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BAKGRUNN OG HENSIKT
En legemiddelinteraksjon kan defineres
som en kvalitativ eller kvantitativ endring i
effekt av et legemiddel forårsaket av
 forutgående, samtidig eller påfølgende
bruk av andre legemidler, kjemikalier eller
næringsstoffer. Informasjon om inter -
aksjoner er i økende grad blitt viktig de
senere årene i takt med demografiske
endringer. Antall eldre med behov for
samtidig behandling med flere legemidler
øker (1). Halvparten av alle personer over
65 år får fem eller flere legemidler (2). Det
er en nær relasjon mellom antall lege -
midler og risiko for interaksjoner (3, 4). En
oversiktsartikkel fra 2007 angir at 0,57 %
av alle innleggelser på sykehus og 0,12 %
av reinnleggelsene er forårsaket av
interaksjoner (5). Tilgjengelighet av rele -
vant informasjon om interaksjoner og
anbefalinger om håndtering kan i de fleste
tilfeller hindre utvikling av ugunstige
effekter (6–8). Samtidig bruk av inter -

agerende legemidler er ofte mulig med
dosejustering, nøye klinisk oppfølging
og/eller laboratoriemessig monitorering,
inklusive serumkonsentrasjonsmålinger av
det legemidlet som påvirkes (8). Ettersom
graden av polyfarmasi hos pasientene
øker, øker behovet for gode informasjons-
kilder vedrørende legemiddelinteraksjoner
også i apotek.

Det er rapportert til dels betydelige
 forskjeller i omtalen av legemiddel -
interaksjoner mellom ulike informasjons-
kilder (4, 9, 10). I en tysk studie (4) ble
kvaliteten på informasjon om interaksjoner
i de godkjente fullstendige preparatom -
talene for legemidler (Summary of Product
Characteristics, SPC) sammenliknet med
flere referansekilder. Studien konkluderte
med at informasjon om klinisk relevante
interaksjoner var utilstrekkelig karakter-
isert og i enkelte tilfeller helt manglet i
 preparatomtalene. I en studie fra 2006 ble
informasjonen i den franske og britiske
legemiddelkatalogen sammenliknet inn-
byrdes og med to amerikanske kilder.
Hovedfunnet var at de interaksjonene som
var karakterisert som svært viktige i én av
de fire kildene, i 14  –44 % av tilfellene ikke
var nevnt i det hele tatt i de andre kildene
(9). I en dansk studie der legemiddel -
produsentenes preparatomtaler ble sam -
menliknet med to andre kilder, fant man at
det i 78 % av de 586 utvalgte tilfellene var
uoverensstemmelser mellom de tre kildene
(10).

Felleskatalogen (FK) (11) representerer
en lett tilgjengelig og hyppig brukt kilde
for informasjon om interaksjoner. FK-
 tekstene er basert på, og skal være i
 samsvar med, de fullstendige preparat -
omtalene som Legemiddelverket har
 godkjent (SPC). Teksten er i begge tilfeller
utformet av legemiddelprodusentene. Av

Hvordan er kvaliteten på omtalen av
interaksjoner i Felleskatalogen?
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SAMMENDRAG

HENSIKT
Vi har sammenliknet opplysningene
om interaksjoner i Felleskatalog -
tekstene (FK-tekstene) med tilsvarende
informasjon i tre mye brukte referanse-
kilder om interaksjoner. 

MATERIALE OG METODER
Fra et utvalg av 172 potensielle interak-
sjoner registrerte vi hvilke som var
nevnt i Felleskatalogen og hvilke som
var nevnt i referansekildene, samt om
det var overensstemmelse i beskrivels-
en av interaksjonene mellom FK-tekst-
ene og referansekildene. 

RESULTATER
Av de 172 potensielle interaksjonene
var 29 (17 %) klinisk relevante ifølge
minst to av tre referansekilder. Av disse
29 var 11 interaksjoner (38 %)
 beskrevet i begge og 16 (55 %) i den
ene, mens to (7 %) ikke var nevnt i
noen av de aktuelle legemidlenes FK-
tekster. Alt i alt var dermed de klinisk
relevante interaksjonene omtalt i 38 av
58 mulige FK-tekster (66 %). I tre av de
38 tilfellene (8 %) var interaksjonen
kun nevnt under forsiktighetsregler og
ikke under interaksjoner. Det var
 samsvar i forhold til referansekildene
når det gjaldt effektbeskrivelse for 28
FK-tekster (48 %) og når det gjaldt
håndtering for 12 FK-tekster (21 %). 

KONKLUSJON
FK-tekstenes beskrivelse av klinisk
relevante interaksjoner er mangelfull,
og effektbeskrivelse og håndterings -
anbefalinger stemmer ofte ikke overens
med andre kilder.

HOVEDBUDSKAP

I én av tre tilfeller manglet det  infor -
ma sjon om klinisk relevante inter -
aksjoner i FK-tekstene.

Over halvparten av FK-tekstene som
omtalte interaksjoner gjaldt inter -
aksjoner som etter vår definisjon ikke
hadde klinisk relevans.

Konkrete råd om håndtering  manglet
i de fleste tilfellene.

Farmasøyter bør bruke andre kilder
ved behov for informasjon om lege-
middelinteraksjoner.
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plasshensyn har FK både i bok- og
 nettversjon langt mindre omfang enn SPC-
ene, og produsentene prioriterer selv
 innenfor visse grenser hvilken informasjon
som skal inkluderes. FK-tekstene har noen
begrensninger når det gjelder informasjon
om interaksjoner: Informasjonen finnes
under hvert enkelt preparat, og omtalene
for preparater med samme virkestoff er
ikke alltid identiske. Tilsvarende kan de to
FK-tekstene for to interagerende  virke -
stoffer inneholde til dels motstridende
informasjon. Det finnes heller ikke noe
 felles klassifiseringssystem for gradering
av klinisk relevans eller håndtering -
sanbefalinger i FK-tekstene. 

Andre mye brukte kilder til informasjon
om interaksjoner er APRIORI (Apotekenes
prioriterte interaksjonsdatabase), som
inneholder utvalgte interaksjoner som
 norske apotek rutinemessig bør fange opp
(12), samt databasen DRUID (Drug
information  database), som også er en
norsk database basert på tilgjengelig litt-
eratur (13) og som innholder de samme
interaksjonene som i APRIORI samt en
rekke andre. Også databasen SFINX
(Swedish Finish interaction X-referencing)
(14), som er en nettbasert kilde basert på
et samarbeid mellom Avdelningen för
klinisk farmakologi, Karolinska universi-
tetssjukhuset i Stockholm og Medbase Ltd.
i Turku, Finland samt Stockley’s Drug
Interactions (15), som er en anerkjent
 britisk kilde for informasjon om inter -
aksjoner, brukes av mange. I disse inter -
aksjonsdatabasene fokuseres det på
interaksjoner mellom virkestoffer, det gis

konkrete håndteringsanbefalinger og man
får i varierende grad innsikt i hvilken
dokumentasjon som ligger til grunn for
eventuell gradering av alvorlighetsgrad og
håndteringsanbefaling. Selv om disse
interaksjonsdatabasene  dermed trolig vil
være mer informative enn Felleskatalogen
i den praktiske arbeids hverdagen, er
imidlertid heller ingen av disse på noen
måte komplette eller informasjonen i dem
fullstendig sammenfallende.   

Målet med denne studien var å sam -
men likne den informasjonen som gis om
interaksjoner i FK-tekstene med det som
finnes i mye brukte referansekilder. Vi har
valgt å bruke informasjon fra DRUID,
Stockley’s og SFINX (13–15) i fellesskap
for å komme så nær som mulig opp til
«sannheten» om hvilke interaksjoner som
har klinisk relevans og hvordan disse bør
håndteres. Sammenlikningen baserte seg
på om FK-tekstene nevnte potensielle
interaksjoner, beskrev effekten av inter  ak -
sjonen og kom med konkrete anbefalinger
om håndteringen. 

MATERIALE OG METODE
For å identifisere et utvalg interaksjoner
tok vi utgangspunkt i databasen til de 
 regionale legemiddelinformasjons sent -
rene, RELIS. Denne er fritt tilgjengelig på
Internett og søkbar for helsepersonell på
www.relis.no/database (16). I denne
databasen legges tidligere stilte spørsmål
og svar ut i sin helhet, og den inneholder
mer enn 17 000 utredninger. Vi gjennom-
gikk alle de 361 henvendelsene kategor -
isert under interaksjoner i databasen fra

ettårsperioden 01.10.06–30.09.07. Etter
eksklusjon av 248 henvendelser etter
 forhåndsdefinerte kriterier (interaksjoner
med naturprodukter og matvarer, inter -
aksjoner med legemidler som ikke var
 godkjente i Norge, interaksjoner med
legemidler som ikke gis peroralt, hen -
vendelser om legemiddelgrupper uten
spesifikasjon av virkestoff) sto vi igjen med
113 henvendelser som ble inkludert i
studien. Disse 113 henvendelsene om -
handlet 172 potensielle interaksjoner.
Samme legemiddel kunne være involvert i
flere interaksjoner, men hvert spesifikke
interaksjonspar ble bare undersøkt en
gang. Vi måtte altså studere FK-teksten for
to legemidler per interaksjon, tilsvarende
totalt 344 interaksjonsomtaler.

Den utgaven av papirversjonen av
Felleskatalogen som korresponderte med
tidspunktet for henvendelsene til RELIS ble
valgt. Hvis henvendelsen til RELIS dreide
seg om virkestoff og ikke et spesifikt
 preparat, brukte vi omtalen av original-
preparatet i Felleskatalogen. Siden omtale
av interaksjoner i FK-tekstene ikke bare
finnes i avsnittet interaksjoner, men også
kan være nevnt i avsnittene kontraindika-
sjoner og forsiktighetsregler, gjennomgikk
vi alle disse tre avsnittene for hvert lege-
middel. Når interaksjonene var nevnt på
gruppenivå, ble disse inkludert og tatt
hensyn til.

Som sammenlikningsgrunnlag ble refer-
ansekildene DRUID (13), SFINX (14) og
Stockley’s Drug Interactions (15) valgt.
APRIORI (12) ble ikke inkludert, siden vårt
datamateriale stammer fra tiden før
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Interaksjonen er omtalt 38 100 % 66 %

Det er gitt en effektbeskrivelse 34 89 % 59 %

Det er samsvar1 når det gjelder effektbeskrivelse 28 74 % 48 %

Det er gitt en anbefaling om håndtering2 21 55 % 36 %

Det er samsvar1 når det gjelder anbefaling om håndtering 12 32 % 21 %

Interaksjonen er omtalt kun under avsnittet forsiktighetsregler 3 8 % 5 %

Tabell 1. Omtale i FK-tekstene for de 29 klinisk relevante interaksjonene (tilsvarende 58 FK-tekster) i materialet.

1. Samsvar mellom innholdet i FK-tekstene og i referansekildene DRUID, SFINX og Stockley’s Drug Interactions. 
Ved uoverensstemmelse mellom de tre referansekildene ble «fasit» bestemt ut fra det som var beskrevet i to av de tre.

2. 14 spesifikke anbefalinger om hvordan interaksjonene skal håndteres, 7 uspesifikke anbefalinger av typen «vis forsiktighet».

Type beskrivelse /
grad av samsvar med
referansekildene Antall

Andel av de 38 
FK-tekstene der inter-
aksjonen var omtalt

Andel av de 58
mulige FK-tekstene



15.02.09, da apotekene hadde DRUID
 tilgjengelig og ikke APRIORI. 

Alle de 172 interaksjonene ble
klassifisert ut fra klinisk relevans. Inter -
aksjonene ble definert som klinisk
relevante hvis de var klassifisert som det i
minst to av de tre ovennevnte referanse-
kildene med en av tekstene unngå
 kombinasjon eller ta forholdsregler/
monitorer. Hvis interaksjonen enten ikke
var omtalt eller var omtalt, men beskrevet
å være uten klinisk relevans, definerte vi
den som ikke klinisk relevant. Infor ma -
sjonen i Felleskatalogen ble vurdert etter
følgende kriterier: 1) Er interaksjonen
nevnt i den aktuelle FK-teksten? 2) Er
effekten av interaksjonen beskrevet, og
samsvarer denne med beskrivelsen i
 referansekildene? 3) Er det gitt eksplisitte
anbefalinger om håndtering av inter -
aksjonen (ikke bare en generell anbefal-
ing om å utvise forsiktighet), og samsvarer
denne med beskrivelsen i referanse -
kildene? I den grad det var uoverens-
stemmelse mellom de tre referansekildene,
valgte vi å  definere «fasit» ut fra det som
var  beskrevet i to av de tre. Ikke i noen av
tilfellene var omtalen ulik i alle tre. 

RESULTATER
I alt vurderte vi spørsmål om 172 mulige
interaksjoner. Av disse kunne 29 inter -
aksjoner (17 %) defineres som klinisk
relevante og de øvrige 143 (83 %) som
ikke klinisk relevante. 

Sett under ett ble de potensielle inter -
aksjonene nevnt i 88 av 344 FK-tekster
(26 %), 38 av de 58 mulige FK-tekstene
(66 %) for klinisk relevante interaksjoner
og 50 av de 286 mulige FK-tekstene (17
%) for ikke klinisk relevante interaksjoner.
Alt i alt omtalte FK en større andel   inter -
aksjoner uten klinisk relevans (50/88; 57
%) enn med klinisk relevans (38/88; 43
%). I 15 av de 88 tilfellene (17 %) ble
interaksjonen bare nevnt i avsnittet for -
siktighetsregler og ikke under interaksjon-
er. Tre av disse interaksjonene var klinisk
relevante (tabell 1). For eksempel var
interaksjonen mellom Efexor Depot (venla-
faksin) og Marevan (warfarin) omtalt kun
under forsiktighetsregler for Efexor Depot,
og ikke nevnt i det hele tatt for Marevan. 

Av de 29 klinisk relevante interaksjon-
ene var 11 (38 %) beskrevet i begge de
aktuelle legemidlenes FK-tekster og 16 (55
%) i den ene, mens to (7 %) ikke var nevnt
i noen av FK-tekstene. For eksempel var
den klinisk relevante interaksjonen mellom
Naprosyn Entero (naproksen) og Marevan
(warfarin) ikke omtalt i FK-teksten for
Naprosyn Entero, mens den var omtalt
som en av de viktigste interaksjonene i

interaksjonsavsnittet for Marevan. Den
klinisk relevante interaksjonen mellom
Seroxat (paroksetin) og Trilafon
(perfenazin) var kun nevnt i FK-teksten for
Seroxat, ikke for Trilafon. Omtalen av de
29 klinisk relevante interaksjonene er
 oppsummert i tabell 1 og 2. Blant inter   ak -
sjonene der eneste anbefaling var å utvise
forsiktighet, var den klinisk relevante
interaksjonen mellom Efexor Depot (venla-
faksin) og Marevan (warfarin), som nevnt
over. Interaksjonen mellom Cipralex
(escitalopram) og Nobligan (tramadol) er
nevnt i begge FK-tekstene, men uten noen
praktiske anbefalinger. I FK-teksten for
Cipralex var det for øvrig nevnt at
 kombinasjonen kan øke risikoen for
 serotonergt syndrom, mens det i FK-
 teksten for Nobligan var nevnt at
 kombinasjonen kan øke risikoen for
kramper. 

For de ikke klinisk relevante interaksjon-
ene fordelte de 50 omtalene seg slik: 21
(42 %) ble nevnt uten noen informasjon
som håndtering, 7 (14 %) ble nevnt med
anbefalingen vis forsiktighet, 15 (30 %)
ble nevnt med en anbefaling om å ta
nærmere spesifiserte forholdsregler, mens
7 (14 %) ble nevnt med en anbefaling om
at de to midlene ikke burde kombineres. 

DISKUSJON
FK-tekstene manglet i én av tre tilfeller
informasjon om klinisk relevante inter -
aksjoner, samtidig som de ofte inneholdt
informasjon om interaksjoner som i

 referansekildene var vurdert som ikke
klinisk relevante. Resultatene samsvarer
med funn i en tysk og en dansk studie av
omtale av interaksjoner i SPC-er (4, 10). I
den danske studien fant man 78 %
 inkonsistens, og hovedproblemet var at
kildene unnlot å nevne de alvorlige
interaksjonene (10). Felleskatalogen
representerer en hyppigere brukt informa-
sjonskilde enn SPC-ene, og vi har derfor
valgt å ta utgangspunkt i FK-tekstene. Vi
fant at mer enn halvparten (57 %) av de
tekstene som nevnte legemiddelinter -
aksjoner, nevnte interaksjoner som ikke
har klinisk relevans ifølge våre referanse-
kilder. Siden det ikke er noen formell
klassifisering eller rangering av interak-
sjoner i Felleskatalogen, og omfang og
kvalitet på dokumentasjonen som ligger til
grunn ikke er angitt, er det vanskelig for
leseren å vurdere hvorvidt man skal ta
hensyn til de nevnte interaksjonene.  

I Felleskatalogen var beskrivelse av
effekt angitt i 34 av de 38 (89 %) FK-
 tekstene der klinisk relevante interaksjoner
var omtalt (tabell 1). Manglende effekt -
beskrivelse av interaksjoner er tidligere
kritisert i studier både av tyske godkjente
preparat omtaler (4) og av den britiske
legemiddelkatalogen British National
Formulary (17), og det at en interaksjon er
nevnt har liten verdi hvis leseren ikke får
ytterligere informasjon om hvilken effekt
denne kan ha. 

En vanlig brukt anbefaling om hånd -
tering av interaksjoner i Felleskatalogen
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Tabell 2. Detaljert oversikt over antall overensstemmelser og diskrepanser mellom omtalene
i Felleskatalogen og i referansekildene for de 29 klinisk relevante interaksjonene1 i 
materialet. Tilfeller med full overensstemmelse er markert med fet stil.

1. Dette tilsvarer 58 FK-tekster. 
2. Referansekildene var DRUID, SFINX og Stockley’s Drug Interactions. Ved uoverensstemmelse 

mellom de tre referansekildene ble «fasit» bestemt ut fra det som var beskrevet i to av de tre.
3. Med spesifiserte råd om håndtering.
4. Uten noen nærmere spesifiserte råd.

Unngå kombinasjonen 5 0

Ta forholdsregler3 2 7

Vis forsiktighet4 0 7

Nevnt, men uten noen anbefaling 5 13

Ikke nevnt 2 17

Unngå kombinasjonen Ta forholdsregler3
(n = 14) (n = 44)

Klassifisering i Felleskatalogen Klassifisering i referansekildene2



var å vise forsiktighet. En slik anbefaling
gir ingen konkret informasjon om hvordan
man håndterer eller unngår interaksjoner,
og har liten anvendelighet (10). Dette har
også vært påpekt som et problem i andre
tilsvarende studier (4, 10), og fører til at
man uansett må konsultere andre kilder
for å finne mer håndfaste råd om hånd -
tering. 

Mens andre har brukt kun interaksjons-
avsnittene ved sammenlikning av inter -
aksjonskilder, brukte vi FK-tekstenes avsnitt
både om interaksjoner, forsiktighetsregler
og kontraindikasjoner. Totalt 17 % av FK-
tekstene omtalte interaksjonen kun i
avsnittet forsiktighetsregler, og vi kan
 derfor ha fått med mer informasjon enn
man har fått i tilsvarende studier tidligere.
Det er usikkert om man også leser avsnitt-
et forsiktighetsregler når man søker
informasjon om legemiddelinteraksjoner,
men det er trolig en risiko for at man ikke
gjør det. Av de 15 interaksjonene som kun
var omtalt i avsnittet forsiktighetsregler,
var tre klassifisert som klinisk relevante i
henhold til vår definisjon. Mangelen på
infor masjon i interaksjonsavsnittet har
 trolig størst betydning for de klinisk
relevante interaksjonene. 

Forskjellene mellom FK-tekstene i for-
hold til hvorvidt og eventuelt hvordan
samme interaksjon var omtalt i de to
potensielt interagerende legemidlenes
tekster, kompliserer tolkningen av inter -
aksjonenes kliniske relevans ytterligere.
For eksempel kan man i tilfellet med
parok setin og perfenazin ved å slå opp på
FK-teksten for Seroxat se at man må ta
 hensyn til at serumkonsentrasjonen av
perfenazin øker på grunn av hemming av
CYP2D6, mens dette ikke er omtalt i FK-
teksten for Trilafon. Det er trolig slik at man
i større grad slår opp på det preparatet
pasienten skal begynne med enn på de
preparatene pasienten bruker fra før, og
da vil den informasjonen man får avhenge
av hvilket av de to legemidlene det skal
startes opp med.

Eksempelet med Efexor Depot og
Marevan er et godt eksempel på hvor
 vanskelig tolkningen av FK-tekstene kan
bli i forhold til interaksjoner. Interaksjonen
var nevnt i FK-teksten for Efexor Depot kun
under kapitlet forsiktighetsregler, og den
eneste håndteringsanbefalingen som var
gitt var utvis forsiktighet. Interaksjonen,
som er vurdert som klinisk relevant på
grunn av økt blødningsrisiko ved samtidig
bruk (13–15), er altså ikke i det hele tatt
omtalt i Marevans FK-tekst, og det går ikke
frem av FK-teksten for Efexor Depot om
interaksjonen kan kontrolleres for eksemp-
el ved å intensivere monitoreringen av

INR, eller om man bør ta høyde for
interaksjonen på annen måte. 

En svakhet ved denne studien er at data
i utgangspunktet ble samlet og kate-
gorisert av én person. Kategorisering ble
imidlertid utført etter forhåndsdefinerte
kriterier, og i tvilstilfeller ble det alltid
 oppnådd konsensus i forfattergruppen.
Videre er det verdt å nevne at vi brukte
RELIS-databasen som utgangspunkt, og vi
vet ikke om den inneholder et represen -
tativt utvalg av vanlige og klinisk viktige
interaksjoner. Det kan tenkes at det særlig
er når man opplever at FK-tekstene ikke
gir tilstrekkelig informasjon at RELIS
 kontaktes. Hvis så er tilfelle, kan utvalget i
RELIS-databasen være skjevt i retning at
den har en overrepresentasjon av spørs-
mål der FK-tekstene er uklare eller
 inkonsistente. Denne effekten er likevel
 trolig ikke særlig stor, i og med at vi i
 prinsipp finner de samme resultatene som
tidligere studier som har påvist ut fra
 preparatomtaler som er blitt valgt ut helt
tilfeldig (4, 10). 

Undersøkelsen er en tverrsnittsunder -
søkelse, og vi har tatt utgangspunkt i
Felleskatalogens papirutgave fra det året
spørsmålet ble stilt RELIS. Felleskatalogen
oppdateres kontinuerlig, og ville trolig
kommet bedre ut av sammenlikningen om
vi hadde brukt årets papirutgave eller
 nettversjonen. Vi mener likevel at det å
bruke papirutgaven fra det året spørsmålet
ble stilt RELIS gir et riktigere bilde av
hvordan problemet med mangelfull
informasjon kan oppleves for den som står
overfor disse problemstillingene. Interak -
sjonen mellom Efexor Depot og Marevan,
som er vurdert som klinisk relevant, er for
øvrig fortsatt ikke omtalt i FK-teksten til
Marevan i den oppdaterte Felleskatalogen,
og kun omtalt under  forsiktighetsregler i
FK-teksten til Efexor Depot (11).

FK-tekstene representerer en hyppig
brukt kilde for informasjon om legemiddel-
interaksjoner. Hvordan kan interaksjons-
omtalene der forbedres? Hvis man legger
mer vekt på å gjengi teksten i SPC kan
dette sprenge rammen for preparat om -
talene med dagens format av Felles -
katalogen. Et strengere system for
 rangering av interaksjoner i FK-tekstene
kombinert med hyppige revisjoner av
hvilke interaksjoner som skal inkluderes, er
en mulighet. Dette forutsetter imidlertid at
de ulike produsentene samkjører sine
tekster slik at begge FK-tekster for to
potensielt interagerende legemidler gir
samme  opplysninger om interaksjonen.
Omtalen av interaksjonene bør følges av
hånd teringsanbefalinger og bør også
 konsekvent omtales under interaksjons -

avsnittet, ikke bare under forsiktighets -
regler eller  kontraindikasjoner.

Det kan diskuteres i hvor stor grad det
finnes en «fasit» når det gjelder klinisk
relevans av interaksjoner og hvordan
disse skal håndteres. Klinisk relevans vil
være avhengig av for eksempel dosering
og pasientkarakteristika, og det må alltid
gjøres individuelle vurderinger. Også
 innbyrdes mellom de tre referansekildene
var det diskrepanser, og i noen tilfeller var
viktige interaksjoner ikke nevnt i en av de
tre. Dette kan ha med forhold som    kriteri-
er for inklusjon og oppdateringsfrekvens å
gjøre. Når det gjaldt håndteringen, var
imidlertid de tre kildene godt samstemte,
selv om det var visse ulikheter i forhold til
tolkning av rådata, ikke minst når
original dokumentasjonen var svært
 sparsom eller motstridende. Vi vil likevel
hevde at interaksjonsdatabaser som
fokuserer på interaksjoner mellom virke-
stoffer fremfor enkeltpreparater, og som
har et system for rangering av interaksjon-
ene, er mer nyttig i arbeidshverdagen enn
Felleskatalogen. Spesielt gjelder dette når
man har mulighet til å se hvilken
 dokumentasjon som ligger bak vurder -
ingene.

Den elektroniske integreringen av
interaksjonsprogrammet APRIORI i
FarmaPro sørger for at farmasøyten
 automatisk får beskjed om mange
 dokumenterte, klinisk relevante inter -
aksjoner. En av begrensningene i dette
systemet er at man bare får beskjed om
interaksjoner mellom de legemidlene som
pasienten har hentet ved det aktuelle
 apoteket, og at interaksjoner med
 reseptfrie legemidler ikke fanges opp.
APRIORI er dessuten ikke fullstendig på
den måten at alle mulige klinisk relevante
interaksjoner vil resultere i et varsel om en
interaksjon (12). Farmasøyten bør derfor
også beherske andre oppslagsverk for å
finne informasjon om interaksjoner. I
 enkelte tilfeller kan det også tenkes at  FK-
teksten virkelig gir den beste informasjon-
en. Dette kan for eksempel gjelde inter -
aksjoner for helt nye virkestoff, før
 referansekildene er blitt oppdatert. I slike
tilfeller vil være det sikreste likevel være å
konsultere SPC.

KONKLUSJON
Felleskatalogens omtale av effekter og
håndteringsanbefalinger for interaksjoner
er mangelfull sammenliknet med andre
informasjonskilder. Det er vanskelig å
skille klinisk relevante interaksjoner fra
ikke klinisk relevante. Dette taler for at
andre informasjonskilder bør foretrekkes i
apotekhverdagen.

NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 10/2011 23





Legemiddel    
Oppgitte interessekonflikter: Olav Spigset
er faglig ansvarlig for databasen DRUID
og har vært ansvarlig for det tidligere
 generelle kapitlet om interaksjoner i Felles -
katalogen.
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SUMMARY

TITLE
Is the information about drug inter -
actions in the Norwegian pharma -
ceutical product manual (Felles kata -
logen) adequate?

BACKGROUND
We have compared the information
concerning drug interactions in the
product monographs in Felleskata -
logen with the corresponding infor -
mation in three commonly used refer-
ence sources on drug interactions. 

MATERIALS AND METHODS
Based on 172 potential drug inter -
actions, we registered which ones that
were mentioned in Felles kata logen and
which ones that were  mentioned in
the reference sources. We also registe-
red the degree of consistency between
the description of these interactions in
Felleskatalogen and in the reference
sources.

RESULTS
Of the 172 potential drug interactions,
29 (17 %) were classified as clinically
relevant in at least two of the three
reference sources. Of these 29, 11
interactions (38 %) were described in
both and 16 (55 %) in one, whereas two
(7 %) were not described in any of the
two product monographs in Felles -
katalogen. Thus, in total, clinically
relevant interactions were described in
38 of 58 possible monographs (66 %).
In three of the 38 descriptions (8 %),
the interaction was mentioned in the
paragraph precautions only, and not in
the paragraph interactions. In 28
monographs (48 %), the description of
effect was equivalent with that in the
reference sources, whereas in 12 mono-
graphs (21 %), recommendations regar-
ding management were equivalent.

CONCLUSION
Clinically relevant drug interactions are
inadequately described in Felleskata -
logen, and the description of effect and
recommendations for handling are
often not consistent with other
 sources of information.

Legemiddelverkets oppgave er å
sikre at gode og effektive legemidl-
er får markedsføringstillatelse

(MT). Grunn laget for en slik tillatelse er
et positivt nytte-risiko-forhold og en pre-
paratomtale (SPC) som er  godkjent av
myndighetene. Innholdet i  preparat -
omtalen baserer seg i hovedsak på inn-
sendt dokumentasjon fra legemiddel-
produsenten og skal inneholde all til-
gjengelig og relevant informasjon om et
legemiddel. Etter at legemidlet har fått
MT er det produsenten som har ansvar-
et for at preparatomtalen jevnlig ved-
likeholdes. Søknad om oppdatering

Statens legemiddelverk og
Felleskatalogen er invitert
av NFT til å kommentere
artikkelen «Hvordan er
kvaliteten på omtalen av
interaksjoner i Felles -
katalogen?».

Forfatter Linda A. Reppe et
al. har gitt sin aksept til at
artikkelen og kommentar-
ene trykkes i samme utgave
av tidsskriftet.

Kommentarer til
artikkelen

Prosessen fra en  
inter aksjon oppdages, 
til den godkjennes av
Legemiddelverket og til
den publiseres i FK er
 tidkrevende. 

”


