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Disposisjon

• Hva er farmakoepidemiologi?

• Muligheter for transnational research
partnerships

• Reseptregistre i Norge og Norden til  
farmakoepidemiologisk forskning

• Eksempler på forskningsprosjekter
– Risiko for kreft – EU-prosjekt

– Sjelden eksponering og utfall – eks svangerskap

• Tilgang på data



Hva er farmakoepidemiologi?

• Anvendelse av epidemiologisk kunnskap, 
metode og resonnementer for å studere bruk og 
effekter av legemidler i store, uselekterte
befolkninger

• 2 hovedretninger:
– Studere variasjon i legemiddelbruk, identifisere 

prediktorer for bruk, generere hypoteser for variasjon 

– Studere effekter av legemiddelbruk etter kort og 
langtidsbruk (kohort og case-control studier av 
spesifikke legemidler)

• bivirkninger/langtidseffekter



Efficacy vs effectiveness

Markedsførings-

tidspunkt

Farmako-
epidemiologi

Eksperimentelle studier Observasjonelle studier



Behov for 
«transnational research partnership»

Crump et al, Editorial i JECH 
12 March 2015:

For example, Nordic 
prescription databases have 
enabled numerous landmark
studies of the health effects, 
safety and cost-effectiveness
of medications that are
commonly used in the USA



Wettermark B, Zoega H, Furu K, et al. The Nordic prescription databases as a resource for pharmaco-
epidemiological research—a literature review. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013;22:691-9

Entire population: 

26 mill

Exposed to at least 1 drug
18 mill people

2/3 of the population/year

Non-exposed
8 mill people

1/3 of the population

Nordiske reseptregistre

Population 
registers

Prescription 
databases

Furu K et al: The Nordic Countries as a cohort in pharmacoepidemiological research. 
Basic & Clin. Pharmacol.&Toxicology 2010;106:86-94

Danmark/Finland: 1995
Island: 2003
Norge: 2004
Sverige: 1.juli 2005



Artikkel om de nordiske reseptregistrene og 
forskningsmulighetene

• Furu K, Wettermark B, MaBasic Clin Pharmacol Toxicol 2010;106:86-94



Legemiddel

forskrives

Legemiddel
ekspederes
på apotek

Legemiddelbruk/

-inntak

Hvordan måle legemiddelbruk 
i epidemiologiske studier?

Reseptregisteret (NorPD) Spørreskjema

Samsvar mellom 
selvrapportert lmbruk
og Reseptregisteret -
validitetsstudier

2/3 av befolkningen 
henter ut medisin på 
resept i løpet av 1 år



Legemiddelbruk 

Legemiddel
forskrives

Legemiddel
ekspederes/utleveres

på apotek

Reseptregisteret 
(NorPD)

2004-2014:
419 mill enkeltutleveringer  

5,3 mill enkeltindivider

~ 810 apotek Komplett oversikt over 
alle legemidler på resept 
utlevert fra apotek 
POPULASJONSBASERT



Hvilke opplysninger finnes i Reseptregisteret?

Baserer seg på informasjon fra resept 

+ andre datakilder/administrative registre

• Legemiddelbruker: entydig personkode (kryptert 11-sifret fødselsnummer), 

kjønn, fødselsmåned/ -år, dødsmåned/ -år, bostedskommune/-fylke

• Forskriver: entydig personkode (kryptert 7-sifret helsepersonellnummer), 

kjønn, fødselsår, profesjon, spesialitet

• Legemiddel: varenummer, ATC kode, definerte døgndoser (DDD), 

antall pakninger, utleveringsdato, utsalgspris, refusjonspunkt  

Mars 2008 diagnosekode på trygderesept angitt som ICD10/ICPC2 koder 

• Apotek: apoteknavn, konsesjonsnummer, kommune/fylke



Hvilken informasjon finnes ikke i Reseptregisteret?

• Forskrivningsdato
– kan fås fra apotek, krever endring i forskrift

• Forskrevet dose og bruksområde (står
på etiketten)

– Ikke entydig kodet, men finnes i fritekst

• Indikasjon for legemidler uten refusjon

– Hvite resepter, eks antibiotika (foreslått
innført)

• Legemidler forordnet og gitt til
inneliggende pasienter i
sykehus/sykehjem (intern forskrivning)

– Ikke på individnivå

– Kun på aggregert nivå
(institusjon/avdeling)

Mangler data på individnivå hos innlagte 
pasienter i sykehus/sykehjem 

Mangelfull kunnskap om legemiddelbruk 
og konsekvenser av bruk

hos innlagte pasienter

Pr. 2015 ikke mulig systematisk å: 
• Måle kvalitet av intern forordning 

systematisk i sykehus/sykehjem 
• Kartlegge kontinuiteten av 

legemiddelbehandling når pasienten 
skifter omsorgsnivå

• Studere effekten av legemidler 
kun brukt i institusjon

Behov for bedre datagrunnlag 



RESEPTREGISTERET (NorPD)

Alle legemidler som er utlevert fra 
apotek januar 2004
2014: 69 % av befolkningen mottok minst 
1 legemiddel på resept ( kvinner 76%, menn 62%)

2004-2014: 419 mill utleveringer
til 5,3 mill individer

Én programvare i apotek: FarmaPro
- rapport genereres automatisk 1 gang/mnd

- sendes samlet via SSB (kryptering/TPF) til

- relasjonsdatabase på FHI
– Helsepersonellregister ( profesjon, spesialitet)

– Vareregister ( varenr og detaljer om legemiddel)

– Folkeregisteret, Apotekregister, Kommuneregister

Ulike typer data

Individer utenfor institusjon
(”hvite” og trygderesepter)

96% av total DDD

Forskrivning 
til dyr

Forskrivning til 
egen praksis

Rekvisisjoner til 
institusjoner

(sykehus, sykehjem)
4% av total DDD



Reseptregisterets formål
bestemmer hva det kan brukes til

• Farmakoepidemiologisk og legemiddeløkonomisk forskning

• Myndighetenes overordnete tilsyn, planlegging og styring
• Beslutningsgrunnlag for helsemyndighetene 

(HOD, Legemiddelverket, Bivirkningsnemnda)  
i forbindelse med refusjon, regulatoriske endringer, avregistrering

• Kvalitetsutvikling av legemiddelforskrivning 
• Kollegabasert terapiveiledning/academic detailing

uttrekk fra Reseptregisteret + uttrekk fra legenes pasientjournaler -
brukes i tilbakemelding til deltagende leger 



Forskning med data fra Reseptregisteret (NorPD)

Pr. april 2015: 
>240 vitenskapelige artikler basert på data fra NorPD
alene eller kombinert med andre datakilder

NorPD alene
– Ulike epidemiologiske mål: 

• prevalens, insidens, behandlingsvarighet, 
skjevheter i forbruk, hvem forskriver (spesialitet)

– Sykdomsbyrdeanalyser
– Tilbakemelding til forskrivende lege
– Misbrukspotensiale av legemidler 
– Oppfølging av endringer/intervensjon

• virkning av refusjonsendringer  
• effekt av anbefalinger fra myndigheter 

(efedrinmikstur hos små barn, antidepressiva hos unge)



Forskning med data fra Reseptregisteret (NorPD)

NorPD koblet med andre helseregistre, datakilder

Legemiddel som eksponering eller som endepunkt

• legemiddelbruk og involvering i veitrafikkulykker
• NorPD, Trafikkulykkesregister, Folkeregisteret, 

• legemiddelbruk og senere sykelighet og dødelighet 
eks. risiko for kreft  etter bruk av insulinanaloger (CARING, EU-prosjekt)

• NorPD, Kreftregisteret, Dødsårsaksregister, NPR, CONOR/helseundersøkelser

• legemiddelbruk hos gravide og ulike utfall hos barnet
• NorPD, Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregister



Medical Birth 

Registry

of Norway 

Cancer register

Causes of Death 

Register

Central Tuberculosis

Surveillance Register

MSIS
System of Surveillance 

of Infectious Diseases

SYSVAK
System for Immunization 

Surveillance & Control

NorPD
2004

Health surveys

Biobanks

Patient records

Data from

Statistics Norway

Norwegian 

Patient Register (NPR)
Hospital discharges 2008

Quality health 

registers

Hospitals 

GPs

Central health registers in

Norwegian Institute of Public Health

Education, 

income etc

CONOR, 

HUNT etc

Different 

diseases

RESEPTREGISTERET (NorPD) koblet til andre 
helseregistre og datakilder



SSB
Pseudonymforvalter,
tiltrodd tredjepart

Dekrypterer
fødselsnummer/
helsepersonellnr
og omdanner
til pseudonym

Folkehelse-
instituttet

Resept-
registeret 
(NorPD)

Alle apotek
I Norge

Ekspederte 
resepter (kryptert)

Resept
m/pseudonym

810 apotek

Dataflyt  for individdata i Reseptregisteret + 
annen datakilde som skal kobles til NorPD

datafil
m/fødselsnr

datafil
m/pseudonym

Filer utleveres til forsker
med prosjektspesifikt

løpenumre

Annen datakilde:
Eks. MFR, NPR,
Kreftregisteret

Papir-/e-resept



EU-prosjekt: CARING
Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederland

• CARING (CAncer Risk and INsulin analoGues) project will obtain 
precise data on the incidence of cancer in diabetic patients and 
determine any link with use of various insulin and insulin analogues

• Nordiske data fra :

– reseptregistre, helseundersøkelser, kreftregistre, dødsårsaksregistre, 
biologiske data (immunohistochemical tumour markers/specific tumour
profile or tumour subtype using CGH profiling in breast cancer)

• Data fra Clinical Practice Research Database(CPRD i UK)
• Muligheten for å kontrollere for ulike confoundere

• Mer info: http://www.caring-diabetes.eu/

Karlstad Ø, Starup-Linde J, Vestergaard P, Hjellvik V, Bazelier MT, Schmidt MK, Andersen M, 
Auvinen A, Haukka J, Furu K, de Vries F, De Bruin ML. Use of insulin and insulin analogs and risk of
cancer - systematic review and meta-analysis of observational studies. Curr Drug Saf. 2013 Dec; 
8(5): 333-48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24215311

http://www.caring-diabetes.eu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24215311


Hvorfor er vi opptatt av 
legemiddelbruk i svangerskapet?

1961 Thalidomidskandalen
McBride’s letter-to-the-editor (15 lines) i Lancet 

Legemidler passerer placenta 

 risiko for skadelig påvirkning 

på fosteret



Hvorfor trenger vi farmakoepidemiologiske
studier av gravide?

• Medikamentets struktur ikke alltid prediktivt for teratogenisitet

• Fullgode in vitro tester finnes ikke

• Resultater fra dyreforsøk ikke alltid overførbare til mennesker

• Gravide utelukket fra kliniske utprøvninger av legemidler

• Risikoen for organskader er størst i de tre første månedene 
av fosterutviklingen

• Vanskelig å avdekke hvilken risiko legemidler kan ha for 
psykiske og kognitive utviklingsforstyrrelser hos barnet

• Begrenset informasjon om risiko/sikkerhet knyttet til bruk av
legemidler under svangerskapet behov for registerstudier



Noen epidemiologiske utfordringer:

1. Utvalgsstørrelse og statistisk styrke
– Sjeldne utfall
– Sjelden eksponering

2. Hvor valide er de ulike datakildene for legemiddeleksponering? 
– Kan vi stole på selvrapportering?
– Er legemidler hentet på apoteket tatt?
– Tidspunkt for eksponering?

3. Hvordan påvirker validiteten risikoestimatene for uheldige 
svangerskapsutfall?

4. Confounding by indication

Behov for store studier
Nødvendig med Nordisk/flernasjonalt samarbeid



Ulike typer studier

• Deskriptive studier av mors og fars 
legemiddelbruk før og under graviditet

• Validitetsstudier

• Analytiske studier:

– Utfall hos foster/nyfødt

– Langtidseffekter: 
utviklingsforstyrrelser hos barnet (MoBa)



Kilder til informasjon om 
legemiddelbruk i svangerskapet

• Medisinsk fødselsregister (MFR)
– Etablert 1967, legemiddelbruk fra 1998

– Bl.a overvåke forekomst av medfødte misdannelser

• Den norske Mor og Barn undersøkelsen (MoBa)
– prospektiv kohort studie, > 90 000 gravide kvinner/partnere(1999-2008)

– Detaljerte spørreskjemadata om legemiddelbruk i graviditet, 
samlet 3 ganger – selvrapportert bruk 

• Reseptregisteret (NorPD)
– Komplette landsdekkende registreringer av utleverte legemidler på 

resept fra apotek til gravide utenfor institusjon/sykehus, fra 2004

• Nordiske reseptregistre
– Alle 5 nordiske land har reseptregistre som kan kobles til andre registre



Antidepressiva i svangerskapet

• Opptil 12-13 % av de gravide kan ha depresjon 
eller depressive symptomer (Bennett et al 2004)

• Dilemma: bruke antidepressiva eller ikke?

– Depresjon i seg selv skadelig for fosteret

– Moderat til alvorlig depresjon bør behandles

• SSRI mest brukte antidepressiva 

– opptil 3% av gravide i Europa, 4-10% i USA



Utvalgsstørrelse og statistisk styrke:
Eksempel fra MoBa

SSRI og kardiovaskulære misdannelser: 
ønsker å avdekke en RR=2

Vi trenger: 172735 ueksponerte/ 9306 eksponerte
MoBa:          61648  ueksponerte/   462 eksponerte



• MoBa er en stor studie, men selv den er for 
liten til å studere sjeldne svangerskapsutfall

• Alternativ: 

– bruke Reseptregisteret alene koblet mot MFR 

– samarbeide med andre nordiske land/registre
 jo flere vi er sammen….

Er studiene store nok?



Iceland
0.3 mill

Denmark
5.5 mill

Finland
5.3 mill

Sweden
9.2 mill

Norway
5.0 mill

Reykjavik

Stockholm

Oslo
Helsinki

Copenhagen

EUROPE

5 nordiske land
Total befolkning: ca 26 mill

Nordisk samarbeid: 
SSRI eksponering under graviditet og 

sjeldne utfall hos barnet

4 delstudier for å studere 
SSRI og risiko for:
1. PPHN (Persistent Pulmonary 

Hypertension of the Newborn)

2. Perinatal mortalitet
3. Medfødte misdannelser
4. Aborter



2008200520031996

Inklusjonsperioder og
antall fødsler

FI

1997

DK

IS

NO

SE

Reseptregistre
koblet med 
fødselsregistre, 
dødsårsaksregistre
og pasientregistre

2007

605 839

19 625

165 235

147 450

649 991

2006

1,6 mill fødsler 1996-2008
+ 0,7 mill fødsler 2009-2010

2,3 mill fødsler



Effekter av antidepressiva i svangerskapet
- ulike svangerskapsutfall 

Nordisk kohortstudie (1,6 millioner 
gravide kvinner) med informasjon fra 
flere nasjonale helseregistre ble koblet. 

BMJ Januar 2012: pulmonal 
hypertensjon

• Barn eksponert for SSRI i siste del 
av svangerskapet fordoblet risiko 
for PPHN (3/1000) versus 
ueksponerte (1,5/1000). 

• SSRI brukt tidlig i svangerskapet ga 
lett forhøyet risiko
Indikerer en serotonineffekt dvs
klasseeffekt av SSRI

• PPHN er en meget sjelden 
lunge/hjertetilstand hos nyfødte 
meget sjelden tilstand (1,5 av 
1000), og risikoen er veldig liten, 
selv for dem som ble eksponert for 
denne type legemidler under 
svangerskapet

Formidling til legene gjennom Legetidsskriftet:

NORDISK REGISTERSTUDIE

Avdelingsdirektør Kari Furu



JAMA  Januar 2013

Konklusjon:
Ingen assosiasjon mellom 
bruk av SSRI i svangerskapet 
og risiko for dødfødsel eller 
perinatal død

Effekter av antidepressiva i svangerskapet
- ulike svangerskapsutfall 

NORDISK REGISTERSTUDIE



BMJ 2015;350:h1798, 17 APRIL 2015

Conclusions
In this large Nordic study no substantial 
increase was found in prevalence of overall 
cardiac birth defects among infants exposed 
to SSRIs or venlafaxine in utero. Although the 
prevalence of septal defects and right 
ventricular outflow tract defects was higher in 
exposed infants, the lack of an association in 
the sibling controlled analyses points against 
a teratogenic effect of these drugs.

Fortsatt bør man følge anbefalingene om 
at bare kvinner med moderat til alvorlig 
depresjon bør behandles med SSRI

BMJ 2015: Misdannelser

• 2,3 millioner gravide: 
- Any SSRI : 36 772 (1.6%) births 

exposed during 1996-2010

- Specific SSRIs: from 255 
(fluvoksamine) to 11 193 
(citalopram) exposed

- Cohort design and sibling design 
to adjust for family and lifestyle 
factors



Styrker og svakheter

• Prospektiv informasjon om eksponering
• Ingen recall bias
• Stor studie/ flere land (tilstrekkelig styrke)
• Mulighet til å gjøre sibling-kontrollert analyse
• Informasjon om flere potensielle konfoundere

inkludert røyking, men 
• Mangler info om alkohol-inntak og andre 

livsstilsfaktorer
• Mangler informasjon om alvorlighetsgrad av 

depresjon (confounding by indication)



Hvor og hvordan kan man 
få tilgang på data fra Reseptregisteret?

• Årlige rapporter (papir/elektronisk)
– Nøkkeltall og utvalgte tema
– detaljert informasjon om legemiddelbruk

• Vitenskapelige artikler (2004-2014)
>200 publikasjoner basert på data fra Reseptregisteret

• Søkbar nettside: www.reseptregisteret.no
– kan foreta egne spørringer

• Antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe. 
• Kan fordeles på kjønn, alder (10-årsgrupper) og geografisk tilhørighet

• Søke om utlevering av data (fhi.no):
– Statistiske data/tabeller
– Forskningsfiler
– Forskningsfiler koblet til andre registre/datakilder

http://www.reseptregisteret.no/


Combining Electronic Health Record
phenotypes and genetic data

MAI 2015

Forskerne ved Vanderbilt
University henviser til nordiske 
biobanker og nordiske 
reseptregistre og mulighetene 
som ligger i kombinasjonen av 
disse



Joint Drug Information Association (DIA)/European Medicines Agency
(EMA) Information Day on Post-Authorisation Studies (PAS)
5.Juni 2015 London EMA
- how projects could enhance a lifecycle approach to 
product development and benefit risk management



BEHOV FOR 
Utvidelse av Reseptregisteret med data fra sykehjem/sykehus

+ Endre krypteringsløsning for Reseptregisteret

Utvidelse med legemiddeldata til innlagte 
pasienter i sykehjem og sykehus er viktig:
• Viktig å videreutvikle og erstatte 

Reseptregisteret med et nytt Nasjonalt 
legemiddelregister som også inneholder data 
om legemiddelbruk på individnivå for 
pasienter innlagt på sykehus, sykehjem og 
andre helseinstitusjoner.

• En slik utvidelse må baseres på datasystem 
med mest mulig automatisert uttrekk av data 
fra institusjonenes øvrige datasystemer. En 
utvidelse med data fra institusjon vil gi bedre 
kunnskap om blant annet bruk av meget 
kostbare legemidler i sykehus og 
legemiddelbruk utenfor godkjent indikasjon 
("off-label"). 

• HOD/HDIR bør stille krav om at RHF’ene og 
andre institusjonseiere skal levere 
standardiserte/strukturerte legemiddeldata 
fra elektroniske medisinkurver/elektronisk 
pasientjournal på lik linje som alle apotek har 
vært pålagt å levere data til Reseptregisteret 
siden 2004

Endret krypteringsløsning for Reseptregisteret 
• Løsningen med et pseudonymt register 

innebærer store begrensninger i muligheten for 
å kople dataene i registret med andre registre. 

• i dag unngår en del forskere Reseptregisteret 
pga tungvint saksgang mm tungvint og 
tidkrevende prosedyrer knyttet til 
pseudonymiseringsløsningen

• Senere er Norsk pasientregister og Nasjonalt 
register over hjerte- og karlidelser etablert som 
personidentifiserbare registre der 
personvernhensynet er ivaretatt på en god 
måte med andre krypteringsformer. Videre har 
Stortinget vedtatt en ny helseregisterlov som 
skal gjøre det enklere å ta i bruk data fra 
helseregistrene til forskning, helseanalyser og 
kvalitetssikring. 

• likestille Reseptregisteret med andre 
helseregistre (MFR, NPR, HKR) og på den måten 
gjøre data raskere tilgjengelig for kobling også 
til kvalitetsregistre

Avdelingsdirektør Kari Furu


