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Publikumstjenester

Skandinavisk LIC-møte

22.-23.september 2014

Trude Giverhaug

RELIS Nord-Norge

”Rett legemiddel til rett pasient til rett tid”

Bidra til riktig legemiddelbruk gjennom gratis, 

produsentuavhengig legemiddelinformasjon til 

helsepersonell

fra juni 2011: også til publikum (gravide, ammende)

ca 2000 spørsmål pr år

egen database, internt søkbar. 

tidsbruk i snitt ca 25 min pr spørsmål

FÅR IKKE PASIENTENE NOK LEGEMIDDELINFORMASJON?

fastlegen

sykehuset
familie, venner, bekjente

ukeblad, aviser
blogger

møter, kurs

facebook

pakningsvedlegg

Google

apoteket

SAMSVAR?

KVALITET?

TILGJENGELIGHET?

FORSTÅELIGHET?

GJELDER DET MEG?

Felleskatalogen Legemiddelverket

Høie: ”Mer makt til pasienten”

• Tro på at økt kunnskap gir riktigere 
legemiddelbruk. Eierskap til egen behandling

• Pasienten handler ut fra 

– kjennskap til forventet gevinst av behandlingen

– trygghet i forhold til bivirkninger

• Hvem får bivirkninger? Hva er viktige tegn? Når bør 
lege oppsøkes?

– forståelse av interaksjoner; samtidig bruk av flere 
legemidler, naturmidler, kosttilskudd og lignende

Hva kan RELIS bidra med?

• Gi et individuelt svar på det pasienten lurer på, når
hun lurer på det (1:1-informasjon)

• Gi produsentuavhengig, helhetlig informasjon om 
alle legemidlene pasienten bruker

– reseptbelagte/-frie legemidler, naturmidler, 
kosttilskudd. Gevinst, bivirkninger, interaksjoner, 
praktisk bruk  

• Være et supplement til annet helsepersonell

• Vi uttaler oss ikke om diagnoser, erstatter ikke
legebesøk, men gir eventuelt råd om å oppsøke lege
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Treffer vi?

• Dagbladet 21.9.2014: ”…viktig å gi pasienter 
informasjon som gjør at de kan stille relevante 
spørsmål til foreslått behandling” (Lisbeth 
Normann, HOD)

Pasienter lurer ikke alltid på det vi tror de lurer på, 
når vi tror de lurer på det…

RELIS’ publikumstjenester

• For gravide og ammende: 
https://www.tryggmammamedisin.no/

• For alle andre (ikke åpnet, er under testing): 
https://www.tryggmedisin.no/

• Anonyme tjenester (Datatilsynet). Gratis å bruke

• Spørsmål skrives inn. Skriftlig svar innen to dager

RELIS’ publikumstjenester

• For gravide og ammende: 
https://www.tryggmammamedisin.no/

• For alle andre (åpner høsten 2014): 
https://www.tryggmedisin.no/
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