
legemidler, tror Geir Roger Høli, direktør i
Novartis Norge.
Der er Guttorm Raknes uenig:
— Off label-bruk er helt nødvendig for å

bringe medisinen fremover. På sitt beste,
brukt forsvarlig, ligger det en enorm
innovasjonsgevinst i denne praksisen.
Særlig for legemidler som er gått av med
patent.
— Antiepileptika kom inn i psykiatrien

som følge av off label-bruk, minner farma-
kologen om.
— Skal vi vente på registrering og god-

kjenning av et legemiddel før vi behandler
svært syke kreftpasienter dersom det 
er grunn til å tro at det er effektivt?
Utviklingen innen dette området foregår i
et forrykende tempo! 
— Og hvordan skulle vi behandle barn

om ikke off label-bruk var lovlig? spør han.
— Ser du en innovasjonsgevinst i denne

praksisen, Bekkemellem?
— Nei, snarere tvert imot: Det er faktisk

en utfordring å få innovative legemidler på
markedet her til lands. Dessuten mener jeg
innovasjon skal skje innenfor regelverket.
— Norsk legemiddelpolitikk er ensidig

økonomisk motivert, og det er svært alvorlig.
— Mener du legene bør ha fri forskriv-

ningsrett?
— Ja, men de bør velge et myndighets-

godkjent preparat når det finnes på mark-
edet, sier Bekkemellem.
— Så hvordan forbedre forskrivnings-

praksisen?
— Ved å øke bevisstheten om systemat-

isk off label-bruk ved sykehusene slik at vi
får kartlagt praksisen. 

MER KUNNSKAP
Bekkemellem er ikke alene om å ønske
seg mer kunnskap om norske legers off
label-praksis.
— Sykehus burde i

større grad systematisere
bruken og fastsette krav
til dokumentasjon og opp-
følging, sier også Steinar
Madsen. 
— Vi bør prøve å få en

bedre oversikt over off
label-bruk. En total,
nasjonal oversikt er ikke
realistisk, men vi trenger
mer kunnskap, medgir
Tone Westergren.
— For eksempel bør vi se på legemidler

med lav terapeutisk bredde der bivirk-
ningsprofilen ikke er kartlagt og områder
der bruken av enkelte preparater er omfatt-
ende, sier hun. 
— Reseptregisteret har et ønske om å få

trekke data ut fra EPJer, men dette vil
kreve tekniske og lovmessige endringer. Vi
har ingen kode for off label-produkter, vi
forholder oss bare til refusjonskoder. Per i
dag har vi derfor ingen data på pasient-
nivå, forteller farmasøyt Elisabeth Eriksen
ved Reseptregisteret. 
Og Helsedirektoratet åpner nå for endr-

inger, i alle fall i teorien:
«Off label-behandling er ikke under-

kastet evaluering av terapeutisk effekt eller
sikkerhet av regulatoriske myndigheter og

utgjør et potensielt risiko-
område i pasientbehandl-
ingen. Det må finnes frem
til bedre måter å håndt-
ere off label-bruk av lege-
midler, der bl.a. rutinene
for introduksjon, informa-
sjon og oppfølging av
effekt og sikkerhet
ivaretas», skriver direk-
toratet i sitt høringssvar til
Helse- og omsorgsde-

partementets åpne netthøring i arbeidet
med Nasjonal helse- og omsorgsplan
(2011–2015).
— Vi kommer til å snakke med Statens

legemiddelverk om å få på plass en bedre
oversikt over denne praksisen for å få satt
off label-bruken mer i system. Blant annet
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LEGEMIDDEL GODKJENTE INDIKASJONER BRUK UTENFOR GODKJENT 
INDIKASJON

Metformin Diabetes mellitus type 2 Polycystisk ovarie-syndrom, ikke-alkoholisk
fettlever, prematur pubertet

Selektive serotoninreopptakshemmere Depresjon, angst Menopausale hetetokter, prematur ejakula-
sjon, irritabel tarm-syndrom, fibromyalgi,
migrene, diabetesnevropati

Misoprostol (Cytotec) Forebygging av NSAID-indusert ulcus Fødselsinduksjon, provosert abort

Bevacizumab (Avastin) Metastaserende kolorektalcancer Neovaskulære tilstander i øyet, andre
maligne tilstander

Angiotensin 2-antagonister Hypertensjon Profylaktisk ved migrene

Sildenafil (Viagra) Erektil dysfunksjon  Jetlag, pulmonal hypertensjon, Raynauds
fenomen

Statiner  Hyperkolesterolemi, kardiovaskulær pro-
fylakse

Multippel sklerose, inflammatoriske tilstand-
er, demens, kreft, kjernekatarakt, pulmonal
hypertensjon

Gabapentin (Neurontin)  Epilepsi, postherpetisk nevralgi   Nevropatiske smerter, migrene, bipolar lid-
else, depresjon, angst, AD/HD, alkoholabs-
tinens

Klonidin (Catapresan) Migreneprofylakse, menopausale hetetokter Rusmiddel-, alkohol- og nikotinabstinens,
AD/HD, nevropatisk smerte, insomni, hyper-
hidrose

Kilde: Raknes, G: Gamle legemidler, nye muligheter, Tidsskrift for Den norske legeforening 2008; 128:62 –5

Tabell 1. Eksempler på innovativ bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon (varierende grad av dokumentasjon).

Visste du at ...
...veterinærmedisinen er
mye striktere og prinsipp-
faste når det gjelder off
label-praksis? Det skal ikke
skje. Et rigid EU-regelverk
regulerer dette.
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