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Sammendrag 
Bakgrunn	

Polyfarmasi	hos	eldre	er	et	kjent	problem	i	norsk	helsevesen	og	medfører	unødvendige	

problemer	og	sykehusinnleggelser.	Det	er	et	økende	fokus	på	viktigheten	av	

legemiddelgjennomgang	i	primærhelsetjenesten	for	å	redusere	antall	uønskede	

hendelser	på	grunn	av	legemiddelbruk.	Vårt	mål	med	forbedringsprosjektet	er	å	øke	

antall	legemiddelgjennomganger	i	allmennpraksis,	og	vi	har	valgt	å	kjøre	dette	som	et	

teoretisk	pilotprosjekt	for	pasienter	over	65	år	som	bruker	4	legemidler	eller	mer	ved	

Klosterhagen	legesenter.	

	

Kunnskapsgrunnlag	

Vi	har	utført	to	PICO-søk:	ett	for	å	se	på	kunnskapsgrunnlaget	om	effekt	av	

legemiddelgjennomgang,	og	ett	for	å	se	på	hvilke	tiltak	som	gir	størst	effekt	når	man	

forsøker	å	øke	antall	legemiddelgjennomganger	i	allmennpraksis.	Det	er	manglende	

dokumentasjon	på	systematisk	legemiddelgjennomgang	og	effekt	av	dette	i	

primærhelsetjenesten.	Av	virkemidler,	er	kurs	og	workshops	rettet	mot	allmennleger,	

samt	innføring	av	IT-hjelpemidler	er	de	to	tiltakene	som	viser	størst	effekt.	

	

Dagens	praksis,	tiltak	og	indikatorer	

Ut	fra	våre	observasjoner,	finnes	ingen	rutine	for	systematisk	legemiddelgjennomgang	i	

vår	samarbeidspraksis,	selv	om	rutiner	for	legemiddelsamstemming	er	god.	Vårt	forslag	

for	å	øke	antall	legemiddelgjennomganger	er	å	sette	av	en	egen	konsultasjon	til	

legemiddelgjennomgang.	Vi	har	kalt	dette	«handleposekonsultasjoner»	der	man	

gjennomgår	alle	pasientens	medikamenter.	Tiltak	for	å	øke	oppslutningen	om	dette	er	

kurs	og	workshops	rettet	mot	allmennlegene,	kursing	av	kontorpersonell	og	

informasjon	til	pasientene.	En	egnet	prosessindikator	kan	være	antall	

handleposekonsultasjoner	gjennomført	i	løpet	av	ett	år,	og	en	resultatindikator	kan	

være	antall	sykehusinnleggelser	fra	den	aktuelle	pasientgruppen	på	grunn	av	

legemiddelbaserte	problemer.	
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Ledelse	og	organisering	

Varigheten	på	prosjektet	vil	i	første	omgang	være	ett	år.	Alle	ansatte	på	legekontoret	

skal	involveres	via	internundervisning	og	møter	der	de	kan	komme	med	

tilbakemeldinger	som	tas	inn	i	evalueringen	av	prosjektet.	Vi	benytter	en	PDSA-basert	

modell	hvor	tilbakemeldingene	vurderes	og	eventuelt	resulterer	i	endring	av	tiltak.	I	

hovedsak	har	legene	ansvaret	for	å	iverksette	hovedtiltaket’.	Vi	anbefaler	at	en	av	

legene	er	ansvarlig	for	å	ha	løpende	kontakt	med	vår	gruppe,	som	fungerer	som	

prosjektgruppe.		

	

Konklusjon		

Vi	mener	at	innføring	av	handleposekonsultasjonen	er	et	nyttig	tiltak	i	allmennpraksis	

for	å	redusere	legemiddelrelaterte	problemer	hos	eldre.	Vi	tror	at	våre	konkrete	

forbedringstiltak	både	er	kostnadseffektive	og	gjennomførbare	og	at	nytteverdien	av	

tiltakene	er	større	enn	kostnadene	og	utfordringene	vi	forventer	å	møte	i	

prosessgjennomføringen.	 	
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1 Tema/problemstilling  
1.1  Legemiddelbaserte problemer hos eldre er vanlige 
Bruk av legemidler hos eldre er vanlig. En studie i USA som omhandlet 3005 hjemmeboende 

personer i aldersgruppen 57 til 85 år, viste at 81% benyttet seg av minst ett reseptbelagt 

legemiddel fast. Blant pasientene mellom 75 og 85 år var det 36% som brukte fem eller flere 

reseptbelagte legemidler fast. I tillegg brukte 45% minst ett reseptfritt legemiddel i tillegg (2).  

 

Et legemiddelbasert problem defineres som «en hendelse eller et forhold som skjer i 

forbindelse med legemiddelbehandling og som reelt eller potensielt interfererer med ønsket 

helseeffekt» (3). Eldre pasienter har fire ganger økt risiko for å bli innlagt på sykehus som 

følge av legemiddelbruk, og hele 88% av disse innleggelsene kunne vært unngått (4). I en 

studie på 827 pasienter på indremedisinske- og revmatiske avdelinger ved fem norske 

sykehus hadde 81% av pasientene legemiddelbaserte problemer (5). 

 

1.2  Årsaker til legemiddelbaserte problemer hos eldre 
Det er mange årsaker til at eldre pasienter oftere får legemiddelbaserte problemer. Hos eldre 

ses oftere multimorbiditet, noe som fører til økt mengde polyfarmasi. Det er gjort mange 

studier på effekt og bivirkninger av legemidler, men ikke så mange på kombinasjonen av 

multiple legemidler. Det skjer også mange fysiologiske endringer med alderen som påvirker 

effekten av legemidler (6).  

 

Av farmakodynamiske endringer får eldre en redusert reseptortetthet. Dette medfører en økt 

effekt av antagonister og redusert effekt av agonister. I tillegg er reseptorspesifisiteten relativ 

og avhengig av anvendt dose. Dersom man da øker doseringen av en agonist for å få effekt, 

kan den også virke mindre spesifikt enn antatt. Ofte er også homeostatiske mekanismer 

svekket, spesielt nyrefunksjon, noe som kan medføre både økt konsentrasjon og dermed også 

risiko for bivirkninger. I tillegg kan alle disse effektene forsterkes av patologiske tilstander 

(6). 

 

Man får også endringer innen farmakokinetikken. Når man eldes, får kroppen økt innhold av 

fett og lavere innhold av vann. Dette gjør at fettløselige stoffer får økt distribusjonsvolum og 

økt halveringstid, motsatt gjelder for vannløselige stoffer. Kroppsvekt går også ofte ned, noe 

som betyr at medikamentdosering må justeres etter vekt. Eldre har ofte også redusert 
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albuminkonsentrasjon. Dette medfører at mengde fritt legemiddel i blodet vil øke noe. Videre 

vil både nedsatt omsetningshastighet i lever og redusert glomerulusfiltrasjon i nyrene påvirke 

legemidlers nedbrytelse og utskillelse fra kroppen (6). 

 

1.3  Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 
Når eldre står på flere legemidler, der flere av disse også kan være ordinert av ulike leger, kan 

det være fornuftig å gjøre en legemiddelsamstemming (LMS) for å få oversikt over 

pasientens legemidler. Man lager da en liste over de legemidlene pasienten bruker, og listen 

kalles Legemidler i bruk (LiB) (7). Her kan man benytte seg av informasjon fra pasienten 

selv, pasientjournal, epikriser, reseptformidleren eller multidose. Opplysninger som 

fremkommer bør bekreftes av pasienten selv eller den som bistår pasienten med bruk av 

legemidler. 

 

Man begynner med å lage en liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker og deres 

indikasjon. Deretter kan en legemiddelgjennomgang utføres. Dette er ideelt sett en strukturert 

og systematisk gjennomgang av alle legemidlene til en pasient. En legemiddelgjennomgang 

er tenkt å sikre at pasienten får god effekt av legemidler samtidig som man minimaliserer 

sjansen for uheldige virkninger av legemidler (8). Det er også viktig å vurdere om den totale 

legemiddelforskrivningen til den enkelte pasient er optimal. Det kan være nyttig å vurdere 

om enkelte legemidler bør begrenses, selv om hvert legemiddel er indisert (9).  

 

1.4  Legemiddelgjennomgang er lovpålagt  
I ”Forskrift om fastlegeordning i kommunene” fra 2012 står det i §25 om 

legemiddelbehandling at legemiddelgjennomgang skal utføres på alle pasienter som bruker 

fire eller flere legemidler når fastlegen anses dette som medisinsk nødvendig (10). Dette 

betyr at legemiddelgjennomgang er lovpålagt, men fastlegen får bruke sitt medisinske skjønn 

til å vurdere når og hvor ofte dette er nødvendig.  

 

Det ble i mai 2013 opprettet en egen takst for legemiddelgjennomgang (takst 2ld) (11). 

Problemet med taksten er at den ikke lar seg kombinere med tidstakstene 2cd og 2ck (12). 

Begge disse takstene er høyere enn taksten for legemiddelgjennomgang, så dersom 

konsultasjonen varer over 20 minutter lønner det seg å benytte én av disse isteden. Dette gjør 

at takst 2ld antageligvis ikke blir benyttet så mye som den var tiltenkt, og det blir vanskelig å 
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bruke denne taksten som en markør på hvor mange legemiddelgjennomganger som blir utført 

(13). 

 

1.5  Gjeldende praksis og problemstilling 
Alle gruppens medlemmer har vært i praksis i allmennpraksis i 10. semester ved 

medisinstudiet (14), og var utplassert ved forskjellige legekontorer med et ulikt antall 

allmennleger tilknyttet kontorene. Det overordnede inntrykket fra praksisperioden er at 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger ikke var satt i system. Gruppens 

medlemmer rapporterer om at legemiddelsamstemminger gjøres tilfeldig, og 

legemiddelgjennomganger gjøres i liten grad. Ingen av gruppens medlemmer opplevde at det 

ble satt av egen tid til legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang hos pasienter 

som brukte mange faste legemidler. 

 

Prosjektgruppen har opprettet et samarbeid med legene ved Klosterhagen legesenter i Skien. 

Det er vårt inntrykk at man her ikke gjennomfører egne konsultasjoner mtp 

legemiddelgjennomgang. Legemiddelsamstemming er det derimot flere leger som har funnet 

egne og gode rutiner på.  

 

Problemstillingen for dette prosjektet er dermed å finne gode metoder for å innføre 

systematisk legemiddelgjennomgang i allmennpraksis. Vi har valgt å bruke Statens 

legemiddelverk sin sjekkliste for legemiddelgjennomgang som verktøy (7). Målet er at 

legemiddelgjennomgang skal utføres årlig på alle pasienter over 65 år som benytter fire eller 

flere legemidler.  
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2 Kunnskapsgrunnlag 
2.1  Effekt av legemiddelgjennomgang 
Vi ønsket først å se om legemiddelgjennomgang hos eldre pasienter har en effekt på 

mortalitet og antall sykehusinnleggelser. Vi opprettet da følgende PICO-spørsmål for å finne 

svar på denne problemstillingen: 

P – Patient Pasienter over 65 år som bruker fast fire eller flere legemidler 

I – Intervention Systematisk gjennomgang av pasientens legemidler 

C – Control Ingen gjennomgang av pasientens legemidler 

O – Outcome Mortalitet eller antall sykehusinnleggelser grunnet legemiddelbruk 

 

Ut i fra dette ble spørsmålet: ”Vil systematisk gjennomgang av legemidlene til pasienter over 

65 år som bruker fast fire eller flere legemidler, redusere mortalitet eller antall 

sykehusinnleggelser grunnet legemiddelbruk”.  

 

Vi utførte et pyramidesøk i McMaster Plus via helsebiblioteket sine nettsider med søkeordene 

”medication review elderly”. Vi hadde flere funn under ”Oppslagsverk”, men dette var 

hovedsakelig artikler som beskrev problemer med legemidler hos eldre mer generelt og ikke 

studier på effekten av å gjennomføre legemiddelgjennomganger. Under ”Systematiske 

oversikter” fant vi en artikkel publisert i Cochrane Library i 2016: Medication review in 

hospitalised patients to reduce morbidity and mortality av Christensen og Lundh (15).  

 

Artikkelen ble validert opp mot sjekkliste fra Kunnskapssenteret (16). Artikkelen er en 

systematisk oversikt som inkluderer 10 RCT´er med totalt 3575 pasienter. Den ser på 

legemiddelgjennomgang i sykehus. Oppfølgingstiden for pasientene varierte fra 30 dager til 

ett år. Ni av studiene så på mortalitet. Her fant man til sammen ingen effekt av 

legemiddelgjennomgang med RR på 1,02 og 95%-konfidensintervall på [0,87; 1,19]. Videre 

så syv av studiene på reinnleggelser på sykehus. Heller ikke her fant man en målbar effekt 

med RR på 0,95 og 95%-konfidensintervall på [0,87; 1,04]. Forfatterne argumenterer for at 

den manglende effekten kan skyldes at pasientene var fulgt opp i relativ kort tid. De foreslår 

videre at dersom man ønsker å innføre legemiddelgjennomgang, bør dette gjøres som ledd i 

en klinisk studie med lang oppfølgingstid (15). 
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Denne artikkelen var det beste datagrunnlaget vi kunne finne om effekt av 

legemiddelgjennomgang. Den ser på pasienter i sykehus, og ikke i allmennpraksis som vi 

ønsker. Man kan tenke seg at å gjennomføre legemiddelgjennomgang på et tidligere tidspunkt 

(før sykehusinnleggelser) kan ha en gunstig effekt, men det har vi ingen data på. Selv om 

artikkelen konkluderer med at de ikke finner noen påvisbar effekt på mortalitet eller 

sykehusinnleggelser når det gjelder legemiddelgjennomganger, er dette likevel en aktivitet 

som fastleger er lovpålagt å gjennomføre. 

 

2.2  Hvordan få leger til å bli bedre på legemiddelgjennomgang 
For å kunne innføre systematiske legemiddelgjennomganger i allmennpraksis, må det først 

undersøkes hvordan man kan innføre tiltak og hvilke metoder som egner seg best. For å finne 

svar på dette formet vi et PICO-spørsmål: 

P – Population Allmennleger 

I – Intervention Enhver intervensjon som sikrer hensiktsmessig forskrivning av 

legemidler 

C – Control Ingen intervensjon 

O – Outcome Færre uhensiktsmessig legemiddelforskrivning 

 

 Vi gjorde et pyramidesøk via helsebiblioteket sine nettsider. Vi valgte å søkeordene 

”reducing inappropriate prescribing elderly”. Vi fikk da flere treff og valgte ”Reducing 

medications in the elderly” under EBM guidelines (17). I referanselisten til denne 

retningslinjen fant vi en artikkel som potensielt kunne belyse kunnskapsgrunnlaget for 

hvordan man på en god måte kan innføre tiltak. Artikkelen (18) er en systematisk 

gjennomgang som belyser ulike intervensjoner som kan bidra til mer hensiktsmessig 

forskrivning av legemidler hos eldre. 

 

Artikkelen ble validert i henhold til sjekkliste fra Kunnskapssenteret (16). Artikkelen 

oppfylte alle formelle kvalitetskrav, men hadde noen mangler som blir videre diskutert her. 

 

Det totale antall artikler som ble funnet ved hjelp av søkestrategien var 711. Kun 24 av 

artiklene møtte inklusjonskriteriene og ble inkludert. Disse artiklene belyste flere ulike 

intervensjoner (18):  

• Fire studier brukte ”educational intervention”. 
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• Tre studier brukte ”computerized support system”. 

• Syv studier var basert på intervensjon via klinisk farmasøyt. 

• Tre studier baserte seg på ”geriatric medicine service approach”. 

• Tre studier så på intervensjon via multidisiplinære team. 

• Tre artikler så på bruk av ”regulatory policies developed to decrease inappropriate 

interventions in the elderly”. 

• En studie undersøkte bruk av flere intervensjoner. 

 

De ulike studiene har benyttet forskjellige utgangspunkt for hva de definerer som 

uhensiktsmessig forskrivning av legemidler. 11 av artiklene benytter seg av egne kriterter 

eller tilpassede kriterier for uhensiktsmessig legemiddelforskrivning. Resten benyttet seg av 

Beers’ kriterier, MAI og kombinasjoner av flere kriterier. Studiene er utført på pasienter i 

sykehus, sykehjem, allmennpraksis og ved poliklinikker (18). 

 

Resultatene har ikke blitt kombinert i en metaanalyse. Dette kan skyldes at definisjonene for 

uhensiktsmessig legemiddelforskrivning er forskjellig, aldersgruppene varierer noe, det er 

sett på ulike legemidler og de ulike studiene har sett på ulike intervensjonsformer. Det ble 

heller ikke vurdert om intervensjonsformene var kostnadseffektive. 

 

Kaur et al. konkluderer med at de mest hensiktsmessige intervensjonene, basert på 

enkeltstudienes resultater, er (18): 

• arbeidsgrupper og møter hos legene 

• støtte via IT-baserte systemer 

• intervensjon via farmasøyter 

• bruk av multidisiplinære geriatriske team 

 

2.3  Legemiddelgjennomgang fra Statens legemiddelverk 
Siden vi ikke fant god evidens om at legemiddelgjennomgang har en positiv effekt, har vi tatt 

kontakt med fagpersoner innen området. Vi snakket med professor i geriatri Torgeir Bruun 

Wyller og hans stipendiater ved Universitetet i Oslo. Vi fikk en anbefaling om at sjekklisten 

for legemiddelgjennomgang utarbeidet av Statens legemiddelverk kunne være et egnet 

verktøy til hjelp for allmennleger. Vi hadde så et møte med Morten Finckenhagen ved Statens 

legemiddelverk hvor denne sjekklisten og dens bakgrunn ble gjennomgått. 
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Legemiddelgjennomgang er en systematisk vurdering av pasientens legemiddelbruk for å 

sikre god behandling og forebygge pasientskader (7).  Legemiddelverket har utarbeidet en 

sjekkliste til bruk ved legemiddelgjennomgang som bygger på START/STOPP-kriteriene, 

NorGep og HARM-studien (11). Finckenhagen et al anslår at minst 1000 dør årlig på grunn 

av legemidler i Norge.  

 

START/STOP-kriteriene er etablert etter to Delphi-valideringsrunder (en systematisk metode 

for å oppnå konsensus basert på gjentatte tilbakemeldinger fra et ekspertpanel), og involverer 

80 STOPP-kriterier og 34 START-kriterier (19). START-kriteriene er et screening-verktøy 

for å sikre riktig medikamentell behandling, mens STOPP-kriteriene er etablert for å sikre 

riktig forskrivning til eldre (20). NorGep er et verktøy som er utviklet for allmennpraksis, og 

inneholder en liste med 36 legemidler som bør unngås hos pasienter over 70 år. Den er 

utviklet etter tre Delphi-valideringsrunder, der det ble fattet konsensus om 36 av 37 foreslåtte 

legemidler (21).  

 

HARM-studien er en prospektiv multisenterstudie som ble utført for å kartlegge frekvens og 

pasientutfall av medikamentrelaterte innleggelser av pasienter i sykehus (22). 5,6 % av 

innleggelsene var legemiddelrelaterte, og 46,5 % av disse kunne potensielt blitt forhindret. 

 

Sjekklisten til legemiddelverket (7) har sitt grunnlag i de tre nevnte kildene. 

Legemiddelverkets sjekkliste inneholder en liste med 14 ”signallegemidler” som 

Finckenhagen et al mener man skal være ekstra oppmerksomme på (11), i tillegg til punkter 

om hvordan en legemiddelgjennomgang i praksis bør utføres. 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikator 
3.1  Dagens praksis av legemiddelgjennomgang i allmennpraksis 
I dette prosjektet har vi ønsket å kartlegge rutiner for legemiddelgjennomgang i 

allmennpraksis. Inntrykk fra tidligere praksissituasjoner på både sykehus og legekontor er at 

dette gjøres i variert grad.  Grunnet at «dagens praksis» er veldig varierende, har gruppen 

hospitert på et legesenter i Skien, samt deltatt på et kurs sammen med mer enn 40 lokale 

allmennleger for å kartlegge inntrykk rundt problemstillingen. 

 

3.1.1 Hospitering og intervju på et legekontor 

Legekontoret gruppen har hatt kontakt med, heter Klosterhagen Legesenter, og ligger i Skien. 

Kontoret har 6 leger og ca. 6000 pasienter. Vårt inntrykk er at dette kontoret har hyppige 

samstemminger, ofte underkonsultasjoner, men ingen rutine for videre 

legemiddelgjennomgang.  

 

Som allmennlege er man pålagt samstemming ved mottatt epikrise, i tillegg er man regulert 

av lovverket som i «Forskrift om fastlegeordning i kommunene» presiserer at 

«legemiddelgjennomgang skal utføres på alle pasienter som bruker fire eller flere legemidler 

når fastlegen anses dette som medisinsk nødvendig» (10). Utover dette står fastlegen ganske 

fritt med tanke på hvordan rutiner for legemiddelgjennomgang og – samstemming skal 

foregå. Dersom rutinene er å samstemme lister ved epikrisegjennomgang eller ved rask og 

effektiv kommunikasjon med pasientene under en konsultasjon, risikerer man å gå glipp av 

den kliniske effekten pasientene har av medikamentene og de farmakodynamiske 

ringvirkningene pasientene er utsatt for. Man mister også muligheten til å drive 

opplysningsarbeid overfor pasienten vedrørende bruk av egne medikamenter.  

 

3.1.2 Deltakelse på prosedyrekurs - «Optimal behandling av multisyke gamle» 

Kurset gruppen har deltatt på, var i regi av Prosedyregruppa i Telemark. Tilstede var 44 

påmeldte allmennleger fra lokalområdet. Fokus på kurset var bruk og oppdatering av 

LiB(Legemidler i bruk)-lister, ansvar og rutiner for samstemming av LiB-listene. Nytten av 

legemiddelgjennomgang, samt problematisering av farmakodynamiske aspekter av LMP som 

lett kan overses ved legemiddelsamstemming ble også diskutert. Bruk av sjekklister som 

inkluderer farmakodynamikk så vel som farmakokinetikk ble foreslått som hjelpemidler for 

dette.  
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Noen bekymringer fra leger som deltok på kurset baserte seg på hvem som hadde ansvar for 

samstemming, fastlegenes egen trygghet med tanke på å seponere medikamenter startet opp i 

sykehus og spesialisthelsetjenesten og rutiner for når dette ble gjort. Arbeidsmengde, 

manglende tid og rutiner ble også problematisert.  

 

3.1.3 Fordeler og utfordringer ved legemiddelfokus i allmennpraksis 

Vi tenker at det beste stedet for intervensjon for å unngå LMP hos eldre risikopasienter, er 

prehospitalt. Fastlegens kontor er det naturlige stedet å begynne ettersom fastlegen fungerer 

som en form for medisinsk koordinator for pasientene, med samstemming av pasientens 

kontakt med spesialisthelsetjeneste, legevakt og andre tilbud.  

 

Grunnet nettopp denne rollen, kan fastlegen møte på mange problemer. Det kan være 

vanskelig å koordinere pasienter som er brukere av flere institusjonstilbud på en gang – 

sykehus, hjemmesykepleier, spesialistpraksiser og kanskje også alternative behandlere. Det 

kan være vanskelig å få oversikt over dobbeltforskrivinger og compliance. Brukerfeil hos 

pasienter som selv administrer medikamenter kan lett oppstå grunnet forvirring ved at samme 

medisin har forskjellige navn (generiske medikamenter vs. markedsnavn). 

 

Selv om elektroniske forskrivninger og e-resept-system nå blir brukt mer systematisk av både 

sykehus og primærtjeneste, kan dobbelforskrivninger forekomme dersom disse ikke 

oppdateres slik at utgåtte resepter slettes. Noen må ta ansvaret for dette. Noen må også tørre å 

ta ansvar for å seponere medikamenter når de har utspilt sin rolle, til tross for at disse er 

startet opp i spesialisthelsetjenesten. Ikke alle fastleger er komfortable med dette, men 

hjelpemidler og kursing er tilgjengelig dersom det er manglende kompetanse som er 

utfordringen.  

 

Totalinntrykket vårt er at tidspress, manglende rutine for legemiddelgjennomgang og 

identifisering av risikopasienter er legenes hovedutfordring. Vi tenker at noe av dette kan 

løses ved at det settes av tid til egne konsultasjoner. Identifisering av risikopasienter kan 

lettes noe ved at både kontorpersonell og pasienter selv tar initiativ til gjennomganger.  
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Figur	1	Fiskebeinsdiagram	som	viser	utfordringer	med	utføring	av	systematisk	legemiddelgjennomgang	

3.2  Hovedtiltak: Innføring av «handleposekonsultasjonen» 
Gruppen tenker at flere av problemstillingene kan løses ved innføringen av en egen 

konsultasjon som inkluderer både legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemming. 

Hensikten med dette er å få tak i både kliniske problemstillinger som bivirkninger og 

vurdering av pasienten med tanke på andre LMP. Ideelt sett burde dette gjøres en gang i året 

hos pasienter over 65 år og som bruker fire eller fler medikamenter, men spesielt viktig hos 

«den multimorbide pasienten». Dersom pasienten er kjent for legen, kjent med 

medikamentbruk og vurdert som lavrisiko med tanke på LMP, kan dette med skjønn gjøres 

mer som en samstemming, men bruk av sjekkliste for å fange opp farmakokinetiske og 

farmakodynamiske interaksjoner anbefales.  

 

Vårt mål er å øke antall konsultasjoner av denne typen ved Klosterhagen legesenter. Vi 

tenker at den beste måten å gjøre dette på, er ved å innføre «handleposekonsultasjoner» hvor 

tanken er at pasienten (eller hjemmesykepleier) tar med seg alle medikamentene pasienten 
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bruker (både fast- og behovsmedikasjon) for gjennomgang. Dette blir vårt hovedtiltak. På 

denne måten kan man fange opp forvirring vedrørende generika eller annen diskrepans 

mellom legens LiB og pasientens faktiske bruk. Samtidig kan pasienten få informasjon om 

riktig bruk av medikamentene og få «opplæring» i konsekvenser av polyfarmasi. Det 

ønskelige er at dette på sikt kan gi en bedre og riktigere medikamentbruk hos de pasientene 

som er i risiko for komplikasjoner knyttet til polyfarmasi - en slags folkeopplysning. 

 

En egen konsultasjonstype er også en måte å frigjøre tid for å nøste opp i legemiddellisten, 

samt forsøk på innføre en rutine, begge hvilket opplevdes som en utfordring for de fastlegene 

som deltok på prosedyrekurset. 

 

Det er flere mulige metoder for å innføre «handleposekonsultasjonen». Vi tenker at et viktig 

fokus for legene er å ha best mulig verktøy og kunnskap for å holde disse konsultasjonene, 

samt at det blir satt av tid til dem. Vi har valgt oss ut tre støttetiltak for å bygge opp under 

dette: 

1. Tiltak rettet mot legene  

2. Tiltak rettet mot legekontorets personell  

3. Tiltak rettet mot pasientene  

 

3.2.1 Støttetiltak 1 – Kurs, workshops og IT-hjelpemidler for leger 

Det er vist at kurs med workshops er det tiltaket som har best effekt når leger skal endre 

rutiner (18). Legene vil da både få mer informasjon og kunnskap, samt praktisk trening i 

legemiddelgjennomgang. Målet er at legene lærer seg effektive metoder for å systematisk 

gjennomføre legemiddelsamstemming og -gjennomgang. Undervisningen bør omfatte 

legemiddelverkets sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Innføring i praktisk tilnærming til 

legemiddelgjennomgang med fokus på hvordan benytte tilgjengelige hjelpemidler i en 

tidkrevende hverdag, er vesentlig.  

 

Det er vist at gode IT-hjelpemidler har effekt når leger skal endre rutiner (18). Et optimalt 

verktøy vil identifisere risikopasienter og varsle legen om relevante LMP, og det må enkelt 

kunne brukes sammen med fastlegens elektroniske journalsystem.  Legen kan da vurdere om 

pasienten bør avtale en egen time for legemiddelgjennomgang.  
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Da utvikling av ny programvare ikke fremstår som et realistisk tiltak på kort sikt, foreslår vi 

at workshops og kurs fokuserer på å hjelpe allmennleger til å utnytte de tekniske muligheter 

som allerede er tilgjengelige. Dette skal spare allmennlegene for tid, bedre rutiner og lette 

arbeidsmengden. Det finnes allerede samstemmingsverktøyet for de største elektroniske 

journalsystemene i Norge og informasjon om dette hos Norsk Forening for Allmennmedisin 

(23) men ikke system utviklet for legemiddelgjennomgang. 

 

3.2.2 Støttetiltak 2 – opplæring av kontorpersonell 

Vi mener det er viktig å involvere alle som arbeider i legepraksisen, spesielt helsesekretærer, 

sykepleiere og kontorpersonell, ettersom de omgår praksisens pasienter i stor grad og faktisk 

ofte er ansvarlig for å ta imot timebestillinger og spørsmål fra pasientene så vel som 

hjemmesykepleien. Ved å informere legekontorets personell om hvilke pasienter som er 

målgruppen for handleposekonsultasjoner, kan disse lettere fanges opp og informeres om at 

det kanskje burde settes av tid til en konsultasjon med formål om legemiddelgjennomgang.  

 

3.2.3 Støttetiltak 3 – Informasjon til pasientene 

Ettersom mer og mer av timebestilling skjer automatisk via nettbestilling o.l. uten kontakt 

med helsepersonell, er det naturlig å rette seg mot pasienter for å informere om nytten av 

slike konsultasjoner. Mange pasienter har for vane å bestille kontroller for blodtrykk, 

kolesterol eller såkalte «helsesjekker», men sjelden for legemiddelgjennomgang. Noe av 

dette kan henge sammen med at dette temaet ikke har vært et fokusområde ved generell 

folkeopplysning. Relativt enkle og billige metoder for å øke fokus om dette kan f.eks. være 

informasjonsplakater på venterom supplert med brosjyrer om temaet der man oppfordrer 

pasienter over 65 år som bruker mer enn 4 legemidler per år til å ta opp med legen om det er 

indikasjon for egen konsultasjon til legemiddelgjennomgang. Dette gjør at pasienter blir 

involvert i prosessen, og det vil også øke bevissthet rundt endring av medikamenter der 

fastlegen ikke er involvert som ved besøk på legevakt og sykehus. Det er vist at inkludering a 

pasienter ved intervensjon har bedre effekt enn inkludering av fastlegen alene (24). 

 

3.3  Indikatorer 
3.3.1 Hovedindikator – antall handleposekonsultasjoner 

En naturlig prosessindikator for vårt tiltak er å registrere antallet «handleposekonsultasjoner» 

vårt legekontor har i løpet av et år. Det ville vært en fordel om man kunne benytte bestemte 
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ICPC-koder eller takstkoder for å følge legemiddelgjennomganger av denne typen, men dette 

er dessverre ikke tilgjengelig. Den tilgjengelige samstemmingstaksten 2ld er generelt lite 

brukt og kan ikke kombineres med tidstakster. Inntrykk er at taksten oftest brukes uten 

pasient tilstede. Bruk av denne taksten er derfor ikke ensbetydende med en 

”handleposekonsultasjon” og ikke en egnet prosessindikator.  

 

Det er mulig å opprette egne administrasjonskoder i elektroniske journalsystem slik at man 

selv kan holde orden på legemiddelgjennomganger. Vi anbefaler leger å gjøre dette på alle 

pasientene de har legemiddelgjennomganger på, samt å forsøke å bruke 2ld konsekvent. Et 

alternativ er også å skrive ut journalnotat fra legemiddelgjennomgang for å ha dette lett 

tilgjengelig. På denne måten vil det være lett å telle opp antall konsultasjoner som 

gjennomføres hvert år. Ideelt sett burde man ha som mål at flertallet av «risikopasientene» 

har minst en legemiddelgjennomgang i året, men dette forutsetter at man kjenner andelen 

«risikopasienter». 

 

3.3.2 Resultatindikatorer  

Det er ønskelig å følge nedgang i LMP som en resultatindikator. Dette kan teoretisk sett 

omfatte mye, både nedgang i antall fall hos pasienter, færre innleggelser og bedre livskvalitet. 

Dette kan være vanskelige å måle, spesielt kvalitative aspekter hos den enkelte pasient. Men 

dette kan også følges ved at man har årlige legemiddelgjennomganger og noterer ned de 

punkter man ønsker å følge underveis, man kan også be om komparentopplysninger fra f.eks. 

hjemmesykepleier. Det er derimot vanskeligere å følge på populasjonsbasis.  

Det vil likevel være ideelt å gjøre seg et kort notat av bivirkningsprofil og rapportert 

livskvalitet ved hver legemiddelgjennomgang, da dette kan brukes som et hjelpemiddel ved 

konsultasjonene. Det viktig at notatene merkes «legemiddelgjennomgang» for at det skal 

være lett å finne tilbake til disse. 

 

Antall innleggelser blant praksisens pasienter over 65 år som bruker 4 legemidler eller flere 

grunnet legemiddelinteraksjoner vil kunne være en egnet resultatindikator. For å fange opp 

disse burde epikrisene være tydelig merket når det er mistanke om at LMP er årsak til 

innleggelsen, helst med en representativ diagnosekode. ICD-10 har noen diagnosekoder som 

kan benyttes, men ingen som omfatter LMP som en helhet. For å kunne sikre konsekvent 

merking av epikriser, må man inngå et samarbeid med lokalsykehuset. Det er ikke sikkert 

dette lett lar seg gjennomføre. 
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3.3.3 Konklusjon og valg av indikator 

I utgangspunktet er det mest kostnadseffektive og realistiske for vår praksis at de selv 

registrerer antall konsultasjoner som et prosessmål, både i journal og ved utskrift. Dette bør 

følges opp over tid for å kunne evaluere effekt av foreslåtte tiltak. Resultatindikatorene vi har 

foreslått kan være vanskelige å registrere, men nyttige om de lar seg gjennomføre. Vi foreslår 

uansett at man bør registrere potensielle LMP i journalen slik at disse kan følges på 

pasientnivå. En utvikling i disse kan eventuelt benyttes som resultatindikator. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 
Vi ser for oss fastlegene som den utøvende parten i dette prosjektet. Det er disse som skal 

utføre selve konsultasjonene. En av legene har ansvaret for å rapportere tilbake til vår gruppe, 

en prosjektgruppe med formål om å observere og revurdere utførelsen av tiltakene. Det er 

viktig med et godt samarbeid med legene. Har ikke legene noen tro på tiltakene, kan man 

heller ikke forvente compliance eller effekt av tiltakene. 

 

I oppstartsfasen holdes et informasjonsmøte om prosjektet hvor bakgrunn, tiltak, fordeler og 

ulemper gjennomgås: 

1. Hva er nytten på lang sikt? Kan man oppnå færre innleggelser blant praksisen 

pasienter eller mindre komplikasjoner hos eldre pasienter som følge av polyfarmasi? 

(25). 

2. Hvordan legene skal få til dette i den travle hverdagen? Hvordan innføre gode rutiner 

for regelmessig gjennomgang av medikamentliste til pasienten? 

 

Et slikt informasjonsmøte vil kunne øke forståelse av nyttegraden av prosjektet, samt dempe 

frykt for ekstraarbeid i en allerede travel hverdag. Det er viktig å være tilgjengelig for 

tilbakemeldinger. Tilbakemeldingsmøter jevnlig, f.eks. hver 3. måned, er måten vi foreslår å 

organisere dette på. Endelig vurdering av tiltaket vil først kunne foreligge etter flere år når 

aktuelle indikatorer har blitt fulgt over tid. Det viktigste i oppstartsfasen er derfor å kartlegge 

om fastlegene opplever nytte av tiltaket, og at det ikke oppleves som ekstraarbeid.  

 

4.1  Legemiddelgjenomgang i praksis:  
Vårt mål med dette prosjektet er å få til faste rutiner for legemiddelgjennomgang. Både 

legene, helsepersonell og pasienten har felles ansvar for å sette opp time til 

handleposekonsultasjon. Ved hjelp av informasjonsplakater på venterom og brosjyrer om 

temaet kan pasienten også være oppmerksom og bestille time dersom de ikke er blitt tilbudt 

dette. Hos pasienter eldre enn 65 år som bruker fire eller flere medisiner er det i 

utgangspunktet et mål å ha legemiddelgjennomgang og -samstemning minst en gang i året.  

 

I handleposekonsultasjonen tar pasienten med alle medikamentene som brukes fast og ved 

behov. Legen skal gjennomgå alle legemidlene pasienten bruker. Statens Legemiddelverks 
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sjekkliste for legemiddelgjennomgang benyttes på konsultasjonen (7). Viktige punkter på 

denne er følgende: 

1. Foreta legemiddelsamstemning i forhold til pasientens siste epikriser og hva pasienten 

faktisk bruker. 

2. Er det fortsatt indikasjon for alle legemidlene? Kan enkelte medisiner seponeres? 

3. Er det kontraindikasjoner for noen av legemidlene? 

4. Er det bivirkninger eller mulige interaksjoner man må ta hensyn til?  

5. Endring i organstatus som påvirker valg av medikament eller dosering? 

6. Få klarhet i om legemidlene brukes riktig. 

 

Se vedlegg 2 for fullstendig sjekkliste. 

 

4.2  Metode og verktøy for kvalitetsforbedring: 
Et internasjonalt kjent og mye brukt verktøy for kvalitetsforbedring ble utformet av 

Langley og Nolan i 2009 (26), og består av to faser. Den første delen omfatter tre 

spørsmål for planleggingen av et kvalitetsforbedringsprosjekt  : 

1. Hva ønsker vi å oppnå? 

2. Hvordan kan vi vite at endringene er en forbedring? 

3. Hvilke tiltak kan gjennomføres for å se en 

endring? 

 

Fase 2 av forbedringsmodellen dreier seg om selve 

gjennomføringen av endringstiltakene, og hvilke 

vurderinger som må gjøres underveis i en slik prosess. 

Denne delen kan struktureres som en forbedringssirkel, 

kalt PDSA/ PUKK-sirkelen. Sirkelen består av fire 

punkter: plan (planlegge), do (utføre), study 

(kontrollere) og act (korrigere). Ofte må syklusen 

gjentas flere runder, før en man når målsettingen som 

var satt før prosjektet. Ved å bruke en slik sirkel vil det 

være lettere å identifisere problemer som oppstår 

underveis i prosessen, samt strukturere implementering 

av nye tiltak i prosessen (1).  Figur	2	PDSA-/PUKK-sirkelen	(1) 
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4.2.1 Planlegge (plan) 

Endringene som er tenkt gjennomført må planlegges nøye før de iverksettes i praksis. Vårt 

prosjekt innebærer bruk av ”handleposekonsultasjon” i allmennpraksis for å sikre 

tilfredsstillende legemiddelgjennomgang hos eldre.  

I forkant av prosjektstart bør det, som nevnt, holdes et informasjonsmøte. Det er 

hensiktsmessig at alle aktørene på legesenteret, leger, legesekretærer og sykepleiere deltar. 

Alle bør instrueres vedrørende sin konkrete rolle i prosjektet. Laminert utgave av 

legemiddelverkets veileder for legemiddelgjennomgang deles ut, og denne veilederen bør 

også gjennomgås i plenum for å sikre en felles forståelse av innholdet. Plakater og 

informasjonsbrosjyrer må lages og klargjøres.  

 

På dette møtet må videre plan for prosjektet skisseres og fremlegges for aktørene. Plan for 

kurs og workshops må være klar, og datoer for evalueringsmøter må allerede være satt. 

I oppstartfasen er det viktig med tett samarbeid og oppfølging fra ledergruppa i prosjektet for 

å sikre at eventuelle problemer og spørsmål som oppstår underveis kan tas hånd om og løses 

raskt.  

 

4.2.2 Utføre (do) 

Etter første informasjonsmøte igangsettes prosjektet. Plakater henges opp på ulike strategiske 

steder på legesenteret (garderobe, venterom, etc) og brosjyrer legges på steder som er lett 

tilgjengelig for pasientene. Allmennlegene øker fokus på å innkalle risikopasienter til 

”handleposekonsultasjoner”, og øke bevisstheten hos pasientene på viktigheten av dette. Når 

en legemiddelgjennomgang er gjennomført, må dette dokumenteres i journalen (som tidligere 

beskrevet). Workshops og kursing bør fokusere på konkret hvordan en 

legemiddelgjennomgang skal gjennomføres, hvorfor dette er viktig og hvilke tilgjengelige 

hjelpemiddel som finnes for dette (f.eks. samstemmingsverktøy for elektronisk pasient 

journal). Det kan være aktuelt å innhente eksterne kursledere til disse kursene, for eksempel 

representanter fra legemiddelverket eller SKIL (senter for kvalitet i legekontor) (25). 

 

4.2.3 Kontrollere (study) 

Det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering av prosessen hvert kvartal det 

første året. Alle partene bør samles og man gjennomgår status for prosjektet. Hvilke 

problemet har man støtt på underveis? Har man klart å løse disse problemene? Man bør 

evalueresamarbeidet mellom aktørene på legekontoret og drøfte hvordan ting eventuelt kunne 
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vært gjort annerledes. Det kan være vanskelig å kontrollere resultatene etter en så kort 

prosjektperiode, men det vil være viktig å få frem hvordan det har fungert å iverksette 

tiltakene i den aktuelle praksisen. Det kan på et senere tidspunkt være hensiktsmessig å samle 

tallene på antall ”handleposekonsultasjoner” fra hver lege, og drøfte eventuelle diskrepanser 

som legene opplever. Ved at erfaringer deles, vil man kunne øke effektiviteten blant alle.    

 

4.2.4 Korrigere (act) 

Pilotprosjektet bør revurderes etter ett år, i hovedsak med tanke på om legene opplever det 

realistisk å fortsette. På evalueringsmøtet etter endt prøveperiode vil det være naturlig å høre 

erfaringer fra de ulike aktørene i prosjektet, og hvordan endringene har fungert i praksis. Med 

bakgrunn i tallene  hver enkelt lege fremlegger, kan man finne ut av hvor stor andel av de 

aktuelle pasientene som faktisk har fått en legemiddelgjennomgang. Dersom det finnes et 

sammenlignbart legesenter i nærheten (tilsvarende pasientgruppe, relativt lik utgangspraksis 

på gjennomføring av legemiddelgjennomgang, etc), kunne det være aktuelt å sammenligne 

med tall fra dette senteret for å måle mulig effekt av tiltak.  

 

I denne fasen av prosjektet er det viktig at eventuelle problemer som har oppstått i løpet av 

implementeringsprosessen identifiseres og diskuteres, og videre korrigeres for. Gjennom 

disse refleksjonene kan man lettere vurdere nytten og graden av gjennomførbarhet for 

prosjektet. I denne fasen er det viktig at disse spørsmålene stilles:  

- Kan tiltakene føre til varig endring i klinisk praksis ved dette legekontoret?  

- Oppleves endringene store nok til at det er hensiktsmessig å forsøke implementering i 

flere allmennpraksiser? 

 

Fordelene (minske risiko for LMP, unødvendige innleggelser, bevisstgjøring av pasientene ift 

egen medikasjon og dermed bedret compliance) vurderes opp mot ulempene for legene.  I 

denne fasen av forbedringsprosjektet vil det i mange tilfeller være nødvendig å endre og 

korrigere planene og eventuelt justere målsetningene enten opp eller ned avhengig av 

erfaringene man har gjort i prøveperioden. På denne måten igangsettes en ny PDSA-sirkel 

der alle de fire delene (plan, do, study, act) igjen må brukes, før man videre evaluerer 

eventuelle nye tiltak basert på nye kartlegginger.   

       

National Health Service (NHS) har utviklet en modell for vedvarende forbedring, som peker 

på ti faktorer som viser seg å være spesielt viktige for at man skal lykkes i gjennomføringen, 
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opprettholdelse og utvikling av et forbedringsprosjekt (27). Punktene er samlet i tre 

hovedgrupper: ansatte og ledere, arbeidsprosessen og organisasjonen. Figuren viser 

kompleksiteten ved prosjekter som har forbedring som mål. 

 

	
Figur	3	Modell	for	vedvarende	forbedring	(27) 

4.3  Motstand 
Når nye tiltak innføres, kan det tenkes at det møtes med en viss skepsis siden det medfører 

endringer i vante rutiner, tiltakene kan kanskje oppleves som tidkrevende og tungvinte i 

starten. Det er vanskelig å forutsi om denne naturlige skepsisen vil medføre motstand. 

Motstanden oppstår som følge av irrasjonelle forhold som frykt, angst for nye endringer og 

rutiner. Det er viktig å imøtekomme skepsisen til legene og tilrettelegge for disse 

bekymringene på et tidlig tidspunkt slik at motstanden svekkes og endingene kan finne sted.   

 

Et viktig tiltak for å håndtere potensiell motstand, er å skape engasjement for endringen. 

Dette kan gjøres ved å fokusere på nytten av potensielle tiltak, som f.eks. tidsbesparelse. 

Legemiddelsamstemming og – gjennomgang er for noen leger ettermiddags og kveldsarbeid, 

legges dette til en konsultasjon vil tiden på slutten av dagen frigjøres.  

 

Ved kurs kan det være spesielt viktig å fokusere på hvordan effektivisere og forenkle arbeidet 

slik at legene ikke påføres ekstraarbeid. Etterhvert som rutiner med sjekklister og tilgjengelig 
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verktøy er innarbeidet, vil det bli en velkjent rutine. Dette kan gi en trygghets og 

mestringsfølelse. Når dette er oppnådd vil også informasjon om viktigheten av arbeidet både 

på pasient- og samfunnsnivå, kunne oppleves som motiverende. Kurs bør problematisere 

konsekvenser av manglende rutiner på legemiddelgjennomgang og – samstemming.  

 

Kort oppsummert bør man i prosessen sikre seg god kommunikasjon med legene og 

kontorpersonalet ved å være åpen for tilbakemeldinger underveis, dette åpner mulighet for 

forbedringstiltak. Mulighet for endringer vil bli vurdert gjennom nye runder i PDSA-sirkelen. 

Avslutningsvis kan det nevnes at innføring av takstkode for legemiddelgjennomgang som 

også kan kombineres med tidstakst kan være et godt tiltak. Dette blir et tiltak som må gjøres 

på politisk nivå, men det kan kanskje motivere leger til å sette av tid til strukturert 

gjennomgang av legemidler hos eldre pasienter. 
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5 Diskusjon / konklusjon 
Legemiddelrelaterte problemer hos eldre er et velkjent problem i norsk helsevesen. Vi har i 

denne oppgaven sett på mulige intervensjoner for å øke oppmerksomheten og potensielt ta 

tak i dette problemet i primærhelsetjenesten. Ved å gjennomføre systematiske 

legemiddelgjennomganger hos risikopasienter, kan allmennlegen prøve å redusere antall 

uønskede hendelser på grunn av legemiddelbruk. Fra 2012 ble det lovfestet i ”Forskrift om 

fastlegeordning i kommunene” at legemiddelgjennomgang skal gjennomføres på alle 

pasienter som bruker mer enn fire legemidler, når fastlegen anser dette som medisinsk 

nødvendig. Hyppigheten og graden av gjennomføring baserer seg dermed på klinisk skjønn 

hos den enkelte lege. Erfaring fra praksis er at det er stor variasjon mellom ulike leger i 

forhold til hvor hyppig og systematisk dette gjøres. Vårt forbedringsprosjekt har som 

målsetting å øke antall legemiddelgjennomganger i allmennpraksis og fokuset på viktigheten 

av en slik gjennomgang både hos legen, de øvrige helsearbeiderne på legekontoret, og ikke 

minst pasientene selv. Flere studier konkluderer med at kurs/workshops rettet mot 

allmennleger samt innføring av IT-hjelpemidler er de to intervensjonene som viser seg å ha 

størst effekt i forhold til innføring av nye tiltak i allmennpraksis.  

 

Som hovedmål for forbedringsprosjektet ønsker vi å innføre ”handleposekonsultasjonen” i 

vår samarbeidspraksis. Vi foreslår aktivt bruk av Legemiddelverkets veileder for 

legemiddelgjennomgang i disse konsultasjonene. Denne veilederen er et dokument utarbeidet 

av en tverrfaglig gruppe, og vil derfor kunne fange opp både kliniske og farmakologiske 

problemstillinger vedrørende legemiddelbruk.    

 

Våre valg av tiltak for å nå prosjektmålet er basert på data fra kliniske studier, samt 

kostnadseffektivitet og grad av gjennomførbarhet. Studiene vi har sett på viser en klar fordel 

av kursing, samt inkludering av pasienter, når endringer skal gjennomføres blant 

allmennleger. Våre tiltak inkluderer både helsepersonell og pasienter, og vi håper dette kan 

bidra til en generell holdningsendring med et felles økt fokus på problemet. Rom for 

diskusjon og erfaringsutveksling er viktig. Vi forslår enkle tiltak for å øke bevisstheten og 

ansvarliggjøringen for legemiddelgjennomgang hos pasientene selv. Plakater og informative 

informasjonsbrosjyrer tilgjengelig på legekontoret er lett gjennomførbart.  
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En annen intervensjon som viste seg å ha god effekt er utvikling og bruk av IT-systemer. 

Slike tiltak er tidkrevende og kostbare å gjennomføre, men gjennom diskusjon kan man 

oppfordre leger til å komme med innspill overfor kommune eller produsent med tanke på hva 

de kunne ønske seg av en slik programvare.   

 

Fiskebeinsdiagrammet presenterer utfordrende faktorer for systematisk 

legemiddelgjennomgang. Vi mener at innføring av ”handleposekonsultasjonen» og 

støttetiltakene vil kunne hjelpe. Et felles økt fokus på problemet fra både pasient, lege og 

annet vil kunne bidra til å redusere noen av de initiale problemstillingene.  

 

En utfordring med dette forbedringsprosjektet er å finne gode resultatmål på intervensjonene 

våre, både fordi det er manglende baseline og flere potensielle feilkilder ved mål av disse. Vi 

konkluderer med at det mest kostnadseffektive og realistiske for vår praksis er at legene selv 

registrerer antall ”handleposekonsultasjoner”. Vi foreslår at dette gjøres ved merking i 

journal med egen diagnosekode og/eller utskrift og arkivering av de aktuelle journalnotatene. 

Gjennomførbarheten av de resultatindikatorene diskutert er trolig lav, men et gjennomførbart 

alternativ er å følge utvikling av LMP under legemiddelgjennomganger. 

 

På bakgrunn av konsensus  og kunnskapsgrunnlag funnet i litteraturen, mener vi at innføring 

av ”handleposekonsultasjonen” med bruk av Legemiddelverkets veiler for 

legemiddelgjennomgang er et nyttig tiltak i allmennpraksis for å redusere legemiddelrelaterte 

problemer hos eldre. Vi tror at våre konkrete forbedringstiltak både er kostnadseffektive og 

gjennomførbare og at nytteverdien av tiltakene er større enn kostnadene og utfordringene vi 

forventer å møte i prosessgjennomføringen. 



	 23	

Litteraturliste 
 

1.	 Kvalitetsforbedring	-	Slik	kommer	du	i	gang:	Modell	for	forbedring:	
Helsebiblioteket.		http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/slik-
kommer-du-i-gang/verktøy/modell-for-forbedring-langley-et.al	(6.	mai	2016).	

2.	 Qato	DM,	Alexander	GC,	Conti	RM	et	al.	Use	of	prescription	and	over-the-counter	
medications	and	dietary	supplements	among	older	adults	in	the	United	States.	
Jama	2008;	300:	2867-78.	

3.	 Ruths	S,	Viktil	KK,	Blix	HS.	Klassifisering	av	legemiddelrelaterte	problemer.	
Tidsskrift	for	Den	norske	legeforening	2007;	127:	3073-6.	

4.	 Beijer	HJ,	de	Blaey	CJ.	Hospitalisations	caused	by	adverse	drug	reactions	(ADR):	a	
meta-analysis	of	observational	studies.	Pharmacy	world	&	science	:	PWS	2002;	
24:	46-54.	

5.	 Blix	HS,	Viktil	KK,	Reikvam	A	et	al.	The	majority	of	hospitalised	patients	have	
drug-related	problems:	results	from	a	prospective	study	in	general	hospitals.	
European	journal	of	clinical	pharmacology	2004;	60:	651-8.	

6.	 Wyller	TB.	Legemidler.		Geriatri	-	En	medisinsk	lærebok.	2.	utgave	utg.	Oslo:	
Gyldendal	Norsk	Forlag,	2015:	222-49.	

7.	 Legemiddelgjennomgang.	Oslo:	Statens	legemiddelverk,	2014.		
http://www.legemiddelverket.no/Bruk_og_raad/Raad_til_helsepersonell/Legem
iddelgjennomgang/Sider/default.aspx	(6.	mai	2016).	

8.	 Engh	E,	Ranhoff	AH,	Viktil	KK.	G24	Legemiddelgjennomgang	(LMG).	Oslo:	Norsk	
legemiddelhåndbok,	2015.		http://legemiddelhandboka.no/Generelle/311096	
(6.	mai	2016).	

9.	 Veileder	om	legemiddelgjennomganger.	Oslo:	Helsedirektoratet,	2015.	
10.	 Forskrift	om	fastlegeordning	i	kommunene.	Oslo:	Lovdata,	2012.		

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842	(6.	mai	2016).	
11.	 Finckenhagen	M,	Hortemo	S,	Madsen	S.	Legemiddelgjennomgang	–	viktig	tiltak	

for	bedre	behandling.	Tidsskrift	for	Den	norske	legeforening	2014;	134:	1454-5.	
12.	 Normaltariffen.	Oslo:	Den	norske	legeforening.		

http://normaltariffen.legeforeningen.no/	(6.	mai	2016).	
13.	 Legemiddelmeldingen:	Riktig	bruk	–	bedre	helse	(Meld.	St.	28,	2014-2015).	Oslo:	

Det	kongelge	helse-	og	omsorgsdepartement:51.	
14.	 MEDSEM10	-	Medisin	grunnutdanning,	10.	semester.	Oslo:	Universitetet	i	Oslo.		

http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MEDSEM10/	(6.	mai	2016).	
15.	 Christensen	M,	Lundh	A.	Medication	review	in	hospitalised	patients	to	reduce	

morbidity	and	mortality.	Cochrane	Database	Syst	Rev	2016;	2:	CD008986.	
16.	 Sjekklister	for	vurdering	av	forskningsartikler:	Kunnskapssenteret.		

http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekklister-for-vurdering-av-
forskningsartikler	(6.	mai	2016).	

17.	 Raivio	M.	Reviewing	an	elderly	patient's	medications:	Evidence-Based	Medical	
Guidelines,	2014.		https://www.ebm-
guidelines.com/dtk/ebmg/home?id=evd02630	(6.	mai	2016).	

18.	 Kaur	S,	Mitchell	G,	Vitetta	L	et	al.	Interventions	that	can	reduce	inappropriate	
prescribing	in	the	elderly:	a	systematic	review.	Drugs	&	aging	2009;	26:	1013-28.	



	24	

19.	 O'Mahony	D,	O'Sullivan	D,	Byrne	S	et	al.	STOPP/START	criteria	for	potentially	
inappropriate	prescribing	in	older	people:	version	2.	Age	and	ageing	2015;	44:	
213-8.	

20.	 Gallagher	P,	Ryan	C,	Byrne	S	et	al.	STOPP	(Screening	Tool	of	Older	Person's	
Prescriptions)	and	START	(Screening	Tool	to	Alert	doctors	to	Right	Treatment).	
Consensus	validation.	International	journal	of	clinical	pharmacology	and	
therapeutics	2008;	46:	72-83.	

21.	 Rognstad	S,	Brekke	M,	Fetveit	A	et	al.	The	Norwegian	General	Practice	(NORGEP)	
criteria	for	assessing	potentially	inappropriate	prescriptions	to	elderly	patients.	
A	modified	Delphi	study.	Scandinavian	journal	of	primary	health	care	2009;	27:	
153-9.	

22.	 Leendertse	AJ,	Egberts	AC,	Stoker	LJ	et	al.	Frequency	of	and	risk	factors	for	
preventable	medication-related	hospital	admissions	in	the	Netherlands.	Archives	
of	internal	medicine	2008;	168:	1890-6.	

23.	 Samstemming	av	medisinlister	-	video	og	bruksanvisning:	Norsk	forening	for	
allmennmedisin.		http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-
allmennmedisin/EPJ-loftet/	(6.	mai	2016).	

24.	 Oxman	AD,	Thomson	MA,	Davis	DA	et	al.	No	magic	bullets:	a	systematic	review	of	
102	trials	of	interventions	to	improve	professional	practice.	CMAJ	:	Canadian	
Medical	Association	journal	=	journal	de	l'Association	medicale	canadienne	
1995;	153:	1423-31.	

25.	 Legemiddelgjennomgang:	SKIL	(Senter	for	kvalitet	i	legekontor).		
http://www.skilnet.no/aktiviteter/legemiddelgjennomgang/	(6.	mai	2016).	

26.	 Langley	G,	Moen	R,	Nolan	K	et	al.	The	Improvement	Guide:	A	Practical	Approach	
to	Enhancing	Organizational	Performance.	San	Francisco,	California,	USA:	Jossey-
Bass	Publishers,	2009.	

27.	 Kvalitetsforbedring	-	Slik	kommer	du	i	gang:	Hvordan	skape	vedvarende	
forbedringer:	Helsebiblioteket.		
http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/slik-kommer-du-i-
gang/verktøy/verktøy-for-vedvarende-forbedringer-sustainability	(6.	mai	
2016).	

 

  



	 25	

6 Vedlegg 
6.1  Vedlegg 1 – Kvalitetskontroll av originalartikler fra kunnskapsgrunlag 
Tabell	1	Medication	review	in	hospitalised	patients	to	reduce	morbidity	and	mortality	av	Christensen	og	Lundh	(15)	

1. Er formålet med oversikten 

klart formulert?  

Ja, både populasjon, intervensjoner og utfallsmål er tydelig 

definert. 

2. Søkte forfatterne etter 

relevante type studier?  

Ja, søkte etter RCTer på alle språk, både publiserte og 

upublisterte. Både populasjon, intervensjoner og utfall 

matchet det de ønsket å se på. 

3. Er det sannsynlig at viktige 

og relevante enkeltstudier er 

funnet?  

Ja, det ble søkt i multiple databaser både mtp publiserte og 

upubliserte studier. Det ble søkt etter artikler på flere 

språk. Videre ble det søkt gjennom referanselistene til alle 

studiene. 

4. Er kvaliteten på de 

inkluderte studiene 

tilstrekkelig vurdert?  

Ja, alle studiene ble vurdert bias vha ”Risk of bias 

assessment” fra Cochrane Collaboration. Videre ble det 

vurdert for randomisering, skjuling av fordeling til 

gruppene, blinding av pasienter og personell, ufullstendige 

data og selektiv rapportering. 

5. Dersom resultater fra de 

inkluderte studiene er 

kombinert statistisk i en 

metaanalyse, var dette 

fornuftig/ forsvarlig?  

Det er nøye beskrevet hvordan dataene ble hentet frem og 

slått sammen. Forfattere av enkeltstudier ble kontaktet for 

manglende data. Heterogenitet ble vurdert med I2. Funnel 

plot ble brukt for å vurdere rapporteringsbias. Det ble også 

utført subgruppeanalyser. 

6. Hva forteller resultatene?  Relativ risiko: 

Mortalitet: 1,02. 

Reinnleggelser: 0,95. 

7. Hvor presise er resultatene?  95%-konfidensintervaller: 

Mortalitet: [0,87; 1,19] 

Reinnleggelser: [0,87; 1,04] 

= ingen statistisk signifikans 

8. Kan resultatene overføres 

til praksis?  

Hovedproblemet er at de kun har sett på 

medikamentgjennomgang hos pasienter på sykehus, mens 

vi er interessert i pasienter i allmennpraksis. 

9. Ble alle viktige utfallsmål Ja, både mortalitet og reinnleggelser på sykehus ble 
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vurdert?  vurdert. Det ble også sett på bl.a. reinnleggelser pga 

legemidler, men her hadde de færre studier å basere seg på. 

10. Er fordelene verdt 

ulemper og kostander?  

Konklusjonen her er at man ikke fant noen påvisbar effekt, 

slik at man kun anbefaler å innføre 

legemiddelgjennomgang som et ledd i en klinisk studie 

med lang oppfølgingstid. 

	
	
	
Tabell	2	Vurdering	av	Interventions	that	can	reduce	inappropriate	prescribing	in	the	elderly:	a	systematic	review	av	
Kaur	et	el	(18)	

1. Er formålet med 

oversikten klart 

formulert?  

Artikkelforfatterne har tydelig presentert populasjon, 

intervensjon og mål på utfall. 

2. Søkte forfatterne etter 

relevante type studier?  

Forfatterne har redegjort for sin søkestrategi, hvilke databaser 

som ble benyttet og hvilke inklusjonskriterier som ble benyttet. 

Inklusjonskriteriene møter formålet med oversikten. 

3. Er det sannsynlig at 

viktige og relevante 

enkeltstudier er funnet?  

Ja, forfatterne har gått ut bredt og søkt i flere databaser. 

Enkeltstudienes referanselister ble gjennomgått for å sikre at 

alle relevante studier ble inkludert. 

4. Er kvaliteten på de 

inkluderte studiene 

tilstrekkelig vurdert?  

Studiene ble klassifisert etter type intervensjon. Punkt 1.3 i 

oversiktsartikkelen hevder at studiene ble evaluert i forhold til 

studiedesign, intervensjonstype, utvalgsstørrelse, utfallsmål og 

signifikante utfall. 

5. Dersom resultater fra 

de inkluderte studiene er 

kombinert statistisk i en 

metaanalyse, var dette 

fornuftig/ forsvarlig?  

Resultatene er ikke kombinert i en metaanalyse. 

6. Hva forteller 

resultatene?  

Oversiktsartikkelen konkluderer med at de mest 

hensiktsmessige intervensjonene er arbeidsgrupper og møter 

hos legene, støtte via IT-baserte systemer, intervensjon via 

farmasøyter eller bruk av multidisiplinære geriatriske team. 

7. Hvor presise er 

resultatene?  

Dette er en systematisk oversikt der man har gått igjennom 

enkeltstudier, og ikke en metaanalyse. Resultatene fra studiene 
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har ikke blitt slått sammen da det er ulike definisjoner av 

uhensiktsmessig forskrivning, ulike aldersgrupper og ulike 

utfall. 

8. Kan resultatene 

overføres til praksis?  

Flere studier bruker egne kriterier eller tilpassede kriterier for å 

identifisere uhensiktsmessig forskrivning. Man så på pasienter 

på sykehus, sykehjem, poliklinikk og allmennpraksis. Dette er 

av liten betydning for vår del, da vi ønsker å se på 

intervensjoner for leger i seg selv og ikke de enkelte 

pasientene. 

9. Ble alle viktige 

utfallsmål vurdert?  

 

10. Er fordelene verdt 

ulemper og kostander?  

Artikkelen vurderer ikke hvorvidt intervensjonsmetodene er 

kostnadseffektive. 
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6.2  Vedlegg 2 – Sjekkliste for legemiddelgjennomgang fra Statens 

legemiddelverk 
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Figur	4	Sjekkliste	for	legemiddelgjennomgang	side	1	(7)	
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Figur	5	Sjekkliste	for	legemiddelgjennomgang	side	2	(7)	

 


