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Innspill på «Forslag til standard for kortfattet pasientrettet Legemiddelinformasjon»
Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet ved OUS takker for muligheten til å gi innspill, og vi mener det
er bra at det planlegges å utarbeide kortfattet informasjon om legemidler. Vi har følgende innspill/spørsmål
til forslaget:
Generelle kommentarer til standarden:
• Vi går ut fra at utarbeidelsen av informasjon er produsentnøytral, kunnskapsbasert og at drift og
redaksjon får egen finansiering og ikke er basert på frivillighet.
• Det antas at informasjonen skal lages av noen andre enn industrien. Vil da Legemiddelforsikringen
fortsatt gjelde?
• Er det tenkt at informasjonen også skal lages på andre språk enn norsk?
• Det bør tas med informasjon om at ved bruk av mange legemidler samtidig kan det hende at
summen av legemiddeleffektene kan avvike fra informasjon om enkeltlegemidlene. Det bør komme
klart fram at lege må være diskusjonspartner hvis det er spørsmål om legemiddelbruken.
• Språk og oppsett kunne være enda mer lettlest. For eksempel kunne avsnittene deles inn i:
o Hva er…(virkestoff)
o I hvilke former finnes…
o Hvordan fungerer…
o Hvordan bruker jeg ….
▪ Bruk hos barn?
o Hva bør jeg tenke på når jeg bruker …
▪ Om du tar andre legemidler, reseptfrie legemidler og kosttilskudd
▪ Bivirkninger
▪ Graviditet
▪ Amming
▪ Andre spesielle forhold f. eks. mat, alkohol, seksualitet, røyking, bilkjøring
Noen kommentarer til de enkelte punktene i standarden:
• pkt. 1.3.2
Bør prioritere legemidler som kan kjøpes uten resept.
• pkt. 2.2.1
Formuleringer, knusing/deling, doseringer og spesielle forholdsregler bør være med i
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informasjonen til legemidler som kan kjøpes uten resept.
pkt. 2.3.5
Informasjon om bivirkninger bør presenteres slik at de mest hyppige nevnes, ikke fokusere på
«forvente at bivirkninger vil inntreffe»
Avsnittet om bivirkninger bør komme etter avsnittet om riktig bruk (2.3.6)
pkt. 2.3.6
Ta med informasjon om legemidlet kan knuses/løses opp
pkt. 2.3.8
Her står det at «I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig å oppgi grunnen til at legemidlet
skal tas på denne måten». For å bedre compliance mener vi at grunnen alltid oppgis. Forklare hva
det tidsmessig betyr å ta legemidlet før eller etter mat.
Pkt. 2.3.9
Standardteksten synes noe streng. Hvis alkohol ikke har noe påvirkning så bør det ikke stå moderat
bruk.
pkt 2.3.13 og 2.3.14
Endre standardtekstene (- vil ikke risikere at mor stopper en viktig medisin hvis hun blir gravid)
Forslag til en tekst: Hvis du er gravid/ammer bør du snakke med lege før du bruker dette
legemidlet.
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