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Innledning 
 
 

Legemiddelverket har ansvar for 

sikkerhetsinformasjon om legemidler, 

vurdering av risiko-minimeringstiltak, 

overvåking av bivirkningsmeldinger 

og signaler og er forvalter av den 

nasjonale bivirkningsdatabasen 

VigiNor. 

I 2018 mottok VigiNor 5623 

bivirkningsmeldinger fra 

helsepersonell, pasienter og 

legemiddel-industrien. Sett i forhold 

til folketallet vitner dette om et 

velfungerende spontan-

rapporteringssystem. Antallet 

bivirkningsmeldinger per år har mer 

enn doblet seg de siste 10 årene og er 

det høyeste noen gang.  Bakgrunnen 

for dette er flere 

bivirkningsmeldinger fra pasienter og 

pårørende, og nye rapporteringskrav 

for legemiddelindustrien. Fra 

november 2017 har 

legemiddelindustrien meldt alle 

bivirkninger til myndighetene – ikke 

bare de alvorlige.  

En høy meldefrekvens og 

oppmerksomhet rundt bivirkninger 

hos alle grupper helsepersonell er 

nødvendig for å sikre at viktig 

sikkerhetsinformasjon om legemidler 

fanges opp. Det gjelder spesielt 

meldinger om nye, uventede og 

alvorlige bivirkninger, og bivirkninger 

av nye legemidler. Dette er 

avgjørende for det bivirknings-

arbeidet som Legemiddelverket og 

bivirkningssentrene (regionale 

legemiddelinformasjonssentrene, 

RELIS og Folkehelseinstituttet) driver, 

og bidrar til sikrere og riktigere 

legemiddelbruk. 

Helsepersonell som kjenner 

pasientens legemiddelbruk og 

sykehistorie har de beste 

forutsetningene for å fange opp og 

melde bivirkninger. Når en 

bivirkningsmelding kommer direkte 

fra helsepersonell, kan 

bivirkningssentrene ta kontakt med  

melder og be om utfyllende 

informasjon. Bivirkningsmeldinger fra 

pasienter og pårørende supplerer 

bildet, og kan gi informasjon om 

andre typer legemiddelrelaterte 

problemer enn det som kommer frem 

i meldinger fra helsepersonell. Også 

internasjonalt er det økt interesse for 

bivirkningsmeldinger fra pasienter og 

pårørende.  

Nå kan helsepersonell også melde 

bivirkninger elektronisk via en felles 

meldesentral for uønskede hendelser 

i helsetjenesten. Det nye 

meldeskjemaet er brukervennlig og 

flere felter i skjemaet fylles ut 

automatisk med informasjon som 

hentes fra andre kilder.  

Bivirkningsrapporten for 2018 er 

utarbeidet av Legemiddelverket og gir 

en overordnet oversikt over hvor 

mange bivirkningsmeldinger 

Legemiddelverket mottar, hvem som 

melder, hvilke bivirkninger som 

meldes og for hvilke legemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representanter fra lagene som jobber med 

legemiddelovervåking og sikkerhet 



 
 

  

 Antall bivirkningsmeldinger i 2018 

VigiNor, den norske bivirkningsdatabasen mottok 5623 bivirkningsmeldinger i 2018. Dette er en økning på  

51 % fra 2017. Den markante økningen er grunnet endringer i rapporteringsreglene for legemiddelindustrien 

som skal melde alle bivirkninger – ikke bare de alvorlige, og en økning i bivirkningsmeldinger fra pasienter. 

 
Bivirkningsdatabasen 
 

Den nasjonale bivirkningsdatabasen, 

VigiNor samler bivirkningsmeldinger 

fra helsepersonell og pasienter. Den 

inneholder også bivirknings-

meldinger som er meldt inn til 

legemiddelindustrien og bivirkninger 

fra vitenskapelig litteratur. 

Legemiddelverket mottar også 

bivirkningsmeldinger knyttet til 

naturmidler og kosttilskudd. Disse 

meldingene videresendes til Mat-

tilsynet som har hovedansvaret for 

forvaltning av kosttilskudd i Norge. 

 

Meldinger fra helsepersonell 

vurderes av regionale legemiddel-

informasjonssentre (RELIS) i hver 

helseregion og de gir også 

tilbakemelding til melderne. 

Vaksinebivirkninger fra helse-

personell håndteres av Folkehelse-

instituttet (FHI). Legemiddelverket 

mottar elektroniske bivirknings-

meldinger direkte fra pasienter og 

pårørende. Disse saksbehandles av 

Legemiddelverket, men det er ikke 

mulig å gi individuell tilbakemelding 

til pasienter fordi pasient-

informasjonen er anonymisert.
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Spontanrapporteringssystemet 
Spontanrapporter er 

bivirkningsmeldinger fra helsepersonell 

og pasienter, basert på erfaring med 

legemidlene i klinisk bruk. 

Spontanrapporteringssystemet skal ikke 

registrere alle bivirkninger som oppstår. 

Det er spesielt nye, uventede og 

alvorlige bivirkninger som kan tilføre ny 

kunnskap. Bivirkninger meldes ved 

mistanke om sammenheng med 

legemiddelbruk. En årsakssammenheng 

mellom legemiddel og bivirkning er ikke 

nødvendigvis sikker. Siden vi ikke 

mottar meldinger om alle bivirkninger 

som forekommer, kan tallene ikke 

brukes til å beregne hvor ofte en 

bivirkning forekommer.  Tallene kan 

heller ikke benyttes til å sammenligne 

legemidlers bivirkningsprofil, fordi 

rapporteringsfrekvensen kan variere 

mye mellom ulike legemidler og 

påvirkes av en rekke andre forhold. 



 
 

















































































 

  
Kjønnsfordeling  

I 2018 var kjønnsfordelingen hos pasienter 

som har fått bivirkninger tilsvarende som 

tidligere år: 62,1 % av pasientene var kvinner, 

mens 32,2 % var menn. I 5,7 % av 

bivirkningsmeldingene var pasientens kjønn 

ikke oppgitt. 

0-19 år; 20%

20-39 år; 21%

40-59 år; 19%

60-79 år; 9%

80+ år; 1%

Ukjent alder; 30%

Aldersfordeling

Aldersfordeling i 2018 viser at det er flest 

bivirkningsmeldinger hos unge i alderen mellom 

0-19 og 20-39 år.  

Aldersfordelingen gjenspeiler ikke 

legemiddelforbruket i de ulike aldersgruppene.  

Det høye antallet meldinger i den yngste 

aldersgruppen er hovedsakelig knyttet til 

vaksinering, og har sammenheng med gode 

rutiner for melding av bivirkninger i 

barnevaksinasjonsprogrammet.  

 

0,55 

0,48 

0,37 

0,60 

Meldinger per 1000 innbygger 

fordelt på helseregion 

I 2018 var det gjennomsnittlig 1,06 meldinger per 

1000 innbygger i Norge.  

Det var høyest meldefrekvens i Helse Nord med 0,60 

meldinger/1000 innbygger, mens det var lavest hos 

Helse Midt-Norge med 0,37 meldinger/1000 

innbygger*. 

 

HELSE NORD 

HELSE MIDT-NORGE 

HELSE SØR-ØST 

HELSE VEST 

Et velfungerende 

spontanrapporteringssystem  

bør ha en meldefrekvens på minst 

0,3-0,4 meldinger per 1000 

innbygger per år. Alle helseregioner 

ligger over dette i 2018. 

 

*Landsgjennomsnittet for meldinger per innbygger er høyere enn snittet for hver 

helseregion fordi landsgjennomsnittet også inkluderer meldinger med ukjent helseregion 



 
 

Hvem melder? 

Antallet bivirkningsmeldinger 

mottatt direkte fra leger (ikke via 

legemiddelindustrien) gikk ned 

sammenlignet med årene før. Av de 

1835 bivirkningsmeldingene vi 

mottok fra leger i 2018, ble bare 812 

meldt direkte, mens 1023 tilfeller 

ble meldt via legemiddelindustrien. 

Leger bør melde direkte til 

Legemiddelverket/bivirknings-

sentrene. Disse meldingene 

inneholder ofte mer komplett  

 
informasjon, og Legemiddelverket 

og bivirkningssentrene kan kontakte 

melder for utfyllende opplysninger. 

Antall meldinger fra farmasøyter og 

advokater/rettsinstans er relativt 

stabilt, mens antall meldinger fra 

pasienter har økt de siste fem årene. 

Antallet meldinger fra gruppen 

«annet helsepersonell» varierer noe 

fra år til år, og har holdt seg stabil 

fra 2017 til 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivirkninger fordelt etter 
organsystem  

   

Meldeplikt 

Leger og tannleger har plikt til å 

melde dødelige og livstruende 

bivirkninger, bivirkninger som har 

gitt varige alvorlige følger eller 

nye og ukjente bivirkninger ved 

bruk av legemidler. Annet 

helsepersonell har ikke 

meldeplikt, men oppfordres til å 

melde. 
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Antall bivirkningsmeldinger fordelt på melderkategori
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Fordelingen av bivirkninger etter 

systemorganklasse viser at de 

hyppigst meldte bivirkningene var 

av generell art, som uvelhet, 

smerter, feber og tretthet, samt 

lokalreaksjoner på injeksjonsstedet. 

Mange av disse meldingene gjelder 

reaksjoner etter vaksinering. I likhet 

med tidligere år er også reaksjoner 

som hodepine, svimmelhet og 

kvalme, hjerneblødning og magesår 

ofte meldt. Til tross for variasjoner i 

meldingsgrunnlaget, er de ti  

 

 

systemorganklassene der det 

rapporteres flest bivirkninger 

stabile. 

Blant de 15 hyppigst meldte 

systemorganklassene var det i 

2018 en størst nedgang i 

gruppen psykiatriske lidelser. 

Samtidig var det størst økning 

med meldinger i gruppen 

produktrelaterte hendelser, og 

gruppen skader og forgiftninger. 

For de øvrige diagnosegruppene 

er endringene små.  
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De 15 hyppigst rapporterte systemorganklassene i bivirkningsmeldinger 
i 2017 og 2018

2018 2017

Bivirkninger fordelt etter systemorganklasse 

(diagnosegruppe) Systemorganklasse/ 

diagnosegruppe 

Systemorganklasser er grupperinger 
av bivirkninger etter hvor 
bivirkningen har sin opprinnelse (f. 
eks. hjerte) eller årsaken til 
bivirkningen (f. eks. infeksjoner). 
Systemorganklasse er det høyeste 
nivået av en hierarkisk ordning, 
MedDRA (Medical Dictionary for 
Regulatory Activities), som er 
standardisert medisinsk terminologi 
som brukes globalt. 
 



 
 

Utfall av bivirkninger 
 

  

    Utfall av bivirkningen på meldetidspunktet 
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Legemiddelverket mottok 175 

meldinger med dødelig utfall i 

2018. Andelen dødelige tilfeller er 

3 % (mot 4 % i 2017). Som 

tidligere er det legemidler som 

virker på blod og bloddannende 

organer (ATC-gruppe B) som 

mistenkes å ha bidratt til flest  

dødsfall med 32 % av meldte 

dødsfall. De fleste av dødsfallene 

er knyttet til behandling med de 

blodfortynnende legemidlene 

warfarin, rivaroksaban og 

apiksaban. Kreftlegemidler og 

legemidler som påvirker 

immunsystemet (ATC-gruppe L)  

mistenkes som årsak til 28 % 

av dødsfallene. Legemidler 

som virker på nervesystemet 

(ATC-gruppe N) mistenkes å 

være forbundet med 25 % av 

dødsfallene.  



 
 

  

  

 
    

 

 

 

 

  *Tall hentet fra Reseptregisteret 
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Blodfortynnende legemidler 
I 2018 kom det inn 195 meldinger 

om bivirkninger etter bruk av de 

blodfortynnende midlene 

rivaroksaban (Xarelto), dabigatran 

(Pradaxa), apiksaban (Eliquis), 

edoksaban (Lixiana) og warfarin 

(Marevan og Warfarin Orion). 

Dette er en økning i antall meldinger 

knyttet til blodfortynnende 

sammenlignet med 2017 (153 

meldinger). Økningen er størst for 

apiksaban (87 meldinger i 2018 mot 

58 i 2017). Dette kan delvis forklares 

med flere brukere.

Bruksmønsteret for 

blodfortynnende følger samme 

trend som for tidligere år: Flere 

pasienter behandles med DOAK, 

mens stadig færre pasienter 

behandles med warfarin.  

Omtrent 79 % av meldingene 

knyttet til blodfortynnende 

legemidler ble klassifisert som 

alvorlige – i de fleste tilfellene 

dreide det seg om blødninger. Dette 

er omtrent samme nivå som 

tidligere (82 % i 2017 og 85 % i 

2016).   

Warfarin Rivaroksaban Apiksaban Edoksaban Dabigatran 
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Antall brukere av blodfortynnende legemidler i Norge*

Antall brukere 2017 Antall brukere 2018

DOAK 

Rivaroksaban (Xarelto), 

dabigatran (Pradaxa), apiksaban 

(Eliquis) og edoksaban (Lixiana) 

blir samlet kalt for DOAK 

(direktevirkende orale 

antikoagulantia). Fordelen med 

DOAK i forhold til warfarin er at 

de kan gis i faste doser og at det 

ikke er behov for monitorering 

av pasienten i like stor grad som 

med warfarin. Alle DOAKene 

virker ved å hemme 

blodlevringsfaktorer, noe som 

gir en umiddelbar 

blodfortynnende effekt. 

*En bivirkningsmelding kan gjelde flere blodfortynnende midler, og summen av antall bivirkningsmeldinger for 

hvert enkelt blodfortynnende middel overstiger dermed det totale antallet. 



 
 

 

Elektronisk melding av 
bivirkninger 
Fra 1. november 2018 kunne 

helsepersonell melde bivirkninger 

elektronisk via en felles 

meldesentral for uønskede 

hendelser i helsetjenesten, som er 

utviklet av Helsedirektoratet (1). 

Foreløpig er det bare mulig å melde 

bivirkninger av legemidler, men 

løsningen skal utvides til å inkludere 

blant annet bivirkninger av vaksiner, 

kosttilskudd, kosmetikk og 

medisinsk utstyr. Det nye 

meldeskjemaet er brukervennlig og 

flere felter i skjemaet fylles ut 

automatisk med informasjon som 

hentes fra andre kilder.  Informasjon 

om legemidlet hentes for eksempel 

fra Legemiddelverkets tjeneste for 

forskrivning og ekspedisjonsstøtte 

(FEST) og informasjon om 

helsepersonellet hentes fra 

helsepersonellregisteret. 

Meldesentralen er i stadig teknisk 

utvikling og ny funksjonalitet vil 

komme på plass som vil gjøre 

brukervennligheten og prosessen 

med å melde bivirkninger enklere 

for helsepersonell.  

Det nytter å melde! 
Bivirkningsmeldinger er et viktig 

verktøy for å skaffe mer informasjon 

om legemidler og sørger for riktig og 

trygg bruk. Ved godkjenningen av et 

nytt legemiddel vurderes 

legemidlets nytte mot risikoen for 

bivirkninger. Da er det ofte 

begrenset informasjon tilgjengelig 

om hvordan legemidlet virker fordi 

pasienter i kliniske studier er nøye 

utvalgt og mer ensartet som gruppe. 

Sjeldne bivirkninger viser seg ofte 

først etter en tids bruk når 

legemidlet brukes på ulike typer 

pasienter i ulike aldersgrupper, som 

bruker andre legemidler samtidig og 

som har forskjellig sykdomsbilde. 

Ved hjelp av bivirkningsmeldinger 

kan nye, uventende, alvorlige 

bivirkninger avdekkes mens 

legemidlet er i bruk. Det er viktig å 

samle inn denne informasjonen 

fortløpende, for å gjøre en 

kontinuerlig vurdering av nytte mot 

risikoen i vanlig klinisk bruk. 

I 2018 ble legemidlet Zinbryta 

(daklizumab) som brukes til 

behandling av multippel sklerose 

(MS) trukket fra markedet på grunn 

av tilfeller av betennelse i hjernen 

(encefalitt) og hjernehinnen 

(meningoencefalitt). Dette var en 

konsekvens av meldte bivirkninger i 

Europa, som ble nøye vurdert av det 

europeiske legemiddelkontoret, 

EMA (1). 

Det ble også meldt om tilfeller av 

alvorlig leverskade ved bruk av 

Esmya (ulipristal), et legemiddel som 

brukes i behandling av godartede 

muskelknuter i livmoren. 

Bivirkningsmeldingene ble vurdert – 

og konsekvensen var at bruken 

Esmya ble innskrenket, samtidig 

som det ble oppfordret til å ta 

leverfunksjonsprøver av alle 

pasienter som bruker Esmya – både 

før, under og etter behandling (2). 

Både Zinbryta og Esmya er relativt 

nye legemidler; etter tiltakene som 

er gjort på grunnlag av 

bivirkningsmeldingene er 

behandlingen av disse 

pasientgruppene nå tryggere. Det er 

nå mer vanlig å godkjenne 

legemidler raskt, for deretter å 

overvåke både effekten av 

legemidlet og bivirkningene ved at 

de enten meldes spontant, eller at 

man gjør oppfølgende studier. Det 

er derfor viktig at helsepersonell og 

pasienter er oppmerksomme på 

bivirkninger og melder -  slik at det 

raskt kan gjøres tiltak hvis det er 

behov for det.  

1. Statens legemiddelverk, MS-legemidlet Zinbryta trekkes fra markedet. 05.04.2019. Tilgjengelig fra:  https://legemiddelverket.no/nyheter/ms-legemidlet-zinbryta-

trekkes-fra-markedet 

2. Statens legemiddelverk, Esmya og leverskade – nye begrensninger i bruk, ny kontraindikasjon og krav til oppfølging under behandling. 05.04.2019. Tilgjengelig fra:  

https://legemiddelverket.no/nyheter/esmya-og-leverskade-nye-begrensninger-i-bruk-ny-kontraindikasjon-og-krav-til-oppfolging-under-behandlingen 

 

https://legemiddelverket.no/nyheter/ms-legemidlet-zinbryta-trekkes-fra-markedet
https://legemiddelverket.no/nyheter/ms-legemidlet-zinbryta-trekkes-fra-markedet
https://legemiddelverket.no/nyheter/esmya-og-leverskade-nye-begrensninger-i-bruk-ny-kontraindikasjon-og-krav-til-oppfolging-under-behandlingen
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