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Direct healtcare professional
communication (DHPC)

A communication intervention by which
important safety information is 
delivered directly to individual
healthcare professionals by a marketing
authorisation holder or a competent
authority, to inform them of the need to 
take certain actions or adapt their
practices in relation to a medicinal
product. 

Beskrevet i Guideline on good
pharmacovigilance practices (GVP) 
Module XV – Safety
communication

Risk minimisation measures
(aRMM) usually include
educational materials aimed to 
minimise an important risk and/or 
to maximise the risk-benefit
balance of a medicinal product. 

Beskrevet i Guideline on Good 
Pharmacovigilance Practices (GVP) 
module XVI – addendum I –
Educational materials

Opplæringsmateriell



Sikkerhetsmateriell utsendt i samarbeid 
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Legemiddelverkets sikkerhetslogo

• Når distribusjon av DHPC eller opplæringsmateriell skjer i 
samarbeid med Legemiddelverket – merkes materiellet 
alltid med Legemiddelverkets sikkerhetslogo 

• For å få lov å bruke logoen må det være klart at det er viktig 
sikkerhetsinformasjon – og ikke informasjon om 
legemiddelmangel, kvalitetssvikt og andre forhold som ikke 
inkluderer informasjon om bivirkninger og sikkerhet.  



Prosess for DHPCs og 
opplæringsmateriell 

1
• Et behov for å kommunisere 

sikkerhetsinformasjon til helsepersonell og 
pasienter 

2
• Vurdering av norske oversettelser, layout og 

målgrupper

3

• Distribusjon til målgrupper
• Publiseringer
• Varsler



3
• Distribusjon til målgrupper
• Publisering
• Varsler 



Hvordan kan vi gjøre sikkerhetsinformasjon lett 
tilgjengelig for helsepersonell? 
Er papir den beste måte å distribuere på? Hva er 
alternativene? 

Er det mulig å gjøre distribusjonen både direkte og 
individuell – og samtidig elektronisk? 

Prosjekt for å gjøre sikkerhetsinformasjon 
tilgjenglig elektronisk



Distribusjon av sikkerhetsmateriell i 2018 –
ved oppstart av prosjektet

• Alt sikkerhetsmateriell ble sendt per post – til 
alt helsepersonell i Norge – fastleger, 
spesialister, apotek og regionale 
legemiddelinformasjonssentre etc. 

• I tillegg ble DHPCene publisert på 
Legemiddelverkets hjemmesider og det ble 
laget varsler for hvert brev i journalen til 
pasienten og i Felleskatalogen

• Opplæringsmateriell ble publisert hos 
Felleskatalogen

• Sammendrag i Tidskriftet for Norske 
legeforening, og i sosiale medier for utvalgte 
DHPCer
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Post og epost

• Forskrivere og andre relevante leger når fortsatt 
primært på post  

• Fra mars 2019: distribusjon til alle apotek av alt 
sikkerhetsmateriell skjer via e-post

• Komplett liste med e-postadresser til apotekene er 
tilgjengelig på forespørsel hos Felleskatalogen 

• Felles mal for emnefelt 
• Bruk av logo
• Sparer ressurser og miljø

Post E-post



Nyhetssak og arkiv på hjemmesidene: 

Legemiddelverkets nettsider –
legemiddelverket .no

Legemiddelv
erket.no



Nytt om legemidler – Tidskriftet for den 
norske legeforening  

• legemiddelverket.no
• tidskriftet.no

Tidsskriftet

http://www.legemiddelverket.no/
https://tidsskriftet.no/nytt-om-legemidler


Varsler i forskrivningsøyeblikket i 
pasientjournalen 

• PhV-medarbeider lager et varsel – en kort oppsummering av 
nøkkelinformasjonen i DHPCet i Legemiddelverkets system for forskrivning og 
ekspedisjonsstøtte (FEST) 

• Varslet kobles til riktig virkestoff eller handelsnavn 
• Gyldig i 3-6 måneder eller lengre hvis det er behov for det

Varsler

Norsk forskrivningsmodul



Samarbeid med Felleskatalogen

Felleskatalogen



Nettsidevisning



App visning

Bilde: digitalhealth.net



Pasientvarsler i Felleskatalogen

Important
information!

Please read



PasienterHelsepersonell



Varsler i apotekkjedenes intranett

Apotekkjedene



Samarbeid med Apotekforeningen
Intranet

Newsletter

Apotek-
foreningen 
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Fremtidige initiativer og utfordringer: 
distribusjon til leger 

• Epostadresser til leger og enkelte andre 
grupper helsepersonell er ikke tilgjengelig 
for oss – hverken for MT-innehaver eller 
Legemiddelverket 

• Vi er i kontakt med Legeforeningen 
• DHPCene er godt kommunisert gjennom 

varsler i journalsystemet – i 
forskrivningsøyeblikket

• Enkelte DHPCer er det viktig å distribuere  
etter eller mellom forskrivninger



Summary

Vi har gjort noen endringer for å spre informasjon bredt og 
elektronisk til noen grupper helsepersonell – men vi har 
fortsatt noen utfordringer som ligger foran oss
Vi må fokusere på hvordan informasjonen skal distribueres 
slik at helsepersonellet får informasjonen når de trenger det-
der de jobber
Distribusjonen er et samarbeid mellom MT-innehaver og 
Legemiddelverket, og vi oppfordrer MT-innehaver til å finne 
gode løsninger sammen med oss



Follow us

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no
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