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NØKKELTALL FOR RELIS 2017

RELIS HAR BEHANDLET:  
 3242 legemiddelspørsmål (-6 %)
  1039 bivirkningsmeldinger (-10 %)
  4466 spørsmål fra gravide og ammende (+29 %)
  564 andre spørsmål fra pasienter/publikum

RELIS-ANSATTE HAR PUBLISERT:  
 12 fagfellevurderte artikler (12 internasjonalt)
  4 kongress-foredrag (3 internasjonalt)
  6 postere (4 internasjonalt)
 20 andre tidsskriftartikler
 36 artikler på hjemmesiden
 9 nyhetsbrev til over 5300 abonnenter

RELIS HAR OGSÅ STÅTT FOR:  
  7 kursdager i egen regi
  244 undervisningstimer
	 1	mastergrad	(Sofie	Kristine	Opskar)

RELIS Nord

RELIS Midt

RELIS Sør-Øst

RELIS Vest
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RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – skal bidra til riktig legemiddelbruk gjennom gratis, produsent-
uavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum. Mange legemidler, økt fokus på helse i 
samfunnet og økonomiske aspekter omkring behandling gjør det krevende for helsepersonell 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 nødvendige 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	omsorgsdeparte-
mentet, 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 behandlingsretningslinjer 
ikke er tilstrekkelig detaljert. 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	fritt	tilgjengelige	i	en	søkbar	
database. 

RELIS mottar bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, vurderer hendelsesforløp og årsakssammenheng, og 
kommenterer i skriftlig tilbakemelding til melder. Bivirkningsrapportene registreres i en nasjonal bivirknings-
database, 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. RELIS tilbød fram til august 2017 Trygg Medisin hvor også andre 
individuelle spørsmål om legemidler fra publikum kunne besvares.
 
RELIS har i dag en rekke nettbaserte ressurser:

		 Hjemmeside	(www.relis.no) hvor fagartikler og nyheter legges ut.
 Siden inneholder også eget webskjema for spørsmål fra helsepersonell
 Søkbar spørsmål- og svardatabase (RELIS database) som er unik 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	Facebook,	Twitter	og	LinkedIn	

Vi arrangerer både regionale og nasjonale kurs og temakvelder, og opplever stor etterspørsel etter under-
visning. De ansatte benyttes ofte som foredragsholdere på faglige arrangementer i regi av andre. Gjennom 
KUPP	(kunnskapsbaserte	oppdateringsvisitter)	får	vi	anledning	til	å	tilby	legemiddelinformasjon	og	utveksle	
erfaringer i møte med fastleger. 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 aktiviteten i RELIS for 2017.

INNLEDNING
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OVERORDNEDE MÅL

I tråd med dagens virksomhetsstruktur og overordnede føringer fra Statens legemiddelverk som tilskudds-
forvalter 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 2017 har vært knyttet til 4 områder:

 Ferdigstillelse og evaluering av pilotprosjekt med tilbud om telefontjeneste i Trygg Mammamedisin. 
	 Prosjektet	videreføres	som	en	fast	tjeneste
	 Videreføring	av	KUPP	(Kunnskapsbaserte	oppdateringsvisitter)
 Utvikling og implementering av ny nasjonal bivirkningsdatabase VigiNor i samarbeid med Legemiddelverket
 Etablering av ny RELIS IT-gruppe med prosjektering og test av ny RELIS intranettløsning

VISJON

SATSNINGSOMRÅDER

!
RELIS - Vår ekspertise gir bedre legemiddelbehandling
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RELIS har i samarbeid med de kliniske farmakologiske avdelingene ved universitetssykehusene siden 2015 
drevet et prosjekt der undervisningsmetoden academic detailing benyttes, for å tilby norske allmennleger 
faglig oppdatering om terapiområder i en-til-en møter på omtrent 20 minutter på legens kontor.

Prosjektet	startet	først	i	Midt	og	Nord,	men	har	fra	2016	vært	spredd	til	alle	regioner.	KUPP	ble	i	2017	tildelt	
1,8 millioner i prosjektmidler for videreføring av prosjektet. Det ble ikke lansert noen ny kampanje i 2017, 
men den eksisterende kampanjen på Riktigere bruk av antibiotika ble videreført. Det er gjennomført omtrent 
800 besøk hos fastleger i 2017, fordelt på Sør-Øst, Vest og Nord. Ansatte fra alle regioner har deltatt i dette 
arbeidet.

RELIS	fikk	høsten	2017	en	tildeling	til	KUPP	på	3	millioner	på	statsbudsjettet	for	2018.	Dette	innebærer	en	
fortsettelse	og	utvidelse	av	KUPP	i	2018.	Arbeidet	med	å	planlegge	for	en	slik	utvidelse	startet	høsten	2017.	
Det er planlagt en ny kampanje på Legemiddelbehandling ved Diabetes type 2, som vil lanseres i alle regioner 
våren 2018.

KUNNSKAPSBASERTE OPPDATERINGSVISITTER - KUPP
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LEGEMIDDELSPØRSMÅL

RELIS besvarte 3242 legemiddelspørsmål i 2017, en nedgang på 6 % fra 2016. 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,	men	med	en	liten	nedgang	i	2017.	
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	(69	%)	blir	 innsendt	elektronisk	 (via	e-post	eller	webskjema),	men	vi	mottar	også	
mange spørsmål via telefon (29 %).

TABELL 1

FIGUR 1

Senter
Antall spørsmål 

utredet
Per million 
innbyggere

Endring 
2016-17

Nord-Norge 407 840 -1 %

Midt-Norge 501 695 -15 %

Vest 813 738 -12 %

Sør-Øst 1521 515 -1 %

Totalt/gj.snitt 3242 617 -6 %
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?

LEGEMIDDELSPØRSMÅL

BRUKERGRUPPER 
Sentrene	svarer	på	spørsmål	fra	alle	typer	helsepersonell,	men	får	flest	henvendelser	fra	leger	(63	%).	Noe	over	
halvparten (60 %) av legene er i spesialisthelsetjenesten. Den nest største brukergruppen er farmasøyter (25%).

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 og eldre
	 Dokumentasjon	på	effekt	og	sikkerhet	av	nye	legemidler
 Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon

Vi	får	flest	pasientspesifikke	spørsmål	(88	%),	men	vi	svarer	også	på	mer	generelle	problemstillinger.

FIGUR 2

  Eksempel på spørsmål om bivirkninger

Henvendelse fra revmatolog: En pasient med revmatisk sykdom har opplevd gjentatte episoder med opphovning 
av hender og føtter som startet om lag ett år etter oppstart med Cimzia (certolizumab). Disse episodene var ikke 
relatert til tidspunkt for administrasjon av certolizumab (ikke infusjonsreaksjoner). Antihistamin og glukokortikoid 
har vært forsøkt uten reduksjon av hevelsene. Legene mistenkte at det kunne dreie seg om ervervet angioødem, 
og pasienten er utredet uten at det er funnet noen underliggende årsak til disse hevelsene. Cimzia ble seponert, og 
noen måneder senere har pasienten betydelig mindre hevelser (omtrent gått helt tilbake). Revmatologen spør om 
dette er rapportert tidligere ved bruk av certolizumab eller andre TNF-alfa-hemmere, og om eventuell risiko ved 
bytte av TNF-alfa-hemmer.

RELIS database 2017; spm.nr. 4827, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
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?

?  Eksempel på spørsmål om legemiddelbruk ved graviditet

Pasient med familiær hyperkolesterolemi seponerte Crestor 20 mg (rosuvastatin) og Ezetrol 10 mg (ezetimib) 
i svangerskapet. Legen ønsker råd med hensyn til amming. Legen ser at det tidligere i en RELIS-utredning fra 
2014 ikke ble anbefalt å amme med disse medisinene. Har man samme holdning til dette nå?

RELIS database 2017; spm.nr. 8707, RELIS Sør-Øst

  Eksempel på spørsmål om interaksjoner

En pasient som bruker apiksaban (Eliquis) grunnet atrieflimmer har tidligere brukt venlafaksin med god effekt 
mot angst. Pasienten har ikke brukt venlafaksin på lenge men rapporterer nå om økende angstplager som gir 
redusert funksjon. Det er derfor ønske om å starte opp igjen med venlafaksin. Hva skal en tenke vedrørende økt 
blødningsfare? Dette gjelder alle SNRI/SSRI? Er det noe annet en kan velge? Spørsmål fra allmennlege.

RELIS database 2017; spm.nr. 11390, RELIS Vest (www.relis.no/database)

Figur 3 viser hvilke tema våre brukere hyppigst spør om.

LEGEMIDDELSPØRSMÅL

FIGUR 3
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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 www.relis.no. 

Ved utgangen av 2017 var det totalt over 43 000 legemiddel-
utredninger i databasen. Av disse er nesten 29 500 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.

RELIS har tidligere (2014) inngått et samarbeid med to svenske 
läkemedelsinformationscentraler (LIC) i henholdsvis Göteborg 
og	 Umeå.	 Høsten	 2017	 kom	 også	 läkemedelsinformations-
centralen i Uppsala med i dette samarbeidet. 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.	Databasen	 inne-
holder nå over 800 svenske utredninger tilgjengelig for eksterne 
brukere.

RELIS DATABASE

NETTSIDE

I 2017 besøkte nesten 370 000 unike brukere nettsiden til RELIS, www.relis.no, en økning på nesten 150 000 
(68 %) 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. 

NYHETSBREV

I	2017	sendte	vi	ut	9	nyhetsbrev	til	om	lag	5400	abonnenter.	Nyhetsbrevet	profilerer	siste	publikasjoner,	
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.	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	rundt	600	følgere	på	Twitter.	På	Facebook	hadde	vi	i	underkant	av	3000	”liker-klikk”	
på RELIS og 700 på Trygg Mammamedisin. Lenker fra sosiale medier har i løpet av 2017 ført til omtrent 47 000 
(Facebook) og 900 (Twitter) sidevisninger på www.relis.no

•  www.twitter.com/RELISnytt
•  www.facebook.com/legemiddelinfo
•  www.facebook.com/tryggmammamedisin 

RELIS HJEMMESIDE OG NYHETSBREV

SOSIALE MEDIER

?? ?
??

?
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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 er over 17 700 spørsmål nå 
besvart. I 2017 besøkte nesten 32 000 unike brukere nettsiden, en økning på over 17 000 (123 %) fra året 
før. Figur 5 viser at antall spørsmål til Trygg Mammamedisin har vært økende fra år til år, med nesten 4500 
(29 % økning fra 2016) henvendelser i 2017.

De tre legemidlene 
det	var	flest	spørsmål	
om var paracetamol, 
ibuprofen og klotrima-
zol. Blant de ti vanligste 
var det tre smertestil-
lende legemidler, to 
legemidler mot allergi 
samt legemidler mot 
henholdsvis depresjon, 
soppinfeksjon, kvalme, 
hemoroider og tett 
nese.

Telefontjeneste i TryggMammamedisin
I	mai	2016	utvidet	Trygg	Mammamedisin	tilbudet	med	en	telefontjeneste	som	et	pilotprosjekt.	Pilotperioden	
ble avsluttet i midten av 2017 og tjenesten er videreført. Det er etablert et felles telefonnummer og telefon-
vaktene er fordelt mellom sentrene uavhengig av region. I 2017 besvarte telefontjenesten 440 henvendelser 
om legemiddelbruk ved graviditet og amming.

TRYGG MEDISIN

Publikumstjenesten	Trygg	Medisin	(www.tryggmedisin.no)	ble	nedlagt	august	2017.	Trygg	Medisin	ble	startet	
opp som et pilotprosjekt i 2015 som en utvidet publikumstjeneste, og var med det en tjeneste direkte til 
pasienter.	Pilotprosjektet	ble	i	2016	evaluert	og	videreført	i	samme	form	og	omfang	som	i	piloten.	Før	ned-
leggelsen ble det i 2017 besvart 564 henvendelser.

PUBLIKUMSTJENESTER

FIGUR 5
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Eksempel på spørsmål til Trygg Mammamedisin
Hei!
Jeg er gravid i uke 8 og sliter med sterk svangerskapskvalme som 
varer hele dagen. Jeg har forsøkt å lese om hvilke kvalmestillende 
legemidler som regnes som trygge å bruke hos gravide. Jeg har 
ikke funnet noe som tyder på at verken Postafen, Phenergan eller 
Afipran er fosterskadelige. Eller kjenner dere til annen info? Er det 
lurt å bytte mellom ulike kvalmestillende medisiner, eller bør jeg 
holde meg til bare én medisin? Setter stor pris på all informasjon.

Antall spørsmål til Trygg Mammamedisin



12

Sentrene har totalt behandlet 1 039 bivirkningsmeldinger i 2017, tilsvarende 198 meldinger per million inn-
byggere	(figur	4).	Dette	er	en	liten	nedgang	fra	2016.	Fordelingen	mellom	de	ulike	helseregionene	vises	i	tabell	2.

BIVIRKNINGSARBEID

FIGUR 4
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TABELL 2

Senter
Antall Bivirknings-

meldinger
Per million 
innbyggere

Endring 
2016-17

Nord-Norge 173 357 +41 %

Midt-Norge 139 193 -30 %

Vest 224 203 0 %

Sør-Øst 503 170 -18 %

Totalt/gj.snitt 1039 198 -10 %

Bivirkningsmeldinger behandlet ved RELIS totalt 
(venstre) og per million innbyggere (høyre) per år

RELIS har siden 2003 behandlet spontanrapporterte bivirkninger fra helsepersonell. Alle mottatte meldinger 
blir registrert i den nasjonale bivirkningsdatabasen, og Statens legemiddelverk videreformidler informasjonen 
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 master-
gradsoppgaver. 

I oktober 2017 ble det i Norge innført en ny bivirkningsdatabase, VigiNor, som er tilpasset den nye, interna-
sjonale meldingsstandarden. Flere RELIS-medarbeidere har medvirket i utviklingen av den nye databasen. 
VigiNor gjør det lettere å dele data med andre aktører og analysere dataene på en god måte, som gir bedre 
statistikk- og forskningsmuligheter.
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BIVIRKNINGSÅRSRAPPORT

For mer informasjon om overvåking av legemidler henvises det til RELIS hjemmeside og til Bivirkningsrapport 
2017 som utarbeides av Statens legemiddelverk i samarbeid med RELIS og Folkehelseinstituttet.

EN VEI INN-PROSJEKTET

Hensikten	med	prosjektet	er	å	 lage	én	felles	elektronisk	 løsning	som	gjør	det	 lettere	å	melde	uønskede	
hendelser	i	helsevesenet,	inklusive	mistenkte	legemiddelbivirkninger.	Prosjektet	ledes	av	Helsedirektoratet,	
men	flere	andre	offentlige	etater	(blant	annet	Legemiddelverket)	og	alle	de	regionale	helseforetakene	er	
involvert. RELIS har medvirket med en representant i referansegruppen for både forprosjektet og pilot-
prosjektet, og har også kommet med faglige innspill til utvikling av løsningen. Det planlegges oppstart for 
hovedprosjektet i løpet av våren 2018.

BIVIRKNINGSARBEID
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FORSKNING
Medarbeidere	ved	flere	sentre	 leder	eller	deltar	 i	 tverrfaglige	 forskningsprosjekter	om	legemiddel-
bruk. Samarbeidspartnere er universiteter, høyskoler og sykehus. Følgende prosjekter har pågått i 2017:

 Bruk av lavdose naltrekson (LDN) i den norske befolkningen (Nord-Norge). Ved hjelp av Reseptregisteret  
 undersøkes omfanget av den norske «LDN-tsunamien» som kom etter et innslag på TV2 i februar  
 2013. Brukerne undersøkes med hensyn til alders- og kjønnssammensetning. Forskriverkarakteristika 
 kartlegges, og det undersøkes om oppstart med LDN påvirket bruk av andre legemidler. Det ble i  
 2017 publisert tre fagfellevurderte internasjonale artikler, og prosjektet fortsetter i 2018  
 Evaluering	av	effekten	av	KUPP	på	forskrivning	hos	de	allmennlegene	som	har	hatt	besøk	(Midt-	
	 Norge).	Planlegges	publisert	i	internasjonalt	tidsskrift  
 Legemiddelbehandling, erfaringer ved møte med helsetjenesten og psykososial byrde hos kvinner 
 med ekstrem svangerskapskvalme i Norge (Sør-Øst). Datamaterialet ble sammenfattet i løpet 2017 
 og artikkel ferdigstilles i 2018 for publisering  
 Gjennomgang av bivirkningsmeldinger av antikoagulantia (Sør-Øst). I prosjektet ble alle bivirknings- 
 rapporter for warfarin, dabigatran, rivaroksaban og apiksaban fra en toårsperiode gjennomgått for 
	 å	finne	eventuelle	faktorer	av	betydning	for	bivirkningsrisiko.	Resultatene	fra	prosjektet	er	innsendt		
 for publisering   
	 Mastergradsoppgave	i	farmasi	(Vest).	Val	av	antiflogistika	ved	Ortopedisk	klinikk	i	Helse	Bergen	–	analyse	
	 av	forbruksmønster	og	spørjeundersøking	blant	legar.	Oppstart	i	2016,	oppgaven	ble	publisert	mai	2017  
 Analyse av henvendelser i RELIS-databasen som omhandler legemidlers kompatibilitet med amming 
 (Vest). Artikkel ble i desember 2017 akseptert for publisering i International Breastfeeding Journal, 
 og kommer på trykk i 2018    
 Legers begrunnelse for valg og forskrivning av antikoagulantia (warfarin, dabigatran, rivaroksaban og  
 apiksaban) er undersøkt i en kvalitativ studie med fokusgruppeintervjuer med leger ved hjertemedisinske 
	 avdelinger	i	norske	sykehus	(Sør-Øst).	Artikkel	publisert	i	European	Journal	of	Clinical	Pharmacology	
 i november 2017  
 Bruk av antiinfektiva og antiseptika under graviditet og amming – gjennomgang av henvendelser  
	 til	TryggMammamedisin	(Sør-Øst).	Bacheloroppgave	HiOA.	Oppgaven	ble	presentert	som	poster		
 på Farmasidagene 2017  
 Risiko for gastrointestinale blødninger ved steroidbehandling (Sør-Øst). Det er tidligere gjort en  
 analyse av kliniske studier av systemiske kortikosteroider med tanke på gastrointestinal blødning, 
 publisert i 2014. Vi har nå undersøkt hvilke metoder som ble brukt for å avdekke bivirkninger, 
 hvordan bivirkningsdata ble gjengitt i publikasjonene og om anbefalte kvalitetskrav ble oppfylt. 
 Artikkelen ble publisert i Journal of Clinical Epidemiology i november 2017

DOKTORGRADSPROSJEKTER
Rapportering av bivirkninger i kliniske studier, en analyse av bivirkningsforekomst og kliniske konse-
kvenser for terapianbefalinger. Dr. gradskandidat Tone Westergren (RELIS Sør-Øst). 

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.

FORSKNING OG UNDERVISNING
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FORSKNING OG UNDERVISNING

Det er gitt 244 timer undervisning i 2017 i form av forelesninger, foredrag, kurs og seminarer, en økning 
på 38 %. I 2017 hadde RELIS 94 studentdager med hospitering, en reduksjon på 2 % fra 2016.

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. 
 
	 RELIS	Nord-Norge	samarbeider	med	Hjertesviktpoliklinikken	ved	Universitetssykehuset	Nord-Norge,		
 mens Sør-Øst samarbeider med Avdeling for smittevern, Avdeling for kompleks epilepsi, Nasjonal  
	 kompetansetjeneste	for	amming	(Oslo	universitetssykehus),	PharmaSafe	(Universitetet	i	Oslo)	og		
 Senter for psykofarmakologi (Diakonhjemmet sykehus).
 
	 RELIS	Sør-Øst	er	representert	i	Antibiotikateamet	som	arbeider	med	antibiotikastyring	på	Oslo	
 universitetssykehus, i samarbeid med Avdeling for smittevern. Antibiotikastyringsprogrammet 
 fokuserer på implementering av nasjonale og lokale retningslinjer, overgang til mer smalspektrede  
 midler, riktig lengde på kurer og kunnskap om egne forbruksdata i avdelingene.
 
	 RELIS	Sør-Øst	har	deltatt	i	kurskomitéer	for	3-kvelders	klinisk	emnekurs	i	legemiddelbehandling:	
	 Fra	kunnskap	til	problemløsning	(Legeforeningen)	og	RBUP-kurs	i	psykofarmakologi.

THE 5TH ANNUAL NORDIC MEDICINES INFORMATION CENTRES MEETING 
RELIS var arrangør for det årlige nordiske møtet for legemiddelinformasjonssentre. Møtet ble avholdt 
25.-26.	september	i	Oslo	og	samlet	54	deltagere	fra	Sverige,	Danmark,	Finland,	Island	og	Norge.	Tema	for	
møtet var blant annet kvalitet og forventninger til svar på legemiddelspørsmål og til underliggende 
dokumentasjon. I tillegg diskuterte møtet ulike roller, oppgaver og arbeidsmetoder i de forskjellige 
landene.

Deltagere på Nordisk møte i Oslo 25.-26. september 2017
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KURS OG DAGSEMINAR ARRANGERT AV RELIS I 2017

DATO, STED
ARRANGØR

TITTEL/TEMA
GODKJENNINGER

DELTAGERE

23.-24. januar, Trondheim
RELIS Midt-Norge

RELIS Fagseminar for farmasøyter 2017
Godkjent med 11 FEVU-poeng.

166

13.-14.	februar,	Oslo
RELIS Sør-Øst

Riktig legemiddelbehandling i klinisk praksis
Emnekurs/klinisk emnekurs for allmennmedisin, 
barne- og ungdomspsykiatri, indremedisin, klinisk 
farmakologi, psykiatri, samt alders- og sykehjemsmedisin.
11,5 FEVU-poeng for farmasøyter.

61

10. februar, Stavanger
RELIS Vest

RELIS Vest - Fagseminar i Stavanger
Godkjent med 5,5 FEVU-poeng.
Valgfritt kurs, 6 poeng: Allmennmedisin.

51

6.-7. november, Trondheim
RELIS Midt-Norge

Riktig legemiddelbruk: Kardiovaskulær sykdom og 
risiko: Hva skal behandles med legemidler og hvordan?
Klinisk	emnekurs,	15	timer:	Allmennmedisin.
Valgfritt	kurs,	15	timer:	Klinisk	farmakologi.

178
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TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER

Fagfellevurderte

 Widnes SF, Schjøtt J. Risk perception regarding drug use in pregnancy. 
 Am J Obstet Gynecol. 2017; 216(4): 375-378.

	 Heitmann	K,	Nordeng	H,	Havnen	GC,	Solheimsnes	A,	Holst	L.	The	burden	of	nausea	and	vomiting		
 during pregnancy: severe impacts on quality of life, daily life functioning and willingness to 
 become pregnant again – results from a cross-sectional study. 
 BMC Pregnancy Childbirth 2017; 17(1): 75.

 Raknes G, Småbrekke L. A sudden and unprecedented increase in low dose naltrexone (LDN) 
	 prescribing	in	Norway.	Patient	and	prescriber	characteristics,	and	dispense	patterns.	A	drug	
 utilization cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2017; 26(2): 136-42.

 Raknes G, Småbrekke L. Low-dose naltrexone and opioid consumption: a drug utilization cohort  
 study based on data from the Norwegian prescription database. 
 Pharmacoepidemiol Drug Saf 2017; 26(6): 685-693.

	 Raknes	G,	Småbrekke	L.	Low	dose	naltrexone	in	multiple	sclerosis:	Effects	on	medication	use.	
 A quasi-experimental study. PLoS One 12(11): e0187423. 

	 Risvoll	H,	Giverhaug	T,	Halvorsen	KH,	Waaseth	M,	Musial	F.	Direct	and	indirect	risk	associated	with	
 the use of dietary supplements among persons with dementia in a Norwegian memory clinic. 
 BMC Complement Altern Med 2017; 17(1): 261.

	 Samuelsen	P-J,	Nielsen	CS,	Wilsgaard	T,	Stubhaug	A,	Svendsen	K,	Eggen	AE.	Pain	sensitivity	and	
 analgesic use among 10,486 adults: the Tromsø study. BMC Pharmacol Toxicol 2017; 18(1): 45.

	 Bergland	Ellingsen	S,	Nordmo	E,	Lappegård	TK.	Recurrence	and	severe	worsening	of	hepatotoxicity	
 after reintroduction of atorvastatin in combination with ezetimibe. 
 Clin Med Insights Case Rep 2017 10:1179547617731375.

	 Schjøtt	J.	Physicians’	questions	concering	drug	use	among	older	patients:	Expericence	from	
 Norwegian drug information centres (RELIS) in the period 2010-2015. Aging Clin Exp Res 2017 Sep 19.

	 Westergren	T,	Narum	S,	Klemp	M.	Characterization	of	gastrointestinal	adverse	effects	reporting	
 in clinical studies of corticosteroid therapy. 
 J Clin Epidemiol 2017 Nov 4. pii: S0895-4356(17)30293-7. doi: 10.1016/ j.jclinepi.2017.10.018.

	 Eek	AK,	Øie	E,	Granås	AG.	Prescribing	of	NOACs	has	outnumbered	warfarin:	exploring	how	
 physicians choose anticoagulant treatments. 
 Eur J Clin Pharmacol. 2017 Nov 17. doi: 10.1007/s00228-017-2374-4.

	 Svendsen	K,	Halvorsen	KH,	Vorren		S,	Samdal	H,	Garcia	B.	Adverse	drug	reaction	reporting:	how	
 can drug consumption information add to analyses using spontaneous reports? 
 Eur J Clin Pharmacol 18. des 2017 doi: 10.1007/s00228-017-2396-y.
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Øvrige fagtidsskrifter

		 Myhr	R,	Holager	T.	Munntørrhet	som	bivirkning	av	legemidler.	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(1): 37-8. 

 Nordmo E, Vorren S. Testosteron-gel og risiko for sekundær eksponering hos familiemedlemmer. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(2): 31-2.

	 Andreassen	LM.	Hyperglykemi	som	biverknad	av	atorvastatin.	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(3): 25-6.

 Bandlien CL. Sopp- og andre underlivsinfeksjoner. Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(4): 30-1.

	 Wesnes	A.,	Lindland	HT.	Når	behøves	tromboseprofylakse	ved	flyreise?	
 Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(5): 26.

 Schjøtt J. Ultrakort om biologiske legemidler. Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(6):24-5.

 Nilsen T, Nordmo E. Antipsykotika og svelgebesvær (dysfagi). Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(7): 26.

	 Fjeld	H,	Grønstad	A,	Eek	AK.	Hva	kan	farmasøyter	i	primærapotek	gjøre	for	å	bidra	i	kampen	mot			
 antibiotikaresistens? Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(8): 26-28.

 Norvik M, Lunde I. In-vitro fertilisering. Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(9): 41-2.

	 Waaseth	M,	Nilsen	T,	Kjole	RLS,	Halvorsen	KH.	Apotekkunder	med	diabetes:	Egenmåling	av	
 blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Nor Farmaceut Tidsskr 2017 (9): 45-50.

 Nilsen T, Vorren S. Metabolsk acidose (ketoacidose) og SGLT2-hemmere - fortsatt aktuelt. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2017; 125(10): 31-2.

 Serkland TT. Legemidler og alkohol. Utposten 2017; 46(1): 46-7.

	 Fleiner	HF,	Roland	PDH.	Plantebaserte	legemidler	-	hva	vet	vi?	Utposten 2017; 46(2): 52-4.

 Havnen	GC,	Lindland	H.	Bruk	av	metylfenidat	og	andre	medisiner	mot	ADHD	under	graviditet	og	
 amming. Utposten 2017; 46(3): 46-7.

 Raknes G, Nilsen T. Tre spørsmål om antibiotika. Utposten 2017; 46(4): 62-3.

 Andreassen LM, Jahnsen JA. Rekkefølgje og tidsintervall for administrasjon av inhalasjonsmedisin. 
 Utposten 2017; 46(5): 52-55.

	 Westergren	T.	Kan	vi	stole	på	bivirkningsdata	fra	kliniske	studier?	Utposten 2017; 46(7): 54-5.

	 Holmsen	ST,	Bakkebø	T,	Seferowicz	M,	Retterstøl	K.	Statiner	og	amming	ved	familiær	
 hyperkolesterolemi. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137(10): 686-7.

	 Reiter	L,	Stenberg-Nilsen	H.	For	høyt	innhold	av	vitamin	D	i	kosttilskudd?	
 Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138(1): 20-1 (Publisert 21. desember 2017).

 Reiter L. Arzneimittelinformation in Norwegen - Blick über den Tellerrand. 
 Krankenhauspharmazie 2017; 38: 85-9.
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ØVRIGE PUBLIKASJONER PÅ HJEMMESIDEN

Det publiseres jevnlig notiser, utredninger fra databasen samt nettartikler på hjemmesiden 
(www.relis.no). Under er listet publikasjoner som er skrevet spesielt for hjemmesiden, og som ikke 
gjenfinnes	i	RELIS-databasen.	

Artikler og bivirkningskasuistikker
  
	 Samuelsen	PJ.	Løst	og	fast	om	antibiotika	(9.	januar	2017)

	 Roland	PDH,	Frost	J.	Dosetilpasning	av	guanfacin	og	klonidin	depottabletter	ved	ADHD	
 (26. januar 2017) 

	 Westergren	T,	Havnen	GC.	Fennikelte	til	spebarn	med	kolikk	(27.	januar	2017)

 Schjøtt J. Når på døgnet bør man innta legemidler? (30. januar 2017)

	 Bratberg	Å,	Wesnes	A.	Valg	av	prevensjon	til	kvinner	med	polycystisk	ovariesyndrom	(PCOS)	
 (6. februar 2017)

	 Eriksen	AK,	Roland	PDH.	Engangsdose	flukonazol	og	warfarin	(23.	februar	2017)

 Forsdahl S, Giverhaug T. Økt risiko for amputasjoner ved bruk av SGLT2-hemmere? 
 (28. februar 2017)

	 Økland	HG.	Onkologiske	behandlingsprinsipper:	historikk	og	nye	tilnærminger	(3.	mars	2017)

	 Heitmann	K,	Jahnsen	JA.	Helicobacter	pylori	og	resistens	mot	klaritromycin	(8.	mars	2017)

	 Julsrud	EH.	Bør	høye	doser	av	middels	langtidsvirkende	og	langtidsvirkende	insulin	deles	på	flere		
 injeksjonssteder? (27. mars 2017)

	 Langaas	H,	Roland	PDH.	Hvor	effektive	er	egentlig	SSRI	mot	depresjon?	(6.	april	2017)

	 Lindland	HT	,	Heitmann	K.	Pollenallergi	hos	gravide	og	ammende	-	hva	er	trygg	behandling	
 (7. april 2017)

 Nordmo E, Westergren T. Fennikelte og amming (25. april 2017)

	 Fjeld	H,	Bratberg	Å,	Havnen	GC.	Behandling	av	barnemark	(2.	mai	2017)

 Bergman J. Uønsket vekttap av SGLT2-hemmer mot type 2 diabetes (2. mai 2017)

 Jahnsen JA, Bergman J. Interaksjonsdatabaser er nyttige verktøy (29. mai 2017)

	 Eriksen	AK.	Langaas	HC.	Paracetamol	til	barn	(6.	juni	2017)

	 Eek	AK,	Wesnes	A.	Bruk	av	modafinil	til	voksne	med	adhd	(12.	juni	2017)

	 Holager	T,	Stenberg-Nilsen	H.	Legemidler	uten	laktose	-	medisinsk	nødvendig	for	noen	
 (23. juni 2017)

	 Erdal	H,	Roland	PDH.	Er	celekoksib	tryggere	enn	ikke-selektive	NSAIDS?	(29.	juni	2017)

	 Myhr	R,	Havnen	GC,	Lindland	HT.	Gravide	og	ammende	kan	bruke	triptaner	(25.	august	2017)

	 Nordmo	E,	Forsdahl	S.	Klindamycin	og	amming	-	en	litteraturgjennomgang	(28.	august	2017)

	 Lindland	H,	Havnen	GC.	Bør	kvinner	som	bruker	deksamfetamin	delamme?	(18.	september	2017)

 Skrede S, Jahnsen JA. Nyere antipsykotika til pasienter med demens – en venn i nøden? 
 (27. september 2017)
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 Nilsen T, Forsdahl S. Legemiddelindusert Cheyne-Stokes respirasjon (4. oktober 2017)

	 Jahnsen	JA,	Wesnes	H.	Uventet	bivirkning	av	nytt	legemiddel	(11.	oktober	2017)

	 Havnen	GC,	Nordmo	E.	Ny	nasjonal	retningslinje	om	MS	-	eget	kapittel	om	gravide	og	ammende		
 (16. oktober 2017)

	 Lunde	I,	Langaas	HC.	Vortioksetin	og	graviditet	(25.	oktober	2017)

	 Bakkebø	T,	Erdal	H.	Nye	studier	på	protonpumpehemmere	og	kreftrisiko	(6.	november	2017)

	 Bratberg	Å,	Fjeld	H.	Metenamin	(Hiprex)	som	profylakse	mot	residiverende	urinveisinfeksjoner		
 (10. november 2017)

	 Eek	AK,	Westergren	T.	Bruk	av	sentralstimulerende	medikamenter	til	rusavhengige	med	ADHD		
 (13. november 2017)
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ANDRE BIDRAG
 
 Foredrag:	Reiter	L.	[Regionale	legemiddelinformasjonssentre	i	Norge.]	5.	Kongress	für	
	 Artsneimittelinformation	3.-4.	februar	2017,	Köln,	Tyskland.

 Foredrag: Stokes, CL. Bivirkningsmeldinger på dabigatran. Den 7. Norske Geriatrikongressen 
	 24.-25.	mai	2017,	Norsk	geriatrisk	forening,	Oslo.

 Foredrag:	Westergren	T.	Characterization	of	gastrointestinal	adverse	effects	in	studies	examining		
 corticosteroid use. Evidence Live (Centre for Evidence Based Medicine in association with the  
	 BMJ),	21.-22.	juni	2017,	University	of	Oxford,	Storbritannia.

 Foredrag:	Dyrkorn	R,	Langaas	H.	Academic	Detailing	in	Norway-Caring	for	GPS	Where	They	Are.		
	 The	13th	Congress	of	the	European	Association	for	Clinical	Pharmacology	and	Therapeutics		
	 (EACPT),	24.-27.	juni	2017,	Praha,	Tsjekkia.

 Poster:	Samuelsen	P-J,	Nielsen	CS	et	al.	Pain	sensitivity	and	analgesic	use	among	10,486	adults:		
	 the	Tromsø	Study.	33rd	ICPE	(International	Society	for	Pharmacoepidemiology),	26.-30.	august		
 2017, Montreal, Canada.

 Poster:	Havnen	GC,	Nordmo	E,	Holmsen	ST,	Nordeng	H,	Spigset	O.	Treatment	of	multiple	
 sclerosis during pregnancy and lactation - Updated national treatment guidelines in Norway.  
 European Network of Teratology Information Services (ENTIS) 28th conference, 2.-5. september  
 2017, Budapest, Ungarn.

 Poster:	Eek	AK,	Stenberg-Nilsen	H.	Adverse	drug	reactions	(ADRs)	of	anticoagulants	in	Norway	
	 in	a	two	year	period	(2013-2015).	International	Society	of	Pharmacovigilance	(ISoP)	17th	annual		
 meeting, 15.-18. oktober 2017, Liverpool, Storbritannia.

 Poster: Einhaug, Nguyen, Nguyen, Vestaby, Vaage, Gedde-Dahl, Fjeld. Bruk av antiinfektiva og  
 antiseptika under graviditet og amming. Farmasidagene 9.-10. november 2017, Norsk 
	 Farmasøytisk	Selskap,	Oslo.	

 Poster:	Erdal	H,	Heitmann	K.	E-helse	til	gravide	og	ammende	–	6	år	med	TryggMammamedisin.no.	
	 Farmasidagene	9.-10.	november	2017,	Norsk	Farmasøytisk	Selskap,	Oslo.	

 Poster:	Langaas	H,	Hurley	E,	Dyrkorn	R.	Introducing	academic	detailing	in	Norway.	European		
 Drug Utilisation Research Group (EuroDURG) conference 2017, 15.-17. november 2017, Glasgow,  
 Storbritannia
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PERSONAL OG ØKONOMI

Staben	har	i	2017	vært	relativt	stabil,	men	blant	annet	på	grunn	av	KUPP	har	det	også	dette	året	vært	
flere	midlertidig	ansatte.	Det	har	vært	god	respons	med	mange	kvalifiserte	søkere	til	utlyste	stillinger	
ved	flere	sentre.

ANTALL ÅRSVERK (INKLUDERT LEDER) DEKKET AV RELIS

Tilskuddsrammen for 2017 var på totalt 38,938 mill kroner. Inkludert i dette beløpet er et særskilt til-
skudd	på	1,958	mill	kroner	til	drift	av	nytt	bivirkningssystem	(VigiNor)	og	1,8	mill	kroner	til	KUPP	med	
«Riktigere bruk av antibiotika» som tema. Totaltsummen ble fordelt i henhold til bemanning, driftsut-
gifter	og	fellesoppgaver.	Alle	kostnader	til	IKT	er	lagt	til	Midt-Norge,	herunder	en	stilling	samt	lisenser	
og	driftsstøtte	for	databaser.	RELIS	Midt-Norge	administrerer	også	KUPP-midlene.

ØKONOMISK OVERSIKT

* Inkludert 1,958 mill kroner til VigiNor
**	 Inkludert	1,8	mill	kroner	til	KUPP

Senter Farmasøyt Lege Sekretær IKT

Nord-Norge 5,2 0,5

Midt-Norge 4,7 1 1

Vest 7,4 3,3

Sør-Øst 8,6 3,4 0,5

SUM 25,9 8,2 0,5 1

Senter Fordeling 2017 (mill NOK)

Nord-Norge                            7,718 *

Midt-Norge                            9,250 **

Vest                            8,170

Sør-Øst                          13,800

SUM                          38,938
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ABOUT RELIS

RELIS is a national network of four regional medicines information and pharmacovigilance centres in Norway. 
RELIS was established stepwise from 1995 on the basis of a recognised need for an independent medicines 
information service for health care professionals in order to achieve better use of medicines. The centres 
are situated in regional university hospitals, employ both pharmacists and medical doctors, and cooperate 
with respective units of clinical pharmacology. RELIS is funded by an unconditional grant from the Ministry 
of	Health	and	Care	Services,	and	the	information	service	is	free	of	charge	and	independent	from	the	pharma-
ceutical industry.

KEY FIGURES FOR RELIS 2017 

RELIS HAS HANDLED:  
 3242 medicines related questions from health professionals (-6 %) 
 1039 adverse drug reaction reports from health professionals (-10 %) 
 4466 questions from pregnant and breast feeding patients (+29 %) 
 564 other medicines related questions from patients/the public

RELIS HAS PUBLISHED:  
 12 peer reviewed articles (12 internationally)
 4 oral lectures at conferences (3 internationally)
 6 posters (4 internationally)
 20 other articles in health professional journals
 36 articles exclusively on our webpage
 9 newsletters to 5300 subscribers

RELIS HAS BEEN RESPONSIBLE FOR:  
 7 days of seminars for health professionals
 244 hours of lectures for health professionals
	 1	master’s	degree	(Sofie	Kristine	Opskar)
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