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Forskrivning av foretrukne legemidler3160

Det har vært en god utvikling i lege-
nes forskrivning av foretrukne lege-
midler, men det er fortsatt stort rom 
for forbedringer, mener Statens lege-
middelverk.

Salgstallene for det foretrukne statinlege-
middelet Simvastatin har gått kraftig opp 
siden mai. Da ble det solgt seks millioner 
dagsdoser, mens tallet for august var på 
over åtte millioner. For Lipitor har veksten 
stanset opp, og tallene er gått ned fra 9,5 
millioner dagsdoser til ni millioner i samme 
periode. Folketrygden har allerede spart 
store summer på medisinkostnadene siden 
ordningen ble innført i januar i år.

– Legene er ganske flinke til å skrive ut 
Simvastatin til pasienter som skal starte 
med statin, men mindre flinke til å bytte 
merke for dem som allerede er i gang med 
bruken, sier Steinar Madsen, avdelingsover-
lege ved avdeling for legemiddelbruk 
i Statens legemiddelverk. Jan Emil Kristof-
fersen, leder i Alment praktiserende lægers 
forening (Aplf), har ikke hørt noen innsi-
gelser mot ordningen blant legene. Han tror 
bare det er et tidsspørsmål før ordningen 
kommer i full bruk.

– Det er ofte tidspress under konsulta-
sjoner, og mange leger vil derfor skyve 

byttet av legemiddel foran seg fordi de 
ønsker å informere ordentlig om endringen, 
og at pasienten kan bytte igjen hvis han 
eller hun får bivirkninger. Det er jo også i 
myndighetenes interesse at pasientene blir 
godt forklart om ordningen, slik at den får 
legitimitet hos dem. Jeg tror at det vil 
komme et rush av bytter når fristen nærmer 
seg, sier Kristoffersen.

Bytte til Simvastastin skal ha skjedd 
innen 1. mai neste år.

Et foretrukket legemiddel skal være det 
normale førstevalg for pasientene, og legen 
må ha faglige grunner for å forskrive det 
dyrere legemiddelet. Følger ikke legene opp 
den positive utviklingen og øker forskriv-
ningen av den billigste medisinen, kan ord-
ningen bli erstattet av andre ordninger.

– Det kan da bli snakk om at pasientene 
må betale mellomlegget hvis de ønsker den 
dyrere medisinen, at noen legemidler tas 
bort fra refusjon, eller at apotekene får 
anledning til å bytte ut legemiddelet. Men 
vi ønsker jo ikke å bytte til slike ordninger, 
sier Madsen. Det vurderes nå om antihista-
miner skal føres inn på lista over foretrukne 
legemidler.
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Nytt regionsutvalg Øst3160

Svein Aarseth, nyvalgt leder av Oslo 
legeforening, er valgt til ny leder av 
regionsutvalg Øst.

Nestleder er Tor Einar Stien Thorvaldsen, 
Yngre legers forening (Ylf). De øvrige 
medlemmene av utvalget er allmennlegene 
Alf Ursin, Oppland legeforening, Finn 
Nilsson, Østfold legeforening, Geir Erik 
Nilsen, Hedmark legeforening og Arne 
Røde, Akershus legeforening. Kjell A. 
Dalby representerer Praktiserende Spesia-
listers Landsforening (PSL), Eilif Chr. 
Rytter, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 
(LSA), Jens Smith-Sivertsen, Norsk 
arbeidsmedisinsk forening (Namf), Håkon 
Kinck Gaarder, Norsk medisinstudent-
forening (Nmf) og Tor-Erik Sand, Over-
legeforeningen og regionstillitsvalgt. 
Utvalget er tungt representert med allmenn-
leger, og det ble derfor ytret ønske om at 
Overlegeforeningen utnevner ytterligere én 
representant i tillegg til Tor-Erik Sand som 
også møter som regionstillitsvalgt. Marit 
Grinde, Norsk psykologforening som er 
vararepresentant for regionstillitsvalgt, vil 
også bli invitert til møtene.

Utvalgets viktigste oppgave er å være en 
helsepolitisk aktør, å ta del i den helsepoli-
tiske diskusjonen og å være Legeforenin-
gens stemme på regionalt nivå. Utvalget ble 
anbefalt å prøve å få til et snarlig møte med 
ledelsen i Helse Øst for å etablere en god 
dialog.
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Mannsterkt utvalg. Fra v. Tor-Erik Sand, Kjell 
Dalby, Tor Einar Stien Thorvaldsen, Arne Røde, 
Svein Aarseth, Geir Erik Nilsen, Eilif Chr. Rytter 
og Jens Smith-Sivertsen. Foto Lise B. Johan-
nessen

Spørreundersøkelse 
om IA-virksomhet
Legeforeningen bevilger inntil kr 35 000 til 
en spørreundersøkelse om IA-arbeidet. Bak-
grunnen er at Næringslivets Hovedorganisa-
sjon (NHO) og LO har anmodet Legeforenin-
gen om å være med og bidra til en spørreun-
dersøkelse om integrerende arbeidsliv blant 
virksomhetsledere, arbeidstakere og all-
mennleger. Undersøkelsen er planlagt gjen-
nomført av Legeforeningens forskningsinsti-
tutt. Beregnet kostnad er totalt kr 100 000.

Tilbud til spansktalende leger
Halvannet år etter at Legeforeningen lan-
serte Internett-kurset «Doctors working in 
prison: human rights and ethical dilem-
mas», er kurset oversatt til spansk. Dette 
er gjort i nært samarbeid og etter sterkt 
ønske fra det internasjonale Røde Kors.

Den spanske versjonen ble lansert under 
Verdens legeorganisasjons (WMA) 56. 
generalforsamling i Santiago Chile i okto-
ber. Samme måned ble kurset lansert ved 
de norske ambassadene i Caracas, Vene-
zuela og Buenos Aires, i Argentina.

48 leger fra hele verden har hittil tatt den 
engelske versjonen av kurset.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=83363

Godkjente spesialister
Listen over godkjente spesialister på Lege-
foreningens nettsider er nå oppdatert. Du 
finner listen under menyvalget Utdanning 
og fagutvikling – Spesialistutdanning på 
www.legeforeningen.no eller ved å klikke 
på www.legeforeningen.no/
index.gan?id=57306


