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Sammendrag 

Innledning 
Riktig legemiddelbehandling av eldre er et tema som er viet mye oppmerksomhet.  
Aldring forbindes med økt forekomst av sykdom og andre tilstander som krever 
behandling, og polyfarmasi er et velkjent forekommende hos eldre mennesker.  
 

Hensikt  
Hensikten med denne oppgaven var å lære mer om hvordan tverrfaglige 
legemiddelgjennomganger (LMG) gjennomføres og hvordan farmasøyten kan bidra til å 
bedre legemiddelbehandlingen av eldre i sykehjem. 
 

Metode 
Arbeidet ble gjennomført dels som en praktisk studie, dels som en litteraturstudie. 
For å finne frem til den refererte litteraturen, ble søkemotorene PubMed og Google 
benyttet. Det er i størst mulig grad lagt vekt på å benytte studier utført i Norge, for slik 
å finne mest mulig sammenlignbare resultater. I den praktiske delen av prosjektet ble 
det gjennomført 10 LMG i tverrfaglig team (lege, sykepleier og farmasøyt) i samarbeid 
med avdeling 1 ved Marka alders- og sykehjem. 
 

Resultat 
Alle studiene inkludert i dette arbeidet identifiserte legemiddelrelaterte problemer 
(LRP) hos pasientene som deltok. Hvor mange LRP som ble funnet varierte fra 2,36 – 
7,4 LRP i gjennomsnitt per pasient. Det fantes ingen trend i hvilke LRP som forekom 
oftest. De fleste pasientene hadde færre legemidler på legemiddellisten etter 
intervensjonene fra LMG var gjennomført. 

  
Diskusjon og konklusjon 
Selv om LMG viser seg å være et svært nyttig redskap i arbeidet med å bedre 
legemiddelbehandlingen av eldre, må flere tiltak til for å nå målet om full 
pasientsikkerhet.  Det kan blant annet være hensiktsmessig å se på legetetthet, 
kontinuitet i behandlingen, journalføring av indikasjoner, opplæring av annet 
helsepersonell på sykehjemmet, forskrivning av sosiale årsaker og 
bemanningssituasjonen. Alle studiene kunne fremvise funn av LRP, uten at en trend 
kunne påvises. Deltakerne i de ulike studiene skilte seg ikke mye fra hverandre, slik at 
en mulig forklaring på dette kan være ulikheter ved de forskjellige legenes 
forskrivningstrender. En kvalitativ intervjustudie viste at leger og sykepleiere som 
hadde vært med i tverrfaglige team rapporterte både fordeler og ulemper ved å ha med 
farmasøyter på LMG. Farmasøytenes kunnskap var til stor hjelp, men legene kunne 
oppleve det som om deres profesjonalitet ble dratt i tvil når det ble presentert LRP ved 
behandlinger de hadde igangsatt. Det er derfor av svært stor betydning hvordan de 
funn som er gjort presenteres, og at alle deltakere i det tverrfaglige teamet føler de er 
like viktige i samarbeidet for pasientens beste. God informasjon i forkant er en 
nødvendighet for å oppnå kvalitet både når det gjelder samarbeid og resultat.  
 

Begrensninger 
Det lave antallet deltakere i den praktiske delen av oppgaven begrenser verdien av 
resultatene. Erfaringene ved å få delta i et slikt arbeid er allikevel av stor verdi for 
forfatterens videre yrkesliv. 
 

Nøkkelord: eldre, legemiddelbehandling, polyfarmasi, legemiddelgjennomganger, 
legemiddelrelaterte problemer. 
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Introduksjon 
 
Et legemiddel skal enkelt sagt forebygge, lindre eller helbrede sykdom hos mennesker 
og dyr, og har vært en bidragende faktor til at forventet levealder i Norge har økt med 
30 år siden 1900 og frem til i dag (1). Alexander Flemmings noe slumpmessige 
oppdagelse av penicillinet er et godt eksempel på hvordan utviklingen av et legemiddel 
har forbedret menneskers levekår. Det er derfor et paradoks at det i en studie utført ved 
Sentralsykehuset i Akershus anslås at 133 (18,16 %) av 732 dødsfall som inntraff på 
Medisinsk avdeling, direkte eller indirekte kunne knyttes til bruk av legemidler (2). I 
gjennomsnitt brukte hver av pasientene i studien fem legemidler ved 
innleggelsestidspunktet, og ni legemidler da de døde.  
 
LRP defineres som «en hendelse eller et forhold i forbindelse med 
legemiddelbehandling som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt» 
(3). Definisjonen viser at et identifisert LRP ikke nødvendigvis behøver å forårsake 
problemer for pasienten der og da, men monitorering av situasjonen kan forebygge at 
uheldige/skadelige hendelser oppstår.  
 
En norsk studie har vist at forekomsten av LRP øker linjert med antall legemidler en 
pasient behandles med, uavhengig av pasientens alder (4). Likevel behøver ikke 
polyfarmasi i seg selv å være uhensiktsmessig, og underbehandling regnes også som et 
LRP. Legemidler brukes for å øke livskvaliteten, men LRP som for eksempel 
bivirkninger, interaksjoner og feilbruk, kan føre til det motsatte og i ytterste 
konsekvens død. Det er også store samfunnsøkonomiske konsekvenser knyttet til LRP. 
En studie fra Nederland viser at det er årsak til omtrent 10 % av alle 
sykehusinnleggelser av eldre i medisinsk avdeling (5). Det er imidlertid god grunn til å 
tro at det her finnes store mørketall. Det kan være vanskelig å skille mellom 
skader/symptomer på sykdom og bivirkninger av legemidler. For eksempel kan et 
lårbensbrudd være forårsaket av LRP, ved at pasienten har blitt svimmel og falt som 
følge av legemiddelbruk. Flere av disse innleggelsene kunne vært unngått med riktig 
legemiddelbruk (6). I 2006 ble det utarbeidet et klassifiseringssystem hvor LRP er delt 
inn i seks kategorier med undergrupper, se tabell 1 (7). Når LRP registreres på denne 
måten, vises det hvor stort omfanget av hvert LRP er. Når problemet er klart definert er 
det enklere å finne en løsning og å forebygge fremtidige LRP.  
 
Tabell 1. Klassifisering av LRP, bearbeidet fra artikkelen «Klassifisering av LRP» (7). 

KATEGORI UNDERKATEGORI EKSEMPEL  
1. Legemiddelvalg 

 
 
 
 
 

a) Behov for tillegg av legemiddel Pasient har store smerter, 
men ikke analgetika på 
medisinlisten. 

b) Unødvendig legemiddel Pasient fikk Tramadol etter 
benbrudd, har ikke lenger 
behov for det, men 
legemidlet står fortsatt på 
listen. 

c) Uhensiktsmessig legemiddelvalg Pasient med Alzheimer får 
Atarax mot kløe. 

2. Dosering a) For høy dose Pasient bruker > 4g 
Paracetamol daglig 

b) For lav dose 
 
 
 
 

Pasient har ofte 
pustebesvær på tross av 
astmabehandling (OBS 
teknikk) 

c) Ikke optimalt doseringstidspunkt Pasient tar Levaxin til 
frokost sammen med et 
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Mennesker over 64 år utgjør en liten del av befolkningen i Norge. I 2012 var andelen 
15,4 % (8). Når denne aldersgruppen på tross av dette står som mottakere av 47,21 % av 
foreskrevne definerte daglige døgndoser (DDD) og 21,45 % av den totale 
reseptforskrivningen samme år (9), sier det noe om behovet for og bruken av 
legemidler hos eldre. Det bør legges merke til at disse tallene kun gjelder legemidler 
foreskrevet på resept, slik at naturlegemidler og reseptfrie legemidler kommer i tillegg.  
En annen ting å ta i betraktning er at legemidler til pasienter i sykehjem eller på 
sykehus ikke forskrives på individnivå, og forbruket er dermed høyere enn tallene fra 
reseptregisteret kan fremvise. Polyfarmasi er svært utbredt blant eldre mennesker. 
Legemiddelbehandling av eldre kan i mange tilfeller ikke følge samme anbefalinger 
som for yngre mennesker (10). Endret kroppssammensetning, mindre 
blodgjennomstrømning i lever, hjerne, tarmer og nyrer samt nedsatt lever- og 
nyrefunksjon er noe av det som kan endre et legemiddels farmakokinetikk.  Legemidler 
kan være kontraindiserte overfor andre sykdommer/tilstander pasienten har, eller 
andre legemidler pasienten bruker. Det er også store interindividuelle forskjeller 
mellom eldre. Aldring fører til mange endringer i kroppen. Vektnedgang er vanlig, 
samtidig endres kroppssammensetningen. Andelen fett øker, mens andelen muskler og 
vann minsker.  Nyrefunksjonen svekkes gradvis, og blodgjennomstrømningen i viktige 
organer minsker. Kroppsfunksjoner som syn og hørsel svekkes, og patofysiologiske 
endringer setter inn på grunn av økende forekomst av sykdommer.  Alt dette påvirker 
legemidlers farmakokinetikk og – dynamikk. Eldre er mer sensitive for enkelte 
bivirkninger, for eksempel fra sentralnervesystemet.  Aldringen i seg selv kan være 
grunnlag for dosejusteringer og monitorering ved initiering av enkelte legemidler, og 
sykdommer kan være med på å komplisere det hele. Det er ikke uvanlig at eldre har 
flere diagnoser hvor behandlingene for de enkelte sykdommer interagerer med 
hverandre, slik at behandling umuliggjøres eller må monitoreres og følges nøye opp.  
Emnet «legemiddelbehandling av eldre» har blitt viet mye oppmerksomhet, og det er 
utarbeidet kriterier som leger kan bruke som forskrivningsstøtte (11). START/STOPP 
kriteriene er et screeningverktøy utarbeidet i Irland, som er delt inn i to dokumenter. 
START kriteriene, «Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment», er en liste 
over legemidler som, dersom rett indikasjon er til stede, potensielt kan være 
hensiktsmessige for pasienter >65 år om de ikke er kontraindisert. STOPP kriteriene, 

glass melk. 
d) Ikke optimal formulering Pasient med alvorlig 

nyresvikt får 
brusetabletter. 

3. Bivirkning  Pasient faller ofte ved bruk 
av Tramadol. 

4. Interaksjon  Pasient bruker Metoprolol 
200 mg/d, blir satt på 
Escitalopram 

5. Avvikende 
legemiddelbruk 

a) Legemidler som administreres av 
helsepersonell 

Personalet knuser 
Metoprolol Depottablett. 

b) Legemidler som administreres av 
pasient 

Pasient forstår ikke 
generisk bytte, bruker både 
originalpreparat og 
generika. 

6. Annet a) Behov for/manglende 
monitorering av effekt og 
toksisitet av legemiddel 

Pasient som bruker 
Warfarin har ikke målt INR 
jevnlig. 

b) Mangelfull føring/uklar 
dokumentasjon av 
legemiddelkurve/kardeks/resept 

Pasienten har lenge brukt 
Escitalopram uten at 
diagnose er journalført. 

c) Annet Pasient har behov for 
analgetika. Paracetamol er 
ikke nok, NSAID’s er 
kontraindisert på grunn av 
Warfarinbruk. 
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«Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescribing», er en liste 
over legemidler som potensielt kan være uhensiktsmessig for pasienter >65 år. Det 
forklares også hvorfor legemidlene kan være upassende. Listene er organisert slik at 
legemidlene er kategorisert under det aktuelle organsystemet. START og STOPP brukes 
ofte på sykehus og i sykehjem. NorGeP «The Norwegian General Practice», er en liste 
over enkeltmedikamenter eller medikamentkombinasjoner som kan forbindes med 
risiko for eldre pasienter. Denne listen er mest tiltenkt bruk i allmennpraksis. 
 
I 2011 startet en pasientsikkerhetskampanje i Norge, på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (12). 1. januar 2014 gikk denne over i et femårig 
pasientsikkerhetsprogram; ”I trygge hender 24-7”. Programmet har tre hovedmål: 
• Redusere pasientskader 
• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 
For å nå disse målene, ble det valgt ut tolv innsatsområder hvor konkrete tiltak skulle 
settes inn. Blant disse finnes områdene «Samstemming av legemiddellister» og «Riktig 
legemiddelbruk i sykehjem». Det overordnede målet under området «Riktig 
legemiddelbruk i sykehjem» er «Redusere komplikasjoner i forbindelse med 
legemiddelbehandling i sykehjem».  
 
Legemiddelsamstemming vil si at helsepersonell i samarbeid med pasienten, eller 
pasientens pårørende, lager en liste over alle legemidlene pasienten bruker (13). 
Legemidler som tidligere har vært i bruk men nå er seponert, fjernes fra listen, slik at 
det som står igjen er det som faktisk brukes. Det må ofte innhentes opplysninger fra 
flere instanser, som for eksempel sykehus, for å sikre at ingenting blir utelatt.  
Når listen er ferdig kalles den «LIB»: Legemidler i bruk. Pasienten selv, samt eventuelt 
helsepersonell som trenger den i behandlingen av pasienten som for eksempel 
sykehjem og hjemmesykepleier, skal få en kopi av listen slik at de vet hva som er 
korrekt medisinering.  Listen skal inneholde produktnavn, virkestoff, dosering, 
bruksområde, form, og styrke på legemidlet. Ved samstemming av legemiddellistene til 
eldre hjemmeboende i Skedsmo kommune i 2004 ble det oppdaget et sprik mellom 
legemiddellistene fra fastlegene og hjemmesykepleien (14). Antall leger som forskrev 
legemidler til én pasient varierte fra 1-7 med et gjennomsnitt på 1,6. Tre av fire leger 
visste ikke hvilke legemidler deres pasienter egentlig fikk.  
 
En legemiddelgjennomgang kan være et tverrfaglig samarbeid mellom lege, 
sykepleier/hjemmesykepleier, og farmasøyt med eller uten pasient/pårørende tilstede. 
Det kan også gjennomføres som en samtale mellom lege/pasient eller 
farmasøyt/pasient.  
 Den tverrfaglige legemiddelgjennomgangen består gjerne av tre faser (liste bearbeidet 
fra kilde 15). 
 

1. Forberedelse 
I denne fasen innhentes opplysninger om pasientene.  

 Pasientens fulle navn, kjønn, fødselsdata, alder og hjemmesituasjon. 

 Sjekkliste angående sirkulasjon/respirasjon, hud/slimhinner, smerter, 
eliminasjon, ernæring, fysisk funksjonsnivå, psykisk funksjonsnivå, 
søvn, funksjonsnivå i forhold til inntak av legemidler, eventuelle CAVE. 

 Aktuelle epikriser innhentes, om det foreligger. 

 Relevant info vedrørende sykdomshendelser. 

 Legemiddellister. Det er viktig at disse er samstemte, slik at man ikke 
bruker tid på å vurdere legemidler som ikke lenger benyttes. 

 De siste laboratorieverdier og måleverdier som for eksempel blodtrykk, 
puls, vekt og høyde. Serumprøver er nyttige for å vurdere pasientens 
tilstand og se om pasienten har oppnådd «minimal effective 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-om-legemiddelgjennomganger/Documents/prosedyre-for-legemiddelgjennomgang.pdf
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concentration» (MEC) av legemidler som brukes. Det gir et grunnlag for 
vurdering av dosering og behov for kosttilskudd, eller seponering av 
enkelte medisiner. 

 Pasientens diagnose(r). 
 
2. Gjennomføring  

Det tverrfaglige teamet møtes for å gå igjennom legemiddellistene, pasient 
for pasient. (Pasient/pårørende deltar om det er ønsket/avtalt) 

 Gå igjennom legemiddellisten og kontroller om pasienten bruker 
legemidler som krever monitorering. Ved funn: registrer dette, og lag 
plan over oppfølging og hva som skal følges opp, som for eksempel 
blodverdier. 

 Bruk kvalitetsindikatorer som for eksempel START/STOPP kriteriene 
for å finne eventuelle uhensiktsmessige legemidler på listen. Om så er 
tilfelle; finn alternativer, eventuelt lag 
nedtrappingsplan/seponeringsplan. 

 Har pasienten effekt av legemidlene som benyttes? Hvis ikke: lag plan 
for nedtrapping/seponering, og dokumenter dette. 

 Finn ut om det er problemer forbundet med administrasjon av 
legemidlene på grunn av for eksempel svelgeproblemer eller 
administrasjonsteknikk. Om problemer finnes: dokumenter dette, 
sammen med forbedringstiltak, som forslag til administrasjonsteknikk 
eller alternativ administrasjonsform. 

 Undersøk om noen av pasientens legemidler interagerer med hverandre. 
Ved relevante interaksjoner: lag en kort beskrivelse. 

 Kontroller legemidlene på listen mot pasientens helsetilstand, som for 
eksempel kontraindikasjoner, nyre- og leverfunksjon, andre diagnoser 
og CAVE(latinsk begrep som betyr at pasienten ikke tåler et gitt 
virkestoff). Eventuelt legemiddelbytte eller dosejustering dokumenteres.  

 Finn ut om det finnes indikasjoner for alle legemidlene i listen, og om de 
fortsatt stemmer. Dokumenter om legemidler mangler indikasjon. 

 Om pasienten bruker et kurlegemiddel skal start- og stoppdato anføres, 
sammen med nedtrappingsplan.  

 Undersøk om pasienten får behandlingen som er nødvendig i henhold til 
diagnoser. Aktuell diagnose og anbefaling av legemiddel dokumenteres. 

 Om pasienten har symptomer eller forandring i blodverdier: undersøk 
om dette kan være bivirkninger av legemidlene som brukes. Dokumenter 
i så fall dette.  

 Undersøk om det foreligger avvik ved legemiddellisten eller 
legemiddelbruken.  Funn dokumenteres. 

 Dokumenter forslag til alle LRP som foreligger. Resultatet fra diskusjon i 
den tverrfaglige gruppen skal dokumenteres. 

 Det fysiske resultatet etter gjennomføringen er en ny legemiddelliste og 
en tiltaksplan. 

 
3. Oppfølging 

 Intervensjonene settes i verk, og monitoreres. Om legemiddellisten til en 
pasient endres på flere punkter, er det viktig at det kun utføres en 
intervensjon av gangen, slik at reaksjonen på denne endringen kan 
monitoreres og følges opp. 

 Det skal lages tiltaksplan over alle LRP som ikke løses. Planen skal 
inneholde tidsperspektiv og ansvarsfordeling. 
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Hensikt 
  
Legemiddelbehandling av eldre er et omfattende og utfordrende arbeidsområde. Det er 
ofte et stort behov for legemiddelbehandling av denne gruppen, samtidig kan mange 
begrensninger som kompliserer dette være tilstede. Multimorbiditet, synkende 
organfunksjon og interindividuelle forskjeller er eksempler på slike begrensninger. Det 
faktum at det ved legemiddelutprøvinger gjerne benyttes unge, friske mennesker som 
forsøkspersoner, gjør kunnskapsgrunnlaget for legemidlers farmakokinetikk og -
dynamikk hos eldre, svakt (16). Risiko for LRP øker jo flere faktorer som er tilstede. 
Hensikten med dette arbeidet var å finne ut hvordan tverrfaglige LMG gjennomføres og 
hvordan farmasøyten kan bidra til å bedre legemiddelbehandling av eldre som bor på 
sykehjem. Spørsmål som vil bli behandlet i oppgaven er: 

1. Finnes en trend i de hyppigest forekommende LRP? 
2. Hvilken rolle spiller farmasøyten i arbeidet med å forbedre 

legemiddelbehandlingen av eldre? 
3. Er LMG et godt verktøy for å sikre riktig legemiddelbehandling av eldre 

sykehjemspasienter? 
 

 
Metode 
 
Arbeidet ble gjennomført dels som en praktisk studie, dels som en litteraturstudie, og 
bygger på fem studier i tillegg til det praktiske arbeidet. For å finne frem til den 
refererte litteraturen, ble søkemotoren PubMed benyttet. Søk ble foretatt 21.januar 
2014, med Mesh termer som «Medication reviews» og «Drug utilization review», 
filteret «Clinical trial» ble også benyttet.  Noen av artiklene ble funnet ved å lese 
igjennom andre artiklers referanseliste. Det ble også foretatt søk via søkemotoren 
Google, da med søkeord som «riktig legemiddelbehandling av eldre», «polyfarmasi» og 
«legemiddelgjennomganger».  Det er i størst mulig grad lagt vekt på å benytte studier 
utført i Norge, for slik å finne mest mulig sammenlignbare resultater.  
 
Den praktiske delen av prosjektet ble gjennomført i samarbeid med avdeling 1 ved 
Marka alders- og sykehjem. Inklusjonskriteriet var at alle studiedeltakerne måtte bruke 
minst ett legemiddel fast, og lederen ved avdelingen valgte ut hvilke pasienter som 
skulle delta. Pasientene ble opplyst om at de kunne reservere seg mot å delta i studien 
gjennom et informasjonsbrev (vedlegg 1). Ingen av pasientene ønsket å reservere seg. 
Det ble samlet inn informasjon fra pasientenes journaler vedrørende tilstand, 
diagnoser samt legemiddellister. Til dette ble det benyttet en sjekkliste utarbeidet av 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold kommune (17). Disse 
opplysningene ble målt mot START/STOPP kriteriene, interaksjonsdatabasen 
«www.interaksjoner.no» og kvalitetsindikatorene fra socialstyrelsen (11, 18). NorGeP 
kriteriene ble ikke benyttet da disse er rettet mot bruk i allmennpraksis og av den 
grunn ikke ble regnet som relevant for denne studien (11). Forslag til endringer, som 
seponering, dosejustering, bytte av legemiddel eller introduksjon av nytt legemiddel, 
ble utarbeidet på grunnlag av funn som ble gjort. 18. og 25. februar 2014 ble LMG 
gjennomført i tverrfaglig team bestående av sykehjemslege, sykepleier, prosjektveileder 
og undertegnede. Pasientenes livssituasjon, anamnese, diagnoser og legemidler ble 
beskrevet av lege og sykepleier. I den grad det fantes nye blodprøveresultater ble også 
disse fremlagt. Kommentarene som var utarbeidet på forhånd ble presentert med hjelp 
fra prosjektveileder, og det ble i teamet diskutert hvordan de ulike LRP kunne 
håndteres. Legen avgjorde hvilke endringer som skulle utføres, og dette ble 
dokumentert i pasientens journal. Legen utformet en tiltaksplan over hver pasient, med 
intervensjoner og dato for implementering av endringene.   
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Resultat 
 
I den praktiske delen av denne oppgaven deltok, som nevnt innledningsvis, 10 
langtidspasienter (4 menn og 6 kvinner) ved somatisk avdeling på et lokalt sykehjem, 
Marka alders- og sykehjem. Gjennomsnittsalder på studiedeltakerne var 87,7 år med 
variasjon fra 68 – 99 år. Pasientene brukte gjennomsnittlig 12, 7 legemidler (spredning 
fra 7-21), fordelt på faste legemidler (varierende fra 3-14) og behovsmedisiner 
(spredning 3-8), se figur 1. Det ble funnet 74 LRP, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 
7,4 per deltager, se figur 2. Kategoriene «Interaksjoner», «Behov for/manglende 
monitorering av effekt av legemiddel» og «Mangelfull føring/uklar dokumentasjon av 
legemiddelkurve/kardeks/resept» var oftest representert, med henholdsvis 14, 10 og 10 
tilfeller. Eksempler på LRP funnet i studien er vist i tabell 2. 
 
 
 

 
 
Figur 1. Oversikt over studiedeltakerne i egen studie. 
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Figur 2. LRP funnet i egen studie, klassifisert etter kategori. 

 
Legemidlene som oftest sto på legemiddellistene, var Paracetamol, Sobril, Betulac, 
Imovane og Laxoberal, se figur 3. Disse ble både brukt fast og ved behov.  
 

 
Figur 3. Forekomst av de fem mest brukte legemidlene, egen studie. 
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Legemidlene som oftest var innblandet i LRP var Paracetamol, Acetylsalisylsyre , 
Burinex, Imovane, Metoprolol Depot, Ramipril og Vesicare, se figur 4. 
 
 
 

 
Figur 4. Oversikt over legemidlene som oftest var innblandet i LRP, egen studie. 
 
 
Endringene som ble foretatt var seponering, dosejustering, monitorering av 
effekt/pasientens blodprøver, bytte av legemiddel. Etter LMG var gjennomført og 
endringene gjort, var gjennomsnittlig legemiddelforbruk 9,8 (spredning på 4-20) 
legemidler per pasient, fordelt på 5,4 faste legemidler (variasjon fra 0-13) og 4,4 
behovslegemidler (spredning på 2-7), se figur 5. Dette tilsvarer 22,83 %  nedgang i 
legemiddelforbruket. 
 
 
 
 

  
Figur 5. Sammenligning av pasientenes legemiddelforbruk før og etter LMG 
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Tabell 2. Eksempler på funn fra praktisk studie innenfor de ulike LRPkategoriene 

Kategori Eksempel Intervensjon 
1a) Intet funnet -- 
1b) Kontinent pasient bruker Vesicare Vesicare seponert 
1c) Pasient med risiko for urinretensjon 

bruker Vesicare 
Vesicare seponert 

2a) Pasient fast på Paracetamol 1 g, 4 
ganger daglig 

Middagsdose seponert 

2b) KOLS pasient bruker Symbicort 160 
ug/4,5 ug 1 dose morgen og 1 dose 
kveld. Må bruke behovsmedisinen 
Ventoline svært ofte.  

Økt dose Symbicort til 320 ug/9 ug  
1 dose morgen og kveld. Kontrollere 
inhalasjonsteknikk 

2c) Pasient får Somac sammen med frokost Informert om at legemidlet bør tas 1 
time før frokost 

2d Intet funnet -- 
3 Pasient som vanligvis har diare har 

gradvis fått fastere avføring, endt opp 
med obstipasjon. 
Har begynt med Paralgin Forte. 

Pasient satt på annet smertestillende 
på grunn av situasjon – ellers ville 
Laktulose, eventuelt Laxoberal blitt 
satt inn. 

4 KOLS pasient med hyppige infeksjoner 
som behandles med Ciprofloxacin, står 
på Valium fast hver kveld samt ved 
behov. 

Valium seponert, Sobril bedre 
alternativ 

5a) Pasient fast på Imovane uten å ha 
behov for dette hver kveld, på grunn av 
nattvakt som ikke vil gi medisiner 

Problem diskutert, situasjonsbetinget 
ordning, ingen løsning. 

5b) Dement pasient med vrangforestillinger 
nekter å ta medisiner 

Personalet hjelper pasient 

6a) Pasient med lavt stoffskifte som bruker 
Levaxin. Blodprøver viser lav TSH T3 

Blodverdier monitoreres ved hjelp av 
ny blodprøve – dosering vurderes 
etter resultat. 

6b) Pasient bruker Metoprolol Depot uten 
journalført indikasjon 

Tidligere indikasjoner undersøkes – 
behov for legemiddel vurderes. 

6c) Pasient med moderat nyresvikt bruker 
Bronkyl fast 4 ganger daglig 

Behov vurdert – legemiddel flyttet til 
behovslisten 

 
 
Halvorsen et al utførte i 2006 en studie i Bergen, hvor hensikten var å finne hvilke 
arbeidsmåte som var mest hensiktsmessig for å oppdage LRP (19). Inklusjonskriteriene 
for studien var at studiedeltakerne skulle være langtidspasienter, > 65 år og bruke 
minst ett legemiddel daglig.  Farmasøyter gikk igjennom legemiddelbehandlingen av 
142 pasienter (106 kvinner og 36 menn) ved tre sykehjem. Gjennomsnittsalder for 
pasientene var 86,9 år. Terminalt syke pasienter ble ekskludert fra studien. 
Gjennomsnittlig legemiddelforbruk var 11,5 legemidler per pasient. En gang i uken 
hadde farmasøytene et møte med sykehjemslegen og annet pleiepersonell hvor funnene 
som var gjort ble presentert. Pasientenes behov ble diskutert, ved uenighet om hvorvidt 
noe var et LRP eller ikke, hadde sykehjemslegen det avgjørende ordet. Et LRP kunne 
også bli omkategorisert om sykehjemslegen mente det passet bedre inn i en annen 
kategori enn det var plassert i. Farmasøytene identifisert til sammen 719 LRP hos 140 
av de 142 pasientene, men 234 av disse ble avvist av sykehjemslegen under 
gjennomgangen. 104 av de restererende ble omkategorisert, og det ble i tillegg 
oppdaget 28 nye tilfeller. Resultatet ble tilslutt 504 godkjente LRP, noe som tilsvarer 
3,6 LRP per pasient. Kategorien som forekom oftest, var klasse 1 b): «Unødvendig 
legemiddel», se figur 6. De tre mest brukte legemidlene, Zopiclone, Paracetamol og 
Laktulose, var innblandet i flest LRP.  Disse forekom på listen over behovsmedisin hos 
flere pasienter som ikke hadde behov for laksantia, sovemedisin eller analgetika.  
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Etter å ha oppnådd konsensus startet arbeidet med å løse LRP.  Av 504 godkjente 
intervensjoner ble 472 gjennomført i løpet av oppfølgingsperioden. Seponering av 
legemiddel, monitorering av behandlingen samt dosejustering var de endringene man 
oftest foretok. Etter seponering hadde gjennomsnittsforbruket blant pasientene gått 
ned med 1,5 legemidler per pasient. 
 
 
 

 
 
Figur 6. Oversikt over LRP klassifisert etter LRPkategoriene(7, 19). (n=142) 
 
I 2006 gjennomførte Efjestad og Moksnes en studie hvor hensikten var å undersøke i 
hvilke grad farmasøytisk deltakelse i et tverrfaglig team var av betydning for å oppdage 
og løse LRP (20). Studien ble til på grunnlag av Stortingets innstilling til 
Sosialkomiteen om legemiddelmeldingen. Der ble det vist til at det i omtrent 20 % av 
alle legemiddelbehandlinger oppsto feil av ulik alvorlighetsgrad. 50 pasienter (16 menn 
og 34 kvinner) innlagt ved geriatrisk seksjon ved Sykehuset Asker og Bærum deltok i 
studien. Studiedeltakernes alder varierte fra 70 – 91 år, med et gjennomsnitt på 82 år. 
Gjennomsnittlig brukte pasientene 8,3 legemidler hver, med en spredning fra 5 – 19. 
Det fantes to inklusjonskriterier for studien; studiedeltakerne skulle være >70 år, og 
bruke fem legemidler, eller flere, medregnet behovsmedisiner. Pasientenes 
legemiddellister, legemiddelbruk og informasjon fra eventuelle tidligere 
sykehusinnleggelser ble vurdert. Farmasøyten identifiserte LRP fra det innsamlede 
materialet, funnene ble gjennomgått i møte med legen, som var den beslutningstagende 
i forhold til om LRP skulle interveneres eller ikke. Det ble funnet 108 LRP 
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etter de seks hovedkategoriene i klassifiseringssystemet, men ikke spesifisert i 
underkategorier, se figur 7. 
 
 

 
Figur 7. Oversikt over LRP klassifisert etter hovedkategorier (7, 20).(n=50) 
 
 
Helsetilsynene i fylkene i Norge gjennomførte i perioden 2008-2010 tilsyn av 
legemiddelbehandlingen i 67 sykehjem (21). Det ble da avdekket blant annet betydelige 
avvik vedrørende rutinene for legemiddelgjennomganger av pasienter på sykehjem. 
Uhensiktsmessig behandling av en tredjedel av pasientene var også et funn som ble 
gjort under tilsynet. Helsetilsynet konkluderte med at pasienttryggheten var truet, og 
«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» ble derfor et av tiltaksområdene i den tidligere 
omtalte nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». 
I løpet av første halvår 2011 ble det utført et pilotprosjekt ved Nygård Sykehjem i 
Sandefjord i forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen (22). Prosjektet rettet seg 
mot sykehjemmets langtidsbeboere, og søkte å optimalisere legemiddelbehandlingen av 
disse.  For å nå dette, skulle tre tiltak settes i verk: 

 Strukturerte legemiddelgjennomganger ved innkomst, halvårs- og 
årskontroller. Dette skulle også gjøres ved behov for spesiell 
oppfølging. 

 Dokumenterte indikasjoner bak forskrivning av alle medisiner 

 Sykehjemmets legemiddelbruk skulle reduseres med 20 % innen 
2011. 

Det ble gjennomført 30 tverrfaglige LMG. START- og STOPP kriteriene, samt 
interaksjonsdatabasen www.interaksjoner.no, ble brukt for å vurdere 
legemiddelbehandlingen av pasientene (11). Pasientene hadde gjennomsnittlig 6,4 
legemidler hver før LMG ble utført. LMG ble utført i team med ulik sammensetning. 
Noen ganger var lege og sykepleier alene, andre ganger var en farmasøyt med. Alle 
pasientene ble imidlertid vurdert av farmasøyt. Det ble identifisert 54 LRP, 
gjennomsnittlig 1,8 LRP per pasient. Som i studien utført ved Sykehuset Asker og 
Bærum, er det også her kun benyttet hovedkategoriene i klassifiseringssystemet, se 
figur 8 (20). Hovedtyngden av LRP var å finne i kategoriene 1: «Valg av legemiddel», 3: 
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«Bivirkninger», og 4: «Interaksjoner». Intervensjoner som ble utført etter LMG var 
seponering av legemidler, justering av doser og innsetting av nye legemidler. Etter 
LMG ble gjennomsnittlig legemiddelbruk per pasient redusert til 6,1 og journalføring av 
indikasjoner økte med 29,6 %.  

 
Figur 8. Oversikt over LRP klassifisert etter hovedkategorier (7, 22). (n=30) 
 
 
En randomisert studie ble utført ved Lovisenberg diakonale hospital i Oslo mellom 
nov.-05 og feb.-08 (23). Studien hadde til hensikt å finne ut om farmasøyters deltakelse 
i tverrfaglig team ville forbedre pasientenes legemiddelbehandling, om det ville 
forebygge LRP hos innlagte pasienter og hvorvidt det påvirket pasientenes 
legemiddelbruk etter utskrivningen. 77 studiedeltakere ble delt inn i to grupper. En 
intervensjonsgruppe (40 personer) som ble fulgt av en farmasøyt og en kontrollgruppe 
(37 personer) hvor farmasøyten kun vurderte legemiddelbehandlingen retrospektivt før 
utskrivelse. Intervensjonsgruppen besto av 23 kvinner og 17 menn med en 
gjennomsnittsalder på 73,5 år, mens kontrollgruppen hadde 27 kvinner og 10 menn. 
Gjennomsnittlig var deltakerne på kontrollgruppen 76,8 år.  Legemiddelbruk ved 
tidspunkt for innleggelse var i intervensjonsgruppen gjennomsnittlig 8,3 legemidler per 
pasient, mot 7,8 i kontrollgruppen.  
 
Ved utskrivelse hadde intervensjonsgruppen et gjennomsnitt på 8,5 legemidler per 
pasient, kontrollgruppen hadde 7,7. Det ble identifisert 4,4 LRP per pasient i 
intervensjonsgruppen og 4,2 LRP per pasient i kontrollgruppen ved innleggelse, ved 
utskrivning hadde pasientene i intervensjonsgruppen gjennomsnittlig 1,2 LRP hver mot 
kontrollgruppens 4,0 LRP per pasient. Ved hjemmebesøk 3 måneder etter utskrivelse 
hadde intervensjonsgruppen 1,63 LRP mens kontrollgruppen gjennomsnittlig hadde 
2,62 LRP per pasient.     
 
Fire leger og åtte sykepleiere fra sykehjem og sykehus, med erfaring fra tverrfaglige 
LMG, deltok i 2007-2008 i en kvalitativ intervjustudie utført av Halvorsen et al (24). 
De ble stilt spørsmål om deres synspunkter på og opplevelse av farmasøytens deltakelse 
ved LMG. Studien fokuserte på tre områder:  

 Personlig erfaring med samarbeidet med farmasøyten 

 Samarbeidets innvirkning 
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 Samarbeidets struktur 
Resultatene fra studien viser at disse yrkesgruppene mener å ha hatt stor nytte av å ha 
med farmasøyter, og at de opplevede det som en faglig støtte i legemiddelrelaterte 
spørsmål. Farmasøytens deltakelse bidro til et økt fokus på forskrivningsprossessen, 
noe som hevet kvaliteten på legemiddelbehandlingen. Det fremkom imidlertid også at 
det fantes forbedringspotensialer ved enkelte trinn i prosessen. Dette omhandlet 
mangel på kommunikasjon og organisering. Det rapportertes som frustrerende ikke å 
vite hvorvidt farmasøyten skulle delta på legenes og sykepleiernes vanlige møter. 
Studiedeltakerne synes også det var utfordrende å måtte arbeide på en annen måte enn 
de var vant til. I møtene hvor kun legene og sykepleierne deltok var fokuset ofte ikke 
like sterkt rettet mot legemiddelbehandlingen, og LRP fikk en mye større plass i 
samtalen om en farmasøyt var deltagende. Selv om studiedeltakerne synes fokuset på 
LRP var svært nyttig både for egen lærdom og pasientenes behandling, ble det 
poengtert at andre temaer ikke måtte utelates. Det kunne oppfattes som om at 
farmasøyten skulle «gå legens avgjørelser etter i sømmene», og dette kunne for noen 
oppleves noe ubehagelig. Hvordan farmasøyten presenterte sine funn var derfor av stor 
betydning. LMG er tidskrevende, og dette ble utpekt som den største ulempen. LMG 
som ble gjennomført med en farmasøyt tilstede tok lengre tid, noe som kunne gå utover 
andre arbeidsoppgaver. En modell, hvor farmasøyten selv samlet inn den nødvendige 
informasjonen om pasientene på forhånd, ble bekreftet av de fleste studiedeltakerne å 
være svært tidsbesparende.     
 
 

Diskusjon 
 
Den praktiske delen av dette arbeidet, studien gjennomført ved Marka alders- og 
sykehjem, viste et gjennomsnitt på 7,4 LRP per pasient (totalt 74 LRP). Kategoriene 
som oftest ble representert var 4: «Interaksjoner», 6a): «Behov for/manglende 
monitorering av effekt av legemiddel» og 6b): «Mangelfull føring/uklar dokumentasjon 
av legemiddelkurve/kardeks/resept». Det ble ikke identifisert LRP i kategoriene 1a): 
«Tillegg av legemiddel» og 2d): «Ikke optimal formulering». Enkelte pasienter med få 
legemidler hadde flere tilfeller hvor et av legemidlene på deres liste ble opphav til flere 
enn ett LRP. Som et eksempel kan legemidlet Vesicare trekkes frem. Vesicare er i 
felleskatalogen klassifisert som «urologisk spasmolytikum» med indikasjonen 
«symptomatisk behandling av urgeinkontinens og/eller hyppig vannlating og økt 
vannlatingstrang som kan forekomme hos pasienter med overaktiv blære.» (25). 
Pasienten som brukte dette legemidlet, mann 68 år, var ikke inkontinent. 
Vedkommende hadde svært dårlig fysisk funksjon, men glemte ofte dette selv – noe 
som resulterte i fall under forsøk på å komme til toalettet. Hensikten med å sette inn 
Vesicare var å dempe vannlatningstrangen, slik at fall kunne unngås. Dette er ikke 
korrekt bruk av legemidlet, og ble identifisert som et LRP i klasse 1b):«Unødvendig 
legemiddel.» Pasienten hadde også nedsatt kognitiv funksjon, samt risiko for 
urinretensjon. På grunn av Vesicares antikolinerge effekt ble det også klassifiserte til 
LRP 1c): «Uhensiktsmessig legemiddel.» Flere av pasientene hadde mange legemidler 
på behovslisten, som ikke var i bruk. Dette var fordi personalet på avdelingen skulle 
kunne gi medisiner, uten først å måtte kontakte lege, om hendelser som tilsa spesiell 
medisinering oppsto. Et eksempel på dette var en kvinnelig 87 år gammel pasient som 
hadde fått hjertesvikt etter et infarkt i mai 2013. På pasientens behovsliste sto Morfin 
injeksjonsvæske og Nitrolingual munnspray i tilfelle et nytt infarkt skulle oppstå. LRP i 
forhold til disse legemidlene ble da ikke vurdert som særlig relevante, og ble derfor ikke 
regnet med.  
 
I Halvorsen et als studie som ble utført på sykehjem, ble 504 LRP godkjent av 
sykehjemslegen (19). Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 3,6 LRP per pasient. Kategorien 
som oftest forekom var 1b): «Unødvendig legemiddel», med 194 identifiserte tilfeller. 
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Dernest var, i likhet med i studien fra Marka alders- og sykehjem, kategori 6a): «Behov 
for/manglende monitorering av effekt eller toksisitet av legemiddel» og 6b): « 
Mangelfull føring/uklar dokumentasjon av legemiddelkurve/kardeks/resept» ofte 
representert med henholdsvis 68 og 60 LRP. Legemidlene som forekom oftest på 
listene til pasientene, var også oftest innblandet i de identifiserte LRP. Det ble ikke 
funnet noen LRP i kategori 2d):«Ikke optimal formulering». 
 
Efjestad og Moksnes fant 108 LRP, gjennomsnittlig 2,16 LRP per pasient, etter å ha 
utført 50 LMG (20). Det norske klassifiseringssystemet for LRP ble først publisert etter 
denne studien var gjennomført, derfor er LRP bare klassifisert etter hovedkategoriene 
(7). Kategoriene 1: «Legemiddelvalg» 2: «Dosering» og 4: «Interaksjoner» var oftest 
representert. 
 
Pilotprosjektet ved Nygård sykehjem avdekket gjennomsnittlig 1,8 LRP per pasient 
(22). Total 54 LRP fordelt på 30 langtidspasienter. Som i Efjestad og Moksnes’ studie, 
ble kun hovedkategoriene i klassifiseringssystemet benyttet (7, 20). Det ble funnet flest 
LRP tilhørende i kategoriene 1: «Valg av legemiddel», 3: «Bivirkninger», og 
4: «Interaksjoner». 
 
For å kunne svare på spørsmålet om det er mulig å se en trend for hvilke LRP som 
forekommer oftest, sammenlignes antall LRP per pasient fra fire av studiene, se figur 9. 
Sammenligningen kan ikke sies å vise noen klar tendens til dette. 

 
Figur 9. Sammenligning av fordelingen av LRP i fire studier (Egen studie, 19, 20, 

22) 
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Det finnes argumenter både for og mot at en trend for hyppigest forekommende LRP 
skulle kunne påvises. På den ene siden kan langtidsboende sykehjemspasienter sies å 
være en noenlunde ensartet gruppe mennesker med omtrent samme utfordringer og 
behov, noe som kunne tilsi et tilnærmet likt utvalg av legemidler på legemiddellisten. 
Dette fordrer at antallet pasienter er så høyt at statistisk signifikans oppstår. Om disse 
betingelser oppfylles ville det kunne tilsi at en trend for hyppigest forekommende LRP 
skulle kunne påvises. På den andre siden har utvalget studiedeltakere mye å si. 
Pasienter ved en somatisk avdeling kan ha helt andre utfordringer og begrensninger, 
med et helt annet legemiddelbehov enn pasienter ved en skjermet avdeling. Eventuelle 
preferanser hos forskrivende lege er også av stor betydning. En annen faktor med stor 
innvirkning er sykehjemmets behandlingsfilosofi. Om det er sterkt fokus på ikke-
medikamentell behandling vil dette utgjøre en stor forskjell i forhold til sykehjem med 
en mer farmakologisk tilnærming. Kommunens økonomi spiller også inn. Et sykehjem 
med store ressurser og høy personaldekning, kan mulig ha lavere forbruk av legemidler 
enn et sykehjem hvor det er lav bemanning og tidsmangel.  Dette støttes av en studie 
som, blant annet, sammenlignet legebehandlingen ved to sykehjem med ulik 
legedekning (26).  Studien kunne vise resultater som antydet at lav legedekning førte til 
bruk av flere medikamenter og lavere kvalitet på legemiddelbehandlingen. I tillegg skal 
det tas i betraktning at selv om det benyttes samme klassifiseringsverktøy kan et og 
samme LRP vurderes å tilhøre forskjellige kategorier. En eventuell trend vil således 
ikke kunne påvises. 
 
Det kan også være interessant å se på antall LRP per pasient i de ulike studiene. Selv 
om det er etablert et verktøy for klassifisering av LRP garanterer ikke dette for at feil 
ikke kan oppstå. Det er flere faktorer som spiller inn, og en av dem kan være erfaring. 
Et team som har lang erfaring med legemiddelgjennomganger vil lettere kunne 
identifisere og klassifisere LRP enn et uerfarent team. Det utelukkes ikke at dette kan 
være en medvirkende årsak til det store spriket mellom forfatterens eget arbeid og de 
andre studiene når det gjelder antall LRP i enkelte av kategoriene. En annen faktor er 
det lave deltakerantallet. Ved studier med få deltakere påvirker individuelle forskjeller 
resultatet i større grad enn i større studier med mange studiedeltakere. Resultatet av 
undersøkelsen er verdifullt på individnivå, men ikke på populasjonsnivå. 
 
I studien utført på Lovisenbergs diakonale hospital ble det konkludert med at 
deltagelse av en farmasøyt i administreringen av legemidler til pasienter, og i 
tverrfaglige team, økte sjansene for å identifisere og finne gode løsninger på LRP (23). 
Dette fortrinnet viste seg også etter pasienten var utskrevet, da farmasøytene foretok 
hjemmebesøk hos deltakerne i begge grupper. 
 
Den kvalitative intervjustudien fremviser hovedsakelig positive synspunkter på det 
tverrfaglige samarbeidet under LMG (24). Legene og sykepleierne kunne imidlertid 
rapportere om noe svikt i kommunikasjon og organisering av LMG.  
 

Utfra studieresultatene kan det se ut til at de fleste sykehjemspasienter som behandles 
med flere legemidler, har ett eller flere LRP. En legemiddelgjennomgang vil således 
være et godt verktøy for å fange opp og løse disse problemene. Noen pasienter vil 
kanskje kunne sette fokus på LRP selv, ved å ta opp bivirkninger og symptomer med 
legen sin. De fleste studier som omhandler LMG viser at andelen legemidler per pasient 
går ned etter LMG. Sett i lys av resultatet fra studien som viser relasjon mellom antall 
legemidler og LRP, indikerer dette at LMG reduserer risikoen for LRP (4). Når enkelte 
studier viser at antall legemidler etter LMG har økt, kan dette være fordi det er 
avdekket et udekket behov hos pasienter. Det kan for eksempel komme frem at en 
pasient har store ødemer og derfor trenger diuretika, eller en infeksjon avdekkes og 
behandling for denne settes inn. 
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En nylig utgitt metaanalyse hadde til hensikt å evaluere hvorvidt LMG reduserer 
mortalitet og sykehusinnleggelser for sykehjemspasienter (31). Metaanalysen bygger på 
12 studier, hvorav 8 av dem sammenlignet langtidseffektene av LMG versus 
standardbehandling eller annen type LMG. 4 studier undersøkte enten 
informasjonsteknologiens kvalitet, opplæring i bruk av LMG eller sammenlignet 
pasientgrupper med ulike resultater fra LMG. En legemiddelgjennomgang ble i dette 
arbeidet definert som enhver systematisk vurdering av en pasients legemidler, med det 
som mål å evaluere og forbedre legemiddelbehandlingen. Det indikeres i metaanalysen 
at LMG gjennomført på eldre pasienter som bor i sykehjem, ikke reduserer mortalitet 
og sykehusinnleggelser. Seleksjonsbias, eldre, sårbare pasienters manglende evne til å 
kompensere for fysiske endringer legemiddelintervensjoner kan forårsake, uklar 
rollefordeling i det tverrfaglige teamet og motstridende informasjon til pasienter 
trekkes frem som mulige årsaker. I tillegg kan en mulig kilde til feil være at det ikke tas 
hensyn til hvordan LMG er gjennomført i de ulike studiene.  
Analysens konklusjon kan på mange måter være nedslående. Noe som ikke synes å 
rettferdiggjøre innsatsen og ressursene som nå legges ned i forbindelse med det 
pågående pasientsikkerhetsprogrammet (12). Det påpekes imidlertid i metaanalysen at 
livskvalitet ikke ble brukt som parameter for å måle nytten av LMG (31). Det er 
vanskelig å vite hvilke parametere som skal benyttes for å definere hvorvidt LMG er et 
nyttig verktøy eller ei. Det kan virke selvfølgelig at reduksjon av LRP og økt fokus på 
legemiddelbehandling, som er vist som konsekvenser av LMG, vil øke pasientenes 
livskvalitet (19, 20, 22, 24). Når metaanalysen da indikerer at LMG ikke øker 
livskvantiteten, kan det være interessant å gjøre seg noen tanker om livskvalitet versus 
livskvantitet.  
 
Utfra definisjonen kan LRP, som nevnt innledningsvis, være «en hendelse eller et 
forhold i forbindelse med legemiddelbehandling som reelt eller potensielt interfererer 
med ønsket helseeffekt» (3). Å oppdage, identifisere og løse et potensielt problem kan 
være med på å forebygge at problemet går over til å bli reelt. Samstemming av 
legemiddellister er et annet verktøy som også er med på å forebygge forekomst av LRP. 
Optimalt sett skal en legemiddelsamstemming utføres hver gang en pasient forflyttes i 
pasientforløpet. Dette sikrer at alle som er implisert i behandlingen av pasienten til 
enhver tid vil ha korrekte opplysninger om legemiddelbehandlingen.  
 
Et annet moment som er med på å forebygge forekomst av LRP, er farmasøytkontroller 
utført i apoteket. Det er imidlertid ofte slik at sykehjem ikke bestiller legemidler på 
individnivå. I disse tilfellene har ikke farmasøyten mulighet til å bidra til å bedre 
legemiddelbehandlingen for den enkelte sykehjemspasient, men når pasientene 
benytter multidose utføres det en interaksjonskontroll når ordinasjonene legges inn i 
bestillingsprogrammet. For at multidose skal fungere som et verktøy til å fremme riktig 
legemiddelbehandling av eldre, er det noen premisser som må ligge til grunn: 
 

 Samstemt legemiddelliste – forebygger LRP i kategoriene 1b): «Unødvendig 
legemiddel» og 6b): «Mangelfull føring/uklar dokumentasjon av 
legemiddelkurve/kardeks/resept» 

 Gode rutiner hos lege, slik at reseptene ikke fornyes regelmessig uten jevnlige 
undersøkelser av pasienten – forebygger LRP i kategoriene 1a) «Behov for 
tillegg av legemiddel», 1b) «Unødvendig legemiddel», 2a): «For høy dose», 2b): 
«For lav dose», 2c): «Ikke optimalt doseringstidspunkt», 2d): «Ikke optimal 
formulering», 3: «Bivirkninger», 5b): «Legemidler administrert av pasient», 
6a): «Behov for/manglende monitorering av effekt/toksisitet av legemiddel», 
6b) «Mangelfull føring/uklar dokumentasjon av 
legemiddelkurve/kardeks/resept» 

 Åpen og avklart kommunikasjon mellom sykehjem, lege og apotek, slik at 
endringer på grunn av seponering av legemidler, doseendringer, eventuelle 
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interaksjoner og innsettelse av nye legemidler kan legges inn til ønsket 
tidspunkt – forebygger LRP i kategoriene 1a): «Behov for tillegg av 
legemiddel», 1b): «Unødvendig legemiddel», 2a): «For høy dose», 2b): «For lav 
dose», 2c): «Ikke optimalt doseringstidspunkt», 2d): «Ikke optimal 
formulering», 3: «Bivirkning», 4: «Interaksjoner», 6b): «Mangelfull 
føring/uklar dokumentasjon av legemiddelkurve/kardeks/resept»(27,28). 
 

Andre faktorer som kan virke inn på legemiddelbehandlingen av langtidspasienter i 
sykehjem, er kontinuiteten i forholdet mellom pasient og lege. Fastlegeordningen 
sørger for at alle pasienter har en lege som kjenner til pasientens sykehistorie, 
diagnoser, situasjon og legemiddelbehandling. Dette gir en følelse av trygghet for 
pasienten, og sikrer kvaliteten i behandlingen. En sykehjemspasient med vedtak om 
langtidsplass har imidlertid ikke lenger et forhold til sin tidligere fastlege, da behovet 
for legekonsultasjon ivaretas av sykehjemslegen. I noen sykehjem er 
sykehjemslegestillingen til enhver tid besatt av turnusleger. Dette fører til stadige 
utskiftninger av sykehjemslege, noe som kan påvirke pasientenes behandling. I de 
tilfellene hvor sykehjemslegen ikke er fulltidsansatt, er det svært begrenset hvor mye 
tid som kan brukes på hver pasient. Dette kan føre til at pasienter uten spesielle behov 
ikke blir prioritert de dagene legen har tjeneste ved sykehjemmet. I den praktiske delen 
av dette arbeidet fantes det tilfeller hvor enkelte pasienter i svært liten grad hadde hatt 
kontakt med sykehjemslegen. Oppfølging av den enkeltes helsetilstand foregikk ved 
hjelp av regelmessige blodprøver. En tidligere nevnt studie som, blant annet, 
sammenlignet legebehandlingen ved to sykehjem med ulik legedekning, kunne vise 
resultater som antydet at lav legedekning førte til bruk av flere medikamenter og lavere 
kvalitet på legemiddelbehandlingen (26). 
 
Farmasøytene har tradisjonelt hatt sitt virkested på apoteket. Etter hvert har også 
sykehus, legemiddelindustri, forskningsinstitusjoner og offentlige instanser som for 
eksempel Statens legemiddelverk åpnet sine dører for denne yrkesgruppen. Det er mye 
farmasøytene kan bidra med for å bedre legemiddelbehandlingen av befolkningen. I 
2009 fikk Norge sin første kommunefarmasøyt, våren 2013 tiltrådte den andre. Deres 
arbeid består blant annet av å innarbeide prosedyrer for legemiddelhåndtering, 
samarbeid med sykehjemsleger for å implementere LMG, følge opp rutiner for 
multidose i hjemmetjenesten, være rådgiver på sykehjem og andre institusjoner, 
gjennomføre internrevisjoner på helseenhetene i kommunen, arrangere temadager for 
sykepleiere og vernepleiere, samt undervisning av annet helsepersonell (29, 30). 
Tiltak som øker kunnskapen om geriatri og ikke-medikamentell behandling kan bidra 
til lavere forekomst av LRP hos pasientene. Foreløpig er det ikke opprettet flere 
kommunefarmasøytstillinger, men apotek og farmasøyter opplever økt pågang fra 
kommuner og private institusjoner som ønsker å kjøpe farmasøytiske tjenester som for 
eksempel tilsyn og legemiddelgjennomganger. Det forventes at 
Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» fører til en anerkjennelse av den 
fagkompetanse og kunnskap farmasøytene som yrkesgruppe besitter. Det er å håpe at 
helseøkonomisk gevinst og økt kvalitet i legemiddelbehandling fører til at det opprettes 
flere stillinger som kommunefarmasøyt i årene fremover. 
 
Tiden det tar å gjennomføre LMG kan, som nevnt i en av studiene (24), stjele tid fra 
andre oppgaver. Om LMG blir innført som et regelmessig tiltak, vil dette kunne føre til 
økt fokus på rutiner i forhold til journalføring, legemiddelforskrivning og en mer 
rutinert gjennomføring av selve LMG. Dette kan igjen føre til at LMG vil være mindre 
tidkrevende. En modell hvor farmasøyten selv samlet inn bakgrunnsinformasjonen om 
pasientene til bruk i LMG ble sett på som et godt alternativ, da dette ikke belastet 
sykepleierne. To av legene mente derimot at modellen hvor legen og sykepleieren 
presenterte pasientens livssituasjon, anamnese, medisinbruk og kliniske parametere 
var mulig å gjennomføre om det ble organisert på en bedre måte. Om farmasøyten skal 
samle inn informasjon til LMG kreves godt fungerende journalføring. Sykepleieren og 
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legen kjenner pasienten, og har mulighet til å tilføre verdifulle opplysninger som kan 
være utelatt fra journalen. Erfaringer fra studien utført på Marka Alders- og Sykehjem 
viser at papirjournaler ikke nødvendigvis er overført til det elektroniske 
journalsystemet, og det fantes også to separate bøker hvor det ble skrevet opplysninger 
om pasientene uavhengig av journalene. Dette kan gjøre arbeidet med å innhente 
opplysninger tidskrevende, og risikoen for feil og unøyaktigheter er stor. 
 
Når det gjelder hvem som bør delta i det tverrfaglige teamet har deltakerne i 
intervjustudien forskjellige meninger. Legene og sykepleierne fra sykehuset var enige 
om at sykepleierne ikke behøvde å delta på møtene, mens sykehjemslegene og 
sykepleierne som arbeidet i sykehjem ikke delte denne oppfatningen. Selv om det 
krever flere ressursen i form av personale, er et tverrfaglig samarbeid hvor både 
sykepleier, lege og farmasøyt deltar av en slik verdi for pasienten at det trolig må kunne 
sies å være det beste alternativet. Yrkesgruppene sitter inne med store kunnskaper og 
tilnærmer seg LRP fra ulik vinkel. Legene ser den anatomiske og patologiske siden av 
saken, farmasøyten fokuserer på farmakologien, mens sykepleieren som ser pasienten i 
dagliglivet for eksempel kan svare på om det har oppstått bivirkninger etter oppstart av 
et legemiddel. Det er av stor viktighet at sykepleierne forstår deres betydning i dette 
samarbeidet. At en «utenforstående» farmasøyt påpekte LRP, kunne føles som 
ydmykende for legen som initierte behandlingen, ble det gitt tilbakemelding om. Dette 
må farmasøyter være oppmerksomme på. God informasjon og åpen kommunikasjon i 
forkant av og under LMG er viktig. Det må ikke oppfattes som en konkurranse mellom 
profesjonene, men et samarbeid med pasientens beste som mål.  
 
 

Konklusjon 
 
Legemiddelgjennomganger har vært ansett som et svært verdifullt og nyttig verktøy i 
arbeidet med å bedre legemiddelbehandlingen av langtidsboende sykehjemspasienter. I 
lys av nyere studieresultater kan det imidlertid se ut til at denne måten å arbeide på 
ikke har gitt de resultater som tidligere antatt. Det kan være gagnlig om det utføres en 
metaanalyse hvor resultater fra studier der ulike tilnærmingsmetoder til LMG er 
benyttet, sammenlignes.  
Legemiddelgjennomganger bør kombineres med andre tiltak, som 
legemiddelsamstemming og opplæring av personalet på sykehjemmene- både faglærte 
og ufaglærte. Farmasøytens deltakelse i tverrfaglige team må sies å være av stor 
betydning, da deres fagkompetanse ikke lett lar seg erstatte av andre verktøy. For å 
oppnå et godt samarbeid er det imidlertid viktig med god informasjon og en strukturert 
gjennomføring av LMG. Farmasøyter har mye å bidra med i arbeidet med å øke 
pasientsikkerheten. Det vil for eksempel være en god helseøkonomisk investering å 
opprette kommunefarmasøytstillinger i flere av landets kommuner. Denne rapporten 
heller mot konklusjonen at en trend i hyppigest forekommende LRP ikke lar seg påvise. 
Studiene inkludert i dette arbeidet er uansett av en slik størrelse at resultatet ikke kan 
sies å være representativt. 
 
Det var svært verdifullt å jobbe i et tverrfaglig team. Legen hadde fokus på 
sykdomsbildet, og prøveresultater, farmasøyten hadde fokus på farmakokinetikken og 
farmakodynamikken, mens sykepleieren hadde fokus på det kliniske bildet, og 
pasientens tilstand. Ikke bare var det lærerikt for deltagerne, pasientenes behov ble 
ivaretatt på en svært god måte. 
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Appendiks 
 
TIL PASIENTER OG PÅRØRENDE VED AVDELING 1, GRUPPE B VED MARKA ALDERS- OG SYKEHJEM. 

     

INFORMASJON OM GJENNOMFØRING AV BACHELOROPPGAVE. 

Mitt navn er Hilde Christine Lehre Ekeberg, og jeg studerer til farmasøyt ved universitetet i Umeå, hvor jeg uteksamineres juni 
dette år. 
Ved siden av studiene jobber jeg ved Apotek 1 Brandbu, hvor jeg har vært ansatt som apotektekniker siden 2009. 
Jeg skal nå begynne på min bacheloroppgave, og har fått tillatelse av avdelingsleder til å gjennomføre den praktiske delen av 
oppgaven på avdeling 1 ved Marka alders- og sykehjem. 
 
Oppgavens tittel er ” Dysfarmasi hos eldre – regel eller unntak? Trender, konsekvenser og tiltak.” 
Dysfarmasi defineres som uhensiktsmessig eller upassende bruk av legemidler. 
 
I denne forbindelse ønsker jeg å gjennomføre legemiddelgjennomganger på alle pasienter på avdeling 1, gruppe A. 
En legemiddelgjennomgang er en gjennomgang av medisinbruken hos hver enkelt pasient. Dette gjøres ved at lege, sykepleier og 

jeg ser over alle medisiner, med bakgrunn i relevante kliniske opplysninger om pasientens helsetilstand.  

Det vil bli kartlagt om det kunne være fordelaktig å gjøre endringer i dose, om det er medisiner som en bør slutte med, eller om 

det er aktuelt å starte med nye medisiner. 

Ingen beslutninger vil bli tatt av meg, det er sykehjemslegen som bestemmer om, og eventuelt hvilke, endringer som skal 

gjennomføres.  

For at jeg skal kunne forberede meg, må jeg få tilgang til din medisinliste, samt relevante helseopplysninger om deg, slik at jeg er 

forberedt til medisingjennomgangen på sykehjemmet. Dette må du godkjenne (”samtykke”). Du trenger ikke å svare hvis ditt svar 

er, ja. Hvis du ikke godkjenner det, må du signere nederst på brevet og returnere til sykehjemmet innen 1 uke etter at du har 

mottatt denne informasjonen. Jeg har selvfølgelig taushetsplikt. 

Data fra dette prosjektet vil bli gjengitt i min oppgave. Alle data er da avpersonifisert dvs. ingen opplysninger kan føres tilbake til 

deg. Har du spørsmål om dette, eller noe annet i forbindelse med denne oppgaven, kan jeg nås via e-post: hcle@live.no, eller på 

telefon: 916 99 062. 

Vennlig hilsen 

Hilde Christine Lehre Ekeberg 
Jaren 13.01.2014 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JEG ØNSKER IKKE Å DELTA I LEGEMIDDELPROSJEKTET: 

 

DATO:____________ NAVN:_________________________________________________________ 
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Errata 
 
I brevet som ble sendt ut til studiedeltakerne i den praktiske delen av oppgaven står det 
at tittelen på oppgaven skulle være «Dysfarmasi hos eldre – regel eller unntak? 
Trender, konsekvenser og tiltak». Dette ble under arbeidets gang endret til 
«Tverrfaglige legemiddelgjennomganger. Farmasøytens bidrag til bedre 
legemiddelbehandling av eldre mennesker i sykehjem». 
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