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Hvorfor vurdere legemidlene?

• 10-20 % av sykehusinnleggelser skyldes legemiddelbruk

• 1000 (?) dødsfall per år

 Selvmord (~530)

 Trafikkdød (108- 2018)

• Feil og ineffektiv legemiddelbruk koster 5 milliarder kroner årlig

 (legemiddelmeldingen 2005)



Legemiddelbruk hos eldre

• Eldre utgjør om lag 17% av 

befolkningen, står for nesten 

50% av legemiddelforbruket

• 58 % av de eldre fikk 

utlevert mer enn fem 

legemidler

• Hhv 10 og 8 % 

kvinner/menn > 65 år fikk   

15 forskjellige legemidler i 

2017 (økende antall)



Systematisk tverrfaglig 

legemiddelgjennomgang

• Tverrfaglig tilnærming for å 

identifisere, løse og 

forebygge den enkelte 

pasients legemiddel-

relaterte problemer

• Krav i sykehjem fra 2016

• Takst for LMG (2ld), 165.-

• Veilederen beskriver en systematisk fremgangsmåte for å gjennomføre 

legemiddelgjennomganger, og er aktuell for alle helseprofesjoner, 

uavhengig av omsorgsnivå.



Hva er en LMsamstemning?

Pasientsikkerhetsprogrammet: 

”Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i 

samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt 

informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk” 



PLL
(pasientens legemiddelliste)

• Kommer «snart» til en portal nær deg….

1. Kjernejournal-portal fokus i 2019

2. Sentral forskrivningsmodul  (primo 2020)

3. PLL (utprøves i Bergen i 2020)



Systematisk tverrfaglig 

legemiddelgjennomgang

• Systematisk gjennomgang av 
pasientenes legemiddelbruk

• Identifisering av legemiddelrelaterte 
problemer

• (Legemiddelvalg, Dosering, Bivirkning, 
Interaksjon, Avvikende legemiddelbruk, Annet 

• Diskusjon mellom 
sykepleier/lege/farmasøyt 
Intervensjon! 



Tverrfaglig LMG i sykehjem

• Før LMG:

Gjennomsnittlig 15,1 legemidler (10,2 faste / 4,9 behov)

• Etter LMG:

Endringer pr pas.  6,8

Gjennomsnittlig 9 legemidler  (6,8 faste / 2,2 behov)
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Benzobruk: 

12 av 22 hadde oksazepam 

5 av 22 hadde zopiklone 

Etter LMG oksa::

• 6 fortsatt oksa fast, men 4 i redusert dose (12)

• 2 ved behov (6)

Etter LMG zopiklone:

• Alt seponert  (2 fast /3 ved behov)



Faste legemidler:
Abilify 15 mg

Lamictal 150 mg x 2

Cipralex 10 mg

Sobril 10 mg x 2

Esomeprazol 40 mg 

Levaxin 75 mcg

Furix 20 mg

Paracet 1g

Hiprex 1 g x 2

Ovesterin vag 0,5 mg

Laktulose 20 ml

Møllers omega-3 2 kapsler

Gaviscon mixt

13 legemidler fast

10 legemidler vb

Kvinne (85 år)



Farmasøyt i tverrfaglig team 

• Totalt 104 LRP ble avdekket

 3,4 klinisk relevante LRP pr pasient 

• Pas. skrives ut med ca 2 færre legemidler når farmasøyt er 

involvert



Screeningverktøy

• START2

• STOPP2

• STOPPFrail

• NorGeP

• NorGeP-NH

Kommentarartikkel: STOPP uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre, E Ø Bjørnestad, A H 

Ranhoff

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1175

doi: 10.4045/tidsskr.13.0393

http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/68426


Sjekkliste

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikker

het/Råd%20til%20helsepersonell/Sjekkliste%20for%20legemiddelgjen

nomgang.pdf



Bruk av screeningverktøy

Systematisk tverrfaglig legemiddelgjennomgang av de samme 

pasientene identifiserte 67 uhensiktsmessige legemidler 
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LEGEMIDDELGRUPPER VED 

LEGEMIDDELGJENNOMGANG

Ofte diskuterte 



Antikolinerge legemidler

• Sentrale

 forvirring

 svimmelhet/fall

 red. kognitiv fungering 

• Perifere

 tørr munn/svelg problemer

 urinretensjon

 obstipasjon

 arytmi



Antikolinerge legemidler

• Urologiske spasmolytika 

(Detrusitol, Vesicare, Kentera, 

Emselex, Toviaz)

• 1.gen antihistaminer

• 1. gen, lavpotente 

antipsykotika (nozinan, truxal)

• TCA 

Få dem bort!



BDZ og Z-hypnotika 



Benzo & Z-hypnotika

• Behandlingen bør være så kortvarig som mulig, og bør normalt 

ikke vare mer enn 2-4 uker. Tilvenning og tap av effekt etter 

kort tid. 

 Falltendens

 Kognitiv fungering

 OBS! ved nattlige toalettbesøk

• Alternativ: Cirkadin  eller 
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Billioti de GS, Moride Y, Ducruet T et al. Benzodiazepine use and risk of 

Alzheimer's disease: case-control study. BMJ 2014; 349: g5205.





Statiner



Statiner

• Bivirkninger på tverrstripet muskulatur 

vanlig;

- Diffus kraftsvikt

- Muskulær ømhet

- Obs! ved dårlig mobilitet og 

falltendens

• Vurdere bivirkninger opp mot forventet 

effekt/levetid

• Interaksjoner 



Statinbruk hos eldre



NSAIDs

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/R%C3%A5d%20til%20hels

epersonell/KUPP%20-%20Riktigere%20bruk%20av%20NSAIDs%20-%20190116.pdf



NSAIDs – hvilket er det snilleste…?

(skal uansett ikke brukes hos eldre!) 



NSAIDs & ACE/ARB

Ytterligere 

risikofaktorer

Mekanismer 

• Redusert nyrefunksjon

• Dehydrering

• Hypotensjon 



Er vi mye surere nå enn før?



Allpurinol/Zyloric

• Blir stående

• Ofte usikker indikasjon

• Anfallsfri to år: prøveseponere

• Ikke indisert ved isolert 

ankelødem

 (støttestrømper!)

Loopdiuretika



Strategi seponering

• Mangel på indikasjon

• Tid til effekt overstiger forventet levetid 

• Ved plagsomme bivirkninger

• Nytte kontra risiko

• Interaksjonsmuligheter 

• Trapp ned/seponer minst viktige medisiner først 

Gjør en endring ad gangen

Trapp ned langsomt hvis mulig



Faste legemidler:
Abilify 15 mg

Lamictal 150 mg x 2

Cipralex 10 mg

Sobril 5 mg x 2

Esomeprazol 40 mg 

Levaxin 75 mcg

Furix 20 mg

Paracet 1g

Hiprex 1 g x 2

Ovesterin vag 0,5 mg

Laktulose 20 ml

Møllers omega-3 2 kapsler

Gaviscon mixt

Kvinne (85 år)

13 legemidler fast

10 legemidler vb



Faste legemidler:
Abilify 15 mg

Lamictal 150 mg x 2

Cipralex 10 mg

Sobril 5 mg x 2

Esomeprazol 40 mg 

Levaxin 75 mcg

Furix 20 mg

Paracet 1g

Hiprex 1 g x 2

Ovesterin vag 0,5 mg

Laktulose 20 ml

Møllers omega-3 2 kapsler

Gaviscon mixt

Kvinne (85 år)

8 legemidler fast

4 legemidler vb



Ta mæ heim-beskjed:

Det er behov for tverrfaglig 

systematisk legemiddelgjennomgang!
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