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Meld heller en gang for mye 

enn en gang for lite!
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Statens legemiddelverk mottok 2 930 meldinger om bivirkninger 

av legemidler i 2013.

Leger har plikt til å rapportere dødelige og 
livstruende bivirkninger, bivirkninger som 
har gitt varige alvorlige følger, og uventede 
eller nye bivirkninger ved bruk av legemidler. 
Man bør også melde alle bivirkninger av nye 
legemidler og av legemidler under særlig 
overvåking, reaksjoner på grunn av overdose-
ring eller feil bruk av reseptfrie legemidler, 
samt bivirkninger av naturlegemidler og 
uventede bivirkninger ved generisk bytte.

I 2013 mottok Legemiddelverket 2 930 
bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, 
pasienter og legemiddelprodusenter (1). 
Litt over halvparten av meldingene kom 
fra leger. Leger har den beste medisinske 
forståelsen av pasientens legemiddelbruk 
og helsetilstand og er derfor nærmest til 
å melde bivirkninger.

De siste årene har andelen meldinger fra 
helsepersonell via legemiddelindustrien økt, 

men dette er en trend man ønsker å snu, slik 
at bivirkningsmeldingene i stedet kommer 
direkte fra helsepersonell. Da er det mulig 
for bivirkningssentrene å følge opp og sørge 
for at meldingene blir fullstendige. Derfor 
oppfordres leger og annet helsepersonell til 
å melde bivirkninger ved å sende inn melde-
skjema direkte til Regionalt legemiddelin-
formasjonssenter (RELIS), eller til Folke-
helseinstituttet dersom det gjelder vaksiner, 
heller enn å gå veien om legemiddelprodu-
sentene. Du finner mer informasjon og mel-
deskjema på Legemiddelverkets nettsider 
www.legemiddelverket.no.

Hanne Støre Valeur
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Priser for dermatologisk forskning
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Per Helsing, Oslo universitetssykehus, og Kjersti Danielsen, Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge, ble på årsmøtet i Norsk forening for 
dermatologi og venerologi i Larvik 4.4. 2014 tildelt priser for beste 
vitenskapelige artikler i dermatologi i 2013.

Helsing fikk pris for sin artikkel om bruk av fotodynamisk 
behandling og CO2-laser ved solare keratoser hos organtransplan-
terte, publisert i British Journal of Dermatology. Studien som 
artikkelen bygger på, er utført sammen med bl.a. danske hudleger. 
Prisen er på kr 30 000 og er opprettet i samarbeid med Pfizer.

Danielsen fikk pris for beste artikkel av en yngre dermatolog for 
sin artikkel i British Journal of Dermatology, der hun rapporterer 
om økende prevalens av selvrapportert psoriasis i Tromsø de siste 
30 årene. Prisen er på kr 25 000 og er opprettet i samarbeid med 
Galderma Nordic.

I 2013 disputerte fem hudleger: Rita Grude Ladstein, Bergen, 
Eidi Christensen, Trondheim, Ragnar S. Faye, Oslo, Thomas 
Schopf, Tromsø, og Lene Sandvik Frøyen, Bergen.
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Øystein Vatne er blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje. Vatne, 

som er overlege ved Førde sentralsjukehus, har fungert som

ambulerende hudlege i Sogn og Fjordane i en årrekke. Han har 

også hatt lederoppgaver ved Førde sentralsjukehus. (Helse Førde)

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er utnevnt til nestleder i det nye styret 

på Akershus universitetssykehus. Hun var også styremedlem i det 

forrige styret. Bjørneboe, som er universitetsdirektør ved Univer-

sitetet i Oslo og professor II, er utdannet lege og kandidat i helse-

administrasjon. (Uniforum)

Øystein Mæland tiltrådte som ny administrerende direktør på 

Akershus universitetssykehus 12. mai. Mæland, som er spesialist 

i psykiatri, har vært assisterende direktør i Helsedirektoratet 

siden august 2013. Tidligere har han blant annet vært politidirek-

tør, og han var sjef for Politidirektoratet under terroraksjonene 

i Oslo og på Utøya i 2011.

«Leger har den beste

medisinske forståelsen

av pasientens legemiddel-

bruk og helsetilstand»


