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Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell

KUPP
• Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter
• Nasjonalt samarbeid mellom RELIS og de kliniske
farmakologiske avdelingene
• Startet 2015 etter initiativ fra Avdeling for klinisk
farmakologi, St. Olav
• Fra 2018 finansiert over statsbudsjettet (3 millioner / år)
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Academic detailing
• Metoden ble først dokumentert av Jerry Avorn ved
Harvard Medical School i 1983
• Avorn var inspirert av metodene brukt av farmasøytisk industri

• Kombinerer dialogbasert undervisning med beste
tilgjengelige, oppdatert faglig kunnskap
• Besøkene gjennomføres av opplærte kliniske fasilitatorer
• Farmasøyter og leger ansatt i RELIS og klinisk farmakologi

KUPP-metoden
• Inspirert av academic detailing i Australia og
USA/Canada, basert på Avorns originale publikasjon
• Vi har valgt 20 minutters besøk for å tilpasse oss
fastlegenes konsultasjoner
• Én-til-én-besøk på legens kontor med fokus på dialog
• Samtalen tar utgangspunkt i en 4-siders brosjyre basert
på beste tilgjengelige faglige kunnskap
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Første kampanje – NSAIDs
• Mars - mai 2015
• Alle allmennleger i
Trondheim og Tromsø
• 213 av 247 fastleger
mottok (86 %)
• Syv kliniske fasilitatorer deltok

Andre kampanje – Antibiotika
• November 2015 - januar 2016
• Videreført 2016-2017

• Trondheim og Tromsø med
randkommuner, samt
Nord-Trøndelag
• Videreført i alle helseregioner

• 451 av 547 fastleger mottok
besøk (82 %)
• 2000+ fastleger mottok besøk totalt

• 11 kliniske fasilitatorer
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Tredje kampanje – Diabetes
• September - desember 2018
• Alle fire helseregioner
• 1025 fastleger mottok besøk
• 30 kliniske fasilitatorer
• Kampanjen videreføres 2019
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Endring i forskrivning - NSAIDs

Langaas H, Dyrkorn R et al. Eur J Clin Pharmacol 2018

Fastlegenes evaluering
Hvordan vil du vurdere at metoden KUPP er egnet til
praksisnær produsentuavhengig legemiddelinformasjon?
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Fastlegenes evaluering
Hvor sannsynlig er det at du ved en senere anledning vil si ja til
tilbud om kunnskapsbasert oppdatering om et annet
terapiområde?
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KUPP 2018
• Vi har utviklet og gjennomført vår tredje kampanje Diabetes type 2 i allmennpraksis
• KUPP er nå etablert i alle helseregioner
• 30 kliniske fasilitatorer er opplært og har deltatt i høstens
besøk
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KUPP 2019
• Bevilgningen på 3 millioner er videreført
• Diabetes-kampanjen vil bli videreført første halvår
• Ny kampanje planlegges andre halvår 2019

KUPP 2020 og videre
• Vårt mål er å etablere KUPP som en fast tjeneste for
alle landets allmennleger
• KUPP kan tilby allmennlegene produsentuavhengig,
faglig oppdatering med minimal tidsbruk for legene
• Dagens bevilgning er bare nok til 1000-1500 besøk årlig
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Samarbeid med apotek?
• Så langt har vi ikke hatt mulighet til å prioritere
informasjonsdeling med apotek
• Per i dag har vi ikke ressurser til å besøke apotek
• Vi ønsker å se på muligheter for å kunne formidle KUPPbudskap til landets apotekfarmasøyter

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell
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