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NØKKELTALL FOR RELIS 2020

RELIS HAR BEHANDLET (endring fra 2019):  
 2997 legemiddelspørsmål (- 9,3 %)
 1056 bivirkningsmeldinger (+ 6,7 %)
 4505 spørsmål fra gravide og ammende (- 26,4 %)

RELIS-ANSATTE HAR PUBLISERT:  
 11 fagfellevurderte artikler (8 internasjonalt)
 16 andre tidsskriftartikler
 24 artikler på hjemmesiden
 4 nyhetsbrev til om lag 5860 abonnenter

RELIS HAR OGSÅ STÅTT FOR:  
  3 kursdager som arrangør/medarrangør
  65 undervisningstimer
 130 KUPP-besøk til fastleger

Digitale møter ble hyppig brukt i 2020
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RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – skal bidra til riktig legemiddelbruk gjennom gratis, pro-
dusentuavhengig 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 indi-
viduelle problemstillinger skal gi den nødvendige trygghet for å oppnå dette.  
 
Fire regionale sentre er lokalisert ved hvert sitt universitetssykehus. RELIS Nord-Norge (Tromsø), RELIS 
Midt-Norge (Trondheim), RELIS Vest (Bergen) og RELIS Sør-Øst (Oslo) samarbeider tett med de klinisk farma-
kologiske 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 omsorgsdepartementet, 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 farma-
søyter, 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 
bivirkningsdatabase, i nært samarbeid med Statens legemiddelverk.  
 
Trygg Mammamedisin er en gratis nett- og telefonbasert tjeneste for publikum hvor vi besvarer spørsmål 
om bruk av legemidler ved graviditet og amming.
 
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 og Twitter 

Vi arrangerer både regionale og nasjonale kurs, og opplever stor etterspørsel etter undervisning. De ansatte 
benyttes ofte som foredragsholdere på faglige arrangementer i regi av andre. Gjennom KUPP (kunnskaps-
baserte oppdateringsvisitter) får vi anledning til å tilby legemiddelinformasjon og utveksle erfaringer i møte 
med fastleger. Vi formidler regelmessig legemiddelinformasjon gjennom publisering i nasjonale og interna-
sjonale medier og fagtidsskrifter. RELIS deltar i forskningssamarbeid med universitet og helsevesen, herunder 
master- og doktorgradsprosjekter. 
 
Denne årsrapporten er en oppsummering av aktiviteten i RELIS for 2020. Bruken av RELIS som beslutnings-
støtte og informasjonskanal har over flere år vært økende. Som i forutgående år ser vi også i 2020 en kraftig 
økning i bruken av nettsidene våre.

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 2020 har særlig vært:

 Bidra til videreutvikling av den nasjonale bivirkningsdatabasen VigiNor i samarbeid med Legemiddelverket
 Lansering av nytt design for nettsiden www.tryggmammamedisin.no
 Covid-19-pandemien medførte fra mars 2020 at all fysisk aktivitet på tvers av sentrene ble innstilt, og  
 utstrakt bruk av hjemmekontor har også satt begrensninger på aktiviteten på det enkelte senter. Blant 
 annet måtte vi stenge TMM-telefonen da det ikke var praktisk mulig å håndtere denne fra hjemmekontor
 Videreføring av KUPP (Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter), med fokus på utvikling av tilbud om  
 KUPP-besøk per video

VISJON

SATSNINGSOMRÅDER

!
RELIS - Vår ekspertise gir bedre legemiddelbehandling
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LEGEMIDDELSPØRSMÅL

RELIS besvarte 2997 legemiddelspørsmål i 2020, noe som utgjør en liten nedgang (-9,3 %) fra året før. 
Periodevis redusert tilgjengelighet på telefon som følge av pandemien kan muligens ha medvirket til 
denne nedgangen. Svarene er lagt inn i spørsmål- og svardatabasen som er søkbar og gratis tilgjengelig 
på hjemmesiden (se eget kapittel om databasen).

Figur 1 viser utvikling i antall spørsmål til RELIS fra oppstarten i 1995 og frem til nå. RELIS Sør-Øst har størst 
befolkningsgrunnlag, og fikk totalt sett flest henvendelser i 2020  (tabell 1).

I 2020 mottok vi de fleste spørsmålene (83 %) elektronisk (via e-post eller webskjema). På grunn av utstrakt 
bruk av hjemmekontor var telefonen ved flere av sentrene periodevis stengt, og andel spørsmål mottatt via 
telefon var ventelig lavere enn året før (17 % versus 28 %).

TABELL 1

FIGUR 1

Senter
Antall spørsmål 

utredet
Per million 
innbyggere

Nord-Norge 461 951

Midt-Norge 533 726

Vest 733 657

Sør-Øst 1270 419

Totalt/gj.snitt 2997 558
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LEGEMIDDELSPØRSMÅL

BRUKERGRUPPER 
Sentrene svarer på spørsmål fra alle typer helsepersonell, men vi får flest henvendelser fra leger (65 %). Mer 
enn halvparten (62 %) av spørsmålene fra leger var fra  spesialisthelsetjenesten. Den nest største bruker-
gruppen er farmasøyter (figur 2).

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, men vi svarer også på mer generelle problemstillinger.

FIGUR 2

  Eksempel på spørsmål om bivirkninger

En pasient med tinnitus, som sannsynligvis er relatert til støyeksponering, er nå diagnostisert med depresjon. 
Det er indikasjon for medikamentell behandling, men mange aktuelle preparater som SSRI, SNRI og bupropion 
har tinnitus som mulig bivirkning. Hva bør man da velge? Har pasienter med kjent tinnitus før oppstart av 
behandling ekstra risiko for forverring av tinnitus? Er det spesielle karakteristika med dem som utvikler tinnitus 
ved antidepressiva? Er tinnitus ved bruk av antidepressiva helt eller delvis reversibel etter seponering?

RELIS database 2020; spm.nr. 8332, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)

Lege Farmasøyt Sykepleier Tannlege AnnetLege Farmasøyt Sykepleier Tannlege Annet

Hvem bruker RELIS?
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?  Eksempel på spørsmål om graviditet

En kvinne bruker 4 tabletter Aerius (desloratadin) daglig mot kronisk urtikaria i samråd med spesialist. Hun 
har nå et ønske om å bli gravid. Lege har lest en fem år gammel RELIS-utredning om sikkerheten ved bruk av 
denne doseringen under svangerskapet, og ønsker at RELIS gjør oppdaterte søk. Kan pasienten fortsette med 
høy dose desloratadin eller bør hun bytte til Phenergan (prometazin) hvis dette legemidlet er forbundet med 
mindre risiko for fosterskader?

RELIS database 2020; spm.nr. 13019, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database)

  Eksempel på spørsmål om bruk hos spesielle pasientgrupper

Lege spør vedrørende en pasient som har gjennomgått gastrisk sleeve-operasjon og som har behov for anti-
depressiv behandling. Det vurderes å være aktuelt med et SSRI, for eksempel sertralin. Er det spesielle forholds-
regler eller risiko med tanke på oppstart med SSRI hos pasienter som har gjennomgått gastrisk sleeve-operasjon? 
Legen er spesielt opptatt av at en ikke utsetter pasienten for unødvendig risiko.

RELIS database 2020; spm.nr. 14311, RELIS Vest (www.relis.no/database)

Figur 3 viser hvilke tema våre brukere hyppigst spør om. Det er lite endring fra år til år.

LEGEMIDDELSPØRSMÅL

FIGUR 3
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Sentrene har totalt behandlet 1056 bivirkningsmeldinger i 2020, tilsvarende 197 meldinger per million inn-
byggere. Dette er økning fra 2019 på 6,7 % (figur 4). Fordelingen mellom de ulike helseregionene vises i 
tabell 2.

BIVIRKNINGSÅRSRAPPORT

For mer informasjon om overvåking av legemidler henvises det til RELIS hjemmeside og til Bivirknings-
rapport 2020 som utarbeides av Statens legemiddelverk i samarbeid med RELIS og Folkehelseinstituttet.

BIVIRKNINGSARBEID

FIGUR 4
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TABELL 2

Senter
Antall bivirknings-

meldinger
Per million 
innbyggere

Nord-Norge 136 281

Midt-Norge 155 211

Vest 207 185

Sør-Øst 558 184

Totalt/gj.snitt 1056 197

Totalt antall bivirkningsmeldinger behandlet av RELIS 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.
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BIVIRKNINGSREGISTERFORSKRIFTEN

Forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften) ble vedtatt 
av Helse- og omsorgsdepartementet 15. februar 2019, med ikrafttredelse 1. januar 2020. RELIS har i 2020 
drevet informasjonsarbeid om forskriften overfor helsepersonell som følge av at blant annet meldeplikten 
ble utvidet, fra å gjelde leger og tannleger til å gjelde alt helsepersonell. I tillegg falt samtykkekravet fra 
pasient eller pårørende bort og bivirkningsregisteret kan inneholde pasientens fødselsnummer, dersom 
dette oppgis av melder. 

ELEKTRONISKE BIVIRKNINGSMELDINGER OG EN-VEI-INN PROSJEKTET

Det ble åpnet for elektronisk melding av mistenkte legemiddelbivirkninger 1. november 2018, som en del 
av en felles elektronisk meldeportal for uønskede hendelser i helsetjenesten. I forbindelse med ikrafttredelse 
av bivirkningsregisterforskriften har RELIS drevet informasjonsarbeid om elektronisk meldeordning for 
mistenkte legemiddelbivirkninger som foretrukket meldevei. RELIS mottok 698 elektroniske meldinger i 
2020, som utgjør 66 % av alle mottatte meldinger.

SÆRSKILTE OPPDRAG FRA LEGEMIDDELVERKET

I oppdragsbrevet fra Legemiddelverket til RELIS som kom i 2019, var særskilte oppdrag i forbindelse med 
bivirkningsarbeidet spesifisert. Det ønskes nye forslag om samarbeid med helsepersonell og andre tiltak for 
å nå målet om økt rapportering av viktige bivirkningshendelser. Tiltakene skal øke kontaktnettet blant helse-
personell som arbeider med legemidler generelt og innen enkelte fagmiljøer spesielt. Målet er økt bivirknings-
rapportering generelt og for definerte legemiddelgrupper. 

RELIS utarbeidet på bakgrunn av oppdragene en prosjektplan som inkluderer forslag om:

 å ha fokus på utadrettede aktiviteter, forankret i helseforetakene, legemiddelkomiteene og sykehus-
 apotekene, for å øke oppmerksomheten rundt bivirkninger og melding av mistenkte bivirkninger. 
 å øke målrettet samarbeid med kliniske farmasøyter for å øke melding av relevante bivirkninger. 
 RELIS startet i 2019 opp intern kartlegging i de ulike regionene, samarbeid og opplæring av kliniske  
 farmasøyter ved utvalgte sykehus.
 å ha fokus på legemidler til immunterapi. Legemidler til immunterapi er et nytt og voksende felt og  
 pasientene er alvorlig syke og sårbare for bivirkninger.

RELIS’ arbeid med aktivitetene ble videreført i 2020, og på bakgrunn av prosjektplanen har RELIS i 2020 gjennomført:

 Opplæring av nye helsepersonellgrupper i hvordan melde bivirkninger.
 Opplæring i hvordan melde bivirkninger elektronisk (melde.no), for eksempel for kliniske farmasøyter.
 Opprettelse av ressursgruppe for legemiddelbivirkninger ved enkelte helseforetak.
 Oppdatering av eksisterende e-læringskurs i legemiddelbivirkninger for helseforetakene, i tråd med ny 
 bivirkningsregisterforskrift.

BIVIRKNINGSMELDINGER FOR COVID-19 VAKSINER

I slutten av 2020 deltok RELIS i forberedelsene til arbeidet med bivirkningsmeldinger på covid-19 vaksiner 
som var forventet meldt inn i 2021, sammen med Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

BIVIRKNINGSARBEID
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TRYGG MAMMAMEDISIN

Trygg Mammamedisin (www.tryggmammamedisin.no) er en nett- og telefonbasert tjeneste der gravide og 
ammende kan stille spørsmål om legemidler. Tjenesten ble startet i 2011 som en nettbasert tjeneste og utvidet 
med en telefontjeneste i 2016. Totalt er nå over 30 000 spørsmål besvart. I 2020 besøkte litt over 44 000 unike 
brukere nettsiden, noe som er på omtrent samme nivå som i fjor. 

Figur 5 viser utviklingen av antall spørsmål til Trygg Mammamedisin siden oppstarten i 2011. For første gang 
siden oppstarten av tjenesten, var det i 2020 en markant nedgang i antall spørsmål, fra 6120 spørsmål totalt i 
2019 til 4505 henvendelser i 2020 (dvs. 1615 færre spørsmål, hvilket tilsvarer 26 %). En forklaring på denne ned-
gangen kan være at vi i 2020 fornyet nettsidene til Trygg Mammamedisin, og publiserte flere tekster med svar 
på hyppig stilte legemiddelspørsmål. Hensikten med dette er at brukerne i større grad kan finne svar på det de 
lurer på ved å besøke nettsiden, uten å måtte sende inn spørsmål. Samtidig som antall spørsmål gikk ned, økte 
antall sidevisninger med rundt 5 500 (2,7 %), fra nærmere 206 000 visninger i 2019 til i overkant av 211 000 i 
2020. Det kan heller ikke utelukkes at koronasituasjonen kan ha påvirket bruken av tjenesten. 

Telefontjenesten til Trygg Mammamedisin har vært stengt store deler av 2020 på grunn av covid-19-situasjonen. 
I løpet av den korte perioden tjenesten var åpen, fra januar til 12. mars, mottok telefontjenesten 136 spørsmål, 
mot 609 spørsmål i løpet av hele året 2019.

Trygg Mammamedisin 
mottok i 2020 aller flest 
spørsmål om paraceta-
mol, etterfulgt av allergi-
medisinene desloratadin 
og cetirizin. Blant de 
ti legemidlene vi fikk 
mest spørsmål om finner 
vi ellers legemidler 
mot migrene, smerte, 
svangerskapskvalme og 
depresjon.

Tjenesten er ikke regionalisert, og tabell 3 viser arbeidsbelastningen ved de ulike sentrene i 2020.

* Telefontjenesten var kun åpen fra januar til 12. mars 2020, på grunn av covid-19-situasjonen.

LEGEMIDDELINFORMASJON TIL PUBLIKUM

FIGUR 5
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TABELL 3

Senter
Antall spørsmål via

nettsiden
Antall spørsmål via 
telefontjenesten*

Nord-Norge 799 18

Midt-Norge 817 36

Vest 989 46

Sør-Øst 1764 36

Totalt 4369 136

Antall spørsmål til Trygg Mammamedisin
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RELIS har i samarbeid med de klinisk farmakologiske avdelingene 
ved universitetssykehusene siden 2015 drevet et prosjekt basert 
på undervisningsmetoden academic detailing; på norsk KUPP 
- kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. Vi tilbyr norske all-
mennleger faglig oppdatering på konkrete terapiområder i 
én-til-én-møter på omtrent 20 minutter på legens kontor, 
i arbeidstiden. 
 
Prosjektet startet først i Midt og Nord, men har fra 2016 
vært spredd til alle regioner. I 2020 mottok RELIS 3 millioner 
i tildeling over statsbudsjettet til KUPP. KUPP drives nå som 
et samarbeid mellom de fire RELIS-sentrene og de fire klinisk 
farmakologiske avdelingene som RELIS er tilknyttet. Besøkene 
gjennomføres av ansatte fra RELIS og klinisk farmakologi. 

Aktiviteten innen KUPP ble stoppet i mars 2020. Det har ikke vært mulig å gjenoppta normal drift innen KUPP 
i løpet av året.

I 2020 hadde vi planlagt oppstart med ny kampanje: Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT). 
Kampanjemateriellet ble ferdig utviklet våren 2020, men planlagt oppstart ble utsatt til 2021 på grunn av 
reiserestriksjoner.

Uavhengig av smittesituasjonen hadde vi planer om å utvikle en løsning for å gjennomføre KUPP-besøk per 
video. Vi har utviklet et slikt opplegg som er tatt i bruk i 2020. I tillegg har vi jobbet med planleggingen av et 
forskningsprosjekt for å evaluere nytten av videobesøk. Dette prosjektet vil gjennomføres 2021.

KUNNSKAPSBASERTE OPPDATERINGSVISITTER - KUPP

LEGEMIDDELINFORMASJON TIL PUBLIKUM

Senter Fysiske besøk Videobesøk Totalt

Nord-Norge 35 2 37

Midt-Norge 22 9 31

Vest 40 13 53

Sør-Øst 4 5 9

Totalt 101 29 130

TABELL 4   Antall fastleger besøkt med KUPP-kampanjen Riktigere bruk av opioider ved 
         langvarige ikke-maligne smerter i 2020.

Eksempel på spørsmål til Trygg Mammamedisin
Jeg har ulcerøs kolitt, og bruker Asacol mot dette. Fikk beskjed 
under min første graviditet at det var tryggere å bruke medisinen 
enn at jeg ble dårligere. Jeg er nå gravid igjen, men har plutselig 
blitt usikker på om dette er trygt, og vil derfor høre for sikkerhets 
skyld.
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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 2020 var det totalt omtrent 52 500 legemiddel-
utredninger i databasen. Av disse er over 35 000 søkbare og til-
gjengelig for eksterne brukere. I tillegg er over 2200 utredninger 
fra til sammen seks svenske legemiddelinformasjonssentre 
(LIC) tilgjengelige i samme løsning. Tre nye LIC tok i bruk RELIS 
database i løpet av 2020 og de har også opprettet en egen 
nettside som søker i databasen: www.svelic.se. Brukstall fra 
LICs nettside inngår ikke i RELIS årsrapport.
 
Vedlikehold og utvikling av databasen foregår kontinuerlig, i 
samarbeid med ekstern leverandør og LIC.

RELIS DATABASE
??

?

??
?

NETTSIDE

I 2020 besøkte over 1,9 millioner unike brukere nettsiden til RELIS, www.relis.no, nesten en dobling fra året 
før. Dette har også resultert i en stor økning i antall sidevisninger (4,3 millioner). 
 
Fra hjemmesiden er det mulig å søke etter alle artikler og utredninger fra RELIS, inkludert utredninger fra 
seks svenske legemiddelinformasjonssentre. 

NYHETSBREV

I 2020 sendte vi ut fire nyhetsbrev til omtrent 5860 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 772 følgere på Twitter. På Facebook hadde vi 3600 følgere av RELIS-siden og 1030 følgere 
av Trygg Mammamedisin. Lenker fra sosiale medier har i løpet av 2020 ført til nærmere 43 000 (Facebook) 
og 360 (Twitter) sidevisninger på www.relis.no. KUPP har også fått egen Twitterkonto, og hadde 91 følgere 
per desember 2020.

RELIS HJEMMESIDE OG NYHETSBREV

SOSIALE MEDIER

!
www.twitter.com/RELISnytt

www.twitter.com/KUPPKunnskapsb1

www.facebook.com/legemiddelinfo

www.facebook.com/tryggmammamedisin  
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FORSKNING
Medarbeidere ved flere sentre leder eller deltar i tverrfaglige forskningsprosjekter om legemiddel-
bruk, både i regi av RELIS og gjennom del- eller bistillinger. Samarbeidspartnere er først og fremst 
universiteter og sykehus. Følgende prosjekter har pågått i 2020: 
 
Rapportering av bivirkninger i kliniske studier, en analyse av bivirkningsforekomst og kliniske konse-
kvenser for terapianbefalinger. Dr. gradskandidat Tone Westergren (RELIS Sør-Øst).  

Evaluering av KUPP som metode for å endre norske allmennlegers forskrivning. Det pågår to studier 
for å evaluere effekten av KUPP på allmennlegers forskrivningspraksis. I den første studien evalueres 
endring i forskrivningsmønster før og etter KUPP-besøkene i Nord, Vest og Sør-Øst. I den andre studien 
som gjennomføres i Midt-Norge sammenlignes effekten av KUPP-besøk (én-til-én) med effekten av til-
svarende informasjon gitt som gruppeundervisning. Begge studiene planlegges avsluttet i 2022, og vil 
bli forsøkt publisert i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift. Dr. gradskandidat Harald Chr. Langaas 
(RELIS Midt-Norge).

Per-Jostein Samuelsen, PhD, ved RELIS Nord-Norge er postdoktor i 50 %-stilling og prosjektleder for 
prosjektet: Dobbel- og trippelbehandling med nye antitrombotiske legemidler etter perkutan koronar 
intervensjon: varighet, blødninger og mortalitet. Samuelsen er også involvert i et prosjekt om sosial 
ulikhet i helse og blant annet bruk av kardiovaskulære legemidler, ved UiT Norges arktiske universitet.

Bruk av lavdose naltrekson (LDN) i den norske befolkningen. Ved hjelp av Reseptregisteret ble omfanget 
av den store økningen i bruken av LDN etter et innslag på TV2 i 2013 undersøkt. Vi har blant annet under-
søkt om oppstart av LDN har hatt betydning for forskrivning av andre relevante legemidler til ulike 
pasientgrupper, deriblant pasienter med multippel sklerose, inflammatorisk tarmsykdom, revmatoid 
artritt og hypotyroidisme. Den syvende og siste artikkelen i dette prosjektet ble publisert i 2020, og 
alle artiklene kan leses på http://ldn.raknesresearch.net/ (RELIS Nord-Norge).

Jan Schjøtt ved RELIS Vest var medveileder på PhD-oppgaven “Drug delivery in pancreatic cancer” av 
Dr. gradskandidat Tormod Karlsen Bjånes som disputerte 6. mars 2020 ved Universitetet i Bergen.

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. På grunn av pandemien ble det gjennomført 
færre undervisningsoppdrag i 2020 enn i et normalt år.

RELIS har i 2020 gitt 65 timer undervisning i form av forelesninger, foredrag, kurs og seminarer. Vi 
hadde også studenter på hospitering, i totalt 11 studentdager.

FORSKNING, UNDERVISNING OG ANNET FAGLIG SAMARBEID
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FORSKNING, UNDERVISNING OG ANNET FAGLIG SAMARBEID

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.  

 Ansatte har hatt review-oppdrag for ulike fagtidsskrifter, vært opponent på doktorgradsdisputas og  
 RELIS er representert i redaksjonsutvalget til Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

 Leder for RELIS Nord-Norge frem til høsten 2020 er leder for legemiddelkomitéen ved Universitets- 
 sykehuset Nord-Norge og for Helse Nords regionale legemiddelkomité.

 Deltakelse i styringsgruppen/forfattergruppen av MorBarn brosjyrer (foreldrebrosjyrer) utgitt av 
 PharmaSafe forskergruppe Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo (RELIS Sør-Øst).

 RELIS Nord-Norge har deltatt i legemiddelnettverket til Tromsø kommune. 

 RELIS Sør-Øst har flere ansatte som samarbeider med andre avdelinger eller prosjekter. Dette gjelder  
 Antibiotikateamet, Avdeling for smittevern og Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) ved 
 Oslo universitetssykehus, PharmacoEpidemiology and Drug Safety (PharmaSafe) ved Farmasøytisk  
 institutt, Universitetet i Oslo, og Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus og Spesial- 
 sykehuset for epilepsi (SSE).

NORDISK SAMARBEID

RELIS er en aktiv deltager i samarbeidet mellom nordiske legemiddelinformasjonssentre. RELIS har i flere 
år hatt et samarbeid med tre svenske läkemedelsinformationscentraler (LIC) i henholdsvis Göteborg 
(LUPP), Umeå (ELINOR) og Uppsala (ULIC) om bruk av RELIS-databasen. Dette samarbeidet innebærer 
at disse sentrene benytter RELIS-databasen i sitt daglige arbeid, og publiserer sine utredninger gjennom 
RELIS hjemmeside. I løpet av 2020 ble det inngått tilsvarende avtale med tre nye svenske senter, 
Linköping (LiLi), Örebro (CLINT) og Lund (LÄIF). Databasen inneholdt ved årsslutt 2020 over 2200 svenske 
utredninger tilgjengelig for eksterne brukere. RELIS har gjennom dette databasesamarbeidet vært 
viktig for å bidra til et tettere samarbeid mellom de ulike svenske sentrene, og også at disse i 2020 i 
samarbeid lanserte sin egen nettside etter mal fra RELIS: svelic.se.

Det årlige møtet for nordiske legemiddelinformasjonssentre ble på grunn av smittevernrestriksjoner 
ikke avholdt i 2020.
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KURS OG DAGSEMINAR ARRANGERT AV RELIS I 2020

DATO, STED
ARRANGØR

TITTEL/TEMA
GODKJENNINGER

DELTAGERE

27.-28. januar, Trondheim
RELIS Midt-Norge

RELIS fagseminar for farmasøyter 2020
Godkjent med 10 FEVU-poeng.

103

28. oktober, Tromsø
RELIS Nord-Norge

Fagdag “Legemidler påsett tatt” der tema 
var tvang og makt ved bruk av legemidler
Arrangert i samarbeid med Legemiddelnettverket 
i Tromsø kommune.

ca. 100
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TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER, PUBLIKASJONER PÅ 
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TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER

Fagfellevurderte

 Schjøtt J, Erdal H, Opskar S, Bjånes TK. Perception of prescribing factors and purchase statistics of  
 non-steroidal anti-inflammatory drugs in an orthopedic clinic. BMC Res Notes 2020; 13(1): 100. 

 Heitmann K, Schjøtt J. SafeMotherMedicine: Aiming to increase women’s empowerment in use of  
 medications during pregnancy and breastfeeding. Matern Child Health J 2020; 24(5): 531-6.

 Westergren T, Narum S, Klemp M. Adverse effects information in clinical guidelines on 
 pharmacological treatment of depression in children and adolescents: a systematic review. 
 BMJ Open 2020; 10: e036412. 

 Fjeld H, Kjelstadli K, Steinbakk M. Antibiotikadosering – teori og praksis. 
 Tidsskr Nor Legeforen 2020: 140(13): 1359-63.

 Raknes G, Småbrekke L. No change in the consumption of thyroid hormones after starting low   
 dose naltrexone (LDN): a quasi-experimental before-after study. BMC Endocr Disord 2020; 20(1): 151.

 Kolberg ES, Madsen TOS, Roland PDH. Naltrekson og opioider - en smertefull interaksjon. 
 Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140(15): 1524-5.

 Raknes G, Giverhaug T. Problematiske protonpumpehemmere. 
 Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140 (16): 1624-6.

 Schjøtt J, Heitmann K, Bakkebø T, Jahnsen JA. Review of questions concerning clinical drug 
 interactions in ADHD treatment from physicians in Norway. Front Pharmacol 2020; 11: 607915.

 Norekvål TM, Allore HG, Bendz B, Bjorvatn C, Borregaard B, Brørs G, Deaton C, Fålun N, 
 Hadjistavropoulos H, Hansen TB, Igland S, Larsen AI, Palm P, Pettersen TR, Rasmussen TB, Schjøtt J,  
 Søgaard R, Valaker I, Zwisler AD, Rotevatn S; CONCARD Investigators. Rethinking rehabilitation   
 after percutaneous coronary intervention – rationale and design of a multicentre cohort study on  
 continuity of care, health literacy, adherence and costs at all care levels (the CONCARDPCI). 
 BMJ Open 2020; 10(2): e031995.

 Bjånes TK, Jordheim LP, Schjøtt J, Kamceva T, Cros-Perrial E, Langer A, Ruiz de Garibay G, 
 Kotopoulis S, McCormack E, Riedel B. Intracellular cytidine deaminase regulates gemcitabine 
 metabolism in pancreatic cancer cell lines. Drug Metab Dispos 2020; 48(3): 153-8.

 Bjånes TK, Kotopoulis S, Murvold ET, Kamceva T, Gjertsen BT, Gilja OH, Schjøtt J, Riedel B, McCormack E. 
 Ultrasound- and microbubble-assisted gemcitabine delivery to pancreatic cancer cells. 
 Pharmaceutics 2020; 12(2): 1.
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Øvrige

  Nordmo E, Nilsen T. Hyponatremi – en potensielt alvorlig bivirkning av tarmtømmingsmidler. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(1): 26-7.

 Roland PDH, Fleiner HF. Bivirkninger: Ny forskrift og meldeplikt for farmasøyter. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(2): 30-2.

 Brenden R, Dahle KMH. Hostedempende opioider som Cosylan og Solvipect comp til barn? 
 Utposten 2020; 49(1): 46-7.

 Schjøtt J, Jahnsen JA. Ultrakort om farmakogenetikk. Utposten 2020; 49(2): 42-3.

 Westergren T. Hva vet vi egentlig om behandling med cannabinoider? 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(3): 26-7.

 Giverhaug T, Raknes G, Skogsholm A. Seponering av platehemmere og antikoagulantia før kirurgi.   
 Utposten 2020; 49(3): 50-1.

 Andreassen LM, Heitmann K. Legemiddelmangel – global diagnose, norske komplikasjonar. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(4): 20-2.

 Steen IL, Edvardsen F. Skabbinfestasjon: en diagnose til å få fnatt av. Utposten 2020; 49(4): 50-3. 

 Nordmo E, Vorren S. Kan protonpumpehemmere gi myopati/nevropati? 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(5): 31-2.

 Eriksen AK, Bandlien CL. Isotretinoin og uttørring av hud og slimhinner – hvilke råd bør gis? 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(6): 27-8.

 Havnen GS, Lindland HT, Nielsen IMR. Hvordan påvirker tarmoperasjon bruk av legemidler? 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(7): 18-21.
 
 Andreassen LM. Temperering av influensavaksina før administrasjon er unødvendig. 
 Nor Farmaceut Tidsskr 2020: 128(8): 10.

 Ingvaldsen CA, Aa E, Roland PDH. Verdt å vite om verdens mest brukte myggmiddel. 
 Utposten 2020; 49(5): 30-2.

 Widnes SF, Heitmann K. 5 kjappe om Felleskatalogen og graviditet/amming. Utposten 2020; 49(6): 46-7.

 Nilsen T, Nordmo E. Sterke smerteplaster på avveie. Nor Farmaceut Tidsskr 2020; 128(9): 16-17.

 Trond T. Serkeland, Bakkebø T. Spørsmål om biologiske legemiddel. Utposten 2020; 49(7): 46-7.
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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. 

 Aronsen L. Har du spørsmål om rusmiddeltesting? (17. januar 2020)

 Stenberg-Nilsen H, Flatebø EME. Dosering av metotreksat – pass på ved skifte av omsorgsnivå 
 (31. januar 2020)

 Norvik M, Flatebø EME. Nødprevensjon og rådgivning. (3. februar 2020)

 Bergman J, Serkeland TT. Uveitt ved behandling av Crohns sykdom - ny bivirkning eller kjent 
 reaksjon? (11. februar 2020)

 Nilsen T, Vorren S. Litium - mg og mol, og risiko for feildosering. (14. februar 2020)

 Widnes SF, Heitmann K. Pollenallergi hos gravide og ammende – hva er trygg behandling? 
 (21. februar 2020)

 Lunde IS, Roland PDH. Koronavirus (SARS CoV-2) - bakgrunn og informasjonskilder (27. februar 2020)

 Nergård CS, Myhr R. Interaksjoner mellom kosttilskudd og demensmedisin? (13. mars 2020)

 Debernard KAB, Nielsen IMR. Dokumentasjon for bruk av hydroksyklorokin ved COVID-19. 
 (31. mars 2020)

 Roland PDH, Langaas HC. Svenske legemiddelinformasjonssentraler lanserer egen nettside: 
 svelic.se. (2. april 2020)

 Langaas HC, Roland PDH. Klaseormedrue mot overgangsplager. (30. april 2020)

 Holmberg Dahle KM, Økland HG. Medikamentindusert karnitinmangel, et klinisk problem i 
 praksis? (11. mai 2020)

 Forsdahl S. Trygg Mammamedisin har fått ny nettside. (8. juni 2020)

 Holmen LB, Schjøtt J. Tidspunkt for måling av serumkonsentrasjon. (11. juni 2020)

 Stenberg-Nilsen H, Westergren T. Fatal feildosering av metotreksat – igjen... (15. juni 2020)

 Dale GH, Widnes SF, Berg JA. Lamotrigin og paracetamol – en uproblematisk kombinasjon? 
 (24. juni 2020)



20

TIDSSKRIFTPUBLIKASJONER, PUBLIKASJONER PÅ 
HJEMMESIDEN OG ANDRE BIDRAG

 Heitmann K, Widnes SF. Bruk av ingefær mot svangerskapskvalme. (28. august 2020)

 Nilsen T, Vorren S. Legemidler og fall - en risikofaktor vi kan påvirke. (9. september 2020)

 Langaas HC. KUPP lanserer video-besøk. (8. oktober 2020)

 Raknes G, Giverhaug T. Mer om problematiske protonpumpehemmere. (10. november 2020)

 Hellem SG, Bakkebø T. Legemidler mot hyperhidrose. (4. desember 2020)

 Langaas HC, Eriksen AK. Kort og godt – På vei mot kortere antibiotikakurer? (8. desember 2020)

 Schjøtt J. Ketamin i akuttbehandling utenfor sykehus. (16. desember 2020)

 Buan L, Bandlien CL. Mark i rompa. (22. desember 2020)

ANDRE BIDRAG
 
Kronikk: 

 Schjøtt J. Ny bivirkningsforskrift gir undervisningsbehov. Tidsskr Nor Laegeforen 2020; 140(9).
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PERSONAL OG ØKONOMI

ANTALL ÅRSVERK (INKLUDERT LEDER) DEKKET AV RELIS I 2020

Tilskuddsrammen for 2020 var på totalt 43,420 mill kroner. Inkludert i dette beløpet er et særskilt 
tilskudd på 1,613 mill kroner til drift av nytt bivirkningssystem (VigiNor). Inkludert i summen er 
også 3 mill kroner til KUPP. Totalsummen ble fordelt mellom sentrene i henhold til bemanning, 
driftsutgifter 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 1,613 mill kroner til VigiNor
** Inkludert 3 mill kroner til KUPP

Senter Farmasøyt Lege Sekretær IKT

Nord-Norge 4,4 0,8

Midt-Norge 5,5 1 1

Vest 6,2 1,5

Sør-Øst 7,5 5 0,5

SUM 23,6 8,3 0,5 1

Senter Fordeling 2020 (mill NOK)

Nord-Norge                            7,763 *

Midt-Norge                            11,400 **

Vest                            9,007

Sør-Øst                          15,250

SUM                          43,420
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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 2020 

RELIS HAS HANDLED:  
 2997 medicines related questions from health professionals (- 9,3 %)
• 1056 adverse drug reaction reports from health professionals (+ 6,7 %)
• 4505 questions from pregnant and breastfeeding patients (- 26,4 %)

RELIS HAS PUBLISHED:  
 11 peer reviewed articles (8 internationally)
 16 other articles in health professional journals
 24 articles exclusively on our webpage
 4 newsletters to about 5860 subscribers

RELIS HAS ALSO BEEN RESPONSIBLE FOR:  
 3 days of seminars for health professionals
 65 hours of lectures for health professionals
 Academic detailing visits to 130 general practitioners

ENGLISH SUMMARY



RELIS Nord-Norge
E-post: relis@unn.no 

Tlf: 77 75 59 98

RELIS Midt-Norge
E-post: midtnorge@relis.no 

Tlf: 72 82 91 10

RELIS Vest
E-post: relis@helse-bergen.no 

Tlf: 55 97 53 60

RELIS Sør-Øst
E-post: relis@ous-hf.no 

Tlf: 23 07 55 00


