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Hensikt

• Studie I:  Tidsbruksstudien
• Hvor lang tid bruker man på å svare på spørsmål ved 

legemiddelinformasjonssentrene?

• (Hvilke faktorer er det som påvirker den totale tidsbruken?)

• Studie II: Kvalitetsstudien
• Sammenligne svarene fra ulike legemiddelinformasjonssentre

• Svarer de det samme?

• Kvaliteten på svarene

• (Er det sammenheng mellom tidsbruk og kvalitet?)

Materiale 

• 11 skandinaviske legemiddelinformasjonssentre ble invitert til å delta
• Åtte deltok (syv i studie II)

• Alle sentrene er tilknyttet enheter for klinisk farmakologi ved ulike 
sykehus, og  bemannet av farmasøyter og leger

• Sentrene tjener samme hensikt
• Svare på spørsmål om legemidler fra helsepersonell

• Pasientspesifikke spørsmål utgjør de fleste av spørsmålene

• Svar dokumenteres skriftlig i ulike databaser

• Ulikheter mellom sentrene i forhold til
• Spørsmålsstillere (leger (spesialist vs primærhelsetjeneste), farmasøyter)

• Saksbehandlere (yrke og erfaring)

• «Stil» - konkrete arbeidsmetoder

Studie I: Tidsbruksstudien
Metode

• Innsamling av data 14. januar – 10. mars 2013 (elektronisk)

• Alle saksbehandlere registrerte hvor lang tid (minutter) de brukte på 
• Å søke etter litteratur
• Å lese/kritisk vurdere litteratur
• Å skrive et svar
• Kvalitetssikring
• Annet

• I tillegg ble en rekke andre variabler registrert 
• Bakgrunnsvariabler for saksbehandler (kjønn, PhD, erfaring ved senteret)
• Variabler knyttet til spørsmålet (kategori, antall legemidler osv.)
• Hvordan man jobbet med spørsmålet

Ved besvarelse av legemiddelspørsmål

Studie I – Tidsbruksstudien
Resultater

• 718 spørsmål inkludert av 769 mulige (93 %) i perioden
• Hvert senter bidro med mellom 34 og 198 spørsmål i perioden
• Gjennomsnittlig tidsbruk 178 minutter (median 127)

• Tidsbruk per spørsmål varierte fra 4 til 2540 minutter per spørsmål
• Faktorer som påvirker tidsbruk er for eksempel

• Saksbehandlers erfaring (> 2 år)

• Svarfrist

• Antall kilder man søker i 

Publisert i Eur J Clin Pharmacol
September 2014. 
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Studie I – Tidsbruksstudien
Resultater II – senterforskjeller
Gjennomsnittlig tidsbruk

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Ti
m

e
 (

m
in

u
te

s)

Centre number
Fig. 2

Others

Quality assuring

Formulating an answer

Reading and critically evaluating the literature

Searching for literature

Publisert i Eur J Clin Pharmacol September 2014. 
Doi: 10.1007/s00228-014-1749-z

Studie II – Kvalitetsstudien
Metode
• I perioden januar-mars 2013 stilte vi seks studiespørsmål samtidig til syv

av legemiddelinformasjonssentrene
• Spørsmålene ble stilt av allmennpraktiserende leger med tilhørighet til sentrene

• Sentrene var informert om at vi ville stille studiespørsmål i perioden, men 
saksbehandlerne visste ikke hvem som skulle stille dem eller hvor mange 
spørsmål det gjaldt
• I teorien skulle de være blindet for hvilke spørsmål som var studiespørsmål

• Svarene (n=42) ble anonymisert for saksbehandler og senter og sendt ut 
til de som skulle vurdere kvaliteten på svarene
• I teorien skulle fagvurdererne være blindet for hvilket svar som kom fra hvilket 

senter
• I realiteten lot ikke dette seg gjøre 100 %

Studie II – Kvalitetsstudien
Metode forts

• Alle svarene ble vurdert av 
• Et internt fagpanel bestående av kliniske farmakologer (n=7)

• Et eksternt fagpanel bestående av allmennpraktiserende leger (n=6)
• Disse fikk 10 000 kr hver i honorar 

• Fagpanelene ble bedt om å vurdere svarene etter hhv. 22 (interne) og 
29 (eksterne) kvalitetskriterier
• Kriteriene er utarbeidet av prosjektgruppa, basert på tidligere publisert 

litteratur og egen kjennskap til spørsmål - svartjenestene

• Kriteriene var formulert som spørsmål som skulle skåres på fem-punkts skala + 
fritekst

• Svarene er også vurdert av språkkonsulentfirmaet NTB Arkitekst (n=1)
• Disse utarbeidet selv 10 kvalitetskriterier som skulle skåres fra 1 til 5

Studie II - Kvalitetsstudien
Vurdering av studiespørsmål
1. Alendronat og osteonekrose

2. Absorpsjon av legemidler etter 
gastrisk bypass

3. Valg av antidepressiva ved 
graviditet

4. Ginkgo biloba og økt 
blødningsfare

5. Nedsatt kognitiv funksjon ved 
polyfarmasi

6. Salazopyrin og amming

Internt fagpanel (n=7)
Eksplisitte kriterier + kvalitative vurderinger

Eksternt fagpanel (n=6)
Eksplisitte kriterier + kvalitative vurderinger

Ekstern språkvurdering (n=1)
Eksplisitte kriterier + kvalitative vurderinger

7 svar på hvert 
av spørsmålene 

(n =42)

Studie II – Kvalitetsstudien
Resultater I - Fagpanelene
Svar på alle spørsmål for alle sentre

• Hva er ditt totalinntrykk av svaret?

• Svært dårlig – 1

• Dårlig – 2

• Tilfredsstillende – 3

• Godt – 4 

• Svært godt – 5

• Høyeste gjennomsnittsskår på et svar: 4,4

• Laveste gjennomsnittsskår på et svar: 2,2 

Gj.sn. internt 
fagpanel

Gj.sn. eksternt 
fagpanel

Gj.sn. totalt

Senter A 3,5 3,5 3,5

Senter B 3,6 4,1 3,8

Senter C 3,6 3,9 3,8

Senter D 3,6 3,7 3,7

Senter E 4,2 3,7 4,0

Senter F 3,1 3,1 3,1

Senter G 3,4 3,6 3,5

Totalt 3,6 3,7 3,6

Studie II – Kvalitetsstudien
Kvalitetskriterier - et utvalg resultater (Høyest mulige skår = 5, laveste = 1)

Kvalitetskriterier Gjennomsnitt 
Eksterne 

Gjennomsnitt 
Interne

Relevans 4.1 4.2

Nytteverdi i klinisk praksis 3.9 -

Ville du følt deg trygg på å ta en 
avgjørelse om behandling, basert 
på dette svaret?

3.6 -

Er det gitt konkrete råd om 
hvordan problemstillingen skal 
håndteres?*

4.2 4.4

Er alle relevante vinklinger av 
problemstillingen dekket?

- 3.7

*1 = nei, 5 = ja
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Studie II – Kvalitetsstudien, eksempel I 
Studiespørsmål – gastrisk bypass

• Har et økende antall pasienter i praksis som har vært igjennom 
fedmekirurgi med gastrisk bypass. Aktuelt er en pasient som 
gjennomgikk dette for et års tid siden, nå behov for trippelkur (somac
40 mg x 1, flagyl tbl 400 mg x 2 pluss amoxicillin tbl 750 mg x 2) pga
ulcussymptomer, Helicobacter-positiv. Hvordan vil opptaket av 
legemidler være? Må det gjøres dosejusteringer? Pas. kommer til meg 
på kontoret i overmorgen, fint om jeg kan få svar til da.

Studie II - Kvalitetsstudien
Eksempel I - resultater

• Tidsbruk for å svare på spørsmålet varierer fra 120 til 639 minutter 

• Svar
• Alle sentre finner lite dokumentasjon for problemstillingen
• Seks sentre anbefaler å starte behandling med normaldosering
• Ett senter gir ingen konkret anbefaling om dosering

• Diskuteres i fagpanelene:
• Ulike «praktiske råd» i tekstene

• Behandlingstid 14 dager (n =1)
• Test (pustetest) for H. pylori etter behandling (n=2)
• Vurder effekten av behandlingen (n=3) – og gjør evt. tiltak basert på dette
• Monitorering av serumkonsentrasjon (n=1)

• «Farmakoteknisk» språkbruk 
• Umiddelbart tror jeg ikke de fleste læger kender til cmax, tmax og AUC og man kan godt blive 

lidt forvirret over, OM det betyder noget. (Ekstern fagvurderer)

Studie II – Kvalitetsstudien, Eksempel II
Studiespørsmål – ginkgo biloba

• Har registrert at bruk av gingko biloba blant pasienter i 
hjemmetjenesten og sykehjemmet i kommunen er ganske utstrakt, 
dette skal fungere mot dårlig blodsirkulasjon. Mener å ha sett at 
gingko kunne forlenge blødningstida. Hvilken dokumentasjon finnes 
på dette og hvor relevant er det ift for eksempel marevan, Albyl-E, 
plavix og klexane?) 

Studie II, Kvalitetsstudien
Eksempel II - resultater
• Tidsbruk varierer fra 42 til 964 minutter

• Svar
• Alle sentrene kommenterer at dokumentasjonsgrunnlaget er tynt
• Fem sentre anbefaler «forsiktighet», også med tanke på manglende 

dokumentasjon på effekt av ginkgo biloba
• Ett senter sier ginkgo biloba kan kombineres med de aktuelle legemidlene
• Ett senter gir ingen konkrete råd om det kan/ikke kan brukes

• Diskuteres i fagpanelene:
• Forsiktighetsprinsippet – hva innebærer dette?

• Konklusjonen «forsiktighetsprinsippet anbefales» burde som hos flere andre vært 
diskutert mer og burde endt opp med en klarere konklusjon. (Ekstern fagvurderer)

• Bruk av vedlegg til svaret
• Alt som har relevans for svaret til spørsmålsstiller bør inngå i det dette?
• Ikke forvent at vedlegg leses (i hvert fall ikke større vedlegg eller vitenskapelige artikler)

Studie II – Kvalitetsstudien
Kriterier for språklig kvalitet (Alle skåret fra 1 (lavest) til 5 (høyest)

Har teksten en klar disposisjon/inndeling?
• Avsnitt, overskrifter

Er det lett for leseren å forstå hvem som skal utføre 
handlingene som beskrives i teksten?
• Direkte henvendelse til spørsmålsstiller (du/dere)

Bruker svarene begreper som er brukt i spørsmålene? Har svartekstene referanser og/eller vedlegg? (ja/nei)

Problematiseres begrepene (forklares, utdypes, 
beskrives med andre ord)?

Introduseres, forklares eller trekkes referanseteksten 
og/eller vedleggene inn i svarteksten?
• Det kan være enklere for leseren å forholde seg til 

referansene når disse trekkes inn i teksten.

Er teksten skrevet i konkret stil?
• Aktive formuleringer foretrekkes. Man/vi antar at 

dette skyldes fremfor det antas at dette skyldes.

Gis tilbakemeldingene spredt eller samlet?
• Det vurderes som nyttig at konklusjonen gjentas til 

slutt

Bidrar bruk av pronomen, verb og 
leddsetningskonstruksjoner til å gjøre teksten mindre 
komprimert?
• Unngå «substantivsjuka», spesielt «-ing»-endinger.

Svarverdien i tekstene: Er det lett å finne et konkret 
svar på spørsmålene som stilles?

Totalt sett 
– er det en sammenheng mellom tidsbruk og kvalitet?
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Takk for oppmerksomheten!


