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Brosjyrer fra industrien – 
hva skal man tro?1031

Tre av 20 brosjyrer allmennleger får fra legemiddelselskaper overdriver 
virkningen av behandlingen, ifølge en ny studie.

I studien, som er publisert i BMC Family 
Practice, ble leger ved fem amerikanske 
legesentre ble bedt om å samle inn brosjyrer 
de fikk fra legemiddelindustrien mellom 
oktober og desember 2004. 20 brosjyrer fra 
20 ulike firmaer ble deretter gjennomgått, 
og innholdet sammenliknet med de origi-
nale studiene informasjonen bygde på. Tre 
av brosjyrene viste seg å presentere data 
som ikke helt stemte med studien.

Ifølge forfatterne var ikke forskjellene så 
store, men de fremstilte medikamentene i et 
noe bedre lys. Forfatterne kan ikke fastslå 
hvorvidt feilene er gjort med vilje eller ei.

– Studien viser at leger bør være var-
somme med å trekke konklusjoner om et 
legemiddel basert på det de leser i brosjy-
rene fra legemiddelindustrien, sier første-
forfatter Robert Cardarelli ifølge BMJ.

Ifølge en artikkel publisert i Tidsskriftet 
i 2001 mottok i 1999 en gjennomsnittlig 
norsk kommunelege 12 sider reklame med 
informasjon om seks forskjellige preparater 
hver eneste arbeidsdag. 90 % av dette kom 
fra legemiddelindustrien.

Olav Spigset, overlege ved Avdeling for 
klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital, 
mener denne studien bekrefter resultatene 
fra andre undersøkelser på området.

– Faktisk er sifrene for graden av uover-
ensstemmelse mellom reklamematerialet og 
kildedata en god del lavere i denne studien 
enn det man har funnet i tilsvarende studier 
tidligere. I andre undersøkelser har helt opp 

til 30–50 % av alle påstander i reklamema-
teriell fra legemiddelindustrien blitt bedømt 
å ikke være i overensstemmelse med kilde-
data, sier Spigset til Tidsskriftet.

Han mener forskjellene i resultater mel-
lom den nye studien og tidligere studier kan 
henge sammen med at den aktuelle studien 
bare har sett på et lite og svært selektert 
utvalg av reklamen.

– Uansett er det all grunn til å lese infor-
masjonsmateriell fra legemiddelindustrien 
med en stor porsjon skepsis, sier Spigset.

Yngve Mikkelsen, Director Medical Affairs 
i Pfizer, understreker at dette studien er fra 
USA, hvor man har andre regler for markeds-
føring av legemidler enn man har i Norge.

– Det er heller ikke spesielt dramatiske 
funn. Det er tross alt bare er 15 av 100 som 
fant noe å utsette på materiellet. Det er 
imidlertid alltid en fare for at det oppstår 
feil, også i Norge. Og én feil er én feil for 
mye. Derfor finnes det lover, forskrifter og 
bransjeinterne regler som regulerer hvordan 
legemiddelmarkedsføringen skal foregå her 
hjemme, sier Mikkelsen.

Blant annet skal Felleskatalogteksten, 
som er godkjent av Statens legemiddelverk, 
alltid ligge ved markedsføringsmateriellet 
for å sikre balansert informasjon.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10562
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– Spesialiserte 
gynekologer bør 
operere eggstokkreft1031

Kvinner med eggstokkreft som 
opereres av gynekologer spesia-
lisert i kreftsykdommer har 20 % 
bedre korttidsoverlevelse enn 
kvinner som blir operert av van-
lige gynekologer.

Det viser en studie Torbjørn Paulsen 
ved Kreftregisteret har gjort, og som 
nylig ble publisert i International 
Journal of Gynecologic Cancer. Stu-
dien inkluderer 198 pasienter med 
utbredt eggstokkreft som ble operert 
i 2002. 75 av kvinnene ble operert av 
spesialiserte gynekologer, 99 av gyne-
kologer og 24 av kirurger. Drøyt halv-
parten ble operert ved et universitets-
sykehus. Det ble korrigert for prognos-
tiske faktorer som alder, type svulstvev 
og hvorvidt pasienten hadde andre 
alvorlige sykdommer.

Studien konkluderer med at risikoen 
for å dø var dobbelt så stor i gyneko-
loggruppen. Korttidsoverlevelsen som 
ble beregnet etter 450 dagers oppføl-
ging viste også at det var forskjeller 
mellom sykehusene, med en over-
levelse på 79 % ved universitetssyke-
husene og 62 % ved de andre syke-
husene.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
10546

ungdommene (7 %) fortalte at de hadde opp-
søkt hjelp for dette det siste året, og blant dem 
som hadde mest plager hadde under halvpar-
ten (34 %) oppsøkt hjelp. En av forfatterne, 
psykolog Henrik Daae Zachrisson, mener noe 
av forklaringen kan være at mange ungdommer 
ser på slike plager som en del av alt som skjer 
når man er i puberteten, og at allmennleger kan 
ha vanskeligheter med å identifisere denne 
typen psykiske plager.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10529

Flere dødsfall etter abortpillebruk
I USA er minst fire kvinner døde av blodforgift-
ning etter medikamentell abort. Ifølge Statens 
legemiddelverk oppstod tilfellene etter bruk 
av mifepriston (også kalt RU 486) gitt oralt 
og misoprostol gitt vaginalt. Kvinnene hadde 

symptomer som liknet på bivirkningene av 
misoprostol, som oppkast, diaré og magekram-
per. Etter hvert utviklet de takykardi, hypoten-
sjon, ødemer, hemokonsentrasjon og alvorlig 
leukocytose. Det er ikke vist at infeksjonen 
har sammenheng med medikamentene, og det 
er ikke rapportert om noen liknende tilfeller 
i Europa. Legemiddelverket ber likevel leger 
være oppmerksomme på at infeksjoner kan 
oppstå også etter medikamentelle aborter, 
uten at pasienten har typiske infeksjonssym-
ptomer, som feber og forhøyet CRP. Dersom 
pasienten får toksisk sjokksyndrom, sympto-
mer på betennelse i livmorslimhinnen eller 
liknende etter medikamentell abort, bør dette 
meldes til de regionale legemiddelinforma-
sjonssentrene (RELIS).
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10567

Medforfatterskap – 
hva innebærer det?
Medforfatterskap innen forskning ble drøftet 
på et seminar som Den nasjonale forsknings-
etiske komité for medisin arrangerte 10. mars 
i Oslo. Det var stor interesse for temaet, og 
ca. 100 deltakere fra forskningsmiljøet, helse-
myndigheter, etiske komiteer, Forsknings-
rådet, tidsskrifter og organisasjoner deltok. 
Det var bred enighet om at ordningen med 
medforfatterskap innen forskningen er viktig 
av mange årsaker, men uenighet om betydnin-
gen for medisinsk praksis. Vancouver-reglenes 
rolle, virkningen av at en enkeltperson jukser, 
forhåndsdømming av medforfattere, bruk av 
«selvangivelse» og ulike følger av Sudbø-saken 
ble også diskutert.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10517


