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Tre måneders reklameforbud for Victoza

Rydd skapet - returner gamle 
medisiner til apoteket
”Rydd skapet”  - kampanjen ble  
gjennomført i perioden 21. til  28. januar 
med aktiviteter i apotek og sosiale  
medier. Kampanjen oppfordret pasienter 
til å rydde i medisinene sine, opp- 
bevare dem sikkert og returnere gammel 
medisin til apoteket. Dette bidrar til å 
redusere risikoen for forvekslinger og 
uhell i hjemmet. Mengden utslipp av 
legemidler i miljøet går også ned når 
medisiner returneres til apotek - og ikke 
kastes i søpla, vasken eller toalettet.
 
Hver dag skjer det uhell der barn får i seg 
medisiner de har funnet hjemme. Gift- 
informasjonen ved Folkehelseinstituttet 
får i gjennomsnitt ti henvendelser hver 
dag fra foreldre som frykter at barna har 
fått i seg medisiner de ikke skal. 

En fersk undersøkelse utført av  
Opinion viser at hele 40 prosent sjeldent 
eller aldri rydder i medisinene sine. 
Kun halvparten returnerer medisinene 
til apoteket, mens 30 prosent ikke vet 
hvordan de bør kvitte seg med gamle og 
ubrukte medisiner.

Kampanjen var en oppfølging av  
Legemiddelmeldingen som regjeringen 
la fram i fjor. Legemiddelverket  
gjennmførte kampanjen i samarbeid 
med Apotekforeningen, Legemiddel- 
industriforeningen (LMI) og Norsk Vann. 

Se mer informasjon på ryddskapet.no

•	
•	  

En ”bæreposekonsultasjon” forener systematisk legemiddelgjennomgang (LMG) hos fast-
legen med budskapet i kampanjen ”Rydd skapet”. 

Slik gjør du det: 
 
Avtal ny konsultasjon med LMG som hovedformål:  
 

Bruk ”Sjekkliste for legemiddelgjennomgang” (2) som mal for en systematisk LMG:

Du kan bruke taksten 2ld, eller takst 2cd hvis konsultasjonen varer over 20 minutter.

“Bæreposekonsultasjon”

Legemiddelverket forbyr all reklame for Victoza (liraglutid) i tre måneder fra 1. januar 2016. 
Bakgrunnen er gjentatte brudd på legemiddelforskriften, men først og fremst en reklame 
som kunne gi leseren inntrykk av at Victoza reduserer risikoen for hjerteinfarkt og død.

Påstanden om at reduksjon av HbA1c er forbundet med redusert risiko for hjerteinfarkt og 
død (hos pasienter med diabetes type 2) er hentet fra en eldre studie (UKPDS 35), og ikke 
en studie med liraglutid (1). Det er ikke vist at liraglutid reduserer forekomsten av kardio-
vaskulære  komplikasjoner.  Reklamen er derfor i strid med legemiddelforskriften som 
krever at den skal være nøktern og saklig og ikke gi et overdrevent bilde av lege- 
midlets medisinske verdi.

 

Legemiddelverket har også vedtatt:

Siden NovoNordisk også tidligere har brutt legemiddelforskriften med reklame for Victoza, 
har Legemiddelverket forbudt all reklame for Victoza i tre måneder. Reklameforbudet  
omfatter også omtalen av Victoza i den elektroniske utgaven av Felleskatalogen. Novo 
Nordisk har innrettet seg etter vedtaket. Se fullstendige preparatomtale på  
legemiddelverket.no

 
Gjør kliniske undersøkelser dersom dette er nødvendig for LMG.
Skriv ut en oppdatert liste over pasientens legemidler i bruk (LIB).
Be pasienten om å ”rydde” og ta med alle medisiner til neste time.

•	
•	
•	  

Gå gjennom legemidlene sammen med pasienten. 
Skriv ut ny samstemt LIB.
Be pasienten returnere legemidler som ikke skal brukes på apoteket.

•	
•	
•	  

Reklamen var et innstikk i Dagens Medisin 21/2015.
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