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Meld bivirkninger!
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Jeg ser at du har brukt den her
medisinen før. Går det fint eller
er det noe du lurer på om
bruken eller bivirkninger?

Bekymrer du deg for
bivirkninger av medisinen?
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Pasienten/Pårørende

Hvem melder bivirkninger i Norge?
Leger
Annet helsepersonell
Forbruker/pasient

Farmasøyter

• Oppdage/mistenke
• Kontakte lege/farmasøyt
• Melde selv
• Pasientmeldinger tilfører
informasjon om livskvalitet

•
•

se Take and Tell fra WHO
se Melde bivirkninger fra Legemiddelverket

Hentet fra Årsrapporten for bivirkninger 2015

Kunde kommer til apoteket med resept på Pradaxa
eller til legekontoret for en rutinekontroll.
Han har brukt Pradaxa en liten stund
nå og du spør han hvordan det går
med behandlingen.
Det går bra og han er fornøyd med å
slippe alle blodprøvene han måtte ta
tidligere.
Så spør han om du kan gi han noe
bedre enn Zantac mot sure oppstøt.
Han har blitt så plaget av dette i det
siste og han synes ikke Zantac hjelper
han lenger.

Farmasøytmeldinger
• Meldinger fra farmasøyter blir vurdert å være
viktige bidrag til spontanrapporteringssystemet,
både kvantitativt og kvalitativt
• I Norge står farmasøyter for ca 5 % av meldingene

Leger og tannleger har meldeplikt
ved mistanke om:

Hva skjer med meldingene?

• Dødelige og livstruende bivirkninger
• Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
• Uventede eller nye bivirkninger
Ved uventet dose
Av uventet varighet
eller alvorlighetsgrad

HUSK
• Interaksjoner
• Seponeringsreaksjoner
• Feilbruk og misbruk
• Naturlegemidler mv
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Ketoprofen og fotoallergiske
reaksjoner

Hva skjer med meldingene?

Hyppigere enn for andre NSAIDs
Risikominimeringstiltak:
• Reseptbelagt i 2011
• Årlig Kjære helsepersonell-brev
• Råd til leger, apotek og forbruker

Kilde: Statens legemiddelverk

Mor til en gutt på 7 år kommer på
apoteket for å hente ut Symbicort og
Ventoline til sønnen sin.

Legen kan se hvis og når en
e-resept er hentet ut.

Du ser at det i tillegg ligger en
resept på Singulair til sønnen, og
spør om hun vil hente ut den også.
Nei den har vi sluttet med. Sønnen min
ble helt forandret, deprimert og begynte
å snakke om at han ikke ville leve mer.
Det var veldig dramatisk. Jeg tror det var
medisinen som gjorde det fordi han ble
helt som vanlig igjen etter at vi sluttet
med Singulair.

Foto fra: Devleeschouwer V, Roelandts R et al. Allergic and photoallergic contact dermatitis from ketoprofen: results of (photo)
patch testing and follow-up of 42 patients. Contact Dermatitis 2008; 58(3): 159-66.

Følg opp!
• Dette er alvorlig!
• Har kunden snakket med legen om dette?
– Sikre oppfølging av astmabehandlingen

• Dette bør meldes til myndighetene fordi det er
viktig å samle informasjon om alvorlige
bivirkninger, spesielt når de rammer barn.

Meld!
• Kan gjøres avidentifisert:
– initialer, fødselsdato, kjønn

• Tidsforløp:
–
–
–
–

oppstart
bivirkning
seponering
bedring/helt bra

• Dosering, andre
sykdommer/legemidler/
naturmidler, vekt
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