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Fra Giftkartotek til offentlig informasjonstjeneste 
med kompetanse i klinisk toksikologi

• Etablert i 1961 med farmasøyt Elsa Wickstrøm som den første lederen
• Er et nasjonalt rådgivnings- og kompetansesenter ved akutte 

forgiftninger og forgiftningsfare
• Døgnåpen telefontjeneste for allmennhet og alle ledd i helsetjenesten
• Omfattende informasjon på nettsteder
• Gir risikovurdering, behandlingsråd, diskusjoner, ”skreddersydde” svar
• Kan henvise sykehusene til erfaren klinisk bakvakt



Giftinformasjonens hovedmål

• Trygg og hensiktsmessig behandling av alle forgiftninger 
(Rådgivning)

• Redusert antall forgiftninger (Forebygging)

• Ny kunnskap om forgiftninger (Forskning og utredning)

• Bedre beredskap ved kjemiske kriser (Beredskapsarbeid) 



Organisasjon og lokalisering

• Fra 2015 organisert i Folkehelseinstituttet som 
avdeling for akutte forgiftninger
• Lokalisert i FHI sine lokaler på Lindern
• 24 årsverk

• 12 veterinærer, inkludert avdelingsdirektør Mari Tosterud
• 6 farmasøyter
• 3 leger
• 2 toksikologer
• 1 administrativt ansatt som også er turnuskoordinator

• I tillegg  6 erfarne klinikere i deltidsstillinger som kliniske bakvakter



Helsedepartementet  fastslo i 2015

• Giftinformasjonen er definert som Helsetjeneste fordi 
vi i en rekke tilfeller yter helsehjelp i henhold til 
helsepersonelloven og dermed har journalplikt

• Helsehjelpen som ytes er å anse som 
spesialisthelsetjeneste

Helsepersonelloven og 
Spesialisthelsetjenesteloven



Digitalisering
• Intern database, GISBAS

• Toksikologisk dokumentasjon

• Dokumentasjon av samtaler / journalføring

• Flere viktige databaser for oppslag: Micromedex, Toxbase, 

PCNdatabase (vil erstatte produktregisteret ila. av noen år), 

ECOonline med flere.

• Telefonsystemet

↓
Tjenesten kan utføres fra hjemmekontor. Robusthet ved sykdom, 

aktualisert ved Koronapandemien



Livsviktig informasjon,
råd og veiledning til allmennhet og alle 

ledd i helsetjenesten
• Stort spekter av forgiftningsagens
• Informasjonen er basert på dokumentasjon, kunnskap og erfaring
• Kontinuerlig overvåking av relevant medisinsk litteratur og deltagelse i 

de internasjonale fagmiljøene.
• Informasjonen vurderes, bearbeides og tilrettelegges slik at den lett kan 

finnes og anvendes i akutte situasjoner – GISBAS (interndatabase).



Utarbeider dokumentasjon på nettet

• Oppdaterer forgiftningskapitlet i
• Felleskatalogen
• Norsk Legemiddelhåndbok

• Utgir behandlingsanbefalinger for helsepersonell
• Helsebiblioteket, under Forgiftninger

• Administrerer antidotdatabase
• Oversikt over planlagt lagerhold av antidoter i norske sykehus

• Helsenorge.no
• Nettside for allmennheten  



Legemidler



Reiser over hele verden og handel på 
internett
• Legemidler, leketøy, kosmetikk, vaskemidler uten informasjon om 

innholdsstoffer, eller med informasjon på et språk/alfabet vi ikke 
forstår.

• Internettdop



Henvendelser om sopp og planter

• Samarbeid med Mycoteam om identifisering av sopp basert 
på tilsendte bilder på MMS med mobiltelefon

• Artsorakelet - gratis app for identifikasjon av planter



Er det fortsatt behov for Giftinformasjonen?

Sidevisninger på Helsenorge.no, Giftinformasjonen


