
 

 

Pilotprosjekt: Fastleger/allmennleger vil ikke lenger motta viktig sikkerhetsinformasjon på papir  

Legemiddelverket ønsker å informere om endringer i rutiner for utsendelse av sikkerhetsinformasjon 

til norske allmennleger/fastleger.  

Kjære helsepersonell-brev/Direct healthcare professional communication (DHPC) og 

opplæringsmateriell utarbeides av MT-innehaver i samarbeid med Legemiddelverket. Et 

legemiddelfirma kan bli pålagt å utsende et DHPC-brev og/eller opplæringsmateriell til ulike grupper 

helsepersonell og flere av dem sendes til fastleger/allmennleger.  

Frem til nå har hovedkanalen for tilgjengeliggjøring av DHPC og opplæringsmateriell vært utsendelse 

per papirbrev i posten. Undersøkelser som Legemiddelverket har gjennomført blant Tidskriftet for 

Den norske legeforenings lesere (annonsetest utgave 3- 2019) viser ikke uventet at mange leger ikke 

leser papirbrevene. Og det er vanskelig å finne tilbake til informasjonen ved behov i 

forskrivningsøyemed. Legemiddelverket, MT-innehavere (som står som ansvarlig for å sende ut 

brevene) og Norsk forening for allmennmedisin, NFA (som representerer norske allmennleger) 

ønsker at denne informasjonen skal sendes ut elektronisk. Legemiddelverket gjennomfører derfor nå 

et pilotprosjekt hvor materiellet distribueres utelukkende via elektroniske kanaler til fastleger. 

Fra 1. februar 2020 skal ikke viktig sikkerhetsinformasjon sendes til norske fastleger/allmennleger på 

papir. Materiellet vil bli formidlet i forskrivningsøyeblikket i pasientjournalen (EPJ). Materiellet 

ligger også lett synlig i Felleskatalogen ved søk på preparatnavn. Informasjonen vil også utheves i 

andre kanaler – for eksempel på Legemiddelverkets nettsider og i Nytt om legemidler i Tidsskrift for 

Den norske legeforening.  

Dette innebærer at MT-innehaver fritas for ansvaret om å distribuere sikkerhetsmateriell til norske 

allmennleger i pilotperioden.  

Pilotperioden vil vare frem til 1. februar 2021. Deretter vil ordningen evalueres og det vil vurderes 

om dette skal innføres som fast praksis.  

Viktig informasjon til MT-innehaver: 

- MT-innehaver fritas fra ansvaret for å distribuere DHPC og opplæringsmateriell til norske 

fastleger/allmennleger fra 1. februar 2020.  

- DHPC og opplæringsmateriell skal fremdeles utarbeides av MT-innehaver og materiellet skal 

sendes inn til Legemiddelverket for vurdering som før. Legemiddelverket og MT-innehaver 

skal komme til enighet om innholdet i materiellet som tidligere og materiellet skal merkes 

med Legemiddelverkets logo for sikkerhetsinformasjon. Se veiledning til MT-innehaver for 

innsendelse av DHPC og opplæringsmateriell  

- Det er viktig at MT-innehaver laster opp opplæringsmateriell i Felleskatalogen for å sikre 

tilgjengelighet for fastleger i tillegg til varsler i pasientjournalen 

- Pilotprosjektet gjelder kun for fastleger/allmennleger. Materiellet distribueres som før til 

annet helsepersonell (dvs. på papir til for eks. spesialister og per epost til apotek).   

 

Hva er sikkerhetsmateriell?   

Ved spørsmål kontakt bivirkninger@legemiddelverket.no  

 

https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsnyheter
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/nytt-om-legemidler-nyl
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/kjere-helsepersonell-brev-med-sikkerhetsinformasjon-veiledning-for-innsending
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/retningslinjer-for-utarbeidelse-og-distribusjon-av-oppleringsmateriell
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsmateriell-til-helsepersonell
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