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2 senter - høsten 1994 

(2 mill - 6 personer)

4 senter - våren 2014 

(27mill – ca. 30 personer?)

sykehusapotek 1994

universitetssykehus 2001 regionalt bivirkningsarbeid 2003

publikumstjenester

2011

lokal database 1995

intranett

2010

felles offentlig database 2000

A twenty year

history

BIG BANG!
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RELIS i dag
Administrativ tilknytning til helseforetakene

Legemiddelverket

som tilskuddsforvalter
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ÅRSHJUL

Januar-tildelingsbrev fra Legemiddelverket-fordeling mellom sentrene

Februar-vesentlige avvik i forhold til tildeling forrige år skal meldes til Legemiddelverket-5% av 

tildeling overførbar

Mars-årsregnskap per senter for foregående år oversendes Legemiddelverket-forslag til særskilte 

oppgaver i forhold til tildelingsbrevet inneværende år-årsrapporten for forrige år med skal 
oversendes legemiddelverket, felles

April-periodisert budsjett per senter for inneværende år sendes-forslag til neste års budsjett på 
hovedpostnivå innsendes Legemiddelverket, felles

Juni-strategimøte med Legemiddelverket

August-halvårsregnskap per senter

September-økonomimøte med Legemiddelverket

November-innspill til budsjettår to år frem i tid skal leveres

Tildelingsbrevet

Særlige oppdrag i 2014

RELIS skal innen 31. mars 2014 oversende

Legemiddelverket:

• Forslag til tiltak som kan styrke

samordningen av sentrenes arbeid

• Forslag til tiltak som kan øke RELIS 

synlighet overfor målgruppen

• Forslag til plan for videreføring av en

utvidet publikumstjeneste
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Oversikt nettbaserte ressurser

Helsepersonell

RELIS hjemmeside (www.relis.no): interfase for helsepersonell (> 20 000 saker)

RELIS database: fulltekst spørsmål/svar

RELIS intranet (www.intranet.relis.no): interfase for RELIS (> 30 000 saker)

Publikum

Trygg mammamedisin (www.tryggmammamedisin.no) (> 6000 saker)

Trygg medisin (www.tryggmedisin.no) (testes ut i 2. halvdel av 2014) 8

RELIS databasen

• Lagring (midlertidig og endelig) 

• Søkbar (indeksering)

• Sporbarhet (signatur)

• Gjenbruk (ressursbesparende)

• Statistikk (beskrivende)

• Forskning (hypoteser)

• Undervisning?

Databasen
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Individuelt spørsmål-svar 

med  krysslinkede 

referanser

Kronologiske rapporter med 

nyeste spørsmål-svar

Full tekst spørsmål-svar database

Legemiddel (ATC-gruppe)

Kategori spørsmål

Organsystem

Fritekst

Referanser

Demografi

Statistikk

Yrke

Tittel

Arbeidsted

Fylke

Hvilke legemidler spør farmasøyter

fra Nord-Trøndelag om?
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Spørsmål:

Jeg har en pasient med MEN 1 (multippel endokrin neoplasi), iatrogen hypotyreose og

hypoparatyreoidisme etter partiell tyreoidektomi. Pasienten bruker Creon 

(fordøyelsesenzymer), Levaxin (levotyroksin), Preotact (paratyreoideahormon), 

Rocaltrol (kalsitriol = vitamin D3) og vitamin B12 i tillegg til kalk (kalsium) og 

magnesiumtabletter. Bør det bør tas forholdsregler med når på dagen de 

forskjellige tabletter inntas? Bør kalsium og magnesium f.eks . tas én tid på døgnet, 

mens resten en annen tid, eller kan alle tablettene tas samlet? 

Detaljer om spørsmålsstiller:

Fullt navn:               Ola Nordmann

Profesjon:                Lege

Fylke:                      Rogaland

Telefon:                   95244057

Arbeidssted:             Brixdal legesenter, Postboks 51009

Postnummer:            4291

Sted:                        Cloradal

E-post:                     olanordmann@yahoo.no

Ønsket svartid:          2-4 dager

Gjelder spørsmålet en pasient: Ja

Nasjonalt

WEBSKJEMA

Hei jeg jobbet 

med en lignende 

sak i forrige uke
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Personalmessige ressurser

Cand.pharm.

Cand.med.

Kliniske farmakologer

It-konsulent

Sekretær

Arbeidsoppgaver:

Helsepersonell-legemiddelinformasjon, bivirkningsarbeid og undervisning

(kurs og temakvelder)

Publikum-legemiddelinformasjon (TMM/TM) 

Universitet og høyskoler-undervisning og forskning 

Organisering:

Ledergruppe/Bivirkningsgruppe/Redaksjonsutvalg

Arbeidsgrupper/funksjoner: TMM/TM/SOS/administratorer

IKT-koordinator

RELIS Midt-Norge

Besøk og sosiale medier

I 2013 besøkte i overkant av 140 000 unike brukere nettsiden til RELIS, www.relis.no, en økning på over 

20 000 (18 %) fra året før. Dette har også resultert i en stor økning i antall sidevisninger.

Våren 2013 ble applikasjonen RELIS app for smarttelefoner og nettbrett (iOS og Android) 

tilgjengeliggjort, og fra lanseringen og ut året ble den lastet ned over 1200 ganger. Applikasjonen 
inneholder de mest sentrale funksjonene som finnes på hjemmesiden, og skal gi lettere tilgang til de 

nyeste artiklene fra RELIS, søk i databasen, samt muligheten til å sende inn legemiddelspørsmål.
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•www.twitter.com/RELISnytt

•www.facebook.com/legemiddelinfo

•www.facebook.com/tryggmammamedisin

http://www.relis.no/
http://www.intranet.relis.no/
http://www.tryggmammamedisin.no/
http://www.tryggmedisin.no/
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