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Høringsinnspill fra WSO - Landsforeningen We Shall Overcome. 

Høringssvar til «Standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon» 

Oslo 01.03.18 

Vi i WSO setter stor pris på dette forslaget. Vi har i lengre tid sett faren i at mennesker med 

psykiske utfordringer ikke får tilstrekkelig informasjon for å vurdere effekt og skadeeffekt av 

medisinene de blir gitt, i tillegg til at mange av våre medlemmer er i en tilstand hvor det kan 

være utfordrende å nyttiggjøre seg informasjonen de blir gitt av behandlerne. 

Vi har en del innspill og spørsmål til forslaget. 

Vi vet at en rekke av medlemmene våre ikke får utlevert pakningsvedlegg. Dette gjelder 

særlig de som er på TUD og annen form for tvangsmedisinering. 

I tillegg så er ikke alle pasienter i stand til å forstå informasjonen på det tidspunktet det blir 

gitt, i den fasen hvor det er viktig å forstå fordi verden er uforutsigbar.  

Dette kan ha forskjellige årsaker, så som mistenksomhet mot behandlingsapparatet, 

manglende vilje til å motsi legens autoritet, egen sinnstilstand eller medisinbruk, at de er inne 

i en seponeringsfase med de utfordringene dette gir, eller at de er så lykkelige over at de får 

tilbud om noe som vil virke at de ikke er opptatt av farene. 

Hvordan skal det sikres at alle pasienter får denne dokumentasjonen? Skal det være et fast 

registreringspunkt i deres journal? Skal pasienten signere på at informasjonen er mottatt og 

forstått? 

Når skal informasjonen gis? Hvorfor skal den ikke gis i infofase 1? Er det ikke slik at slik 

informasjon er en viktig del av den beslutnings-støttende informasjonen? 

Er det tenkt at legen skal bruke info-arket som et utgangspunkt for diskusjon med pasienten om 

både virkning, nedtrapping og bivirkning? 

Hvor kan pasienten lære mer? Vil det for eksempel opprettes en nettside hvor de som vil ha god 

informasjon om sine medikamenter kan få lenker til dette? 

Et viktig punkt for oss er: Hvem skal utarbeide informasjonen? Er det leger med klinisk 

erfaring, de farmasøytiske foretakene eller norsk fagekspertise? Vil brukerne bli involvert i 

dette arbeidet? Hvis ikke, hvorfor ikke?  



I punkt 2.3.4 savner vi informasjon om sannsynlighet av effekt. Hva sier den siste forskningen 

om medikamentets effektivitet? Det har vært reist tvil om antidepressivas effekt på mild, 

moderat og alvorlig depresjon, og  

I punkt 2.3.5 ønsker vi oss en tydelig beskrivelse av forekomst av bivirkninger. Dessverre er det 

en del av våre medlemmer som opplever bivirkningene som mer alvorlige enn symptomene 

pillene skal behandle. 
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