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Lover legene uavhengig informasjon
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Norske leger har for dårlig tilgang på balansert og produsentuavhengig 
legemiddelinformasjon, ifølge den nye Legemiddelmeldingen.

– Dette er det vårt ansvar å rydde opp i, sier 
helseminister Ansgar Gabrielsen. Han tok 
selvkritikk på flere punkter rundt myndig-
hetenes informasjonsarbeid om legemidler 
og regelverk, da han presenterte St.meld. 
nr. 18 (2004–2005) Rett kurs mot riktigere 
legemiddelbruk. Legemiddelpolitikken. 
– Vi vet at både Legeforeningen og Statens 
legemiddelverk har gjort mye for å infor-
mere, men myndighetene må gjøre mer, sier 
Gabrielsen. Det skal blant annet gis ut 
nasjonale retningslinjer for behandling på 
ulike sykdomsområder.

Snart vil en forskrift om samspillet 
mellom helsepersonell og næringsinteresser 
sendes på høring. I meldingen foreslås det 
at kopi av faglige presentasjoner om lege-
midler betalt av legemiddelindustrien, og 
avholdt i nærmere definerte perioder, skal 
sendes elektronisk til Legemiddelverket. 
– Hensikten er å kontrollere at det er den 
samme informasjonen som gis for andre 
oppdragsgivere. Dette er et av de mest 
interessante forslagene i meldingen, mener 
Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Legemiddelmeldingen viser også til to 
andre utfordringer; feil bruk av medika-
menter og etterlevelse av blåreseptord-
ningen. Ifølge en svensk studie er det feil 
ved om lag 20 % av all behandling med 
legemidler. I Norge koster dette samfunnet 
5 milliarder kroner årlig. Derfor foreslås økt 
bruk av multidose, eller ferdigpakket 
medisin, særlig blant eldre pasienter.

Det er avdekket brudd på refusjonsreg-
lene. – En stor del av feilene skyldes at 

myndighetene har gjort et slett arbeid med 
å informere om reglene, sier helseminis-
teren. I årene fremover skal det knyttes 
oppdaterte vilkår for refusjon til hvert 
enkelt legemiddel.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7746
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Meslingdødsfall 
nær halvert863

De siste fire årene er millioner av barn 
vaksinert mot meslinger, og resultatene 
er allerede synlige. Meslingdødsfall 
i verden er redusert med nærmere 
40 %. Ifølge Verdens helseorganisasjon 
(WHO) og FNs barnefond (UNICEF) 
er planen om å halvere antall dødsfall 
som følge av meslinger innen slutten 
av 2005, i rute. Dødstallene er redusert 
med 39 % på fire år, fra drøyt 870 000 
døde i 1999 til 530 000 i 2003.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7645

COX-2-hemmere er ut863

Salget av COX-2-hemmere i Norge 
har rast siden Statens legemiddelverk 
advarte mot bruken i desember i fjor. 
Fra januar 2004 til januar 2005 har 
salget gått ned fra 34 millioner kroner 
til 12 millioner kroner per måned. 
Salget av Vioxx stoppet naturlig nok 
helt opp i september i fjor, da produ-
senten trakk medikamentet. – Det er 
veldig gledelig at legene har tatt 
advarslene fra oss alvorlig, sier avde-
lingsdirektør i Legemiddelverket 
Elisabeth Bryn.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7727

Legemiddelmeldingen lover bedre legemiddel-
informasjon

Forskningsfondet 
trenger 14 milliarder
Forskningsfondet bør økes med 14 milliarder 
kroner for å styrke kvaliteten på norsk forsk-
ning.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7654

Helsesektoren unntas 
i forslag til tjenesteytelsesdirektiv
Kommissæren for EUs indre marked og tjenes-
teytelser har nylig annonsert at helsesektoren 
vil bli unntatt fra anvendelsesområdet for EU-
kommisjonens forslag til tjenesteytelsesdirek-
tiv, ifølge Den europeiske legeforeningen 
(CPME).
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=63809

Nettbasert rapportering 
av spesialistutdanning igangsatt
Godkjente utdanningsinstitusjoner 
i spesialistutdanningen kan nå ta i bruk SERUS 
– System for elektronisk rapportering av utdan-
ningsvirksomhet i sykehusavdelinger.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=63831

Tematiske samlesider
Temaserier fra Tidsskriftet er samlet på egne 
temasider på www.tidsskriftet.no. Velg Tema 
fra den horisontale menyen på nettsiden. Bak 
dette valget vil du finne en oversikt over avslut-
tede eller pågående temaserier fra Tidsskriftet, 
og lenker til artiklene som er publisert i seriene.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2127

Økende kvinneandel 
i alle spesialiteter
Med visse unntak er kvinneandelen jevnt 
økende i alle spesialiteter, men det er svært 
store forskjeller mellom spesialitetene.
Les hele saken: www.legeforeningen.no/
?id=64039

Tidsskriftets nettnyheter
På www.tidsskriftet.no finner du daglige nyhe-
ter av interesse for leger. Under lenken e-abon-
nement kan du abonnere på et nyhetsbrev 
med ukens nettnyheter fra Tidsskriftet som 
sendes ut hver fredag.
Les mer: www.tidsskriftet.no


