
Evalueringsrapport fra pilot om endret rutine for 
opplæringsmateriell 
 

Bakgrunn 
Legemiddelfirmaer er pålagt å gjennomføre informasjonstiltak for å redusere risikoen for bivirkninger 

ved bestemte legemidler. Legemiddelverket og EMA vurderer hvilke tiltak som er nødvendige for 

hvert legemiddel. Opplæringsmateriell er et slikt tiltak, kalt ekstra risikominimeringstiltak (additional 

risk minimisation measure – aRMM).  

Ikke alle legemidler har opplæringsmateriell – det er kun de legemidlene hvor det er spesielt viktig å 

informere om: 

• Forhold helsepersonell og pasienter må være oppmerksom på for at legemidlet skal brukes 

riktig 

• Pasientgrupper som må følges spesielt ved bruk av legemidlet 

• Eventuelle bivirkninger det er viktig å være oppmerksom på 

Opplæringsmateriellet skal bidra til sikker, riktig og trygg bruk av legemidlet og oppdateres etter 

hvert som det kommer ny informasjon, og er ett krav for markedsføring av legemidlet for de 

produktene det er bestemt at det skal være et slikt tiltak. 

Legemiddelverket hadde de siste årene i forkant av piloten opplevd god kvalitet på 

opplæringsmateriell som ble sendt inn til vurdering av legemiddelfirmaene. Fra 10. november 2020 

startet derfor Legemiddelverket en pilot hvor opplæringsmateriell ikke lenger ble vurdert før bruk. 

Den generelt gode kvaliteten på opplæringsmateriell og opplæringsmateriell til 

graviditetsforebyggende programmer betydde at Legemiddelverket i hovedsak korrigerte skrivefeil 

og gjorde andre mindre rettelser under vurderingen av materiellet. Prosedyren for saksbehandling av 

dette materiellet ble derfor endret til at Legemiddelverket fremover skulle ta stikkprøvebaserte tilsyn 

på endelig versjoner av materiell. Hensikten med endringen var å gjøre prosessen enklere for MT-

innehaver og ville også bety at opplæringsmateriell fremover raskere vil kunne tas i bruk ved både 

implementering av nytt materiell, samt ved oppdateringer av eksisterende materiell. MT-innehaver 

har som tidligere fortsatt hatt ansvaret for at opplæringsmateriell har tilfredsstillende kvalitet. 

Legemiddelverket utviklet i forbindelse med den nye ordningen noen støtteverktøy som 

legemiddelfirmaene skulle bruke i utformingen av materiellet på norsk. Disse støtteverktøyene og 

veiledningen ble publisert på våre hjemmesider, og inkluderte blant annet 3 opplæringsmoduler som 

inneholder de viktigste aspektene ved utformingen av opplæringsmateriell. 

Evaluering av piloten 
Piloten skulle i utgangspunktet bli evaluert februar 2021, men på grunn av stor belastning med 

COVID-19-relatert arbeid ble dette utsatt til februar 2022. Siden den gang har vi tatt ut 12 

innsendinger av opplæringsmateriell til et stikkprøvebasert tilsyn. Materiellet har blitt valgt ut både 

tilfeldig, og basert på tidligere erfaringer med legemiddelfirmaenes materiell. Hvert innsendte 

opplæringsmateriell hadde også ett variert antall opplæringsmateriell, men inkluderte blant annet 

brosjyrer til helsepersonell, sjekkliste til forskriver, brosjyrer til pasienter/omsorgspersoner, 

pasientkort og følgebrev. Til sammen ble det evaluert 37 forskjellige opplæringsmateriell fra 12 

https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/retningslinjer-for-utarbeidelse-og-distribusjon-av-oppleringsmateriell#oppl%C3%A6ringsmateriell-i-%C2%ABny-ordning%C2%BB
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/sikkerhetsinformasjon-for-legemiddelfirma/retningslinjer-for-utarbeidelse-og-distribusjon-av-oppleringsmateriell#oppl%C3%A6ringsmateriell-i-%C2%ABny-ordning%C2%BB


innsendinger. Kun ett legemiddelfirma ble vurdert to ganger, og dermed var det 11 forskjellige 

legemiddelfirmas opplæringsmateriell som ble vurdert. 

De elementene som er vurdert er hvilken informasjon som er gitt, språk, grafisk profil, distribusjon og 

annet. For alle elementer er det brukt en vurderingsskala fra 1-5 hvor 1 er svært dårlig, 3 er 

akseptabelt og 5 er svært godt.  

Informasjon som er gitt 
Det er vurdert om informasjonen som er gitt i opplæringsmateriellet legemiddelfirmaene inkluderer 

alle punkter som er påkrevd, fra risikohåndteringsplanen (RMP), og hvilken informasjon som er 

formidlet. Det er også vurdert om firmaene har tatt med annen informasjon enn det som står 

beskrevet i risikohåndteringsplanen. 

Språk 
Det er vurdert om språket i opplæringsmateriellet er lettforståelig og tilpasset norske forhold og 

relevante målgrupper, f.eks. om det er forenklet på en hensiktsmessig måte for 

pasienter/omsorgspersoner hvor opplæringsmateriellet er rettet mot denne gruppen. 

Grafisk profil 
Det er vurdert om opplæringsmateriell inneholder grafiske elementer som er kommersielt relatert. 

Bilder, illustrasjoner og andre grafiske elementer skal ha en hensikt og kun brukes til å bidra til økt 

forståelse av teksten ovenfor brukeren. Oppsettet til opplæringsmateriellet er også sett på i denne 

kategorien, for å vurdere om materiellet er satt opp på en hensiktsmessig måte som gjør det 

oversiktlig og lett for bruker å navigere seg. 

Distribusjon 
Det er vurdert hvilke målgrupper legemiddelfirmaene har definert for materiellet sitt, og 

distribusjonsmetoden for å nå disse gruppene. Det er også vurdert om det er hensiktsmessig å 

distribuere materiellet direkte til målgruppene, f.eks. ved minimale endringer eller små 

oppdateringer, eller om det hadde vært nok å kun oppdatere materiellet sitt elektronisk. 

Annet 
Legemiddelverket ønsker at alt opplæringsmateriell skal være tilgjengelig på www.felleskatalogen.no 

(FK), blant annet fordi dette er den mest brukte kilden til legemiddelinformasjon av helsepersonell. 

Det er derfor vurdert om legemiddelfirmaene har lagt ut opplæringsmateriellet sitt på FK. Andre 

faktorer som er vurdert er om standardtekster er brukt, f.eks. om hvor en kan melde bivirkninger, 

svart trekant og logo om sikkerhetsmateriell, som Legemiddelverket har utarbeidet. Det er vurdert 

om opplæringsmateriellet er harmonisert med originator hvis materiellet er for et generisk produkt. I 

tillegg er det vurdert om legemiddelfirmaene har merket opplæringsmateriellet med versjonsnr., lagt 

ved kontaktinfo, og referanse til hvor opplæringsmateriellet kan finnes elektronisk. 

Sammendrag av resultater og diskusjon 
 Informasjon Språk Grafisk profil Distribusjon Annet 

Høyeste 
vurdering 

5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 

Laveste 
vurdering 

3,5 1,5 3,0 3,0 3,0 

Gjennomsnittlig 
vurdering 

3,9 3,6 3,5 4,0 3,8 

Tabell 1: Oversikt over høyeste, laveste og gjennomsnittlig vurderinger gitt for opplæringsmateriell. 

http://www.felleskatalogen.no/


Hvert opplæringsmateriell ble vurdert av 2 personer, og deretter gitt en gjennomsnittlig vurdering for 

hvert av elementene. Fra tabell 1 ser vi at gjennomsnittlig vurdering for hvert element lå mellom 3,5 

og 4,0 som betyr at opplæringsmateriellet gjennomsnittlig var på et akseptabelt og godt nivå. Ingen 

av opplæringsmateriellene som ble vurdert fikk en lavere vurdering på 3 på noen av elementene, 

med unntak av et legemiddelfirma som fikk en vurdering på 1,5 på språk. Dette 

opplæringsmateriellet var generelt dårlig utformet, men spesielt språket var dårlig oversatt, og det 

var vanskelig å forstå hva budskapet var i materiellet. Dette produktet var også generisk og hadde 

dermed allerede ett opplæringsmateriell som det kunne vært harmonisert med. Dette 

legemiddelfirmaet vil få tilbakemelding om at materialet må utarbeides på nytt og harmoniseres med 

eksisterende opplæringsmateriell og sendes inn ved tidligste mulighet. Med unntak av dette ene 

materiellet var språket i alle opplæringsmateriellene godt, tilpasset målgruppen og norske forhold. 

Opplæringsmateriellet som ble vurdert hadde også hovedsakelig med alle elementer som var 

påkrevd fra risikohåndteringsplanen. For to av legemiddelfirmaene var det noe manglende 

informasjon som skulle vært med i materiellet, og dette vil bli etterspurt i en tilbakemelding til 

legemiddelfirmaet.  

Det var heller ikke mange ting å kommentere på når det gjaldt den grafiske profilen. Alle 

illustrasjoner og bilder som ble brukt hadde en hensikt, og fargebruk var på et akseptabelt nivå. Det 

ble sett flere steder at firmaene hadde firmalogo flere steder på opplæringsmateriellet, og kravet er 

at firmalogo kun skal vises ett sted på hvert opplæringsmateriell (GVP Module XVI. Add I.4.). Noen 

opplæringsmateriell hadde også forbedringspotensialer i utformingen av materiellet når det gjaldt 

oversiktlighet og brukervennlighet, men dett var i stor grad akseptabelt. 

Legemiddelfirmaene hadde gjort gode vurderinger når det gjaldt distribusjonsmåte og målgrupper. 

Kun for ett av legemiddelfirmaene mente vi at det hadde vært tilstrekkelig å oppdatere materiellet 

sitt elektronisk og på Felleskatalogen da det var minimale endringer i oppdateringen, mens firmaet 

hadde bestemt å sende dette ut per post på nytt til legene.  

Syv av de tolv innsendte pakkene med opplæringsmateriell var å finne i Felleskatalogen (FK), og 

dermed var det fem av disse som manglet, hvorav 2 av disse hadde skrevet at de skulle legges ut på 

FK i fremtiden. Fem av det vurderte opplæringsmateriellet manglet informasjon om hvor bivirkninger 

skulle meldes, fire legemiddelfirmaer hadde ikke brukt Legemiddelverkets logo for 

opplæringsmateriell, 2 firmaer manglet informasjon om hva svart trekant var, og 2 firmaer manglet 

også tydelig merking av versjonsnummer. Disse firmaene vil få tilbakemelding snarest om at dette 

må rettes på ved neste innsending, men vi er av den mening at disse elementene ikke er avgjørende 

for om målgruppene får den informasjonen de skal ha.  

Etter vår vurdering mener vi at ordningen fungerer på et akseptabelt nivå. De aller fleste 

legemiddelfirmaene hadde godt utarbeidede opplæringsmateriell, som var oversiktlig, med klart 

språk, budskap og all den nødvendige informasjonen de skulle ha med. Det var forbedringspunkter 

hos de aller fleste, og Legemiddelverket kan fremover jobbe med å gjøre firmaene klar over at det 

finnes en veiledning og støtteverktøy på våre sider, men materiellet var godt nok hos alle unntatt ett 

firma for å informere målgruppene om den risikoen som var forbundet med deres legemiddel. Vi 

mener at fordelene med denne ordningen foreløpig oppveier risikoen for at et legemiddelfirma ikke 

følger kravene som er satt i GVP Module XVI Addendum I eller Legemiddelverkets egen veiledning.  

Tilbakemeldingen fra Legemiddelfirmaene (via Regulatorisk utvalg i LMI) er at firmaene er godt 

fornøyde med ordningen der kun endelig versjon sendes til Legemiddelverket. De synes at 

informasjonen på våre hjemmesider og online-kurset er bra og brukervennlig.  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-practices-gvp-module-xvi-addendum-i-educational-materials_en.pdf


Konklusjon 
Den nye ordningen for opplæringsmateriell fungerer etter vår mening etter hensikten. De aller fleste 

legemiddelfirmaene og deres materiell som ble vurdert var i hovedsak tilfredsstillende og etter 

kravene som er utarbeidet i Legemiddelverkets veiledning og i GVP Module XVI Addendum I.  

Vi foreslår at piloten videreføres permanent, og at ordningen evalueres løpende etter behov. 


