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Sammendrag 

Tema/Problemstilling: Polyfarmasi blant eldre er forbundet med økt sykelighet og 

dødelighet, og et kjent problem i norsk helsevesen. Sikring av riktig legemiddelbruk blant 

eldre er derfor et satsningsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Et av 

tiltakene som er foreslått i dette programmet er bruk av START/STOPP-kriteriene, en 

retningslinje for medikamentforskrivning til eldre. På Moer sykehjem i Ås kommune har man 

i dag ingen faste strategier for å unngå polyfarmasi, og det er derfor et behov for 

kvalitetsforbedring. 

Kunnskapsgrunnlag: Det er vist at START/STOPP-kriteriene er godt egnet til å identifisere 

polyfarmasi. Foreløpig foreligger det ikke direkte dokumentasjon for en klar klinisk effekt av 

bruk av kriteriene. Da polyfarmasi er vist å være forbundet med økt sykelighet og dødelighet 

kan man kan imidlertid anta at START/STOPP-kriteriene også har en indirekte effekt på disse 

målene. 

Tiltak og indikatorer: START/STOPP-kriteriene skal benyttes når pasienter ankommer 

avdelingen, ved årskontroller og når det oppstår nye tilstander hos pasientene der legen 

vurderer medikamentell behandling. For å implementere dette tiltaket skal det 

gjennomføres internundervisning om den aktuelle problemstillingen og tiltaket. 

Journalsystemet skal også tilpasses slik at kriteriene blir lett tilgjengelig. Våre indikatorer er 

antall ganger START/STOPP-kriteriene blir brukt der det er indisert, samt antall fall, 

legekontakter og medisiner beboerne står på. 

Ledelse og organisering: En prosjektledergruppe bestående av de to legene ansatt ved 

sykehjemmet og enhetsleder har det overordnede ansvaret for implementering, 

gjennomføring og evaluering av forbedringstiltaket. Alle ansatte skal involveres via 

internundervisningen, og deres tilbakemeldinger og eventuell kritikk av prosjektet tas inn i 

evalueringen av prosjektet. I første omgang gjennomføres prosjektet som et pilotprosjekt på 

én avdeling.  

Konklusjon: Tiltaket vi har foreslått er billig å gjennomføre, men vil være noe tidkrevende i 

oppstartfasen. Den etablerte prosjektledergruppen er svært engasjert i problemstillingen og 

motivert for endring. Vi mener derfor at prosjektet er gjennomførbart, og håper at det vil 

føre til en varig kvalitetsforbedring ved Moer sykehjem. 
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1. Innledning 

Oppgavens problemstilling 

Eldre (over 65 år) er en pasientgruppe som ofte har behov for flere legemidler. De har gjerne 

en eller flere kroniske sykdommer, samtidig som man i dag også driver aktiv 

primærprofylakse. Resultatet er at mange har lange medikamentlister. Selv om dette hos 

mange kan være helt nødvendig behandling vil det hos flere også kunne være et problem.  

I det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”i trygge hender” er det beskrevet flere tiltak 

for å redusere problemet med polyfarmasi. Likevel er det mange institusjoner som ikke har 

innført disse tiltakene, eller har andre etablerte rutiner for å redusere polyfarmasi. Moer 

Sykehjem er et av mange sykehjem hvor det er behov for kvalitetsforbedring. I denne 

oppgaven vil vi derfor, med utgangspunkt i Moer Sykehjem, beskrive et 

kvalitetsforbedringsprosjekt som forhåpentligvis kan bidra til å redusere uheldige 

konsekvenser av legemiddelbruk hos eldre. 

 

Bakgrunn 

Eldre over 65 år, både i og utenfor sykehjem, er en pasientgruppe som ofte har flere 

sykdomstilstander. De har derfor ofte behov for å bruke flere legemidler. Selv om eldre over 

65 år kun utgjør 15 % av befolkningen i Norge står de for nesten 50 % av all bruk av 

legemidler (1). 46 % av alle sovemidler og midler for angst og depresjon brukes av 

aldersgruppen 65 år og eldre. Eldre bruker også 42 % av alle legemidler for muskel- og 

skjelettlidelser, 58 % av alle legemidler for hjerte/karsykdommer og 34 % av alle sterke 

smertestillende midler. 

Det er ingen tvil om at bruk av legemidler er et viktig medisinsk tiltak både som forebygging 

og behandling. Likevel er det flere utfordringer ved forskrivning av legemidler til eldre. 

Polyfarmasi hos eldre er beskrevet å være en utfordring i norsk helsevesen, og tiltak for å 

etablere riktig legemiddelbruk hos eldre er i dag et satsningsområde hos norske 

helsemyndigheter (1). 

Polyfarmasi betyr samtidig bruk av flere legemidler (2). En mer utfyllende definisjon av 

begrepet innebærer samtidig bruk av mer enn fem reseptpliktige og/eller ikke-reseptpliktige 
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legemidler, forskrivning av flere legemidler enn det er indikasjon for og/eller et 

legemiddelregime som inneholder minst ett unødvendig legemiddel (3). Når vi i denne 

oppgaven bruker begrepet polyfarmasi er det denne siste definisjonen vi henviser til. 

 

Generelle utfordringer knyttet til legemiddelbruk hos eldre 

Når man initierer bruk av et legemiddel er det alltid viktig å vekte gunstig/ønsket effekt opp 

mot risiko for, og alvorligheten av, eventuelle bivirkninger. Dette kan by på en ekstra 

utfordring hos eldre pasienter. 

Legemiddelutprøving av nye legemidler skjer kun i liten grad blant eldre. Nye legemidler er i 

hovedsak utprøvd på yngre pasienter uten komorbiditet. I virkeligheten blir derimot 

legemidlene oftest benyttet av eldre multimorbide pasienter som bruker flere legemidler 

samtidig. Dette er et problem fordi man ofte vet lite om virkningene av legemidler i 

kombinasjon med andre legemidler og andre sykdommer. 

Videre endres farmakokinetikken med alderen (4). Eldre har en større andel fett og mindre 

andel vann i kroppen enn det yngre har. Dette kan påvirke distribusjonsvolumet til 

legemidler. Dessuten vil endret/nedsatt lever- og nyrefunksjon kunne endre metabolisering 

og utskillelse av legemidler betraktelig. Riktig dosering av legemidler kan derfor være 

vanskelig hos eldre. 

 

Utfordringer knyttet til polyfarmasi hos eldre 

Hos eldre som står på flere legemidler kan en bivirkning lett feiltolkes som et symptom på ny 

somatisk eller psykisk sykdom. Det vil kunne føre til forskrivning av et nytt legemiddel som 

igjen kan gi opphav til nye bivirkninger. Man er dermed inne i en ond sirkel, en såkalt 

forskrivningskaskade (5). 

Eldre som bruker mange legemidler har større risiko for bivirkninger. I en amerikansk studie 

av sykehjemspasienter ble det vist at multimorbide pasienter og pasienter med høyt antall 

legemidler var særlig utsatt for bivirkninger(6). 

Sannsynligheten for å stå på et kontraindisert eller unødvendig legemiddel øker med antall 

legemidler (7). Forskrivning av unødvendige og kontraindiserte legemidler er en viktig årsak 
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til bivirkninger hos eldre (8). I en kohortstudie av britiske eldre over 65 år som ble innlagt på 

sykehus var absolutt kontraindiserte legemidler årsak til nærmere 50% av alle registrerte 

bivirkninger. 

Polyfarmasi og høy alder er vist å være assosiert med dødsfall forårsaket av legemidler (9). I 

en norsk studie som undersøkte slike dødsfall på sykehus ble det vist at signifikant flere 

pasienter brukte seks eller flere legemidler ved innleggelse sammenlignet med pasienter 

hvor dødsfallet skyldtes andre årsaker.  Det var også signifikant flere pasienter, hvor 

dødsfallet skyldtes legemidler, som brukte 12 eller flere legemidler de siste 48 timer, 

sammenlignet med pasienter hvor dødsfallet skyldtes andre årsaker. 

I to oversiktsartikler fra The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) er det vist at 

polyfarmasi er en viktig risikofaktor for morbiditet og mortalitet hos eldre (10, 11). 

Polyfarmasi viste seg å være en statistisk signifikant prediktor for blant annet 

sykehusinnleggelser, institusjonalisering, død og beinbrudd. 

 

START/STOPP-kriteriene  

Polyfarmasi er altså anerkjent som problem, både globalt og i Norge, og det er dokumentert 

at polyfarmasi er forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Med andre ord; polyfarmasi 

blant eldre utgjør et mulig forbedringsområde med stort forbedringspotensial i det norske 

helsevesen.  

Ett mulig tiltak for å redusere uønsket polyfarmasi hos eldre er å innføre bruk av 

START/STOPP-kriteriene ved gjennomgang av og endringer i medisinlister. START/STOPP-

kriteriene er to lister organisert etter organsystem som tar for seg henholdsvis anbefalte og 

uhensiktsmessige legemidler for personer ≥ 65 år (se Appendix 1). 
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2. Kunnskapsgrunnlag 

Når man skal planlegge et kvalitetsforbedringsprosjekt er det viktig å undersøke om det 

er evidens for at innføringen av det aktuelle tiltak faktisk kan føre til en forbedring. I 

dette kapittelet går vi gjennom og evaluerer kunnskapsgrunnlaget for bruk av 

START/STOPP-kriteriene.  

 

Søkestrategi 

Vi ønsket å gjøre et systematisk søk etter retningslinjer og systematiske oversikter eller 

meta-analyser. For å foreta et litteratursøk formulerte vi et PICO spørsmål: 

 

Population – institutionalized elderly in nursing home 

Intervention – use of START/STOPP criteria 

Control – regular practice (no specific criteria) 

Outcome – polypharmacy, inappropriate drug prescription 

 

Formulert i en setning kan dette PICO spørsmålet uttrykkes slik:  

 

For eldre som bor på sykehjem, vil bruk av START/STOPP-kriteriene redusere uønsket 

medikamentforskrivelse og polyfarmasi, sammenlignet med ordinær praksis? 

 

Vi brukte søkemotoren McMaster PLUS (12), og brukte søkeordene: (polypharmacy) AND 

(START/STOPP) AND (criteria). Relevante resultater fra dette søket var en retningslinje for 

medikamentforskrivelse hos eldre fra UpToDate (13) og en systematisk oversikt fra Cochrane 

(14) om intervensjoner for å oppnå hensiktsmessig bruk av legemidler hos eldre. For å se om 

det forelå ytterligere relevant litteratur gjorde vi et søk i PubMed med søkefilteret only 

reviews og søkeordene: (START/STOPP) AND (criteria). Vi fikk da fire treff, hvorav ett var 

relevant for oss. Det var en systematisk oversikt skrevet av Hill-Taylor et. al. som omhandlet 

en helhetlig vurdering av bruk av START/STOPP kriteriene (15). Vi forsøkte flere 
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kombinasjoner av ord fra PICO-spørsmålet i begge søkemotorene uten å få ytterligere 

relevante treff. 

 

Oppsummering av dagens kunnskap 

I retningslinjen på UpToDate ble START/STOPP-kriteriene omtalt under verktøy som kan 

brukes ved medikamentforskrivelse til eldre (13). Mest omtalt var Beers kriteriene (16), som 

er et lignende verktøy. STOPP kriteriene overlapper med Beers kriteriene i stor grad, men er 

noe mer omfattende. STOPP-kriteriene har vist å identifisere en høyere andel av eldre som 

har behov for innleggelse grunnet ADE (Adverse Drug Events) enn Beers kriteriene fra 2003. 

Beers kriteriene er nylig revidert, men vi fant ingen studier som sammenlignet de nyeste 

Beers kriteriene med START/STOPP-kriteriene.  

Den systematiske oversikten om polyfarmasi hos eldre fra Cochrane er fra 2014 og beskriver 

START/STOPP-kriteriene som et nytt lovende sett validerte kriterter (14). En annen 

systematisk oversikt fra 2014 skrevet av Hill-Taylor et. al. omhandler START/STOPP-

kriterienes effekt som hovedtema. Det ble funnet at START/STOPP-kriteriene brukt som 

screening verktøy hadde høyere sensitivitet enn Beers kriteriene når det gjaldt å avdekke 

potensielt uønskede medikamentforskrivelser. Det var kun inkludert én RCT i oversikten, og 

denne viste vedvarende forbedret medikamentforskrivelse når START/STOPP kriteriene ble 

brukt. Konklusjonen i den systematiske oversikten er at START/STOPP-kriteriene er et 

lovende rammeverk, men at nåværende kunnskaper er mangelfulle på kliniske, 

menneskelige og økonomiske effekter av bruk av START/STOPP-kriteriene. 

 

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 

En måte å vurdere styrken på en anbefaling er å bruke GRADE systemet (Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation), som graderer anbefalinger 

som sterke eller svake (17). Det finnes egne kriterier for å vurdere hvilken GRADE det er på 

en anbefaling (18). I kunnskapsgrunnlaget vi har funnet er ikke GRADE systemet, eller andre 

graderingssystemer, brukt som et verktøy for å vurdere START/STOPP-kriteriene som tiltak. 
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Vi må derfor selv i større grad gjøre en helhetlig vurdering av det eksisterende 

kunnskapsgrunnlaget. 

Foreløpig foreligger det ikke direkte dokumentasjon for en klar klinisk effekt av bruk av 

START/STOPP-kriteriene. Med andre ord er det ikke dokumentert at bruk av START/STOPP-

kriteriene reduserer sykelighet og dødelighet. Vi vurderer imidlertid at det foreligger en 

indirekte dokumentasjon. Det er vist at START/STOPP-kriteriene er godt egnet som 

screeningverktøy for å identifisere polyfarmasi, og det er også vist at polyfarmasi blant eldre 

er forbundet med økt sykelighet og dødelighet. Altså kan vi anta at bruk av START/STOPP-

kriteriene reduserer sykelighet og dødelighet, selv om dette ikke er direkte dokumentert. 

Kostnadene og risikoen ved å innføre bruk av START/STOPP-kriteriene er lav. Ut ifra dette 

vurderer vi at kunnskapsgrunnlaget for bruk av START/STOPP-kriteriene er godt nok til at vi 

kan si at innføring av kriteriene vil kunne føre til en kvalitetsforbedring. 

Denne vurderingen gjenspeiles også i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”i trygge 

hender”. Ett av flere innsatsområder i dette programmet er riktig legemiddelbruk i sykehjem 

(19).  Valg av innsatsområder er blant annet basert på potensiale for forbedring og at det 

foreligger god nok dokumentasjon for tiltakene (20). Tiltakspakken for å bedre 

legemiddelbruk i sykehjem består blant annet av strukturert legemiddelgjennomgang (21) 

hvor START/STOPP-kriteriene (22) er ett av flere verktøy som blir foreslått. I denne oppgaven 

har vi valgt å kun se på bruk av START/STOPP-kriteriene (23).  
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3. Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

Dagens praksis 

Ved Moer sykehjem i Ås kommune bor det ca. 100 beboere fordelt på lang- og 

korttidsavdelinger. Ved sykehjemmet jobber det en sykehjemslege i fulltidsstilling, samt 

kommuneoverlegen i Ås som jobber ved hjemmet en dag i uka. Beboernes medikamentlister 

gjennomgås av lege fast ved hver årskontroll. En årskontroll innebærer en komplett 

gjennomgang av den enkelte beboers helsetilstand og behov.  Beboernes årskontroll 

gjennomføres kontinuerlig gjennom året, og er lagt opp slik at den enkelte langtidsbeboers 

årskontroll finner sted på omtrent samme tid hvert år. Videre er det praksis at 

medikamentlisten gjennomgås etter en beboer har kommer tilbake fra et sykehusopphold, 

ved besøk ved legevakten, og ved eventuelle konsultasjoner hos andre spesialister. Ifølge 

legene ved sykehjemmet er det opp til legens eget kliniske skjønn og erfaring, samt dennes 

foretrukne oppslagsverk hvordan eventuelle medisinendringer håndteres. Moer sykehjem 

benytter seg av det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) Gerica. Gerica er ikke koblet 

opp mot en interaksjonsdatabase.  

Det er fast visitt en gang i uken. Hvilke beboere som får visitt er behovsavhengig, og 

formidles av sykepleiere som følger pasientene. Ved visitten evalueres pasientenes 

medikamentliste, også med fokus på hvorvidt pasienten står på unødvendige medikamenter. 

Det følges per i dag ingen konkrete retningslinjer for hvilke medikamenter eldre bør/ikke bør 

stå på.  

Vi har per nå ikke data som sier noe om omfanget av polyfarmasi på Moer sykehjem. Som 

tidligere vist er polyfarmasi et utbredt problem i helsevesenet, og da Moer sykehjem i dag 

ikke har noen spesifikke rutiner eller systemer for å unngå slik polyfarmasi, må vi kunne anta 

at problemet også eksisterer her. Legene og enhetslederen ved sykehjemmet er av den 

oppfatning at polyfarmasi er et problem også hos dem, og er svært engasjert i 

problemstillingen og motivert for endring av dagens praksis.    
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For å kartlegge mulige årsaker til polyfarmasi ved Moer sykehjem har vi satt opp et 

fiskebeinsdiagram, som kan være nyttig når man skal velge tiltak for kvalitetsforbedring 

(Figur 1). 

 

Figur 1. Fiskebeinsdiagram som kartlegger mulige årsaker til polyfarmasi. 

 

 

Tiltak 

For å redusere polyfarmasi hos pasienter ved Moer sykehjem foreslår vi å implementere 

START/STOPP-kriteriene. Kriteriene skal benyttes som verktøy for en strukturert og 

systematisk gjennomgang av pasientenes medisinlister. Til tross for at START/STOPP-

kriteriene er et relativt omfattende verktøy, bestående av mange kriterier, er de strukturert 

på en måte som gjør det enkelt å bruke og ikke spesielt tidkrevende.      

START/STOPP-kriteriene skal benyttes når nye pasienter ankommer avdelingen, beboere 

kommer tilbake fra sykehusinnleggelse, ved årskontroller og når det oppstår nye tilstander 

hos pasientene der legen vurderer medikamentell behandling.  
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Strategier for innføring av START/STOPP-kriteriene 

Når nye retningslinjer og tiltak skal innføres er det hensiktsmessig å benytte flere 

implementeringsstrategier. I samarbeid med ansatte ved Moer sykehjem diskuterte vi flere 

mulige strategier. Etter gjennomgang og drøfting valgte vi strategiene vi ser som mest 

hensiktsmessige og gjennomførbare tatt i betraktning de ressursene Moer allerede besitter.  

Våre strategier for innføring av START/STOPP-kriteriene er: 

1. Internundervisning om polyfarmasi og START/STOPP-kriteriene 

2. Tilpasse journalsystemet Gerica for bruk av START/STOPP-kriteriene 

3. Fysiske påminnelser om bruk av START/STOPP-kriteriene  

 

Internundervisning 

Vi foreslår at det settes av en halv dag til denne internundervisningen. Legene, enhetsleder, 

avdelingssykepleiere og fagkoordinatorene fra hver avdeling deltar. Legene skal informere 

om kvalitetsforbedringsprosjektet og hvorfor sykehjemmet ønsker å innføre kriteriene. Vi 

anbefaler at en ekstern fagperson inviteres til å snakke om problemer ved polyfarmasi og 

START/STOPP-kriteriene som verktøy. Professor i farmasi, Anne Gerd Granås, som har 

oversatt START/STOPP-kriteriene til norsk, har sagt seg villig til å informere om kriteriene og 

bruken av dem. Etter den teoretiske gjennomgangen avsettes tid til gruppearbeid med 

legemiddelgjennomgang av kasuistikker fra sykehjemmet. Kursdeltakerne får prøvd seg på 

praktisk anvendelse av START/STOPP-kriteriene før kasuistikkene legges frem og diskuteres i 

plenum.  

Hensikten med internundervisningen er å gjøre de ansatte ved sykehjemmet bevisst på 

problemstillingen knyttet til polyfarmasi hos eldre, og verdien av å redusere slik polyfarmasi. 

Selv om START/STOPP-kriteriene skal anvendes av legene er det viktig at de øvrige ansatte er 

informert og har kunnskap om tiltaket. Dette vil skape større aksept og forståelse fra alle 

ansatte når tiltaket skal innføres. Siden det verken er gjennomførbart eller hensiktsmessig at 

alle ansatte deltar på undervisningen, har avdelingssykepleierne ansvaret for å 

videreformidle informasjon til alle ansatte ved sine avdelinger.    
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Tilpassing av journalsystemet 

Som tidligere nevnt benytter Moer sykehjem i dag journalsystemet Gerica. Dette systemet er 

ikke koblet opp mot Felleskatalogen eller en interaksjonsdatabase, slik flere andre 

elektroniske journalsystem er. Det kunne derfor vært aktuelt å vurdere overgang til et annet 

journalsystem. En overgang til et nytt journalsystem vil imidlertid være ressurskrevende og 

antakelig møte en del motstand hos ansatte som er fortrolig med nåværende system. Vi har 

etter samtale med Moer sykehjem derfor valgt å ta utgangspunkt i det nåværende 

journalsystemet. For å kunne slå opp i START/STOPP-kriteriene mens man er inne i Gerica 

kan det anvendes en flettefunksjon fra menylinjen. Tanken er at man fra journalnotatet kan 

klikke seg inn på flettenotatet og få opp alle kriteriene. På denne måten vil kriteriene være 

lett tilgjengelig for legene som skal anvende dem. Når man er inne på en pasientjournal i 

Gerica kan man enkelt klikke seg inn på pasientens medisinark og samtidig åpne 

flettenotatet med START/STOPP-kriteriene.  

 

Fysiske påminnelser  

START/STOPP-kriteriene skal legges inn som et eget punkt i sykehjemmets retningslinjer for 

årskontroller. START/STOPP-kriteriene legges også til som en egen retningslinje i 

sykehjemmets database, slik at de lett kan hentes ut dersom det skulle være behov for det. 

På vaktrommet der de fleste legemiddelgjennomgangene i praksis vil gjøres, skal det også 

henges opp en plakat om når og hvordan START/STOPP-kriteriene skal brukes.  

 

Indikatorer 

For å kunne evaluere effekten av et forbedringstiltak er man avhengig av å definere noen 

kvalitetsindikatorer. En indikator er et indirekte mål på kvalitet, som i seg selv er vanskelig å 

måle. Man skiller mellom tre typer indikatorer, avhengige av hva man er ute etter å måle; 

strukturindikatorer, prosessindikatorer og resultatindikatorer. En strukturindikator sier noe 

om organiseringen av et system, hvilke rammer man jobber innenfor i systemet, samt hvilke 

ressurser man har til rådighet. En prosessindikator måler hvordan enkelte ledd i en prosess 

utføres for å oppnå de resultatene man ønsker. Til sist vil en resultatindikator belyse 

endringen som brukeren opplever etter innsats fra systemet man undersøker (24).  
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En god indikator er relevant, gyldig, målbar, tilgjengelig, pålitelig og tolkbar, samt mulig å 

påvirke / sensitiv for endring. I tillegg må ikke målingen av indikatoren føre til negative 

konsekvenser for den øvrige driften (24). 

Vi har valgt å bruke fire indikatorer, hvorav en er prosessindikator og tre er 

resultatindikatorer. Vi mener at kombinasjonen av disse indikatorene vil gi et godt bilde av 

intervensjonens effekt.  

 

Prosessindikator  

Legene skal notere i pasientens journal hver gang START/STOPP-kriteriene er benyttet. 

Frekvensen av slike journalføringer vil så brukes som en prosessindikator. Å journalføre at 

kriteriene er brukt er direkte knyttet til intervensjonen vår, krever lite arbeid, og kan ikke ses 

å skulle forflytte fokus fra andre viktige oppgaver legen har overfor sine beboere. Den er 

sensitiv for endring all den tid man innarbeider en kultur for slik journalføring.  

 

Resultatindikatorer 

Fall 

Vi ønsker å bruke forekomst av fall som en av tre resultatindikatorer. Dette er en klart 

definert indikator, det er lett å registrere, men krever at alle som er involvert i 

pasientkontakt er klar over at alle fall registreres i pasientens journal. Fall er en gyldig 

indikator ettersom man har sett en sammenheng mellom prevalens av fall og polyfarmasi / 

uheldige forskrivninger. 

 

Legekontakter  

Ettersom kontakt med lege stort sett begrenses til når det er behov for dette, vil en 

registrering av alle kontakter beboeren har med lege kunne være en god indikator på 

beboernes generelle helse. Hvor ofte en beboer oppsøker lege vil kunne påvirkes av mange 

faktorer, hvorav en del ikke er direkte relatert til uheldig medikamentbruk. Etter diskusjon 

med legene ved Moer sykehjem kom vi fram til at dette likevel kan være en god indikator. Vi 

antar at legekontakt skjer såpass hyppig at det vil være mulig å registrere en endring.            
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Medikamenter  

Ved å telle opp den enkelte beboers forskrevne medikamenter før og etter innføring av 

START/STOPP-kriteriene får man en mer følsom indikator enn de to øvrige 

resultatindikatorene. Ettersom polyfarmasi er vist å være ugunstig i seg selv, vil en reduksjon 

i antall medikamenter kunne anses som en positiv endring, selv om de to mer indirekte 

indikatorene ikke skulle plukke opp en positiv endring.  

 

Betraktninger rundt valg av resultatindikatorer 

Valg av resultatindikatorer har vært et tema hvor vi har vært avhengig av god dialog med 

Moer sykehjem. Ettersom polyfarmasi ikke er en direkte målbar variabel, må vi finne 

indikatorer som måler aspekter ved beboernes helse som påvirkes av gunstig/ugunstig 

medikamentbruk.  

Det er en utfordring å finne indikatorer som er sensitive for endring, og som samtidig 

inntreffer hyppig nok til å vise signifikante endringer. For eksempel vurderte vi antall 

sykehusinnleggelser som en indikator. Man ville forvente færre sykehusinnleggelser ved en 

reduksjon av polyfarmasi. Men ettersom forekomsten av innleggelser er lav per beboer ville 

den antagelig være av liten verdi for å vurdere intervensjonens effekt. Derfor valgte vi 

isteden å bruke antall legekontakter. 

Vi var opptatt av å velge indikatorer som i minst mulig grad ble påvirket av den enkelte 

helsefagarbeiders vurdering av hvorvidt en hendelse har funnet sted eller ikke. For eksempel 

kunne episoder med delir vært en gyldig og sensitiv indikator. Registreringen av delir er 

imidlertid sårbar for interobservatør-variabilitet.  I tillegg kan man også tenke seg at 

insidensen av delir lett kan påvirkes av en økt bevissthet rundt definisjonen av delir og økt 

fokus på registrering av episodene. Vi ser at de samme feilkildene i noen grad også kan være 

til stede når det gjelder registreringen av fall, og dette bør tas hensyn til når man evaluerer 

prosjektet. 

Hvorvidt antall legekontakter og medisiner vil reduseres ved en forbedret 

forskrivningspraksis ved sykehjemmet kan også diskuteres. Man kan for eksempel se for seg 

at bruk av START-kriteriene identifiserer beboere som har indikasjon for medikamenter de til 
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nå ikke har stått på, og at dette derfor vil «skjule» effekten av eventuelle seponerte 

legemidler. Videre kan man også se for seg at problematiseringen av polyfarmasi og fokuset 

på bivirkninger hos eldre gjør at ansatte, så vel som beboere og pårørende, i større grad 

kontakter lege grunnet mistenkte bivirkninger. Dette kan tenkes å «skjule» en eventuell 

reduksjon i antall legekontakter som følge av bedre medikamentforskrivning. Derfor bør 

man være forsiktig med å bruke disse indikatorene til å bedømme om 

kvalitetsforbedringsprosjektet har vært vellykket eller ikke. Vi og ledelsen ved sykehjemmet 

ønsker likevel å bruke disse resultatindikatorene, da en eventuell reduksjon i antall 

medisiner og legekontakter vil gi nyttig informasjon om den bredere effekten av 

kvalitetsforbedringsprosjektet.  
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4. Prosess, ledelse og organisering 
 

Før man setter i gang med et forbedringstiltak må alle involverte parter være enige om de 

tre grunnleggende spørsmål fra Langly og Nolans modell for forbedring (25): 

 Hva ønsker vi å oppnå? 

 Når er en endring en forbedring? 

 Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?  

 

Når disse kjernespørsmålene er besvart iverksettes utprøving av tiltaket ved bruk av 

trinnene i Demings sirkel, eller PUKK-sirkelen (Planlegge, Utføre, Kontrollere, 

Korrigere/standardisere) (figur 2) (26). Det er denne modellen vi ønsker å følge for å 

systematisere implementeringen av prosjektet vårt.  

 

 

Figur 2: Demings sirkel, eller PUKK-sirkelen.  

 

  

1. 
Forberede 

2. 
Planlegge 

3. Utføre 

4. 
Kontrollere 

5. 
Korrigere 
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Forberede  

Første del i en kvalitetsforbedringsprosess er å erkjenne behovet for forbedring. Det er 

allerede stort engasjement for problemstillingen og det foreslåtte forbedringstiltaket i 

ledelsen ved Moer sykehjem. Det blir viktig å videreformidle denne forståelsen og 

engasjementet til de øvrige ansatte.  

Neste steg er å klargjøre kunnskapsgrunnlaget for tiltaket man ønsker å innføre. Dette har vi 

gjort tidligere i oppgaven under avsnittet om kunnskapsgrunnlaget.  

Videre skal forbedringsarbeidet forankres og organiseres på en slik måte at ledelsen og 

medarbeidere spiller på samme lag. For å lykkes med å gjennomføre og vedlikeholde 

forbedringsarbeidet er det viktig å få støtte fra ledelsen om behovet for forbedring og at det 

gjennomføres.  

 

Planlegge 

I første omgang gjennomføres dette kvalitetsforbedringsprosjektet som et pilotprosjekt på 

en langtidsavdeling bestående av 20 pasienter. Ved å se på langtidsbeboere, som er på 

avdelingen i flere år, eventuelt livet ut, blir det lettere å måle og evaluere effekten av 

tiltaket.  

Vi har tatt utgangspunkt i Kotters åtte råd for endring (27) for hvordan vi skal implementere 

pilotprosjektet:  

1. Skap en kriseforståelse – endring er nødvendig. 

2. Etabler en allianse av aktører med makt til å gjennomføre endringen. 

3. Formuler en klar visjon og lag en strategi for å nå denne. 

4. Kommuniser visjon og strategi (med ulike virkemidler). 

5. Fjern hindringer og gjør folk i stand til å arbeide på nye måter (endring i systemer og 

strukturer). 

6. Skap tidlig suksess og synliggjør fremgang ved å gi belønning. 

7. Ikke ta seieren på forskudd. 

8. Endringen må forankres i ny organisasjonskultur (vis sammenheng mellom atferd og 

endring). 



20 
 

Da vi først møtte ledelsen og legene ved Moer sykehjem ble det skapt en kriseforståelse ved 

at vi diskuterte konsekvenser av polyfarmasi. Det forelå stort engasjement i ledelsen og vi 

oppfattet at de hadde forståelse for at en endring er nødvendig. Forbedringsprosjektet skal 

ledes og organiseres av enhetsleder og de to legene. Disse utgjør prosjektledergruppen, og 

har det overordnede ansvaret for implementering, gjennomføring og evaluering av 

prosjektet. Vi anser denne prosjektledergruppen som faglig og strukturelt kompetent til å få 

gjennomført prosjektet. Visjonen med prosjektet er å redusere polyfarmasi blant beboerne 

på sykehjemmet og strategien for å oppnå dette er å innføre regelmessige 

medikamentgjennomgang ved bruk av START/STOPP-kriteriene. 

For å være sikker på at man har oppnådd det man ønsker, må man ha tydelige mål i 

planleggingen av et kvalitetsprosjekt. Prosjektledergruppen bør definere slike mål, gjerne 

ved å bruke SMARTe-mål. Det vil si mål som er spesifikke, målbare, akseptable, realistiske, 

tidsbestemte og hvor det er enighet om disse som felles mål (26). Et eksempel på et slikt mål 

i dette kvalitetsforbedringsprosjektet kan være at START/STOPP-kriteriene skal være brukt 

ved minst 90 % av alle årskontrollene det kommende året.  

Vår gruppe har i samarbeid med prosjektledergruppen kommet frem til forslag til 

forbedringstiltak og måleindikatorer. Nåværende praksis ved Moer sykehjem er allerede 

kartlagt og beskrevet tidligere i denne oppgaven. For å vurdere om tiltak som iverksettes 

fører til reell bedring av tjenestekvaliteten er det nødvendig å gjøre forhåndsmålinger. Det er 

viktig at prosjektledergruppen setter av en bestemt dato for når prosjektet skal igangsettes, 

slik at dette kan defineres som nullpunkt. Vårt forslag er å registrere resultatindikatorene de 

siste tre måneder før forbedringstiltaket iverksettes. En av legene går igjennom de aktuelle 

journalene for de siste tre månedene, og registrerer antall fall, legekontakter og medisiner 

hver pasient bruker. Før prosjektet igangsettes, må også flettenotatet med START/STOPP-

kriteriene opprettes i Gerica, som tidligere beskrevet. Dette gjøres av legene. På dette 

tidspunktet i prosessen må også internundervisningen om polyfarmasi og bruk av 

START/STOPP-kriteriene organiseres, slik tidligere beskrevet. Legene har ansvar for 

planlegging og gjennomføring av denne internundervisningen.  

Selv om arbeidet forankres i ledelsen og skal utføres av legene, er det viktig at også 

pasientene og pårørende involveres. Det bør utformes et skriv til pasienter og pårørende 
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som kort skisserer prosjektet, hvorfor det utføres og hva som kan forventes i tiden fremover. 

Dette kan gjøre at pasientene og pårørende vil være forberedt på mulige medisinendringer i 

tiden etter prosjektet igangsettes. Når de forstår årsaken til mulige medisinendringer vil det 

bli lettere å godta, og på denne måten kan man redusere mulig motstand mot 

kvalitetsforbedringsprosjektet.  Vi foreslår at legene tar ansvar for å lage skrivet og at det 

sendes ut til alle pårørende. I tillegg bør også pasientene informeres muntlig, for eksempel 

på en felles samling i avdelingen.   

Når denne planleggingen og disse forberedende tiltakene er gjennomført, kan selve 

forbedringstiltaket, det vil si bruken av START/STOPP-kriteriene igangsettes.  

 

Utføre  

Første del i selve utførelsen av kvalitetsforbedringsprosjektet vil bestå i å gå igjennom 

medisinlistene til alle pasientene ved boenheten med START/STOPP-kriteriene. 

Medikamenter byttes ut eller seponeres slik det er anbefalt i kriteriene. Dette gjennomføres 

av legen. Vi forventer at dette vil kunne gjennomføres i løpet av 4-6 uker.  

Hver gang START/STOPP-kriteriene blir benyttet skal dette journalføres, og det noteres 

hvilke medikamentjusteringer som gjøres.  Sykepleierne har ansvar for å kontrollere at 

legene bruker START/STOPP-kriteriene når det er aktuelt. Vi forventer at læringskurven i 

dette prosjektet vil være bratt for både leger og sykepleiere. Til å begynne med vil det kunne 

være tidkrevende å bruke START/STOPP-kriteriene, men vi antar at det vil gå mye raskere så 

snart man har blitt kjent med kriteriene. Det vil være naturlig at det oppstår noen 

utfordringer i begynnelsen av prosjektet. Det er viktig at legene og sykepleierne rapporterer 

hvilke vanskeligheter som dukker opp slik at dette kan tas hensyn til i det videre arbeidet. 

Eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende må også noteres. 
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Kontrollere  

Registrering  

I hvert vaktskifte registrerer sykepleier som har ansvarsvakt om det har vært noen fall eller 

legekontakter utenom legevisitten. Registreringene gjøres i et skjema som ligger på 

rapportrommet. På legevisitten en gang i uken går legen gjennom skjemaet sammen med 

sykepleier og registrerer målingene som har blitt gjort den siste uken. Samme dag gjør 

sykepleier som har ansvarsvakt journalgjennomgang og registrerer antall ganger 

START/STOPP har blitt brukt den siste uken, og om det er noen tilfeller hvor det ikke har blitt 

brukt på tross av indikasjon. De nevnte registreringene plottes så i Statistisk prosesskontroll 

(SPC) (28). SPC er et godt verktøy for å analysere kvantitative registreringer, og gir en grafisk 

fremstilling av tallmaterialet som gjør det lettere å se endringer og trender over tid. Ved 

slutten av pilotprosjektet sammenlignes prosess- og resultatindikatorene med tallmaterialet 

fra journalgjennomgangen gjort ved nullpunktet. 

Etter tre måneder registreres antall legemidler hver pasient bruker, og dette sammenlignes 

med utgangspunktet. Det utføres også en kvalitativ evaluering av pilotprosjektet hvor 

legene, syke- og hjelpepleierne er til stede. Her kan de ansatte komme med forslag til 

endringer, diskutere mangler ved prosjektet og eventuelle årsaker til at prosjektet ikke ble 

gjennomført slik som planlagt. 

 

Analyse og oppnåelse av målsetninger 

En viktig faktor ved analyse av materialet er naturlig variasjon som finnes i alle 

forbedringsprosjekter. Det er viktig å ikke tolke en naturlig variasjon som en trend, og slik 

fortsette å utbedre prosjektet på feil grunnlag. Det er også viktig å evaluere om det er 

tilfeller av avvik fra prosjektbeskrivelsen, og om prosjektet har flyttet fokus og ressurser vekk 

fra andre viktige innsatsområder ved sykehjemmet. Den viktigste indikatoren for å vurdere 

om pilotprosjektet har vært vellykket vil være prosessindikatoren, altså om START/STOPP er 

brukt ved indikasjon. Som tidligere nevnt bør prosjektledergruppen på forhånd definere et 

mål for hvor stor denne andelen skal være for at pilotprosjektet ansees som vellykket. 
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Ut ifra analysen bør det evalueres om de definerte målene er nådd, og om målene bør 

endres før videre implementering av prosjektet. Dersom forbedringstiltaket ikke hadde 

effekt må man forsøke å finne årsaken til det, og gå tilbake til steg 1 og 2 i PDSA-sirkelen. 

Dersom man kommer frem til at det har skjedd en endring, og man er fornøyd med de 

målene som er nådd kan man gå videre med prosjektet, og vurdere om det også skal 

implementeres på flere avdelinger. 

 

 

Mulige årsaker til at prosjektet ikke lykkes 

Måleperiode 

Pilotprosjektet går over en relativ kort tidsperiode med kun 20 pasienter. Endring eller 

fravær av endring i antall fall og legekontakter vil kunne være preget av tilfeldigheter og 

naturlig variasjon i et så lite materiale.  

 

Legedekning 

Den største ressursen som brukes i dette forbedringsprosjektet er tid. Allerede i vårt første 

møte med Moer sykehjem ble det trukket fram at lav legedekning var en av årsakene til at 

man ikke har kunnet ta tak i problemstillingen tidligere. Nå har kommuneoverlegen, som 

også jobber ved Moer sykehjem, blitt mer involvert i det daglige arbeidet på sykehjemmet 

og forholdene er lagt til rette for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Dersom prosjektet 

ikke fører til den forventede forbedringen, kan det imidlertid være nødvendig å øke 

legedekningen.   

 

Informasjon 

Det er viktig å skape en tydelig kriseforståelse jfr. Kotters råd (27) for at alle de ansatte skal 

forstå hvor viktig gjennomføringen av prosjektet er. Dersom man ikke ser nytten av et tiltak 

vil det alltid være motstand mot gjennomføringen. Det er også viktig at alle de ansatte er 

informert, også de som ikke bruker START/STOPP-kriteriene på daglig basis, for å få en 

helhetlig gjennomføring. 
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Standardisere og følge opp  

Sikre videreføring 

For å sikre videreføring er det viktig å følge opp prosjektet nøye. Prosjektledergruppen har 

ansvar for å informere alle involverte om framgang og endringer. Det anbefales å fortsette å 

måle prosess- og resultatindikatorene det første året da det er lettere å se om 

målsetningene oppfylles over tid.  

 

Spre forbedringene 

Etter at man har gått en runde i PDSA-sirkelen og endret på prosjektet der det er nødvendig 

kan man vurdere å innføre bruk av START/STOPP-kriteriene på flere avdelinger, etter hvert 

kanskje på hele sykehjemmet. Når man gjennomfører prosjektet i en større skala kan det 

dukke opp nye problemstillinger. Justeringer kan gjøres fortløpende ved å gå tilbake til punkt 

2 og 3 i PDSA-sirkelen. 

For å sikre vedvarende forbedring ønsker vi å bruke sustainability modellen (Figur 3)(29). Her 

identifiseres faktorer som virker positivt og negativt på forbedringsprosessen. Sustainability 

modellen er et skåringskjema som brukes for å vurdere organisasjonens evne til å 

opprettholde en endring.  

 

Figur 3: Substainability modellen 
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Vi foreslår å bruke modellen ved oppstart og avslutning av pilotprosjektet, og jevnlig ved en 

eventuell utvidelse av prosjektet. Prosjektledergruppen går gjennom modellen og skårer den 

i fellesskap. Sykepleiere går også gjennom skjemaet i fellesskap, slik at man kan 

sammenlikne erfaringer fra de ulike aktørene i prosjektet. Spørsmål som inngår i modellen 

finnes i Appendix 2. 
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5. Diskusjon og konklusjon 

Som nevnt innledningsvis er polyfarmasi blant eldre et kjent problem i norsk helsevesen. 

Polyfarmasi blant eldre er forbundet med økt risiko for bivirkninger, så vel som generelt økt 

morbiditet og mortalitet. Sikring av riktig legemiddelbruk blant eldre i sykehjem er et 

satsningsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «i trygge hender». 

I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i Moer sykehjem i Ås kommune. Moer sykehjem 

har i dag ingen faste rutiner eller systemer for å unngå polyfarmasi hos sine brukere. Vi har 

derfor skissert hvordan START/STOPP-kriteriene kan implementeres i sykehjemmets daglige 

rutiner. START/STOPP-kriteriene er et verktøy som tar for seg henholdsvis anbefalte og 

uhensiktsmessige legemidler for personer ≥ 65 år. Vi har kartlagt kunnskapsgrunnlaget for 

bruk av dette verktøyet, og vurdert at det er tilstrekkelig evidens for at innføring av 

START/STOPP-kriteriene vil kunne føre til en kvalitetsforbedring ved sykehjemmet. 

START/STOPP-kriteriene skal anvendes når beboernes medikamentlister gjennomgås ved 

årskontroller, samt når pasienter ankommer sykehjemmet for første gang, etter 

sykehusinnleggelser og når det oppstår nye tilstander hos pasienten der legen vurderer 

medikamentell behandling. Vår implementeringsstrategi baserer seg på internundervisning 

om det aktuelle problemet og tiltaket, en tilpasning av journalsystemet og fysiske 

påminnelser om START/STOPP. For å måle om tiltaket fører til en forbedring skal det 

registreres hvor ofte START/STOPP-kriteriene benyttes der det er indisert. Antall fall, 

legekontakter og medisiner beboerne står på skal også registreres for perioden før og etter 

tiltaket iverksettes.  

Dette tiltaket er relativt lite ressurskrevende med tanke på materialer og økonomiske midler. 

Det kan imidlertid være tidkrevende, særlig i begynnelsen, før alle har gjort seg kjent med 

bruken av START/STOPP-kriteriene. Vi anser likevel tiltaket som gjennomførbart. 

Prosjektledergruppen er svært engasjert i problemstillingen og har vært involvert i 

planleggingsprosessen som vi har beskrevet i denne oppgaven, noe som gir et godt 

utgangspunkt. Vi har likevel valgt å planlegge dette som et pilotprosjekt som kun inkluderer 

én avdeling og går over tre måneder. Etter en evaluering av prosessen og effekten av tiltaket 

kan man gjøre eventuelle endringer i prosjektet. Som vi allerede har nevnt kan det for 
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eksempel vise seg nødvendig å øke legedekningen og bytte journalsystem for å oppnå den 

ønskede endringen. Videre kan man vurdere å utvide prosjektet til flere avdelinger.  

Vi forventer at innføringen av START/STOPP-kriteriene på sikt vil forenkle arbeidet for de 

ansatte og forbedre behandlingen av beboerne ved Moer sykehjem. Forhåpentligvis vil 

prosjektet vi har skissert her føre til en varig forbedring av kvaliteten på helsetjenesten på 

sykehjemmet. 
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Appendix 1: START/STOPP-kriteriene 
 

Kilde: http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/ 
Innsatsomr%C3%A5der/_attachment/929?_ts=13640005354 

  
 
Oppdatert: 20.3.2012 Innsatsområde: Riktig legemiddelbruk i sykehjem  

 

START- og STOPP-kriteriene  
 
START Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment  
 
Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen 
Ranhoff (2011).  
 
Disse legemidlene bør vurderes hos personer ≥ 65 år med følgende tilstander - der ingen 
kontraindikasjon (mot forskrivning) foreligger:  

 
Hjerte- og karsystemet  
1. Warfarin ved kronisk atrieflimmer [Hart et al. 1999, Ross et al. 2005, Mant et al. 2007].  

2. Acetylsalisylsyre ved kronisk atrieflimmer, der warfarin er kontraindisert, men ikke 
acetylsalisylsyre [Hart et al. 1999, Ross et al. 2005].  

3. Acetylsalisylsyre eller klopidogrel ved kjent arteriosklerotisk koronar, cerebral eller perifer 
karsykdom hos pasienter med sinusrytme [Smith et al. 2006].  

4. Antihypertensiv behandling ved vedvarende systolisk blodtrykk > 160 mmHg [Williams et 
al. 2004, Papademetriou et al. 2004, Skoog et al. 2004, Trenkwalder et al. 2005].  

5. Statinbehandling ved kjent koronar, cerebral eller perifer karsykdom dersom pasienter er 
uavhengig i dagliglivets aktiviteter og leveutsiktene er mer enn 5 år [Brown og Moussa 2003, 
Amarenco et al. 2004, Smith et al. 2006].  

6. Angiotensin converting enzyme (ACE)-hemmer ved kronisk hjertesvikt [Hunt et al. 2005].  

7. ACE-hemmer etter akutt hjerteinfarkt [ACE Inhibitor Myocardial Infarction Collaborative 
Group 1998, Antman et al. 2004].  

8. Betablokker ved kronisk stabil angina pectoris [Gibbons et al. 2003].  
 

Luftveiene  
1. Regelmessige inhalasjoner av beta-2-agonist eller antikolinergikum ved mild til moderat 
astma eller KOLS [Buist et al.2006].  

2. Regelmessige inhalasjoner av steroider ved moderat/alvorlig astma eller KOLS, der 
forventet FEV1 < 50% [Buist et al. 2006]. 3. Kontinuerlig oksygenbehandling i hjemmet ved 
dokumentert kronisk type 1 respirasjonssvikt (pO2 <8,0 kPa, pCO2 <6,5 kPa) eller type 2 
respirasjonssvikt (pO2 <8,0 kPa, pCO2> 6,5 kPa) [Cranston et al. 2005, Buist et al.2006].  
 

Sentralnervesystemet  
1. L-DOPA ved Parkinsons sykdom med funksjonshemming og som resulterer i uførhet 
[Kurlan 1998, Danisi 2002].  

2. Antidepressiva ved moderate/alvorlige depressive symptomer som varer i minst tre 
måneder/av minst tre måneders varighet [Lebowitz et al. 1997, Wilson et al. 2006].  
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Fordøyelsessystemet  
1. Protonpumpehemmer med alvorlig gastroøsofageal reflukssykdom eller peptisk betinget 
striktur som krever dilatasjon [Hungin og Raghunath 2004].  

2. Fibertilskudd ved kronisk, symptomatisk divertikulose med obstipasjon [Aldoori et al. 
1994].  
 

Muskel- og skjelettsystemet  
1. Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemiddel (DMARDs) ved aktiv moderat/alvorlig 
revmatisk sykdom som varer > 12 uker [Kwoh et al. 2002].  

2. Bisfosfonater hos pasienter som får vedlikeholdsbehandling med kortikosteroider [Buckley 
et al. 2001].  

3. Kalsium og vitamin D hos pasienter med kjent osteoporose (tidligere lavenergibrudd, 
ervervet dorsal kyfose) [Gass og Dawson Hughes 2006].  
 

Hormonsystemet  
1. Metformin ved type 2 diabetes ± metabolsk syndrom (der det ikke er nedsatt 
nyrefunksjon*) [Mooradian 1996, Johansen 1999].  

2. ACE-hemmer eller angiotensin reseptorblokker (ARB) ved diabetes med nefropati, der 
urinprøve viser proteinuri eller mikroalbuminuri (> 30 mg/24 timer) ± serologisk biokjemisk 
påvist nedsatt nyrefunksjon* [Sigal et al. 2005].  

3. Platehemmende behandling ved diabetes mellitus dersom samtidig/også betydelige 
kardiovaskulære risikofaktorer (hypertensjon, hyperkolesterolemi, røyking) [Sigal et al. 2005].  

4. Statinbehandling ved diabetes mellitus dersom samtidig/også betydelige kardiovaskulære 
risikofaktorer [Sigal et al.2005].  
 
* Serum kreatinin > 150 mikromol / l, eller estimert GFR <50 ml / min [BNF 2006]. Oppdatert: 
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STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions)  
 
Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre  
Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen 
Ranhoff (2010).  
 
De følgende forskrivninger av legemidler¹ er potensielt uhensiktsmessige hos personer ≥ 65 
år.  

 
A. Hjerte- og karsystemet  
1. Langtidsbehandling med digitoksin i doser som gir s-digitoksin utenfor anbefalt nivå (økt 
risiko for digitoksinforgiftning)².  

2. Slyngediuretikum som furosemid (Diural, Furix, Lasix) og bumetanid (Burinex) ved isolert 
ankelødem, dvs ingen kliniske tegn til hjertesvikt (ikke evidens for effekt, 
kompresjonsstrømper er vanligvis mer hensiktsmessig).  

3. Slyngediuretikum som førstevalg monoterapi ved hypertensjon (tryggere og mer effektive 
alternativer tilgjengelige).  

4. Tiazid (Centyl, Esidrex) ved urinsyregikt i sykehistorien (kan forverre urinsyregikt).  

5. Betablokker ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (risiko for økt bronkospasme).  

6. Betablokker i kombinasjon med verapamil (Isoptin, Verakard) (risiko for symptomgivende 
ledningsblokk).  

7. Bruk av diltiazem (Cardizem) eller verapamil ved hjertesvikt NYHA klasse III eller IV (kan 
forverre hjertesvikt).  

8. Kalsiumantagonister ved kronisk obstipasjon (kan forverre obstipasjon).  

9. Bruk av acetylsalisylsyre (Albyl-E) og warfarin (Marevan) i kombinasjon uten samtidig 
histamin-2 reseptorantagonist eller protonpumpehemmer (PPI) (høy risiko for gastrointestinal 
blødning).  

10. Dipyridamol (Persantin) i monoterapi ved kardiovaskulær sekundærforebygging (ikke 
evidens for effekt).  

11. Acetylsalisylsyre ved ulcussykdom i sykehistorien uten samtidig histamin-2 
reseptorantagonist eller PPI (risiko for blødning).  

12. Acetylsalisylsyre i dose >150mg daglig (økt blødningsrisiko, ikke evidens for økt effekt).  

13. Acetylsalisylsyre uten symptomer på koronar, cerebral eller perifer karsykdom eller 
okkluderende hendelse i sykehistorien (ikke indisert).  

14. Acetylsalisylsyre til behandling av svimmelhet uten holdepunkter for cerebrovaskulær 
sykdom (ikke indisert).  

15. Warfarin i mer enn 6 måneder ved førstegangs ukomplisert dyp venetrombose (ikke 
evidens for økt nytte).  

16. Warfarin i mer enn 12 måneder ved førstegangs ukomplisert lungeemboli (ikke evidens 
for nytte).  

17. Acetylsalisylsyre, klopidogrel (Plavix), dipyridamol eller warfarin ved samtidig 
blødningsforstyrrelse (høy risiko for blødning).  
 

B. Sentralnervesystemet og psykofarmaka  
1. Trisykliske antidepressiver (TCA, f.eks. Sarotex, Noritren, Anafranil) ved demens (risiko for 
forverring av kognitiv svikt).  

2. TCA ved glaukom (kan forverre glaukom).  
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3. TCA ved ledningsforstyrrelser i hjertet (pro-arytmisk effekt).  

4. TCA ved obstipasjon (kan forverre obstipasjon).  

5. TCA sammen med opiat eller kalsiumantagonist (risiko for alvorlig obstipasjon).  

6. TCA ved prostatisme eller urinretensjon i sykehistorien (risiko for urinretensjon).  

7. Langtidsbehandling (>1 måned) med langtidsvirkende benzodiazepiner, dvs nitrazepam 
(Apodorm, Mogadon), flunitrazepam (Flunipam) og benzodiazepiner med langtidsvirkende 
metabolitter, f.eks. diazepam (Stesolid, Vival, Valium) (risiko for forlenget sedasjon, 
konfusjon, svekket balanse og fall).  

8. Langtidsbehandling (>1 måned) med nevroleptika (feks. Nozinan) som sovemiddel (risiko 
for konfusjon, hypotensjon, ekstrapyramidale bivirkninger, fall).  

9. Langtidsbehandling med nevroleptika (>1 måned) hos pasienter med parkinsonisme (kan 
forverre ekstrapyramidale symptomer).  

10. Fentiaziner (høydose nevroleptika; Nozinan, Trilafon, Stemetil) til pasienter med epilepsi 
(kan senke krampeterskelen).  

11. Antikolinergika til behandling av ekstrapyramidale bivirkninger fra nevroleptika (risiko for 
antikolinerg toksisitet).  

12. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI, f.eks. Cipramil, Cipralex, Zoloft) ved klinisk 
betydningsfull hyponatremi (ikke-iatrogen hyponatremi <130mmol/l i løpet av de to siste 
månedene) i sykehistorien.  

13. Langtidsbruk (>1 uke) av førstegenerasjons antihistaminer, f.eks. syklizin (Marzine), 
prometazin (Phenergan) (risiko for sedasjon og antikolinerge bivirkninger).  
 

C. Fordøyelsessystemet  
1. Loperamid (Imodium) eller kodeinfosfat (i Paralgin forte og Pinex Forte) til behandling av 
diaré av ukjent årsak (risiko for forsinket diagnose, kan forverre obstipasjonsdiaré, kan utløse 
toksisk megacolon ved inflammatorisk tarmsykdom, kan forsinke bedring av gastroenteritt 
som ikke er erkjent).  

2. Loperamid eller kodeinfosfat til behandling av alvorlig infeksiøs gastroenteritt, dvs med 
blodig diaré, høy feber eller systemisk toksisk påvirkning (risiko for forverring eller forlenget 
infeksjon).  

3. Proklorperazin (Stemetil) eller metoklopramid (Afipran) ved parkinsonisme (risiko for 
forverring av parkinsonisme).  

4. PPI ved ulcussykdom i full terapeutisk dose i >8 uker (dosereduksjon eller tidligere 
seponering er indisert).  

5. Antikolinerge spasmolytika (butylskopolamin og skopolamin) ved kronisk obstipasjon 
(risiko for forverring av obstipasjon).  
 

D. Luftveiene  
1. Teofyllin i monoterapi ved KOLS (tryggere og mer effektive alternativer; risiko for 
bivirkninger på grunn av smalt terapeutisk vindu).  

2. Systemiske kortikosteroider i stedet for inhalasjonssteroider i vedlikeholdsbehandling av 
moderat/alvorlig KOLS (unødig langtidseksponering for systemiske steroidbivirkninger).  

3. Ipratropiuminhalasjon (Atrovent) ved glaukom (kan forverre glaukom).  
 

E. Muskel- og skjelettsystemet  
1. Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) ved ulcussykdom eller 
gastrointestinal blødning i sykehistorien, unntatt ved samtidig histamin-2  
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reseptorantagonist, PPI eller misoprostol (Cytotec) (risiko for tilbakefall av ulcussykdom).  

2. NSAID ved moderat/alvorlig hypertensjon (moderat: 160/100mmHg – 179/109mmHg; 
alvorlig: ≥180/110mmHg) (risiko for forverring av hypertensjon).  

3. NSAID ved hjertesvikt (risiko for forverring av hjertesvikt).  

4. Langtidsbruk av NSAID (>3 måneder) mot milde leddsmerter ved artrose ( paracetamol 
foretrekkes og er vanligvis like effektiv mot smerter).  

5. Warfarin og NSAID samtidig (risiko for gastrointestinal blødning).  

6. NSAID ved kronisk nyresvikt∗ (risiko for forverring av nyrefunksjon).  

7. Langtidsbruk av kortikosteroider (>3 måneder) i monoterapi ved revmatoid artritt eller 
artrose (risiko for alvorlige systemiske bivirkninger).  

8. Langtidsbruk av NSAID eller kolkisin ved kronisk behandling av urinsyregikt der det ikke er 
kontraindikasjon for allopurinol (Allopur, Zyloric) (allopurinol førstevalg ved profylaktisk 
behandling av urinsyregikt).  
 

∗ estimert GFR 20-50ml/min.  
 

F. Urogenitalsystemet  
1. Blærespesifikke antimuskarine legemidler, (tolterodin (Detrusitol), solifenazin (Vesicare) 
mfl.), ved demens (risiko for økt konfusjon, agitasjon).  

2. Antimuskarine legemidler ved kronisk glaukom (risiko for akutt forverring av glaukom).  

3. Antimuskarine legemidler ved kronisk obstipasjon (risiko for forverring av obstipasjon).  

4. Antimuskarine legemidler ved kronisk prostatisme (risiko for urinretensjon).  

5. Alfa-1-reseptorantagonister (alfuzosin (Xatral), doxazosin (Carduran), tamsulosin 
(Cepalux, Omnic), terazosin (Sinalfa)) hos menn med hyppig inkontinens, dvs en eller flere 
episoder med inkontinens daglig (risiko for hyppig vannlatning og forverring av inkontinens).  

6. Alfa-1-reseptorantagonister ved langtidsbruk av urinkateter, dvs mer enn 2 måneder 
(legemidlet er ikke indisert).  
 

G. Hormonsystemet  
1. Glibenklamid (Euglucon) ved diabetes mellitus type 2 (risiko for forlenget hypoglykemi).  

2. Betablokker hos diabetikere med hyppige hypoglykemiske episoder, dvs ≥1 episode per 
måned (risiko for maskering av hypoglykemiske symptomer).  

3. Østrogener ved brystkreft eller dyp venetrombose i sykehistorien (økt risiko for tilbakefall).  

4. Østrogener uten progesteron hos pasienter med intakt uterus (risiko for endometriekreft).  
 

H. Legemidler som øker fallrisiko hos personer med falltendens ( ≥1 fall siste 

tre måneder)  
1. Benzodiazepiner (sederende, kan gi svekkede sanser, sviktende balanse).  

2. Nevroleptika (kan gi gangvansker, parkinsonisme).  

3. Førstegenerasjons antihistaminer (sederende, kan svekke sansene).  

4. Vasodilaterende legemidler som er kjent for å gi hypotensjon hos pasienter med 
ortostatisk hypotensjon, dvs >20mmHg fall i systolisk blodtrykk ved gjentatte målinger (risiko 
for synkope, fall).  
Oppdatert: 20.3.2012 Innsatsområde: Riktig legemiddelbruk i sykehjem  

 



36 
 

 
5. Langtidsbruk av opiater hos pasienter med falltendens (risiko for døsighet, ortostatisk 
hypotensjon, svimmelhet).  
 

I. Analgetika  
1. Langtidsbruk av sterke opiater, f.eks. morfin (Dolcontin), buprenorfin (Norspan), oxycodon 
(OxyContin, OxyNorm), fentanyl (Durogesic) eller kodeinfosfat (Paralgin Forte, Pinex Forte), 
som førstevalg ved mild/moderat smerte (WHOs smertetrapp ikke etterfulgt).  

2. Fast bruk av opiater i mer enn 2 uker ved kronisk obstipasjon uten samtidig bruk av 
laksantia (risiko for alvorlig obstipasjon).  

3. Langtidsbruk av opiater hos personer med demens unntatt når det er indisert for lindrende 
behandling eller for kontroll av moderat/alvorlig kronisk smertesyndrom (risiko for forverring 
av kognitiv svikt).  
 

J. Dobbeltforskrivning  
Enhver forskrivning av flere legemidler fra samme klasse, f.eks. to opiater, NSAIDs, SSRIer, 
slyngediuretika, ACE-hemmere (optimalisering av monoterapi innen én legemiddelklasse 
skal forsøkes før man introduserer en ny legemiddelklasse).  
 
 
¹ Legemidler som ikke er godkjent for bruk i Norge er utelatt.  

² Digitoksin er valgt og omtalt i henhold til legemiddelets egenskaper i den norske 
oversettelsen (digoksin i originalversjonen). 
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Appendix 2: Sustainability modellen 
 

Prosess 

 Fører START/STOPP til bedre effektivitet og letter det jobben?  

 Er det lett å se at innføring av START/STOPP gir en bedring?  

 Kan START/STOPP tilpasses endringer på sykehjemmet?  

 Er det lett å måle endringene og utviklingen?  

 

Ansatte/ledere 

 Har alle pleiere som har kontakt med pasientene blitt involvert i pilotprosjektet?  

 Føler de ansatte at forbedringsprosjektet har styrket dem, og tror de endringene vil 

bli varige?  

 Tar ledelsen ansvaret for innføringen av START/STOPP og hvordan er 

kommunikasjonen mellom legene og pleierene? 

 

Organisasjon 

 Opprettholdes bruk av START/STOPP?  

 Er målet for å redusere polyfarmasi i samsvar med de overordnede målene på Moer 

sykehjem?  

 Er infrastrukturen god nok til å opprettholde bruken av kriteriene, hva med ansatte, 

lokaler, er flettenotatet et godt verktøy, jobbeskrivelser, prosedyrer og 

kommunikasjonssystem? 

 

 


