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Høringssvar om bivirkningsregisterforskriften 
Legemiddelindustrien (LMI) viser til høring om forskrift for nytt bivirkningsregister, og vi avgir med dette 
vårt høringssvar. 

Bruk av data til primærformål 
LMI støtter at det primære formålet med bivirkningsregisteret skal være bivirkningsovervåkning for å 
fange opp signaler om nye bivirkninger for legemidler. Dette er særlig viktig for nye legemidler hvor 
nytte/risiko-balansen er grundig dokumentert i kliniske studier, men sjeldne bivirkninger lar seg ikke 
alltid oppdage i disse studiene. 

Slik bivirkningsovervåkning skal gjøres i henhold til Good Vigilance Practice (GVP), og det er derfor viktig 
at bivirkninger også i den norske databasen registreres og overvåkes i henhold til denne standarden. I 
tillegg til bivirkninger skal for eksempel også følgende medisinske hendelser overvåkes: 

• Graviditet 
• Eksponering via brystmelk 
• Overdose  
• Misbruk og feilaktig bruk 
• Medisineringsfeil 
• Mistenkt overføring av et infeksiøst agens via et legemiddel 
• Manglende effekt 
• Yrkeseksponering 
• Off-label bruk 
• Bruk av et forfalsket produkt 

 

I høringsforslaget spesifiseres det hva som skal registreres, f.eks. minst ett legemiddel og minst én 
bivirkning. I henhold til GVP skal for eksempel bruk under graviditet eller eksponering via brystmelk 
rapporteres, selv om en bivirkning ikke er tilstede. Det er ikke etisk forsvarlig å innhente informasjon om 
graviditet eller eksponering via brystmelk. Slik informasjon kan derfor kun innhentes via 
spontanrapporteringssystemet. Det er derfor viktig at den nye databasen legges opp slik at denne type 
informasjon kan innhentes. 

Biologiske legemidler 
Biologiske legemidler er store komplekse molekyler, og er derfor ikke å anse som generiske, men 
biotilsvarende legemidler. Siden det er mulighet for bivirkninger ved bytte mellom biologiske legemidler, 
er det viktig at databasen legges til rette slik at bivirkninger på grunn av bytte oppstår. For biologiske 
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legemidler er det også viktig å avdekke om det oppstår bivirkninger knyttet til spesifikke batcher i en 
produksjonsserie. 

LMI meder derfor at det for biologiske legemidler må være mulig å registrere handelsnavn (ikke generisk 
navn) og batchnummer ved registrering av bivirkninger som oppstår ved biologiske legemidler.  

Sekundær bruk av data 
LMI er enig i at det ikke bør være mulig å reservere seg mot primærbruken av bivirkningsregisteret. 

Spørsmålet om den registrerte skal ha anledning til å reservere seg mot sekundær bruk av data er en 
vanskelig avveining. Ved å ikke tillate reservasjonsrett for sekundær bruk, vil man sikre at alle registrerte 
data også kan brukes til forskning og evaluering av legemiddelbruk. Men siden dette er en større 
personverninngripen kan det tenkes at pasienten kan vegre seg for å fortelle om bivirkninger til 
helsepersonell, og at viktig bivirkningsinformasjon derfor ikke oppdages og registreres. Denne 
informasjonen blir da heller ikke tilgjengelig for primær bruk.  

Dersom en stor personverninngripen også kan føre til at pasienter vegrer seg for å snakke om 
bivirkninger med helsepersonell, vil ikke pasienten heller få god nok oppfølging fra legen og dette kan 
føre til en sub-optimal legemiddelbruk. 

I denne avveiningen mener LMI at hensynet til riktig legemiddelbruk og primærbruken av data i 
bivirkningsregisteret veier tyngre enn ønsket om å ha all registrerte data tilgjengelig for forskning og 
styring. 

Registrering av fullt personnummer og duplikater 
LMI anerkjenner at det kan oppleves som en personverninngripen å registrere fullt personnummer ved 
registrering av bivirkninger, men dette er nødvendig for å kunne koble bivirkningsregisteret til andre 
medisinske kvalitetsregistre, og for å lettere kunne oppdage duplikater/multiplikater i databasen. LMI er 
enig i at det i dette tilfellet er viktigere å kunne koble registre og duplikatidentifisering enn hensynet til 
personverninngripen. 

Alle ansatte i legemiddelindustrien er pliktig å rapportere alle bivirkninger de hører om for sitt firmas 
legemidler til bivirkningsansvarlige person i firmaet. For disse bivirkningene registreres det ikke 
personnummer, men initialer, kjønn og fødselsår. Disse bivirkningene utgjør en signifikant andel av 
bivirkninger, og rapporteres til den europeiske eudravigilance databasen. I og med at det åpnes opp for å 
utvide meldeplikten til flere enn bare leger, vil det kunne øke antall bivirkninger i den norske databasen. 
Siden bivirkninger rapportert fra helsepersonell er registrert med personnummer vil det være enkelt å 
identifisere duplikater mellom disse, men det er fortsatt en utfordring å identifisere duplikater registrert 
av industrien mot bivirkninger registrert av helsepersonell. 
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Kobling til andre medisinske kvalitetsregistre 
Det utarbeides for tiden andre nasjonale diagnosespesifikke medisinske kvalitetsregistre som følger 
pasienters diagnose, behandlingsforløp, legemiddeloppstart og -seponering, og årsak til 
legemiddelseponering.  Dersom bivirkninger er årsak til seponering skal dette registreres i de 
diagnosespesifikke medisinske kvalitetsregistrene. Siden dette er «tilgjengelig» bivirkningsinformasjon 
kunne det ha vært gunstig om dette hadde blitt rapportert inn til bivirkningsregisteret for å gjøre dette 
registret så komplett som mulig. Det bør derfor legges til rette for import av bivirkningsdata fra andre 
medisinske kvalitetsregistre til bivirkningsregistret. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Legemiddelindustrien (LMI) 
 
 
 
 
 

 
Karita Bekkemellem      Inge Johansen 
Administrerende direktør      Seniorrådgiver 
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