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FORKORTELSER 

 

Ahus = Akershus Universitetssykehus 

CYP = Cytokrom P450 

EPJ = Elektronisk pasientjournal 

IVA = Intensivavdeling 

KRI = Klinisk relevante interaksjoner 

LIBI = Legemidler i bruk før innleggelse 

MTU = Medisinsk teknisk utstyr 

PPI = Protonpumpehemmere 

PVO = Personvernombud 

REK = Regional Etisk Komite 

SPC = Summary of Product Characteristics 

SSRI = Selektiv serotoninreopptakshemmer 

TCA = Trisyklisk antidepressiva 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Bruk av legemidler hos intensivpasienter er ekstra utfordrende blant annet fordi de er kritisk 

syke, har endret farmakokinetikk og det ofte forekommer hyppige endringer i 

legemiddelregimet.  Interaksjonsvurderinger er spesielt viktig for denne pasientgruppen. 

Hensikt 

Hensikten med denne studien var å kartlegge omfanget av og typen interaksjoner som 

forekommer på en norsk intensivavdeling (IVA), samt evaluere grad av klinisk relevans for 

disse. Videre var hensikten å undersøke hvorvidt interaksjonsdatabaser sin kategorisering av 

alvorlighetsgrad samstemmer med vurdert grad av klinisk relevans for interaksjonene, i tillegg 

til å undersøke hvilke(n) interaksjonsdatabase(r) som er best egnet til praktisk bruk på en 

intensivavdeling.  

Metode 
Pasienter >= 18 år innlagt ved intensivavdelingen på Akershus Universitetssykehus ble 

fortløpende inkludert over en periode på ti uker høsten 2014.  Legemidler, sykdomsstatus og 

andre kliniske data fra journal ble registrert. Studiefarmasøyten registrerte prospektivt alle 

interaksjoner ut fra søk i interaksjonsdatabasene fra Felleskatalogen, Legemiddelverket, 

legemiddelinteraktioner.dk, Micromedex og tabeller i CYP450.no. Ved hjelp av 

legemiddelgjennomgang ble alle interaksjoner vurdert med hensyn til grad av klinisk relevans 

uavhengig av rangering i databasene, og diskutert med lege i behandlingsteamet. Grad av 

klinisk relevans for et utvalg av interaksjonene ble også vurdert retrospektivt i en 

evalueringsgruppe sammensatt av lege og farmasøyter. Klinisk relevante interaksjoner ble 

sammenlignet med kategori av alvorlighet i de ulike databasene. 

Resultater 
Det ble inkludert 46 pasienter, 23 kvinner, snittalder 59.5 år, hvorav 17 (37%) pasienter hadde 

klinisk relevante interaksjoner. Totalt 373 interaksjoner ble registrert hvorav 65 var klinisk 

relevante. 70% av klinisk relevante interaksjoner inkluderte en eller flere legemidler som 

pasienten brukt før innleggelse (LIBI), fortrinnsvis legemidler innen «nervesystemet», ATC 

gruppe N05 og N06. Interaksjoner som kunne medføre serotonergt syndrom, malignt 

nevroleptikasydrom, ekstrapyramidale symptomer, forlengelse av hjertets QT intervall og 

blødning ble vurdert som meget klinisk relevante. Pasienter med klinisk relevante 

interaksjoner lå gjennomsnittlig lengre tid på IVA og fikk ordinert flere legemidler enn 
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pasienter som ikke hadde klinisk relevante interaksjoner. Ingen av databasene samsvarte helt 

med den kliniske vurderingen av relevans og alvorlighetsgrad av interaksjonene.    

Konklusjon 
Nesten fire av ti pasienter på IVA hadde klinisk relevante interaksjoner, hvorav mange var 

forårsaket av LIBI. Interaksjonsdatabasene avdekket et langt større antall interaksjoner som 

ikke var klinisk relevante enn det som ble avdekket ved klinisk vurdering i 

legemiddelgjennomgangene. Ingen av de undersøkte interaksjonsdatabasene egnet seg spesielt 

godt til bruk på IVA. Av de som ble undersøkt, samsvarte Micromedex best med hensyn til 

kategorisering av alvorlighetsgrad i databasene og vurdert grad av klinisk relevans av 

interaksjoner for den enkelte pasient i en gitt klinisk situasjon.  Vi er av den oppfatning at 

interaksjonsdatabaser allikevel er svært nyttige verktøy for å avdekke klinisk relevante 

interaksjoner hos intensivpasienter, men de bør anvendes av helsepersonell med klinisk 

relevant ekspertise for å minimere faren for «varslingsblindhet».  
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1. Introduksjon 

1.1 Bakgrunn 

Intensivpasienter er en svært sårbar pasientgruppe med en kompleks og alvorlig klinisk 

situasjon. De er definert som pasienter der det er risiko for eller allerede etablert akutt svikt i 

en eller flere vitale funksjoner [1], hvilket kan medføre endringer i farmakokinetikken. 

Legemiddelregimet hos disse pasientene endres i mange tilfeller hyppig og abrupt, omfatter 

ofte mange samt høy-risiko legemidler [2], og er som oftest preget av at alle legemidlene er 

svært viktige for behandlingen av pasienten. Legemidler i bruk før innleggelse (LIBI) er ofte 

seponert eller midlertidig stanset i forbindelse med oppholdet på intensivavdelingen (IVA), 

slik at det som ordineres er kun det viktigste. Den komplekse og alvorlige situasjonen krever 

at pasienter på IVA blir nøye overvåket, med én-til-én pleie, som oftest med døgnkontinuerlig 

monitorering av hemodynamisk tilstand og respirasjon, samt tett oppfølging av arterielle 

blodgasser og blodprøver for øvrig [3,4]. I noen tilfeller benyttes også dialyse eller andre 

organerstattende maskiner. Intensivmedisinen er i tillegg preget av tett tverrfaglig samarbeid 

med andre leger fra kirurgiske og medisinske spesialiteter, sykepleiere, spesialsykepleiere, 

fysioterapeuter og eventuelt annet helsepersonell, inkludert klinisk farmasøyt [3]. Den 

omfattende overvåkningen samt bruk av mye og dyrt medisinsk teknisk utstyr (MTU) 

medfører at hvert liggedøgn på IVA er kostbart [4] .  

Det er vist at det er en sammenhengen mellom antall ordinerte legemidler og risikoen for å bli 

utsatt for et legemiddelrelatert problem (LRP) [5]. LRP er definert som en hendelse eller et 

forhold som skjer i forbindelse med legemiddelbehandlingen og som reelt eller potensielt 

interferer med ønsker helseeffekt. LRP kan være relatert til blant annet dosering, bivirkninger, 

uhensiktsmessig legemiddelvalg, etterlevelse og interaksjoner [6]. Intensivpasienter er en 

gruppe som er særlig utsatt for LRP på grunn av deres sårbare situasjon, som beskrevet over. 

Flere studier har sett på forekomst av LRP hos intensivpasienter. Benkirane et al [7] fant at 

15,5 % av pasienten ble utsatt for et LRP. Kopp et al [8] observerte mer enn én legemiddelfeil 

(medication error) per hver femte administrerte dose og hovedparten (34%) av disse forekom i 

forbindelse med forskrivning eller administrering av dosen.  

Legemiddelinteraksjoner (heretter også kalt interaksjoner) er et velkjent LRP [9] og i dag har 

man til dels mye, samt god kunnskap om hvilke disse er. Det er kjent at flere interaksjoner 

kan bidra til å komplisere innleggelsesforløpet/behandlingen, medføre irreversible skader og i 

ytterste konsekvens medvirke til pasientens død. Heldigvis kan mange interaksjoner 
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forebygges, men det krever både at man kan identifiseres dem og vurdere deres kliniske 

relevans. I denne oppgaven er det fokusert på LRP som er relatert til interaksjoner.   

1.2 Legemiddelinteraksjoner 

En legemiddelinteraksjon er definert som en kvantitativ eller kvalitativt endret virkning av et 

legemiddel på grunn av samtidig bruk av andre legemidler. Effekten av interaksjonen kan 

være tilsiktet eller uønsket [10]. Legemiddelinteraksjoner kategoriseres som enten 

farmakokinetiske eller farmakodynamiske, eventuelt kan flere mekanismer bidra [10]. 

En farmakokinetisk interaksjon oppstår når et legemiddel medfører at konsentrasjonen av et 

annet legemiddel i kroppen endres. Dette som følge av at absorpsjonen, proteinbindingen, 

distribusjonen, metabolismen eller ekskresjonen påvirkes [10]. Et eksempel kan være 

samtidig bruk av antibiotikumet erytromycin og det kolesterolsenkende legemidlet 

simvastatin. Erytromycin er en sterk hemmer av cytokrom P450- enzymet (CYP) 3A4 som er 

den primære metabolismeveien for simvastatin. Konsentrasjonen av simvastatin kan dermed 

øke kraftig som følge av at nedbrytningen hemmes [11].  

En farmakodynamisk interaksjon innebærer at effekten av et legemiddel endres fordi et annet 

legemiddel påvirker effekten direkte eller indirekte, men uten at konsentrasjonen forandres 

[10]. Et eksempel på dette er samtidig bruk av opioidagonisten morfin og opioidantagonisten 

nalokson. Som følge av at nalokson har høyere affinitet for opioidreseptoren, vil morfin 

fortrenges fra opioidreseptoren og medføre at opioideffekten opphører [12]. Økt fare for 

serotonergt syndrom som følge av samtidig bruk av selektive serotoninreopptakshemmere 

(SSRI) og det smertestillende medikamentet tramadol er også en farmakodynamisk 

interaksjon[13]. Mekanismen for denne interaksjonen innebærer at begge øker 

konsentrasjonen av serotonin i sentrale nervesynapser via sin virkningsmekanisme. 

Ikke alle interaksjoner er uønskede, men kan tvert imot utnyttes, slik at man f.eks. kan 

administrere lavere dose av et legemiddel [10]. Eksempelet på bruk av antidoten nalokson ved 

opioidoverdose er en slik ønsket interaksjon. Allikevel er de aller fleste interaksjoner 

uønskede i større eller mindre grad.  

Interaksjoner kan være beskrevet med utgangspunkt i ulik mengde dokumentasjonsgrunnlag. 

Flere interaksjoner er dokumentert i store kontrollerte studier, mens noen oppdages på grunn 

av kasusrapporteringer. Andre kan forklares ut fra farmakologiske modeller. For en del 

interaksjoner baserer konklusjonene seg på studier av legemidler innenfor samme 
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legemiddelklasse, f.eks. ACE-hemmere til blodtrykksbehandling og NSAID til smerte- og 

inflammasjonsbehandling.  

Når den kliniske relevansen av en interaksjon skal vurderes er det flere faktorer man bør ta 

hensyn til. Aller først er det viktig å ha i mente at den interindividuelle variasjonen er stor og 

at samme dose av et legemiddel kan gi svært ulikt utfall i to individer [14]. I ytterste 

konsekvens kan én person oppleve svært alvorlige og utolererbare bivirkninger av en dose 

legemiddel som en annen person ikke har noen effekt av [14]. Slike variasjoner kan begrunnes 

med blant annet alder, sykdomsstatus, genetisk variasjon, bruk av andre legemidler, vekt, 

matvaner og hormonstatus [15–17]. Den siste tiden har man også rettet mye fokus mot 

epigenetikken som en av flere årsaker til farmakologisk variabilitet [18]. Dessuten vet man at 

variasjoner i plasmakonsentrasjonen av legemidler med smalt terapeutisk vindu, som warfarin 

eller  lamotrigin, ofte gir størst konsekvenser, i motsetning til legemidler som penicillin og 

protonpumpehemmere (PPI) med bredt terapeutisk vindu, der konsekvensene av 

konsentrasjonsendringer ofte er minimale [10]. En annen faktor som bør tas med i 

vurderingen av klinisk relevans er forskrivningshistorikken til pasienten. Er dette legemidler 

pasienten har brukt i flere år uten tegn til bivirkninger eller er det ny forskrivning? Det samme 

gjelder dosen; er dette maks dose som pasienten tåler slik at en eventuell doseøkning vil 

kunne medføre bivirkninger eller er dosen så lav at en moderat konsentrasjonsstigning 

sannsynligvis ikke vil ha noe å si? 

Interaksjoner blir ofte betegnet som potensielle eller aktuelle legemiddelinteraksjoner. 

Potensielle interaksjoner er betegnet som interaksjoner som kan komme til å få betydning for 

pasienten. Aktuelle interaksjoner er allerede etablert, men trenger ikke være klinisk relevante 

av den grunn. Det er ingen garanti for at potensielle interaksjoner blir aktuelle, men 

alvorlighetsgraden av interaksjonen, pasientens tilstand og graden av oppfølging av pasienten 

kan være veiledende markører for hvordan interaksjonen bør håndteres. På samme måte som 

man forebygger innen medisin, som for eksempel ved å gi sekundærprofylakse etter 

hjerteinfarkt, er det viktig å forebygge interaksjoner, og det kan gjøres ved å ta tak i 

potensielle interaksjoner. I mange tilfeller kan klinisk relevante interaksjoner følges opp med 

tiltak som tett monitorering, justering av dose eller inntakstidspunkt, ekstra 

serumkonsentrasjonsmålinger av legemidlet eller ekstra laboratorieverdier som blodsukker og 

elektrolytter. Dog vil det i noen tilfeller være mest forsvarlig å endre behandlingsregimet eller 

seponere et eller flere legemidler[10].  
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Flere studier [8,19–23] har kikket på forekomsten av interaksjoner i intensivavdelinger og 

estimert at mellom 10-71 % av alle pasienter ved en intensivavdeling utsettes for en potensiell 

interaksjon. Reis et al [19] fant at 10% av alle LRP var forårsaket av en interaksjon og 

estimerte at blant intensivpasienter er 10-16% av alle LRP som kan forebygges, forårsaket av 

en interaksjon. De estimerte også at omkring 5 % av alle pasienter på IVA vil bli utsatt for et 

LRP forårsaket av en interaksjon [8]. Moura et al [21] viste at legemiddelinteraksjoner er 

assosiert med lengre intensivopphold. Et intensivopphold er både kostbart for samfunnet og 

belastende for pasienten. Sett både fra pasientens og et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det 

derfor ønskelig at pasienter skal ligge kortest mulig tid på IVA. 

Studiene nevnt over er utført i utlandet. Det er benyttet ulike databaser og funnene reflekterer 

nødvendigvis ikke situasjonen i Norge, da type legemidler som benyttes samt nasjonale 

retningslinjer kan variere.  

I Norge er det utført begrenset med studier som tilstreber å kartlegge omfanget av 

interaksjoner hos intensivpasienter. Johansen et al [24] fant i sin studie ved en 

intensivavdeling i nordlige del av Norge at mer enn halvparten av pasientene hadde LRP, og 

klinisk relevante interaksjoner var blant de hyppigst forekommende. Lundereng [25] fant i sin 

masterstudie fra en intensivavdeling i Midt-Norge at 14 % av pasientene ble utsatt for en 

klinisk relevant interaksjon, men spesifiserte ikke ytterligere hvilken type interaksjoner det 

var snakk om. Nielsen og Dybwik [22] utførte en retrospektiv kartleggingsstudie av hvilke 

interaksjoner som forekom på en norsk intensivavdeling samt alvorlighetsgraden av disse, ved 

bruk av interaksjonsdatabasen DRUID [26]. De fant at 58 % av pasientene i studien hadde en 

eller flere potensielle legemiddelinteraksjoner, hvorav mer enn halvparten var av grad B (ta 

forholdsregler) og resten av akademisk interesse. Ingen var definert som alvorlige (bør ikke 

kombineres). Studien innebar dog ingen vurdering av klinisk relevans for de interaksjonene 

som ble avdekket og de hadde i tillegg ekskludert kardiologiske pasienter. Utover disse 

studiene er ikke forfatteren kjent med at det finnes flere norske arbeid på dette området. Det 

kan se ut som at både omfang og typer av interaksjoner på en intensivavdeling er dårlig 

dokumentert i Norge. 

1.3 Databaser 

I dag finnes det en lang rekke interaksjonsdatabaser tilgjengelig på internettet. I Norge finnes 

det så vidt forfatteren bekjent tre ulike databaser, DRUID [26], Felleskatalogens 

interaksjonsdatabase [27] og Legemiddelverkets interaksjonsdatabase [28], som alle henter 

sine data fra Forskrivnings – og ekspedisjonsstøtte (FEST). I tillegg finnes websiden 
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www.CYP450.no [29], som gir en oversikt over kjente interaksjoner som følge av induksjon 

eller hemming i CYP systemet. I utlandet finnes det også en rekke databaser å velge mellom 

og flere av dem gir gratis tilgang. Brukersnittet og brukervennligheten i de ulike databasene 

varierer og krever i mange tilfeller at man har kunnskap om utenlandsk navnsetting av 

legemidler. De aller fleste databaser har kategorisert alvorligheten av interaksjonene. 

Kategoriene av alvorlighet streker seg som regel fra lite alvorlig til svært alvorlig eller 

kontraindisert, med noe variasjon i formulering. Kategoriseringen av hver enkelt interaksjon 

er dog ikke universell og det er opp til forfatteren av databasen å kategorisere interaksjonene 

etter eget skjønn. 

Dette medfører at samme interaksjonssøk i forskjellige databaser kan gi ulikt resultatet. Både 

alvorlighetsgrad av samme interaksjon og hvilke interaksjoner som avdekkes i de ulike 

databasene kan i mange tilfeller variere. Årsaken til dette kan være flere. Bak enhver database 

ligger det vurderinger gjort av mennesker, som baserer seg på ulik grad av data og studier. 

Noen databaser inkluderer alle interaksjoner uavhengig av dokumentasjonsgrad, noen tar kun 

med interaksjoner som er basert på publiserte studier og noen har med interaksjoner basert på 

klasseeffekt. Felles for mange av databasene er at de ikke er spesifikke for en type 

pasientgruppe, eller tar hensyn til hvilken overvåkning pasienten er underlagt. De gir samme 

resultat av et gitt interaksjonssøk uavhengig om pasienten er innlagt på sykehus eller er hos 

fastlegen.  

Intensivpasienten er som tidligere beskrevet i en særskilt stilling med tanke på sykdomsgrad 

og omfang av overvåkning. Det er nærliggende å anta at interaksjoner som er svært relevante 

innen primærhjelpetjenesten ikke alltid har samme klinisk relevans innen 

spesialisthelsetjenesten, og vice versa. Det er dessuten vist at mange legemidler som startes i 

forbindelse med innleggelse på sykehuset kan forårsake potensielle interaksjoner [30]. Videre 

kan man forstille seg at også innenfor spesialisthelsetjenesten vil intensivsettingen skille seg 

fra andre somatiske poster med hensyn til relevans av interaksjoner. Nøye overvåkning gjør 

noen interaksjoner lite klinisk relevante i intensivmedisinen, mens andre interaksjoner vil 

være svært relevante som følge av at intensivpasienter kan være ekstra sårbare for 

farmakokinetiske endringer. Som tidligere nevnt tar ikke databasene hensyn til disse 

forholdene. En anestesilege og en fastlege vil få opp de samme interaksjonene i én og samme 

database. Erfaring tilsier at det dukker opp en rekke interaksjoner uten klinisk relevans på 

IVA. Mange slike varsler kan medføre at legen blir likegyldig ovenfor advarslene 

(varslingsblind), og det kan igjen medføre at legen overser viktige interaksjoner. På den annen 

http://www.cyp450.no/
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side har man også sett, ved søk i ulike databaser, at klinisk relevante interaksjoner på en IVA 

ikke avdekkes i alle databaser. Variasjon i innholdet i de ulike databasene kan medføre at man 

søker i mange databaser, som igjen er en tidkrevende oppgave. Det ville derfor vært en stor 

fordel å kunne bruke en database hvor en finner informasjon mest mulig relevant for 

intensivpasienten. En slik database bør avdekke interaksjoner av nytteverdi i 

intensivsituasjonen, samtidig som flest mulig av de ikke klinisk relevante interaksjonene er 

skrellet bort. Videre bør kategori av alvorlighet være noenlunde i samsvare med vurdert grad 

av klinisk relevans. 

1.4 Hensikt 

Hensikten med denne studien var: 

1a) Kartlegge omfanget av og hvilke interaksjoner som forekommer på en norsk 

intensivavdeling 

1b) Evaluere klinisk relevans av interaksjoner som avdekkes 

 

2a) Undersøke hvorvidt interaksjonsdatabasene sin kategorisering av alvorlighet for 

interaksjonene samsvarer med vurdert grad av klinisk relevans 

2b) Undersøke om det er en eller flere interaksjonsdatabaser som egner seg best til praktisk 

bruk på en intensivavdeling 
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2. Metode 

2.1 Pasientinklusjon og datainnsamling 

Datainnsamling ble gjennomført ved Intensivavdelingen (IVA) på Akershus 

Universitetssykehus (Ahus) høsten 2014. Sykehuset har et nedslagsområde som tilsvarer 

omkring 500.000 mennesker og IVA har 10 sengeplasser. På dagtid har hver lege ansvar for et 

begrenset antall pasienter (pasientansvarlig lege) (vanligvis 2-4 pasienter), slik at flere leger er 

tilstede samtidig. En farmasøyt er tilknyttet avdelingen i 50%-stilling og bidrar med 

rådgivning i det tverrfaglige teamet, samt bestilling av legemidler.  

Pasienter som var 18 år eller eldre ble fortløpende inkludert i studien, over en periode på 10 

uker fra september til midten av november. Pasienter som ble innlagt og utskrevet i løpet av 

en helg ble ikke inkludert, da farmasøyten ikke var tilstede lørdager og søndager i 

studieperioden. Pasienter som ble lagt inn på nytt på IVA i løpet av inkluderingsperioden ble 

heller ikke inkludert i studien. 

Journaldata ble hentet fra DIPS elektronisk pasientjournal (EPJ) og informasjon om 

legemiddelhåndtering under intensivoppholdet ble hentet fra MetaVision elektroniske 

legemiddelkurve. 

Følgende parametere ble registrert:  

 Alder, kjønn, vekt 

 Legemidler pasienten brukte før innleggelse (LIBI) – listen ble ikke samstemt 

 Perorale legemidler - navn, styrke, formulering og dose  

 Intravenøse legemidler – navn, styrke  

 Årsak til innleggelse, aktuelle sykdommer 

 Laboratorieverdier og andre verdier som var aktuelle for oppfølging av legemidler, 

f.eks. blodtrykk. 

 Eventuell respiratorbehandling – brukt for å vurdere klinisk relevans av interaksjoner 

 Dato inn og ut fra IVA 

 Hvor pasienten ble innlagt fra (f. eks. fra annet sykehus, fra annen avdeling på Ahus, 

fra primærhelsetjenesten) og hvor pasienten ble overført videre 

Annen relevant journalinformasjon for pasienten, som var viktig for å kunne vurdere 

interaksjonene for klinisk relevans både prospektivt og retrospektivt, ble også registrert. 

Eksempler på dette var informasjon om hvorvidt pasienten var respiratorisk og/eller 
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sirkulatorisk stabil under oppholdet, om det var tegn til delirium/forvirring eller om pasienten 

var sløv eller vanskelig å vekke.  

2.2 Etiske vurderinger og informasjon til avdelingen 

Studien ble vurdert og kategorisert av Regional Etisk Komite (REK), vedlegg I, som en 

kvalitetssikringsstudie. Personvernombudet (PVO) ved Ahus godkjente innsamling av data til 

studien uten pasientsamtykke, vedlegg II.  

Før oppstart ble det sendt en informasjonsmail til alle ved IVA om studiens omfang og 

hensikt. I tillegg ble det avholdt et oppstartsmøte med legene på IVA for å informere om 

studien og avklare hvordan studiefarmasøyten skulle henvende seg til legene i forbindelse 

med avdekkete interaksjoner. 

2.3 Definisjon av interaksjoner 

I denne studien var en interaksjon definert som en hendelse som kan forekomme mellom to 

eller flere legemidler og legemidlene måtte brukes samtidig. Videre måtte interaksjonen være 

klassifisert som en interaksjon i minst en av databasene som det ble søkt i.  

Interaksjoner ble avdekket ved hjelp av legemiddelgjennomgang og via databasesøk i fem 

ulike databaser, se tabell 1.  

Figur 1 viser en oversikt over den praktiske gjennomføringen av studien. Hver av delene er 

beskrevet mer inngående i avsnittene som følger under. 
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Figur 1: Flowchart for innsamling, vurdering og analyse av interaksjoner avdekket hos pasienter inkludert i denne 

studien.  

 
LMG = Legemiddelgjennomgang, LRP = Legemiddelrelatert problem 

2.4 Legemiddelgjennomgang og identifisering av interaksjoner 

Studiefarmasøyten (datainnsamler) var tilstede mandag til fredag i ti uker. Alle legemidler 

pasienten fikk i løpet av oppholdet på IVA ble registrert, i tillegg til oppstartdato og 

seponeringsdato for de ulike legemidlene. For infusjoner ble ikke dose registrert da denne kan 

endre seg flere ganger i løpet av dagen. Det ble deretter gjennomført legemiddelgjennomgang 

(LMG), se vedlegg III, for alle inkluderte pasienter, i tillegg til gjentatt LMG i tilfeller der 

farmasøyten anså dette som nødvendig. En LMG er definert som en strukturert eller 

systematisk gjennomgang av pasientens legemiddelregime med henblikk på å optimalisere 

effekten av legemidlene og redusere risiko ved legemiddelbruk [6]. Dette oppnås ved at man 

på en systematisk måte avdekker og forbygger legemiddelrelaterte problemer (LRP), hvorav 

interaksjoner er en type LRP. I tillegg angir man mulige tiltak for å løse avdekkede problemer 

[6]. LRP som ble avdekket under LMG, samt forslag til løsning, ble fremført for behandlende 

lege og fulgt opp mens pasienten var på IVA. I tillegg ble det rettet særlig fokus på 

legemiddelinteraksjoner. LRP som ble avdekket men som ikke kunne håndteres på IVA, f.eks. 

fordi et legemiddel med begrenset behandlingstid som protonpumpehemmer (PPI) var 

1. Legemiddel-
gjennomgang

1.1: LMG: Avdekke LRP, 
inkludert interaksjoner

1.2: Alle interaksjoner 
registreres i 

prosjektdatabasen

2. Interaksjonssøk og 
prospektiv vurdering av 
grad av klinisk relevans

2.1: Interaksjonssøk i fem 
ulike databaser

2.2: Alle interaksjoner i de 
fem databasene registreres  i 

prosjektdatabasen

2.3: Punkt 1.2 og 2.2 
vurderes for grad av klinisk 
relevans av farmasøyt vha 
LMG og tas opp med lege 

fortløpende med forslag til 
håndtering av 

interaksjonene. 

2.4: Alle interaksjoner som 
tas opp til diskusjon med 
lege og utfall av diskusjon 

registreres i 
prosjektdatabase.

3. Retrospektiv 
evaluering

3.1: Alle interaksjoner 
avdekket  under punkt 1.2 

og 2.2 vurderes 
retrospektivt med hensyn 
til klinisk relevans av en 
egen evalueringsgruppe.

3.2: Klinisk relevans fra 
punkt 3.1 registreres i 

prosjektdatabase.

4. Databehandling

4.1: Klinisk relevante 
interaksjoner 

sammenlignes med 
interaksjoner som ikke ble 

vurdert som klinisk 
relevante

4.1: Punkt 2.4 sammenlines 
med punkt 3.2.
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igangsatt på IVA, ble notert i overføringsnotatet som fulgte med pasienten ved overflytting til 

annen avdeling. 

2.5 Identifisering av interaksjoner ved bruk av databaser 

I denne studien var det ønskelig å anvende interaksjonsdatabaser som er hyppig brukt i Norge, 

slik at man kunne undersøke om noen av disse egner seg bedre til bruk på en IVA. Tabell 1 

viser hvilke interaksjonsdatabaser som ble benyttet og hvordan interaksjonene er kategorisert i 

henhold til alvorlighetsgrad i de ulike databasene. Selv om både Legemiddelverkets og 

Felleskatalogens interaksjonsdatabase henter sine data fra FEST, er det oppgitt at samme søke 

kan gi ulikt resultatet i de to databasene [31]. Siden begge disse databasen benyttes i Norge 

ble det bestemt at begge databasene skulle brukes i denne studien, for å være sikker på at alle 

interaksjoner ble avdekket.   

Tabell 1; Oversikt over databaser som ble benyttet ved interaksjonssøk, og deres kategorisering av alvorlighetsgrad. 

Tallene i klammer henviser til referansen. 

Database Land Kategorisering av alvorlighetsgrad 

Felleskatalogen [27] 

Legemiddelverket [28] 

Norsk 

 

Rød – Bør unngås 

Gul – Forholdsregler bør tas 

Grønn – Ingen tiltak nødvendig 

Interaksjonsdatabasen.dk [32] 

 
Dansk 

Rød – Kombinasjonen bør unngås 

Gul – Kombinasjonen kan anvendes med 

visse forutsetninger 

Grønn – Kombinasjon kan anvendes 

Micromedex [33] 

 
USA 

Kontraindisert 

Major - Alvorlig 

Moderate - Moderat 

Minor – Mindre 

www.CYP450.no[29] 

 
Norsk 

Ingen kategorisering 

Beskriver hemmere og indusere i CYP 

 

Alle fem interaksjonsdatabasene ble benyttet hver gang det ble utført interaksjonssøk. Det ble 

fortrinnsvis søkt på virkestoff, men i noen tilfeller, der dette var viktig for utfallet ble det søkt 

på preparatnavn. For eksempel kan man få ulikt resultat dersom man søker på 

acetylsalisylsyre kontra handelsnavnet Albyl-e på grunn av dosen. Dersom preparatet eller det 

norske virkestoffet ikke var tilgjengelig i databasen (f.eks. salbutamol i Micromedex) ble det 

innhentet informasjon om eventuelle andre navn for virkestoffet. Et eksempel på dette er 

virkestoffet i Nozinan, som heter levomepromazin i Norge, men som heter methotrimeprazin i 

USA. Dersom preparatet ikke var tilgjengelig under annet navn i databasen ble resultatet av 

http://www.cyp450.no/
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interaksjonssøket med dette preparatet notert under en egen kategori: «Preparatet finnes ikke i 

databasen». Det ble søkt i alle de fem databasene for alle inkluderte pasienter. Alle 

interaksjoner som kom opp i databasene ble registrert på et eget ark, sammen med 

virkningsmekanismen for interaksjonen(e), konsekvensen av interaksjonen(e) og hvorvidt det 

var en farmakodynamisk eller -kinetisk interaksjon, se vedlegg IV. 

2.6 Prospektiv vurdering av interaksjoner 

Interaksjonsanalysene ble utført så fort pasienten ble inkludert i studien, og underveis dersom 

det ble lagt til nye legemidler i behandlingen. Det ble søkt etter interaksjoner i de fem 

databasene og kun legemidler som pasienten fikk under innleggelsen på IVA ble inkludert i 

interaksjonssøkene. Legemidler i bruk før innleggelsen (LIBI) som ikke ble gitt under 

intensivoppholdet ble ikke inkludert i interaksjonssøkene. Alle interaksjoner, inkludert 

alvorlighetsgrad angitt i databasen(e) som dukket opp, ble registrert i en egen 

prosjektdatabase. 

Etter at alle interaksjoner var identifisert gjennomgikk farmasøyten, med utgangspunkt i 

legemiddelgjennomgangen, interaksjonene med hensyn til grad av klinisk relevans. Klinisk 

relevans ble inndelt i fire grader, jf. tabell 2, og i henhold til tidligere studie utført av Blix et al 

[34]. Graden av klinisk relevans ble vurdert uavhengig av hvordan interaksjonene ble 

kategorisert i databasen(e). Denne inndelingen ble brukt under den retrospektive vurderingen 

også, men da fikk deltagerne eksempler på interaksjoner for de ulike gradene av klinisk 

relevans. Disse eksemplene er satt i kursiv i tabell 2. For å vurdere klinisk relevans ble 

bakgrunn og dokumentasjon for hver enkelt interaksjon gjennomgått, pasientjournalen ble 

lest, laboratorieverdier vurdert der dette var aktuelt og helsepersonell, fortrinnsvis sykepleiere, 

som var involvert i pasientens behandling ble konsultert med henblikk på pasientens tilstand 

og prognose. Erfaring gjennom klinisk farmasiarbeid på IVA i flere år tilsier at i tilfeller der 

farmasøyten mente at interaksjonen ikke var klinisk relevant, var legen enig. Derfor ble 

hovedsakelig interaksjoner som farmasøyten vurderte som klinisk relevante (grad 1-3) 

presentert og diskutert for pasientansvarlig lege. I tilfeller der farmasøyten var usikker på 

klinisk relevans, ble disse interaksjonene også diskutert med legen. I tillegg ble, for noen 

pasienter, alle interaksjoner gjennomgått, også de som var vurdert til å ikke være klinisk 

relevante av farmasøyten. Dette etter ønske fra legen.  

For enkelte pasienter ble interaksjonsanalysene utført etter at pasienten var skrevet ut fra IVA. 

Dette skyldtes hovedsakelig tidsmangel, eller fordi pasienten ble skrevet ut før farmasøyten 

rakk å utføre legemiddelinteraksjonssøkene. I disse tilfellene ble interaksjonenes grad av 
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kliniske relevans vurdert av farmasøyten, men ikke av legen. Det var ingen av de avdekkede 

interaksjonene hos disse pasientene som ble vurdert til å være av en slik grad av klinisk 

relevans at det var nødvendig å følge dem opp. Disse interaksjonene ble registrert under 

kategorien «ikke vurdert av lege».  

Farmasøyt og lege tilstrebet å oppnå en enighet om hvorvidt interaksjoner var klinisk 

relevante eller ikke, og av hvilken grad av klinisk relevans (grad 1-3) de eventuelt var. I 

tilfeller der man ikke ble enige om klinisk relevans og/eller grad av klinisk relevans ble både 

farmasøyt og leges vurdering av interaksjonen registrert.   

Tabell 2; Tabellen viser hvilke grader av klinisk relevans avdekkete interaksjoner ble delt inn i, uavhengig av 

hvordan de ble kategorisert i databasene. 

Grad av klinisk 

relevans 

Beskrivelse  

1 Særdeles klinisk 

relevant  

Interaksjon som uten intervensjon kan føre til død, eller alvorlige eller 

irreversible skadelige effekter  

Krever tiltak som for eksempel seponering, doseendring, 

preparatendring. Eks: Meropenem og valproinsyre – Inntil 90-95% 

reduksjon i plasmakonsentrasjon av valproinsyre 

2 Meget klinisk 

relevant  

Interaksjon som uten intervensjon kan føre til større eller reversible 

skadelige effekter, eller manglende evidensbasert behandling. Krever 

tiltak som seponering, doseendring, preparatendring eller 

ekstra/hyppigere monitorering 

Eks: Interaksjoner som øker risikoen for serotonergt syndrom eller 

malignt nevroleptika syndrom. 

3 Moderat klinisk 

relevant  

Interaksjon hvor intervensjon fører til moderat fordel for pasienten. 

Standard monitorering er tilstrekkelig. 

Eks: Interaksjoner som kan medføre CNS deprivasjon pga. additive 

effekter 

4 Liten/ingen 

klinisk relevans 

Interaksjon hvor intervensjon har liten eller ingen klinisk betydning 

for pasienten, for eksempel mindre tidsjusteringer etc.   

Eks: Afipran og Paracet – Risiko for forsinket absorpsjon av 

paracetamol. 

 

2.7 Retrospektiv vurdering av interaksjoner 

Etter den prospektive vurderingen ble alle databaseinteraksjonssøk utført ytterligere en gang 

for å sikre at alle interaksjoner var registrert og for å verifisere at deres kategorisering i 

databasene var korrekt registrert i prosjektdatabasen.  

En evalueringsgruppe vurderte deretter retrospektivt alle interaksjoner med hensyn til grad av 

klinisk relevans for de 30 første inkluderte pasientene. Evalueringsgruppen var satt sammen 

av en anestesilege med lang erfaring fra intensivmedisin, en farmasøyt med flere års erfaring 

fra IVA, samt studiefarmasøyten (3 års erfaring). Tilgjengelige ressurser var årsaken til at 
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ikke alle pasienter ble inkludert i den retrospektive vurderingen. Det ble videre vurdert at 30 

pasienter var et tilstrekkelig antall for å kunne sammenligne den prospektive vurderingen mot 

den retrospektive vurderingen.  

Alle deltakerne i evalueringsgruppen fikk utlevert en oversikt over legemiddelbruk, relevant 

journalinformasjon samt avdekkete interaksjoner, for hver pasient, i papirformat. På arket som 

listet opp interaksjoner for den enkelte pasient var det for hver interaksjon informasjon om 

virkning og mekanisme, kategorisering av alvorlighetsgrad i de ulike databasene, samt avsatt 

plass til å selv å kunne angi grad av klinisk relevans med begrunnelse. I tillegg fikk alle 

tilgang på utskrevet dokumentasjon og referanser fra de ulike databasene for samtlige 

interaksjoner. Alle tre vurderte interaksjonene hver for seg. Studiefarmasøyten samlet deretter 

alle vurderinger og plottet de inn i et excelark.  

Interaksjoner hvor grad av klinisk relevans var vurdert ulikt hos minst to av personene i 

evalueringsgruppen ble registrert i et eget excelark. Disse interaksjonene ble deretter gruppert 

etter konsekvens av interaksjonen, f.eks. endring i blodsukker, endring i plasmakalium, økt 

risiko for nyresvikt. På grunn av store mengder data og mange ulike interaksjoner, ville det 

blitt svært tidkrevende dersom alle interaksjoner hvor det var uoverensstemmelse i 

evalueringsgruppa skulle gjennomgås. Det ble derfor besluttet at kun en andel av disse 

interaksjonene skulle diskuteres i plenum med alle tre tilstede. Aktuelle interaksjoner ble valgt 

ut fra konsekvens og antatt høy klinisk relevans for interaksjonene. Størsteparten av 

interaksjoner som ble vurdert som klinisk relevante prospektivt ble også diskutert. Formålet 

med diskusjonen var å komme frem til enighet om grad av klinisk relevans for interaksjonene. 

2.8 Databehandling 

Alle data ble registret i Excel, og pivottabeller ble utformet for å kunne analyser resultatene.  

Felleskatalogen og Legemiddelverkets interaksjonsdatabase henter begge sine data fra FEST 

og i denne studien ga de samme resultat for alle pasienter1. Resultater fra de to databasene er 

derfor slått sammen i denne studien og blir videre kalt for FK/LMV. Analyse av resultatene 

viste at tabeller i www.CYP450.no var uegnet til bruk på IVA da en stor andel av klinisk 

relevante interaksjoner ikke var tatt med i tabellene. Resultater fra www.CYP450.no er 

presentert i oppgaven, jf. tabell 9, men ikke tatt med i analyse av resultatene. 

                                                           
1 I følge FEST kan det forekomme ulike resultater avhengig av hvordan interaksjonssøket er satt opp. 
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I denne studien er interaksjoner som ble vurdert til grad 1, 2 og 3 regnet som klinisk relevante 

interaksjoner. Interaksjoner som ble vurdert til grad 4 anses for å ikke være klinisk relevant. 

I forbindelse med analyse av interaksjonene er de fire gradene av klinisk relevans sammenstilt 

med de ulike kategoriene av alvorlighet i de ulike databasene slik som det er angitt i tabell 3.  

Tabell 3; Grad av klinisk relevans og kategorier av alvorlighet som likestilles med hverandre ved analyse av 

resultatene. 

 Kategori av alvorlighet i database 

Grad av klinisk relevans FK/LVM Danske MM 

1+2: Særdeles og meget klinisk relevant Rød Rød Kontraindisert + Major 

3: Moderat klinisk relevant Gul Gul Moderat 

4: Liten/ingen klinisk relevans Grønn Grønn Minor 

 

Retrospektivt, i forbindelse med evalueringsgruppens individuelle vurderinger av grad av 

klinisk relevans, ble en rekke legemiddelinteraksjoner evaluert til å ligge mellom to ulike 

grader, for eksempel grad 3 til 4. Dersom alle disse «mellomvurderingene» skulle blitt tatt 

med i resultatene ville det blitt til sammen 7 ulike grader av klinisk relevans; 2, 3, 4, 2-3, 3-2, 

3-4 og 4-3. Grad 1 er ikke tatt med, da ingen interaksjoner ble vurdert som grad 1. For 

enkelhets skyld, og for å gjøre fremstilling av resultatene så oversiktlig som mulig, ble derfor 

disse tilfellene omgjort til det første tallet som interaksjonen hadde blitt vurdert til. For 

eksempel ble interaksjoner som var vurdert til grad 2-3 gjort om til 2, og interaksjoner vurdert 

som 4-3 gjort om til 4.  
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3. Resultater 

3.1 Demografi 

I denne studien ble det inkludert 46 pasienter, like mange kvinner som menn. Pasientenes 

gjennomsnittsalder var 59,5 år og liggetiden varierte fra 2 til 38 dager. 35 (76%) av pasientene 

fikk kontinuert minst en av sine LIBI under oppholdet på IVA. Hovedparten av pasientene ble 

innlagt på bakgrunn av indremedisinske diagnoser som perforasjon i gastro-intestinale trakt 

(GI), pankreatitt, hjertestans, abdominal aorta aneurisme (AAA), respirasjonssvikt, pneumoni 

og sepsis. Andre innleggelsesårsaker omfattet suicid-forsøk, Guillain-Barré syndrom, 

respiratoravvenning etter traume og komplikasjoner til fødsel. Se tabell 4 for ytterligere 

pasientinformasjon. 

Tabell 4; Demografiske data for alle pasienter inkludert i studien.  

Pasientkarakteristika  

Inkluderte pasienter – antall  

 Pasienter 46 

 Kvinner (%) 23 (50) 

Alder – år  

 Gjennomsnitt (Median) Spredning 59,5 (65) 23-81 

 Kvinner (Median) Spredning 56,2 (58) 23-81 

 Menn (Median) Spredning 62,8 (67) 31-80 

Innleggelse fra – antall pasienter  

 Annen avdeling på Ahus (%) 27 (59) 

 Annet sykehus (%) 6 (13) 

 Fra hjemmet* (%) 13 (28) 

LIBI brukt på IVA   

 Antall pasienter med LIBI (%) 40 (87) 

 Totalt antall LIBI for alle pasientene** 260 

 Gjennomsnitt/pasient*** (Median) Spredning 6,5 (4,5) 0-16 

Ordinerte legemidler under intensivoppholdet 

 Totalt – Antall 755 

 Gjennomsnitt/pasient (Median) Spredning 16,4 (15) 5-35 

 Antall pasienter som fikk LIBI under oppholdet (%) 35 (76) 

 Antall LIBI ordinert under oppholdet (% av 755) 98 (13) 

Liggetid – dager  

 Gjennomsnitt (Median) Spredning 7,7 (5,5) 2-38 
Ahus = Akershus Universitetssykehus, LIBI = Legemidler i bruk før innleggelse på Intensiven, IVA = Intensivavdelingen.  

N = 46 pasienter * Via akuttmottaket før innleggelse på Intensiven, **Legemiddellisten til pasienten ble ikke samstemt 

***Beregnet ut fra de 40 pasientene som hadde LIBI. 

Følgende legemidler ble ordinert hyppigst (tallet i parentes viser antallet pasienter som brukte 

legemidlet under oppholdet): dalteparin (39), fentanyl (38), pantoprazol (33), kalium 

(inkluderer kaliumklorid og kaliumsitrat) (30), noradrenalin (24), ipratropiumbromid (22), 

cefotaksim (21), paracetamol (21), salbutamol (21), insulin lispro (20), midazolam (20), 
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esomeprazol (20), Movicol (18), propofol (18) og piperacillin/tazobactam (18). De ti hyppigst 

ordinerte LIBI var salbutamol, metoprolol, simvastatin og acetylsalisylsyre som alle ble 

ordinert fem ganger, ipratropiumbromid ble ordinert fire ganger og paracetamol, atorvastatin, 

amlodipin, levotyroksin og bumetanid ble ordinert tre ganger.  

3.2 Interaksjoner identifisert ved databasesøk 

Det ble ved hjelp av databasesøk funnet 239 ulike interaksjoner (f.eks. fentanyl + midazolam) 

hos 43 av de 46 pasientene. Vedlegg V viser hvilke disse var. Fordi noen interaksjoner ble 

avdekket hos mer enn én pasient (f.eks. metoklopramid og paracetamol ble avdekket hos 8 

pasienter) ble det totale antallet interaksjoner 373. Antall interaksjoner per pasient varierte fra 

0 til 41, og for 9 pasienter ble det kun avdekket én interaksjon. For 165 (44%) av 

interaksjonene var en eller flere av pasientenes LIBI involvert. Ingen av interaksjonene ble 

vurdert til særdeles klinisk relevant (grad 1) verken i den prospektive eller den retrospektive 

vurderingen.  

Tabell 5; Hyppighet av de ti vanligste interaksjonene av de totalt 373 interaksjonene. N = 46 intensivpasienter  

Ti på topp     

Interaksjon  Konsekvens Antall 

pasienter 

Mekanisme 

 Fentanyl + Midazolam Kan medføre økt sedasjon/anestesieffekt 20 FD 

 Fentanyl + Propofol Kan medføre økt CNS-depresjon 16 FD 

 Metoklopramid + Paracetamol 
Kan formodentlig medføre forsinket 

effekt av Paracet* 

8 FK 

 Metoprolol + Salbutamol 

Kan medføre redusert effekt av beta-2 

agonist og risiko for alvorlige 

bronkospasmer 

7 FD 

 Acetylsalisylsyre + Dalteparin Kan medføre økt risiko for blødning 6 FD 

 
Acetylsalisylsyre + 

Pantoprazol 

Kan medføre svekket effekt av 

acetylsalisyl-syre på grunn av redusert 

opptak i ventrikkelen 

6 FK 

 Acetylsalisylsyre + Insulin Kan medføre økt hypoglykemisk effekt 5 FD 

 Midazolam + Propofol Kan medføre økt CNS-depresjon 5 FD 

 Oksykodon + Zopiklon 
Kan medføre økt sedasjon/CNS-

depresjon 

5 FD 

 Insulin + Metoprolol 
Kan medføre hypo- eller hyperglykemi, 

samt maskere tegn til hypoglykemi** 

4 FD 

* Basert på forventet klasseeffekt. ** Gjelder trolig i første rekke uselektive betabokkere FD= farmakodynamisk, FK = 

farmakokinetisk 

162 (68 %) av kombinasjonene hadde farmakodynamisk mekanisme, 70 (29%) var 

farmakokinetiske, 6 hadde både farmakodynamisk og –kinetisk mekanisme og en interaksjon 

hadde ukjent virkningsmekanisme. 8 av de 10 hyppigst forekommende interaksjonene hadde 

farmakodynamisk mekanisme, se tabell 5, og omhandlet hovedsakelig økt risiko for sedasjon 
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som følge av additiv virkning på sentralnervesystemet. Amiodaron og PPI var involvert i 

mange av de farmakokinetiske interaksjonene og kunne medføre endring i 

plasmakonsentrasjonen hos andre legemidler som følge av henholdsvis CYP3A4 hemming og 

endret opptak fra ventrikkel pga. økning i pH. Tabell 5 lister opp de 10 interaksjonene som 

forekom hyppigst i denne studien. Disse utgjorde 22% av de totalt 373 interaksjonene.  

De vanligste konsekvensene av interaksjonene var risiko for økt sedasjon (CNS depresjon), 

økning i plasmakonsentrasjonen av en eller begge legemidler og risiko for påvirkning av 

hjerte/kar systemet. Sistnevnte i form av enten endring i blodtrykk, fortrinnsvis hypotensjon, 

eller fare for AV-blokk/myokarddepresjon. Figur 2 viser interaksjoner som forekom mer enn 

10 ganger.  

Figur 2, Legemiddelinteraksjoner som forekom hyppigere enn 10 ganger. På X-aksen er det angitt hva som var 

konsekvensen av interaksjonene. N= 46 intensivpasienter 
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De resterende interaksjonene fordelte seg på følgende konsekvenser:  

- Økt risiko for bronkospasmer - ni ganger 

- Risiko for ekstrapyramidale symptomer og malignt nevroleptika syndrom - syv ganger 

- Økt forekomst av bivirkninger – fire ganger 

- Økt antikolinerg effekt - tre ganger 

- Risiko for nyresvikt - tre ganger 

- Annen økt effekt av legemiddel - tre ganger 

- Risiko for abstinens - tre ganger  

- Endret plasmakonsentrasjonen av det ene legemidlet – to ganger 

3.3 Prospektiv versus retrospektiv vurdering av klinisk relevans av interaksjoner 

Prospektivt vurderte legene på dagvisitt hovedsakelig interaksjoner som farmasøyten fremla 

som klinisk relevante, mens legen i den retrospektive evalueringsgruppen vurderte alle 

interaksjonene for de 30 første inkluderte pasientene. Analyse av resultatene fra de to 

evalueringsperiodene (prospektiv og retrospektiv vurdering) viste at det var forskjell på 

hvordan man hadde vurdert interaksjonenes grad av kliniske relevans prospektivt 

sammenlignet med retrospektivt (evalueringsgruppe). Den generelle tendensen var at flere 

interaksjoner ble vurdert som klinisk relevante (grad 1-3) under den retrospektive vurderingen 

enn prospektivt.  

Studiefarmasøyten var den eneste som vurderte alle interaksjonenes grad av klinisk relevans 

både prospektivt og retrospektiv. Hun vurderte 46 av de samme interaksjonene som klinisk 

relevante både prospektivt og retrospektivt, hvorav 28 var vurdert til samme grad av klinisk 

relevans. Retrospektivt ble i tillegg 68 interaksjoner vurdert som klinisk relevante, 

hovedsakelig av moderat klinisk relevans (grad 3), som prospektivt ble ansett for å ikke være 

klinisk relevante (grad 4). Ni interaksjoner som hadde blitt vurdert som klinisk relevante i den 

prospektive delen ble vurdert til å ikke være klinisk relevante i den retrospektive delen. En av 

disse interaksjonene var økt risiko for hyperkalemi ved samtidig bruk av telmisartan og 

kalium. Prospektivt ble denne interaksjonen vurdert som klinisk relevant fordi kalium ikke ble 

seponert før pasienten ble flyttet fra IVA, og ble derfor skrevet i overføringsnotatet for videre 

oppfølgning på moderpost. Ytterligere fem av interaksjonene som ble vurdert som klinisk 

relevante prospektivt men ikke retrospektivt, var hos en og samme pasient der interaksjonene 

omhandlet fare for økt sedasjon og hypotensjon, blant annet ved bruk av klorprotiksen og 

alprazolam sammen med propofol og fentanyl. Disse interaksjonene ble prospektivt vurdert 

som klinisk relevante på grunn av pasientens totale bilde, dvs. sykdomstilstand og bruk av 
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mange legemidler med «sløvende» effekt. De resterende ni interaksjonene som ble vurdert 

som klinisk relevante (grad 1-3) prospektivt var ikke en del av pasientene som ble vurdert 

retrospektivt.  

Det var også diskrepans mellom legene i den prospektive (leger på dagvisitt) og legen i den 

retrospektive delen med hensyn til antallet av klinisk relevante interaksjoner de vurderte og 

hvilken grad av klinisk relevans de var vurdert til. I den prospektive delen vurderte legene til 

sammen 47 interaksjoner som klinisk relevante (grad 2 og 3) for pasientene, mens legen i den 

retrospektive evalueringsrunden mente at 189 interaksjoner var tilsvarende klinisk relevante 

(grad 2 og 3). Legene var samstemt, både prospektiv og retrospektivt, om klinisk relevans for 

37 av interaksjonene, uavhengig av grad av klinisk relevans.  

Den store differansen mellom de to evalueringene medfører at det er mest hensiktsmessig å 

presentere resultatene for den prospektive og den retrospektive delen hver for seg. 

3.4 Prospektiv vurdering – Klinisk relevante interaksjoner 

17 pasienter (37 %) hadde klinisk relevante interaksjoner og hos 10 av disse pasientene var 

LIBI involvert i en eller flere av de klinisk relevante interaksjonene. Innleggelsesårsak for de 

17 pasientene varierte i stor grad og skilte seg ikke nevneverdig fra de andre pasientene som 

ikke hadde klinisk relevante interaksjoner. Til gjengjeld lå pasientene med klinisk relevante 

interaksjoner gjennomsnittlig lenger tid på IVA (12 dager) enn gjennomsnittet for hele 

populasjonen (7,7 døgn) og de fikk også ordinert flere legemidler (gjennomsnitt 24 legemidler 

(medregnet LIBI ordinert på IVA)) enn populasjonen totalt (gjennomsnittlig 16,4 legemidler). 

I snitt ble hver av de 17 pasientene med klinisk relevante interaksjoner utsatt for 9,2 

interaksjoner, men ikke alle ble vurdert som klinisk relevante.  

Fordi ansvaret for pasientene på IVA er fordelt på flere leger var totalt åtte leger involvert i 

den prospektive delen. Legene vurderte til sammen 138 av de 373 interaksjonene for klinisk 

relevans. Farmasøyten vurderte 361 av 373 avdekkete interaksjoner. De resterende 12 

interaksjonene ble ved en feiltakelse utelatt fra vurderingen. Disse 12 interaksjonene er 

allikevel medregnet i analyser av resultatene, da de ble avdekket under innsamlingsperioden.  

Til sammen 65 interaksjoner ble vurdert som klinisk relevante (grad 2 og 3) under den 

prospektive evalueringen. Ingen interaksjoner ble vurdert til særdeles klinisk relevant (grad 

1). Én interaksjon ble vurdert som klinisk relevant (grad 3) av lege men ikke av farmasøyt. 

Legene var videre enig med farmasøyten i 46 av de 64 tilfellene der farmasøyten vurderte en 

interaksjon som klinisk relevante (grad 2 og 3). Se tabell 6 for oversikt over hvordan klinisk 

relevante interaksjoner ble gradert.  
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Tabell 6; Tabellen viser antall interaksjoner som ble vurdert som klinisk relevante av henholdsvis farmasøyt og lege 

og hvilken grad av klinisk relevans de ble vurdert til. Grad 2 = Meget klinisk relevant, Grad 3 = Moderat klinisk 

relevant 

 

KRI= klinisk relevante interaksjoner, LIBI= Legemidler i bruk før innleggelse. 

Blant de ti hyppigst forekommende interaksjonene var det kun to som ble vurdert som klinisk 

relevante. Det var i begge tilfeller én interaksjon mellom acetylsalisylsyre og dalteparin som 

kunne medføre økt fare for blødning.  

11 av de 64 interaksjonene som farmasøyten vurderte som klinisk relevante omhandlet økt 

risiko for forlengelse av hjertets QT intervall. På andre plass kom økt risiko for serotonergt 

syndrom med ti interaksjoner, etterfulgt av mulighet for økt plasmakonsentrasjon med syv 

interaksjoner og økt risiko for blødning og sedasjon med seks interaksjoner hver. Fire av 

interaksjonene som farmasøyten vurderte til meget klinisk relevant (grad 2) omhandlet 

serotonergt syndrom.  

Bildet var relativt likt for legene i den prospektive delen. De vurderte til sammen åtte 

interaksjoner som kunne øke faren for serotonergt syndrom som klinisk relevante, hvorav fire 

av disse var vurdert som meget klinisk relevante (grad 2). Ytterligere åtte interaksjoner som 

økte fare for forlengelse av hjertets QT intervall ble vurdert til klinisk relevante, både grad 2 

og grad 3. Videre ble syv interaksjoner som økte faren for sedasjon og seks interaksjoner som 

økte faren for malignt nevroleptikasyndrom og ekstrapyramidale symptomer vurdert som 

klinisk relevante.   

Legemidler innen nervesystemet ATC gruppe N, sto for hovedparten av legemidlene involvert 

i klinisk relevante interaksjoner. Fentanyl var involvert i tolv klinisk relevante interaksjoner, 

og bidro til å øke faren for serotonergt syndrom og/eller sedasjon. Metoklopramid medvirket i 

åtte klinisk relevante interaksjoner og økte risikoen for ekstrapyramidale symptomer og 

malignt nevroleptikasyndrom. Både karbamazepin og amiodaron var involvert i seks klinisk 

relevante interaksjoner, der karbamazepin kunne medføre redusert plasmakonsentrasjon og 

amiodaron kunne medføre økt plasmakonsentrasjon eller risiko for QT forlengelse. Dalteparin 

var også involvert i seks interaksjoner som var klinisk relevante og alle kunne bidra til å øke 

risikoen for blødning. Disse fem legemidlene ble ordinert på IVA og var ikke en del av 

pasientens LIBI.  

Klinisk relevante interaksjoner Farmasøyt Lege 

KRI (totalt 65) 64 47 

 Grad 2 (% av KRI) 11 (17) 5 (11) 

 Grad 3 (% av KRI) 53 (83) 42 (89) 

 LIBI involvert (% av KRI) 44 (69) 32 (68) 
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I mange tilfeller var antipsykotika som olanzapin, haloperidol og kvetiapin, samt 

antidepressiva som selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og trisykliske (TCA), 

involvert i de klinisk relevante interaksjonene. Mange av disse var LIBI som ble ordinert 

videre på IVA.  

Det er verdt å merke seg at følgende antiinfektiva, ciprofloxacin, metronidazol, linezolid, 

erytromycin og flukonazol, alle var involvert i klinisk relevante interaksjoner i mange av 

tilfellene der de ble ordinert. 

38 av de 65 klinisk relevante interaksjonene ble tatt til følge. I 13 av disse tilfellene innebar 

dette enten seponering av et eller flere legemidler, reduksjon i dose, forskyvning av 

administreringstidspunkt eller ekstra oppfølging med laboratorieverdier. De resterende 25 

klinisk relevante interaksjonene som ble tatt til følge, ble fulgt opp med monitorering for 

symptomer. Tolv klinisk relevante interaksjoner ble ikke tatt til følge enten fordi legen mente 

at de ikke var klinisk relevante eller fordi pasienten var så dårlig at legen mente det ikke var 

noen grunn til å følge opp interaksjonene.  

Tabell 7 viser hvordan klinisk relevante interaksjoner ble håndtert og klassifisert.  

Tabell 7; Oversikt over grad av klinisk relevans og utfall av alle interaksjoner som prospektivt ble vurdert som 

klinisk relevante enten av både farmasøyt og lege eller kun av farmasøyt eller lege.  

Grad 2 = Meget klinisk relevant, Grad 3 = Moderat klinisk relevant, Grad 4 = Ingen/lite klinisk relevans. 

Vurdering av grad av klinisk relevans og utfall av klinisk relevante interaksjoner (KRI) 

n= 65 interaksjoner 

  Totalt Grad 2 Grad 3 Grad 4 Ikke vurdert 

Tatt til følge  38     

 Farmasøyt  8 29 1  

 Lege  5 32 1  

Ikke tatt til følge  12     

 Farmasøyt  1 11   

 Lege   5 7  

Uavklart  15     

 Farmasøyt  2 13   

 Lege   5 1 9 

Totalt KRI  65     

 Farmasøyt  11 53 1  

 Lege  5 42 9 9 

 

Fire av de totalt 65 klinisk relevante interaksjonene ble første gang vurdert som ikke klinisk 

relevante (grad 4), men viste seg, etter at pasienten hadde vært noen dager på IVA, å være 

klinisk relevante (grad 3) allikevel. Disse fire interaksjonene ble avdekket hos én og samme 
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pasient og omhandlet risiko for blodtrykksfall og hypotensjon når klorprotiksen ble 

administrert sammen med antihypertensiva og sedativa. Pasienten brukte svært mange 

legemidler i ATC gruppe N05 (Psykoleptika) og N06A (Antidepressiva), men det ble antatt at 

siden klorprotiksen var en del av pasientens faste legemidler, ville interaksjonene ikke ha 

klinisk relevans. Vurdering av disse interaksjonene ble gjort en av de første dagene etter at 

pasienten ble innlagt, men konsekvensen av interaksjonene manifesterte seg ikke før 

pasienten hadde vært flere dager på IVA. Det var først i forbindelse med at sykepleiere som 

behandlet pasienten henvendte seg til farmasøyten med spørsmål om hva som kunne være 

årsaken til vanskeligheter med blodtrykksregulering at det igjen ble rettet oppmerksomhet mot 

interaksjonene. Blodtrykket til pasienten falt fra uttalt hypertensjon til svært lavt blodtrykk 

idet blodtrykksmedisinene ble administrert. Det viste seg at klorprotiksen ble gitt samtidig 

som antihypertensiva og propofol og medførte det kraftige blodtrykksfallet.   

3.5 Retrospektiv evaluering – klinisk relevante interaksjoner 

Retrospektivt ble grad av klinisk relevans for avdekkete interaksjoner vurdert for de 30 første 

pasientene. To av disse pasientene hadde ingen potensielle interaksjoner. De 28 pasientene 

hadde til sammen 285 interaksjoner. Dette innebar at 76% av alle interaksjonene avdekket 

under den prospektive delen ble vurdert for klinisk relevans også retrospektivt. 111 av de 285 

interaksjonene omfattet minst en av pasientens LIBI. Ingen av interaksjonene ble vurdert som 

særdeles klinisk relevante (kategori 1). Tabell 8 oppsummerer hvordan de tre personene i den 

retrospektive gruppa vurderte klinisk relevans av interaksjonene. 

Tabell 8; Viser hvordan interaksjoner ble vurdert av legen og de to farmasøytene i den retrospektive 

evalueringsgruppen. Grad 2 = Meget klinisk relevant, grad 3 = moderat klinisk relevant.  

N= 285 interaksjoner, 28 pasienter 

Klinisk relevans av interaksjoner 

 KRI Ikke KRI Ikke vurdert 

Studiefarmasøyt    

Antall  114 169 2 

      Grad 2 (%) 23 (20)   

      Grad 3 (%) 91 (80)   

Farmasøyt 2    

Antall 126 154 5 

      Grad 2 (%) 18 (14)   

      Grad 3 (%) 108 (86)   

Lege        

Antall 189 55 41 

      Grad 2 (%) 19 (10)   

      Grad 3 (%) 170 (90)   
KRI = Klinisk relevante interaksjoner 
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Sammenligning av resultatene fra den individuelle vurderingen av interaksjonenes kliniske 

relevans var preget av stor uenighet mellom de tre personene i evalueringsgruppen. Ingen 

interaksjoner ble vurdert til meget klinisk relevant (grad 2) av alle tre personene. 23 

interaksjoner ble av alle vurdert som moderat klinisk relevans (grad 3) og for 26 interaksjoner 

var alle enig om at det ikke var en klinisk relevant interaksjon (grad 4).  

For 12 interaksjoner spriket vurderingen av klinisk relevans slik at alle tre hadde ulik 

vurdering; grad 2, 3 eller 4.  

Under evalueringsmøtet ble det dog avdekket at det var større enighet omkring den kliniske 

relevansen av mange av interaksjonene som ble diskutert, enn hva som først var antydet. 

Under møtet kom man frem til resultatene som følger under. 

Interaksjoner som øker risikoen for: 

Serotonergt syndrom, malignt nevroleptika syndrom eller ekstrapyramidale symptomer 

- Pasienten får 2 legemidler som kan øke risikoen: moderat klinisk relevant (grad 3) 

- Pasienten får > 2 legemidler som kan øke risikoen: meget klinisk relevant (grad 2) 

Forlengelse av hjertets QT intervall 

- Pasienten får 2 legemidler som kan øke risikoen: moderat klinisk relevant (grad 3) 

- Pasienten får > 2 legemidler som kan øke risikoen: meget klinisk relevant (grad 2) 

Blødning 

- Meget klinisk relevant (grad 2) 

Hyperkalemi (K+ tilskudd er et av legemidlene i interaksjonen) 

- Ingen/lite klinisk relevans (grad 4) (K+ tilskudd gis kun hvis pasienten er 

hypokalemisk) 

Hypo – eller hyperkalemi (K+ tilskudd er ikke en av legemidlene i interaksjonen) 

- Moderat klinisk relevant (grad 3) 

Hypo- eller hyperglykemi 

- Pasient har diabetes: moderat klinisk relevant (grad 3) 

- Pasient har ikke diabetes: Ingen/lite klinisk relevans (grad 4)  
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3.6 Databaser og avdekking av klinisk relevante interaksjoner 

Det var stor variasjon i hvordan databasene kategoriserte alvorligheten av de ulike 

interaksjonene og hvilke interaksjoner som var inkludert i databasene. Kun ni av 

interaksjonene ble vurdert likt i alle interaksjonsdatabasene; FK/LMV, 

Interaktionsdatabasen.dk og Micromedex. Av totalt 239 legemiddelkominasjoner utgjør dette 

kun 3,8% av interaksjonene.  

Databasenes kategorisering av alvorlighetsgrad av interaksjonene sammenlignet med hvilke 

som ble vurdert til å være klinisk relevante tar i denne studien utgangspunkt i 

studiefarmasøytens vurderinger. Det var stor forskjell mellom de ulike databasene, men også 

hvordan farmasøyten hadde vurdert interaksjonene prospektivt i forhold til retrospektivt var 

annerledes. Tabell 9 viser andelen av klinisk relevante (grad 1-3) og ikke klinisk relevante 

(grad 4) interaksjoner som ble avdekket i de ulike databasene prospektivt og retrospektivt.  

Tabell 9; Tabellen viser andelen klinisk relevante og ikke klinisk relevante interaksjoner avdekket i de ulike 

databasene prospektivt og retrospektivt. 

 Alle grader av klinisk relevans (grad 1-3) er slått sammen når klinisk relevante interaksjoner ble talt opp.  

Database 

 Klinisk relevante 

interaksjoner avdekket 

i database 

Ikke klinisk relevante 

interaksjoner angitt i 

database 

Micromedex 
Prospektivt 59 av 64 (92%) 255 av 297 (86%) 

Retrospektivt 104 av 114 (91%) 138 av 169 (82%) 

FK/LMV 
Prospektivt 25 av 64 (39%) 124 av 297 (42%) 

Retrospektivt 40 av 114 (35%) 70 av 169 (41%) 

Interaktions-

databasen.dk 

Prospektivt 30 av 64 (47%) 184 av 297 (62%) 

Retrospektivt 65 av 114 (57%) 89 av 169 (53%) 

CYP450* 
Prospektivt 10 av 64 (16%) 24 av 297 (8%) 

Retrospektivt 21 av 114 (18%) 6 av 169 (4%) 
* Klinisk relevante interaksjoner i denne databasen er regnet som interaksjoner som er registrert i CYP450 tabellene. 

FK/LMV = Felleskatalogen og Legemiddelverkets interaksjonsdatabase. 

Både prospektiv og retrospektivt var det Micromedex som sammenfalt best med farmasøytens 

vurdering av hvilke interaksjoner som var klinisk relevante. Til gjengjeld hadde den samme 

databasen kategorisert 153 interaksjoner til alvorlighetsgrad major, som var interaksjoner 

farmasøyten prospektivt vurderte som ikke klinisk relevante (grad 4). Retrospektivt ble 71 

interaksjoner kategorisert til samme alvorlighetsgrad i Micromedex som ble vurdert til grad 4 

av farmasøyten.  

Kun 25 av de 64 interaksjonene som farmasøyten vurderte som klinisk relevante prospektivt 

fantes også i FK/LMV. Tre av de 11 interaksjonene som farmasøyten vurderte som meget 

klinisk relevant (grad 2) kom opp når man søkte i FK/LMV. De resterende åtte interaksjonene 

som var vurdert til meget klinisk relevante (grad 2) omhandlet økt risiko for serotonergt 
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syndrom og blødning. Av de 53 interaksjonene som farmasøyten hadde rangert som moderat 

klinisk relevans kom kun 22 opp i FK/LMV databasen. Retrospektivt ble fire av 23 

interaksjoner, vurdert som meget klinisk relevant (grad 2) av farmasøyten, avdekket ved søk i 

FK/LMV, mens 36 av 91 interaksjoner, vurdert som moderat klinisk relevant (grad 3), ble 

avdekket i samme database. 
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4. Diskusjon 

4.1 Klinisk relevante interaksjoner 

Det ble avdekket interaksjoner hos 43 av 46 pasienter. Av disse hadde 17 (37%) en eller flere 

klinisk relevante interaksjoner når man vurderte interaksjonene prospektivt. Lignende studier 

er utført internasjonalt, men pasientsammensetning og hvilke databaser som er benyttet i disse 

studiene kan ikke sammenlignes direkte med vår studie. En studie fra Nederland [35] fant at 

11 % av alle pasientene hadde klinisk relevante interaksjoner, men de benyttet en annen 

database, beregnet spesielt for intensivmedisin, som ikke er tilgjengelig i Norge uten 

betalingsabonnement. Andre studier [20,21,36–38] viser langt høyere forekomst av 

interaksjoner (54-80%), men disse har ikke angitt om det kun var gjort databasesøk eller om 

de også har vurdert den kliniske relevansen av interaksjonene. Nielsen og Dybwik [22] kartla 

omfanget av interaksjoner på en norsk intensivavdeling ved bruk av databasen DRUID, men 

heller ikke de vurderte den kliniske relevansen.  

Pasienter med klinisk relevante interaksjoner lå i gjennomsnitt 4 dager lengre på IVA og fikk 

ordinert gjennomsnittlig 8 flere legemidler enn gjennomsnittet totalt. Vår studie var ikke 

designet til å undersøke hvorvidt klinisk relevante interaksjoner påvirket liggetiden, men det 

kunne vært interessant å undersøke dette i en ny studie. Moura et al [21] har for øvrig funnet 

en klar korrelasjon mellom pasienter som ble utsatt for en eller flere interaksjon under 

innleggelsen og antall liggedøgn på IVA.  

Majoriteten av klinisk relevante interaksjoner avdekket i denne studien involverte LIBI som 

ble ordinert videre på IVA. 7 av 10 klinisk relevante interaksjoner omfattet bruk av en eller 

flere LIBI, og det til tross for at LIBI utgjorde kun 13% av alle ordinasjoner. Man så også at 

de hyppigst forekommende interaksjonene omhandlet økt risiko for sedasjon, forårsaket av 

blant annet fentanyl, midazolam og propofol i kombinasjon med hverandre eller andre 

legemidler, men tilnærmet ingen av disse ble prospektivt vurdert til å være klinisk relevante. 

Det er også dokumentert i andre studier utført på en intensivavdeling [20,38] at sedativa og 

opioider bidrar hyppig til interaksjoner på IVA, men heller ikke de vurderte interaksjonene 

som klinisk relevante. Devlin et al [39] gjennomgår i sin oversiktsartikkel risikoene knyttet til 

oversedering av pasienter på IVA. De konkluderer delvis med at det ikke er bruken av 

legemidlene i seg selv, men at det er mangelen på rutiner, som skal forhindrer oversedasjon, 

som bidrar til å øke faren for oversedasjon. IVA på Ahus har en protokoll, «daglig 
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sedasjonstopp»2, som skal forhindre nettopp oversedering, og bidro til at mange interaksjoner 

som øker risikoen for oversedasjon ikke ble vurdert som klinisk relevante i denne studien. 

Dette kan tyde på at legemiddelkombinasjoner man vanligvis bruker på IVA er trygge og 

velkjente, og at det er i situasjoner der pasientens LIBI også ordineres, at man bør ha særlig 

fokus på interaksjoner.  

LIBI som bidro til klinisk relevante interaksjoner omhandlet hovedsakelig legemidler i 

gruppene antipsykotika og antidepressiva. De medvirket fortrinnsvis til interaksjoner som 

kunne øke risiko for serotonergt syndrom, ektrapyramidale symptomer, malignt nevroleptika 

syndrom og forlengelse av hjertets QT intervall. Alle disse interaksjonene ble vurdert som 

meget klinisk relevante (grad 2) under den retrospektive evalueringen. Dette er tilstander som 

kan være svært alvorlige, og i verste fall dødelige. Samtidig blir denne typen legemidler ofte 

ordinert videre på IVA, fordi brå seponering kan gi seponeringssymptomer, som igjen kan 

bidra til at det blir ekstra krevende for pleiepersonellet rundt pasienten i oppvåkningsfasen 

[40]. Til tross for at disse interaksjonene i mange tilfeller ble gradert til meget klinisk 

relevante retrospektivt, ble ikke alle interaksjoner av denne typen prospektiv vurdert som 

klinisk relevante. Årsaken til dette kan ligge i pasientkarakteristika. Pasienter som hadde 

klinisk relevante interaksjoner av den typen fikk i mange tilfeller flere legemidler med samme 

interaksjonsmekanisme, slik at risikoen økte ytterligere. Et eksempel på dette er en pasient 

som fikk fem ulike legemidler som alle medførte risiko for QT forlengelse. Pasienten hadde i 

utgangspunktet ikke noen risikofaktorer for arytmier. Drsom interaksjonen kun involverte to 

legemidler som økte risikoen for QT forlengelse, ville interaksjonen antageligvis ikke blitt 

kategorisert som klinisk relevant. Men, det var nettopp det høye antallet legemidler som alle 

bidro til økt risiko for QT forlengelse som gjorde interaksjonene klinisk relevante. 

Hos en annen pasient ble det avdekket fire interaksjoner som økte faren for serotonergt 

syndrom, tre interaksjoner som økte faren for ekstrapyramidale symptomer og malignt 

nevroleptikasyndrom og en som økte faren for antikolinerge bivirkninger. Hver for seg ble 

ikke interaksjonene vurdert som klinisk relevante, men summen av alle interaksjonene 

                                                           
2 Daglig sedasjonsstopp er en protokoll som skal forhindre at pasienten blir for dypt sedert. Protokollen innebærer at sedasjon 

av pasienter hvis tilstand tillater det, settes på pause en gang om dagen slik at pasienten vekkes noe. Dette skal bidra til at 

helsepersonell rundt pasienten får et bilde på hvor dypt pasienten er sedert og dermed får bedre kontroll på sedasjonen, med 

tanke på administrerte legemidler og sykdomstilstand. Dette skal bidra til å forhindre oversedasjon og medvirke til så kort tid 

på respirator som mulig. 
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medførte at man vurderte risikoen for høyere og dermed ble alle vurdert som klinisk relevante 

interaksjoner.  

Disse pasientkasusene viser at det ofte er totalbildet som sier noe om den kliniske relevansen 

av interaksjonene. Dette var også delvis resultatet av den retrospektive evalueringen der man 

ble enig om at den kliniske relevansen av legemiddelinteraksjonene nevnt ovenfor, økte med 

antall legemidler med samme bivirkning.  

Mange av de avdekkede interaksjonene i denne studien omhandlet risiko for bradykardi og 

hypotensjon. Risiko for fall i blodtrykk og redusert hjertefrekvens er kjente problemstillinger 

på IVA fordi en rekke av de legemidlene man bruker for å sedere pasienten kan påvirke 

hemodynamikken [39]. Pasienter på IVA er i de aller fleste tilfeller døgnkontinuerlig 

overvåket med hensyn til puls og blodtrykk. Derfor vil mange av interaksjonene som kan 

medføre blodtrykks- og pulsendringer oppdages ved hjelp av monitorering uten at man setter 

det i sammenheng med en eventuell interaksjon. Saaby et al [20] fant også i sin studie av 

intensivpasienter i Danmark at en stor andel av interaksjonene ikke hadde klinisk relevans på 

grunn av tett pasientmonitorering. Dog kan den tette monitoreringen av pasienten også bidra 

til at man blir mindre bevist på legemiddelinteraksjoner. I noen tilfeller kan interaksjoner som 

ikke vurderes til klinisk relevante pga. nøye overvåkning bli svært relevante allikevel. Dette 

illustreres godt i eksempelet med pasienten i denne studien som fikk kraftig blodtrykksfall ved 

administrering av blodtrykksmedisiner sammen med klorprotiksen (jf. s.30). Nettopp i dette 

tilfellet ble man kanskje «blind» for relevante interaksjoner fordi man tenkte at monitorering 

av pasientens blodtrykk var tilstrekkelig. Blodtrykksfall ved bruk av klorprotiksen er kjent, og 

bruk av dette legemidlet hos intensivpasienter frarådes av spesialister [40]. Det samme 

eksempelet illustrere også hvor sårbar intensivpasienten kan være for endringer. Pasienten 

hadde ikke hatt problemer med blodtrykksfall før innleggelsen, men antagelig ble 

kombinasjonen av en rekke ekstra legemidler «for mye». Kasuset viser dessuten hvor viktig 

den tverrfaglige kommunikasjonen er, samt at det er viktig å følge nøye med på potensielle 

interaksjoner også en stund etter at nye legemidler er innsatt. 

4.2 Utfall av klinisk relevante interaksjoner 

Utfallet for nesten 9 av 10 interaksjoner hvor legen var enig med farmasøyten om at det var en 

klinisk relevant interaksjon, besto hovedsakelig i videre monitorering av pasienten. 

Uijteendaal et al [38] fant også, i 80% av tilfellene, at det vanligste tiltaket for en klinisk 

relevant interaksjon på IVA var videre monitorering av pasienten. Saaby et al [20] 

konkluderte i sin studie med at de fleste interaksjonene kunne håndteres så lenge de er kjent. 
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Det er ikke nødvendigvis et mål i seg selv at man skal unngå alle potensielle interaksjoner, 

men tvert imot kan det være godt nok at interaksjonen er blitt gjort kjent, og man har dermed 

mulighet for å følge med. Intensivsettingen er i tillegg preget av at man i mange tilfeller må ta 

kalkulerte risikoer, i den forstand at man kan bli nødt til å gi legemidler som f.eks. er potensielt 

nyretoksisk, for å kunne redde pasienten fra livstruende sykdom. En slik risiko kan være behovet 

for å bruke legemiddelkombinasjoner med interaksjonspotensiale. I slike tilfeller vil videre 

monitorering av pasienten være det mest hensiktsmessig tiltaket, for deretter å agere eller sette inn 

andre tiltak dersom interaksjonen manifesterer seg. 

4.3 Prospektiv versus retrospektiv evaluering 

I denne studien var det stor forskjell mellom vurderingen av den kliniske relevansen av 

interaksjonene prospektivt i forhold til retrospektivt. Den generelle tendensen var at flere 

legemiddelinteraksjoner ble vurdert som klinisk relevante retrospektivt enn prospektivt. Også 

studiefarmasøyten som deltok både prospektivt og retrospektivt var blitt «strengere» da hun 

senere vurderte interaksjonene på nytt. Erfaring tilsier at dette ofte er tendensen i studier der 

prospektiv og retrospektiv vurdering blir sammenlignet. Forskjellen kan muligvis bunne i 

hvilket fokus man har og hvilken tilgang man har på informasjon. Prospektivt har man ofte 

pasienten rett foran seg, som gjør at man har tilgang på mer informasjon og kan få et mer 

nyansert helhetsbilde. For eksempel ble interaksjoner som omhandlet sedasjon eller blodtrykk 

prospektivt vurdert særlig med tanke på hvordan pasientens tilstand var her og nå, ved å lese i 

journal, tolke laboratorieverdier og snakke med sykepleier og lege. Dersom det ikke var noen 

synlige problemer med hensyn til disse problemstillingene, ble ikke interaksjonen vurdert som 

klinisk relevant. Retrospektivt er man i større grad prisgitt den informasjonen man har 

tilgjengelig og eventuelt selv kan finne i journalen, hvilket medfører at noe informasjon kan 

gå tapt. Fordi man ikke har samme tilgang på den kliniske vurderingen av pasienten, er det 

sannsynlig at man kan ha en tendens til «å flytte blikket» mer mot selve interaksjonen enn 

mot pasientens tilstand. Det er allikevel interessant at en del interaksjoner som ble vurdert 

som klinisk relevant prospektiv ikke ble vurdert som klinisk relevante retrospektivt. Dette kan 

illustrere at bildet retrospektivt er mindre nyansert og preget av at man har færre detaljer, samt 

fravær av dialog med det tverrfaglig team.  

Legen var prospektivt mindre tilbøyelig til å vurdere en interaksjon som klinisk relevant enn 

det farmasøyten var. Dette funnet ble også avdekket av Askari et al [41] i Nederland. Årsaken 

til at farmasøyten har en tendens til å vurderer flere interaksjoner som klinisk relevante enn 

legen kan ha bakgrunn i ulik fagkompetanse. Farmasøyten har tradisjonelt veldig god innsikt i 
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mekanismer for interaksjonene og konsekvenser av endret farmakokinetikk og –dynamikk, 

mens legen ofte har et bedre oversiktsbilde og et mer helhetlig pasientnært blikk. Fokuset kan 

dermed medvirke til at man klassifiserer interaksjonene ulikt.  

Legen i den retrospektive delen av denne studien vurderte til gjengjeld flere interaksjoner som 

klinisk relevante enn de to farmasøytene. En årsak til dette kan være hvor mange interaksjoner 

legen vurderte prospektivt i forhold til retrospektivt. Prospektivt ble ikke legene presentert for 

alle interaksjoner, og vurderte derfor ikke alle interaksjoner for klinisk relevans. Retrospektivt 

vurderte legen alle interaksjonene, også de som farmasøyten hadde vurdert som ikke klinisk 

relevante. En annen forklaring kan bunne i hvilket utgangspunkt de tre deltagerne i 

evalueringsgruppen hadde for å vurdere en interaksjon som klinisk relevant. Prospektivt ble 

alle interaksjoner vurdert med henblikk på pasientspesifikke faktorer som organfunksjon, 

komorbiditeter, doser og andre legemidler pasienten brukte. Retrospektivt ble det derimot 

avdekket, i forbindelse med evalueringsmøtet, at legen hadde hatt et mer generelt blikk på 

interaksjonene, mens farmasøytene i større grad hadde vurdert interaksjonene opp mot 

pasientens tilstand, legemiddeldoser og tatt hensyn til andre legemidler pasienten fikk. Under 

det retrospektive evalueringsmøtet kom imidlertid gruppen til enighet, når man hadde fått 

avklart hvilke kriterier som lå til grunn for å vurdere en interaksjon som klinisk relevant. 

Dette viser at det er svært viktig at man vurderer interaksjonene ut fra samme perspektiv, og 

at tverrfaglig samarbeid og klinisk vurdering gjennomføres før man eventuelt setter inn tiltak.  

4.4 Databaser og klinisk relevans 

Det var i denne studien ønskelig å finne en database som egner seg godt til bruk på en 

generell intensivavdeling i Norge. En slik database bør avdekke interaksjoner som er klinisk 

relevante på IVA. I tillegg bør grad av klinisk relevans for en gitt interaksjon stemme 

noenlunde med kategori av alvorlighetsgrad i databasen. Resultatene fra denne studien 

avdekket at kategorisering med tanke på alvorlighetsgrad i databasene ikke stemte overens 

med den kliniske vurderingen. På grunn av søk i flere ulike interaksjonsdatabaser ble det 

dessuten avdekket et stort antall interaksjoner, men kun en liten prosentandel av dem ble 

vurdert som klinisk relevante. Denne observasjonen stemmer godt med Blix et al [30] sine 

resultater fra studier på pasienter på medisinsk og reumatologisk avdeling, der kun 6% av 

interaksjonene, avdekket ved søk i interaksjonsdatabasen DRUID, ble vurdert som klinisk 

relevante. Dette viser at interaksjonsdatabasene ikke sorterer for klinisk relevans eller 

pasientgruppe. Når man mottar mange interaksjonsvarsler, som i utgangspunktet ikke er 

klinisk relevante, øker risikoen for å bli «varslingsblind». På den annen side kan det være 
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svært viktig at mange interaksjoner avdekkes på en IVA fordi intensivpasienter er mer sårbare 

for endringer i legemiddelregimet.  

I denne studien så man også at det var stor variasjon databasene imellom med hensyn til 

innholdet av interaksjoner og hvordan alvorlighetsgraden var kategorisert for den samme 

interaksjonen i ulike databaser. Saaby et al [20], som benyttet Micromedex i sin studie, 

sammenlignet sine resultater med Nielsen og Dybwik [22], som brukte DRUID, og 

konkluderte med at diskrepans i funn mellom de to studiene skyldtes delvis bruk av ulike 

interaksjonsdatabaser. Den store diskrepansen mellom hva man finner i de ulike 

interaksjonsdatabasene kan være en kilde til forvirring og usikkerhet. Har man avdekket det 

man skal? Hvorfor kommer ikke en gitt interaksjon opp i en database når den blir kategorisert 

som alvorlig i en annen database? Noe av forklaringen kan ligge i hvilket 

dokumentasjonsgrunnlag de ulike databasene bruker. Søker man for eksempel på Aspirin og 

dalteparin i Micromedex oppgis det at dette øker faren for blødning. Interaksjonen vurderes å 

være alvorlighetsgrad major og dokumentasjonsgrunnlaget oppgis å være good. Denne 

interaksjonen kommer ikke opp i FK/LMV databasen eller Interaktionsdatabasen.dk. I den 

norske preparatomtalen til både dalteparin og Albyl-e er interaksjonen for øvrig beskrevet, 

men da kun relevant ved høydose acetylsalisylsyre og irrelevant ved ustabil koronarsykdom 

[42]. Dersom man kikker nøyere på dokumentasjonsgrunnlaget Micromedex bruker for å 

kategorisere denne interaksjonen som major, inkluderer ingen av studiene lavdose 

acetylsalisylsyre, men omhandler NSAID brukt i terapeutiske smertedoser.  

Micromedex var til gjengjeld den databasen som avdekket flest interaksjoner, og som 

sammenfalt best med farmasøytens prospektive vurdering av klinisk relevante interaksjoner. 

Men på grunn av den store kvantiteten av interaksjoner avdekket i denne databasen ble mer 

enn 80% av interaksjonen vurdert som ikke klinisk relevante. Ved bruk av Micromedex vil 

derfor faren for varslingsblindhet øke.  

Omkring 2/3 av de 64 interaksjonene som farmasøyten vurderte som klinisk relevante ble ikke 

avdekket ved søk i FK/LMV databasen, og flere av disse interaksjonene hadde farmasøyten 

vurdert som meget klinisk relevante (grad 2). Interaktionsdatabasen.dk gir lignende resultater, 

med unntak av at en del av interaksjonene som ikke ble funnet i FK/LMV databasen dukker 

opp under kategorien Mulig klasseeffekt. Fraværet av interaksjonene i FK/LMV og 

Interaktionsdatabasen.dk kan delvis forklares med inklusjonskriterier for at en interaksjon skal 

legges inn i databasene. Verken FK/LMV eller Interaktionsdatabasen.dk inkluderer 
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farmakodynamiske interaksjoner [31,32] og hovedparten av de manglende interaksjonene er 

nettopp av denne typen. Til gjengjeld er alle de åtte interaksjonene som farmasøyten vurderte 

som meget klinisk relevante, men som ikke kom opp i FK/LMV, nøye beskrevet under 

interaksjonskapittelet i legemidlenes preparatomtale. Videre er halvparten av de 30 

interaksjonene farmasøyten vurderte som moderat klinisk relevant (grad 3), og som ikke kom 

opp under interaksjonssøket i FK/LMV, også beskrevet enten i interaksjonsteksten eller under 

forsiktighetsavsnittet i preparatomtalen (SPC) for preparatene. Funnet viser at man risikerer å 

gå glipp av mye informasjon dersom man kun søker etter interaksjoner i FK/LMV, men at 

man avdekker de fleste dersom man bruker SPC i tillegg. Fordelen med å bruke FK/LMV er 

at tekst og preparater er på norsk. Utfordringen med å være avhengig av SPC er at det ofte er 

lange tekster som kan være tidkrevende å lese og derfor ikke screeningvennlig. Ét søk i én 

database er en mye raskere og mer brukervennlig måte å avdekke interaksjoner på. 

Erfaring fra denne studien viser at en database som gir informasjon om mange interaksjoner, 

slik som Micromedex, er å foretrekke fordi man har mulighet for å bruke informasjonen til å 

forstå reaksjoner eller symptomer som man ikke har en forklaring på. På den annen side vil 

mange interaksjoner kunne medføre at man blir «varslingsblind». Derfor krever bruk av en 

slik database at den som skal fortolke resultatene har god kunnskap om 

legemiddelinteraksjoner og kjenner interaksjonsdatabasen godt, slik at man enkelt kan skille 

ut det som er relevant. Ulempen med å bruke utenlandske databaser er at ikke alle norske 

preparater er registrert der. I tillegg forekommer det relativt hyppig at preparater har et annet 

generisk navn enn det norske. Bertsche et al [23] har utformet en database med interaksjoner 

spesielt beregnet til bruk på IVA. En slik database ville følgelig vært det beste alternativet på 

en intensivavdeling, men databasen er ikke tilgjengelig uten betaling og var derfor ikke mulig 

å benytte i denne studien.  

4.5 Styrker 

I denne studien er det benyttet fem databaser (Felleskatalogen, Legemiddelverket, 

Interaktionsdatabasen.dk, Micormedex og tabeller i www.CYP450.no) for å avdekke 

interaksjoner. Dermed er det avdekket et stort antall interaksjoner. Alle interaksjonssøk er satt 

opp minst to ganger uavhengig av hverandre for å sikre at alle interaksjoner ble registrert og 

for å verifisere at deres kategorisering i databasene var korrekt registrert i prosjektdatabasen. 

Ut fra dette antas det at alle interaksjoner er avdekket. Avdekkede interaksjoner ble vurdert i 

tverrfaglig team av både lege og klinisk farmasøyt, og vurdering av klinisk relevans ble utført 

http://www.cyp450.no/
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både prospektivt og retrospektivt. Den kliniske relevansen av interaksjonene er videre vurdert 

med hensyn til grad av klinisk relevans ut fra et tverrfaglig perspektiv.  

Den inkluderte pasientpopulasjon er sammensatt av medisinske og kirurgiske pasienter. Disse 

resultatene antas derfor å være overførbare til andre norske intensivavdelinger med samme 

type pasientpopulasjon, men ikke til barn eller spesielle pasientpopulasjoner som 

transplanterte eller pasienter med kreft.  

4.6 Begrensninger 

På grunn av begrensede ressurser ble ikke alle de 46 pasientene inkludert i den retrospektive 

delen av denne studien. Dog ble drøye ¾ av alle interaksjonene vurdert for klinisk relevans, 

og kun 3 av pasientene som hadde klinisk relevante interaksjoner under den prospektiv 

evalueringen ble utelatt i den retrospektive evalueringen.  

Mer enn halvparten av interaksjonene som farmasøyten prospektivt mente ikke hadde klinisk 

relevans ble ikke presentert for lege, fordi farmasøyten ut fra tidligere erfaring vurderte at 

interaksjonene ikke var klinisk relevante. Tilfeldigvis ble det avdekket et tilfelle hvor 

farmasøyten vurderte en interaksjon som klinisk relevant, mens legen mente den var det. Med 

tanke på det store antallet interaksjoner som ikke ble vurdert for klinisk relevans av lege er det 

derfor uvisst hva utfallet hadde vært om legen hadde vært med og vurdert alle interaksjoner 

for grad av klinisk relevans. Det er en mulighet for at flere interaksjoner prospektivt hadde 

blitt vurdert som klinisk relevante av legen, slik som det ble avdekket under den retrospektive 

vurderingen.  
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5. Konklusjon 

Nesten fire av ti pasienter på IVA hadde klinisk relevante interaksjoner, hvorav mange var 

forårsaket av LIBI. Interaksjonsdatabasene avdekket et langt større antall interaksjoner som 

ikke var klinisk relevante enn det som ble avdekket ved klinisk vurdering i 

legemiddelgjennomgangene. Ingen av de undersøkte interaksjonsdatabasene egnet seg spesielt 

godt til bruk på IVA. Av de som ble undersøkt, samsvarte Micromedex best med hensyn til 

kategorisering av alvorlighetsgrad i databasene og vurdert grad av klinisk relevans av 

interaksjoner for den enkelte pasient i en gitt klinisk situasjon.  Vi er av den oppfatning at 

interaksjonsdatabaser allikevel er svært nyttige verktøy for å avdekke klinisk relevante 

interaksjoner hos intensivpasienter, men de bør anvendes av helsepersonell med klinisk 

relevant ekspertise for å minimere faren for «varslingsblindhet».  
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Lege:         Pasientnavn: 

Innsamling av data – masteroppgave – intensiven     Seng:  

Inklusjonsdato:  
Kodenr Fødselsår  Alder Kjønn Vekt Dato inn Dato ut Dager innlagt O. fra 

O. til 

Årsak til innleggelse Anamnese Røyk  

Alkohol 
 

Faste legemidler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samstemt:  

Relevant journalinfo: CVK: 
PVK: 
Sonde: 
Respirator: 
Annet: 
 
 

 
Leversvikt 
 
Nyresvikt 
 
Dialyse 

Mikrobiologi: Dato: Lokasjon: Inf. med. anbefaling: CAVE 

 Legemidler under intensivoppholdet 
Dato  Legemiddel Dose Sep 

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Dato Legemiddel Inf. 
hast. 

Sep 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Ernæring 

   

   

   

   
Kcal mål: 



        

 
 
Labverdier/Dato        Labverdi/Dato         

Hb        s- kreatinin        

Trb        s- urinstoff        

Leuk        CL (døgnurin)        

CRP        GFR C&G        

INR        GFR MDRD        

Bilirubin        Glukose        

ALAT        s-Na+        

ASAT        s-K+        

G-GT         s-Ca2+        

ALP        s-Ca2+ alb. korr        

Pankreasamylase        s-Magnesium        

CK         s-Fosfat        

LD                

Ammoniak                

Albumin                

        CAM-ICU        

                

 

Dato LRP Forslag til tiltak Resultat Dato/lege  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 TDM- legemiddel 
 Administrasjon: forlikelighet, iv vs po, 

knusing/deling, utblanding 
 Interaksjoner  
 Dose (høy/lav)  
 Manglende indiksjon (kurlegemidler, AB, PPI, 

seroider)  

 Ikke optimalt behandlet (PPI, AB, sedasjon/smerte, 
elektrolytter, ernæring, DVT-prof, leversvikt, 
mot.stim., obst.prof.) 

 Legemiddel årsak til endring i labdata 
 Bivirkninger  
 Manglende monitorering  
 Faste legemidler, samstemt 
 Overføringsfeil kurve 



Lege:                Pasientnavn: 

Innsamling av data – masteroppgave – intensiven INTERAKSJON         Seng:  

FK: Felleskatalogen   LMV: Legemiddelverket   DK: Interaksjonsdatabasen   MM: Micromedex   450: Cyp450.no    Kat: Kategori   KRDato: Klinisk relevant – dato for vurdering 
 

Kodenr:  

Dato Interaksjon Mekanisme FK LMV DK M
M 

450 KR.D Kat KR.D Kat. Løsning/hvorfor ikke 
KR 

Tiltak/utfall 

        F: 

L: 

     

        F: 

L: 

     

        F: 

L: 

     

        F: 

L: 
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L: 
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