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Fastleger rekruttert til å delta med pasienter

Hjemmeboende, ≥ 70, ≥ 7 faste legemidler, medisiner 
administrert av hjemmesykepleien

Oppfølging etter 16 og 24 uker



Intervensjonens innhold

1. Geriatrisk vurdering (klinisk undersøkelse + legemidler)

2. Diskusjon med fastlege

3. Klinisk oppfølging



Primært endepunkt

• «Helserelatert livskvalitet» ved bruk av 15D

• Kartlegger grad av symptomer/plager på ulike områder:
– Mobilitet, syn, hørsel, pust, søvn, spising, snakking, 

vannlating/avføring, vanlige aktiviteter, mental funksjon, 
smerter/ubehag, depresjon, stress/angst, vitalitet, seksuell 
aktivitet

SPØRSMÅL 4:  PUST

1. Jeg er i stand til å puste normalt, dvs. uten å være kortpustet eller ha andre pustevansker
2. Jeg er kortpustet under tungt arbeid eller sport, eller når jeg går raskt på flat mark eller i 

slak motbakke 
3. Jeg er kortpustet når jeg går på flat mark med samme tempo som andre på min alder
4. Jeg blir kortpustet selv etter lett aktivitet, f.eks. når jeg vasker meg eller kler på meg
5. Jeg har pustevansker nesten hele tiden, selv i hvile



Primært endepunkt

• 15D index: 0 til 1

• Høyere skår = bedre HRQoL

• Minste klinisk betydningsfulle forskjell: ± 0,015

• Endring over ± 0,035 tolkes som «mye bedre/verre»



Sekundære endepunkt

Fysisk funksjon SPPB, gripestyrke, ganghastighet

Kognitiv funksjon TMT-A og B, tallspenn, Five Digits Test

Legemiddelbruk Medication Appropriateness Index (MAI)
Assessment of Underutilization (AOU)

ADL Functional Independence Measure (FIM)

Pårørende Relative Stress Scale (RSS)

Annet Fall, ortostatisme
Sykehusinnleggelser
Antall dager i eget hjem
Fast sykehjemsplass
Bruk av hjemmesykepleie (timer/uke)
Mortalitet







Resultater 





FPs with eligible patients (n=70)
Included patients (n=192)

Randomized FPs (n=70)
Randomized patients (n=174)

Control group
FPs (n=34)

Patients (n=87)

Patients assessed at 16 weeks (n=84)
Lost to follow-up (n=3)
• Dead (n=2)
• Withdrew consent (n=1)

Patients assessed at 24 weeks (n=82)
Lost to follow-up (n=2)
• Dead (n=1)
• Acute illness/hospitalized (n=1)

Patients assessed at 24 weeks (n=76)
Lost to follow-up (n=3)
• Dead (n=3)

Patients assessed at 16 weeks (n=79)
Lost to follow-up (n=8)
• Dead (n=4)
• Withdrew consent (n=4)

Intervention group
FPs (n=36)

Patients (n=87)

Allocation

Follow-up
and analysis

Participating FPs (n=84)
Screening of eligible patients (n=355)

Excluded patients (n=163)
FPs with no eligible patients (n=14)

Patients lost before 
baseline (n=18)



68 % kvinner

83 år

10 faste medisiner



Primært endepunkt: 15D

Estimert effekt:
0.045 (p=0.03)



Primært endepunkt: 15D



Responderanalyse: 15D etter 16 uker



Gripestyrke



Tallspenn forlengs



Trail Making Test A



Sekundære endepunkt

Fysisk funksjon ✓

Kognitiv funksjon ✓

Legemiddelbruk ✓

ADL Functional Independence Measure (FIM)

Pårørende Relative Stress Scale (RSS)

Annet Fall, ortostatisme
Sykehusinnleggelser
Antall dager i eget hjem
Fast sykehjemsplass
Bruk av hjemmesykepleie (timer/uke)
Mortalitet



Legemiddelendringer etter 16 uker



Legemiddelendringer etter 16 uker

Antall seponeringer

Antall dosereduksjoner

Mest fra ATC-gruppene: 

C (diuretika, statiner, betablokkere)

A (PPI, perorale antidiabetika, vitaminer) 

N (hypnotika/sedativa, antidepressiva, analgetika)

B (antitrombotiske legemidler, jerntilskudd)

Intervensjon (n=84) Kontroll (n=79)

224 56

Intervensjon (n=84) Kontroll (n=79)

84 18



Legemiddelendringer etter 16 uker

Antall nye legemidler

Antall doseøkninger

Mest fra ATC-gruppene: 

A (PPI, vitaminer) 

C (betablokkere)

N (analgetika, antidepressiva)

B (antitrombotiske legemidler)

Intervensjon (n=84) Kontroll (n=79)

109 50

Intervensjon (n=84) Kontroll (n=79)

38 29





Hvordan angripe medisinlistene?



Legemiddelgjennomgang

1. Indikasjon

2. Bivirkninger

3. Interaksjoner

4. Underbehandling

Hva er indikasjonen? 

Er indikasjonen korrekt (og 
fortsatt tilstede)?

Er indikasjonen symptomrettet 
eller forebyggende?



Symptomrettet behandling

Eksempler på 
legemidler

Analgetika
Psykofarmaka
Bronkolytika 
Nitropreparater
Diuretika 
Betablokkere ved angina og rask AF

Er det viktig med 
slike medisiner?

Ja, hvis de virkelig hjelper!

Hvordan finner jeg 
ut om de virkelig 
hjelper?

Du må tørre å prøve deg forsiktig frem!
Ofte nødvendig med dosereduksjon og/eller prøveseponering.
Hvis fortsatt symptomer; doseøkning eller bytte av legemiddel?



Symptomrettet behandling

Pasienten bruker Cipralex mot depresjon.
Er pasienten deprimert?

Ja Nei

Cipralex har effekt 
…og er alt som skal 

til!

Cipralex har ikke effekt
…det er andre årsaker til 

fravær av depresjon

Cipralex har effekt
…men ikke 
tilstrekkelig

Cipralex har ikke 
effekt



Forebyggende behandling

Eksempler på 
legemidler

Antikoagulasjon
Platehemmere
Statiner
Antihypertensiver
Bisfosfonater

Er det viktig med 
slike medisiner?

Ja, hvis fordelene oppveier ulempene…

Hvordan skal jeg gå 
frem for å avveie 
nytte/risiko av 
disse?

Korrekt indikasjon, og fortsatt relevant?
Tid til effekt  vs forventet gjenstående levetid?
Hvor lenge siden siste hendelse?
Mistanke om bivirkninger?
Interaksjoner?
Dose/legemiddelvalg



Legemiddelgjennomgang

1. Indikasjon

2. Bivirkninger

3. Interaksjoner

4. Underbehandling

Bivirkning, sykdom, aldring?

Ett legemiddel/kombinasjoner?

Seponeringsforsøk?



Bivirkning eller sykdom?

Klinisk problem Mulig bidragende legemidler

Falltendens Alle psykofarmaka, opioider, alle blodtrykkssenkende 
midler, digoksin, antiepileptika

Kvalme, dårlig appetitt Metformin, digoksin, spironolakton, NSAIDs, statiner, 
bisfosfonater, kolinesterasehemmere

Munntørrhet, orale 
problemer

Diuretika, høydoseantipsykotika, antihistaminer, 
inkontinensmidler

Muskelsvakhet Statiner

Forvirring, kognitiv svikt Benzodiazepiner, antidepressiva, antipsykotika, 
opioider, inkontinensmidler, antihistaminer



Legemiddelgjennomgang

1. Indikasjon

2. Bivirkninger

3. Interaksjoner

4. Underbehandling

Legemiddel-legemiddel
‐ Farmakodynamiske

‐ Farmakokinetiske

Legemiddel-naturpreparat

Legemiddel-sykdom

Legemiddel-fysiologisk aldring

Legemiddel-andre hendelser



Legemiddelgjennomgang

1. Indikasjon

2. Bivirkninger

3. Interaksjoner

4. Underbehandling

Terapisvikt?

Ubehandlet tilstand?






