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Min bakgrunn
Avdeling for farmasøytiske tjeneste, ved Sykehusapoteket i Bergen, < 1 år

◦ Haraldsplass diakonale sykehus, lokalsykehus 

◦ Psykiatrisk klinikk (Sandviken sykehus) 

◦ Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

RELIS
◦ Bivirkningsansvarlig i RELIS Vest

◦ Samarbeid/prosjekt med Legemiddelverket

+ Sykehusapoteket i Bergen og Trondheim - kommunehelsetjenesten

Bivirkninger



Ny forskrift - bivirkningsregisterforskriften
Nytt i forskriften

 Utvidet meldeplikt, til så og si alt helsepersonell

 Bivirkningsdatabasen har blitt et helseregister

 Krav til samtykke fra pasient er fjernet

I tillegg

 Elektronisk melding, med mulighet for vedlegg

§
Fra 1. jan 2020

www.melde.no

http://www.melde.no/


Hvordan jobbe med bivirkningsarbeid (1) 
– melde bivirkninger 

Kunnskap om legemiddelovervåking og meldeplikten
◦ Orientere om meldeplikten for nye helsepersonellgrupper

◦ Repetere meldeplikten for leger 

◦ Hensikten med meldesystemet

◦ Hvordan melde

o Bivirkningsregisterforskriften (se Lovdata)

o www.legemiddelverket.no

o www.relis.no

o www.fhi.no (se Bivirkninger av vaksine)

o www.melde.no

http://www.legemiddelverket.no/
http://www.relis.no/
http://www.fhi.no/
http://www.melde.no/








Fra rapport om bivirkninger av covid-vaksine
…

Bivirkningsmeldingene vurderes løpende. Alvorlige meldinger prioriteres først. Rapportene vil derfor kunne gi 
et skjevt bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige bivirkningsmeldinger.

…

Bivirkninger meldes på mistanke og rapportene beskriver hendelser som er oppstått etter vaksinasjon. At en 
hendelse er meldt betyr ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng mellom den mistenkte bivirkningen 
og vaksinen. Kjente bivirkninger er omtalt i produktinformasjonen.



Pasienter og pårørende kan 
melde bivirkninger via www.helsenorge.no

http://www.helsenorge.no/


Hvordan jobbe med bivirkningsarbeid (2) 
– bivirkningskontakt

Bivirkningskontakt (ambassadør )
◦ Farmasøyt, sykepleier, lege …

◦ Hvem som helst med interesse, og anledning

◦ Ekstra opplæring, kompetanseheving

◦ Gjerne i nettverk

Oppgaver f.eks.:
◦ Gi andre opplæring i meldesystemet

◦ Oppfordre til melding

◦ Bistå eller melde på vegne av

◦ Følge opp Kjære helsepersonellbrev, nyheter mv

◦ Prosjekter/studier



Hvordan jobbe med bivirkningsarbeid (3) 
– bivirkningsfokus overalt

Alvorlige bivirkninger: Bivirkninger som innleggelsesårsak. Hvordan oppdage 
og håndtere på beste måte? Kan reinnleggelser pga bivirkninger forebygges?
Forbedringsmuligheter i epikrise, pasientinformasjon mv?

Vanlig bivirkninger: Hva er vanlige bivirkninger på «din» post/institusjon? 
Kan flere forebygges? Kan de oppdages tidligere? Kan de behandles bedre?

Informasjon om bivirkninger: Hvordan lese og forstå bivirkningsinformasjon i 
FK/SPC. Svart trekant. Risikominimeringstiltak.

Pasientens erfaring: LMS, LMG, Pasientsamtaler – har pasienten gjort 
endringer/autoseponert pga bivirkninger. Ønsker pasienten å melde en 
bivirkning? Behov for pasientskriv? Kursing?



Lykke til!


