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Hensikt

• Studere forekomst og alvorlighet av 

legemiddelinteraksjoner (innkomst/opphold) ved 

systematisk bruk av interaksjonsdatabaser

• Kartlegge mulige årsakssammenhenger mellom 

interaksjoner og sykehusinnleggelser

• Undersøke i hvilken grad tverrfaglig samarbeid mellom 

farmasøyt og lege kan bidra til å unngå ugunstige 

interaksjoner hos eldre pasienter



Metode

• September 2010 – Januar 2011

• Systematisk bruk av interaksjonsdatabasene DRUID og 

SFINX

• Interaksjoner ble diskutert på previsitt to ganger i uken

• Registrering av håndtering

• Prosjektgruppen vurderte i samarbeid sannsynligheten for 

at påviste interaksjoner var koblet til innleggelse



Populasjon

• 126 pasienter (74 kvinner og 52 menn)

• Gjennomsnittsalder 85 år

• Majoriteten fra Oslo vest (60 %)

• 3,7 diagnoser i gjennomsnitt

• Gjennomsnittelig liggetid 11 dager

• 17 % av pasientene var døde en måned etter at studien var 

avsluttet 



Interaksjonsforekomst

• 3 interaksjoner per pasient
• Signifikant korrelasjon mellom antall faste legemidler og antall 

interaksjoner

Under oppholdetVed innkomst

126 pasienter

48 %
≥ 1 interaksjon

50 %
≥ 1 interaksjon

52 %
Ingen interaksjon

45 %
≥ 1 interaksjon



Sykehusinnleggelser

• Usikker tolkning; flere komplekse årsaksforhold ved innleggelse

• Interaksjon kunne ha mulig sammenheng med innleggelsesårsak 

hos 1 av 4 pasienter

Eksempel:
92 år gammel dame

Brukte Marevan fast

Fikk Ibux , paracet og selexid på legevakten

INR > 8, neseblod, subkonjunktival blødning ved innleggelse



Håndtering

• Endringer:
– Seponering (8 %)
– Dosejustering (5%)
– Bytte av legemiddel (1%)
– Nytt legemiddel (1 %)
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Eksempel: 
Doxylin ® + magnesiumtilskudd 

 Kompleksdannelse
 Risiko for terapisvikt

Løsning: Ta bort magnesium under kuren



Konklusjon

• Høy forekomst av legemiddelinteraksjoner hos 

akuttgeriatriske pasienter (ca. 50 %) 

• Mistenkt sammenheng mellom interaksjon og innleggelse 

hos 25 %  av pasientene

• Tverrfaglig samarbeid kan bidra til å redusere 

interaksjonsproblematikk hos eldre



Takk for oppmerksomheten !
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