kant og ved høringer kommuniserer vi på e-post. 

 

Gruppen har vært med på å gi innspill til flere høringsuttalelser, de fleste av 

dem via NFA: 

Høring – Helsemyndighetene vil gi bedre pasientinformasjon om medisiner og 

ønsker å vite hvilke tiltak som er viktige for NFA 

Høring – Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv 

Høring – Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med 

risikominimeringstiltak 

Høring – Pasientens legemiddelliste 

Høring – Endring av førerkortforskriften 

Høring – forslag til retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig 

metodevurdering av legemidler. 

Høring – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra 

apotek-begrenset gyldighetstid for antibiotikaresepter. 
 

Dyrkorn har deltatt på vegne av NFA på Folkehelseinstituttets kurs om 

«Hvordan lage mini-metodevurderinger og fagprosedyrer?» 

Han har også deltatt på møte i EMA på vegne av NFA/Wonca om felles 

holdning til bruk av paracetamol depottabletter i Europa. 

 

Espnes har deltatt på vegne av NFA/Legeforeningen i Direktoratet for e-helse 

sin medisinskfaglige arbeidsgruppe for "Prosjekt Felles Legemiddelliste", med 

møter ca hver 6. uke fra februar og ut året. 

Espnes har møtt på vegne av NFA/Legeforeningen på møter: 

I Statens Legemiddelverk, i Seminar for legemiddelkomiteer og 

sykehusapotek, 

og i Direktoratet for ehelse; i møte om Norsk Laboratoriekodeverk for 

rekvirenter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

Referansegruppa har bidratt med innspill til NFA-leder Petter Brelins foredrag 

på Regional legemiddelkomitekonferanse, 8.november 2017. 

Referansegruppa har også bidratt i kommunikasjonen mellom NFA og det 

allmennmedisinske forskningsmiljøet i Oslo vedrørende en seponeringsliste for 

legemidler. 

 

Leder Roar Dyrkorn har representert NFA i Rådet for legemiddelinformasjon. 

Espnes er vara i det samme rådet. Dette er samarbeidsorganet mellom 



Legeforeningen og Legemiddel-industriforeningen som bl.a. behandler 

klagesaker angående legemiddelinformasjon fra farmasøytiske firmaer. En 

rekke firma blir bøtelagt hvert år for overdreven optimisme og 

udokumenterbare påstander under markedsføring av sine legemidler. 

 

Dyrkorn og Espnes har også i 2017 arbeidet mye med KUPP – 

kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, og har gjennom midler fra HOD 

videreført spredningen av kampanjen om «Riktigere bruk av antibiotika», der 

vi for 2017 fikk tildelt 1,8 mill. kr. for å spre kampanjen også til andre deler av 

landet. 

For 2018 er KUPP tilgodesett med 3 millioner kroner i Statsbudsjettet, og vi er i 

full gang med å utarbeide en kampanje om oppdaterte retningslinjer for 

legemiddelbehandling av Diabetes type 2. 

 

Gruppen ønsker seg flere aktive medlemmer og håper på større aktivitet i 

2018. 

 
 


