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ABSTRACT 

Life expectancy in Norway is steadily increasing and many elderly lives longer with chronic 

diseases and illnesses. Older people are large-scale consumers of both healthcare services and 

medications. Studies have estimated that almost one-third of Norwegians over the age of 65 

were prescribed unnecessary medications and almost 60% were prescribed five or more drugs 

a year. Use of too many and potentially unnecessary medications amongst elderly increases 

the risk of side-effects and adverse events. Regular medication reviews carried out by general 

practitioners (GP) can be a useful tool to reduce the extent and consequences of 

polypharmacy. In 2013 the Norwegian parliament made it compulsory for GP`s to carry out 

regular medication reviews in patients using four or more drugs on a regular basis. At the 

same time a fixed reimbursement rate for systematic medication reviews were introduced in 

order to stimulate general practitioners to carry out such reviews more frequently. However, 

it is not yet known to which extent the GP`s consider such reviews useful and whether the 

new regulations have brought about any changes to their practice. In order to answer these 

questions, we designed a questionnaire with a total of ten questions that was sent to all 

general practitioners in Telemark county.  

We found that the majority of the respondents thought systematic medication reviews were 

useful and beneficial to their patients, and that most of them carried out such reviews on a 

regular basis. More than half of the GP`s claimed to carry out such reviews more frequently 

after the introduction of the reimbursement rate. Most of the GP`s were confident in making 

changes to the respective patient`s medications if considered necessary, regardless of whether 

the treatment was initiated by a specialist or not. Furthermore, Norwegian general 

practitioners have experienced a large increase in their workloads over the last few years, and 

time-consuming tasks such as systematic medication reviews are not financially attractive 

and thus not prioritized. We believe that strengthening the Norwegian general practice 

system, with shorter patient-lists and a closer collaboration with in-hospital specialists are 

necessary to allow the GP`s to handle the seemingly ever-increasing number of new tasks, 

including systematic medication reviews. 
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Innledning 
 

I Norge lever vi stadig lengre, noe som innebærer flere friske leveår men også at stadig flere 

lever lengre med flere kroniske sykdommer. Sykdommer som kreft, hjertesykdommer og 

diabetes som tidligere ofte resulterte i for tidlig død har nå blitt kroniske sykdommer hos 

mange eldre. Mellom 1996 og 2015 har den gjennomsnittlige forventede levealderen for 

kvinner økt fra 81.1 til 84.2 år, mens tilsvarende tall for menn er 75.4 til 80.4 år. Frem til år 

2060 er det forventet at levealderen vil stige til rundt 89 år for kvinner og 87 år for menn (1).  

 

I dag finnes det ca. 500 000 eldre i Norge som bor hjemme i egen bolig uten offentlig hjelp. 

Et estimat fra en norsk studie fra 2012 viste at omtrent en tredjedel av alle hjemmeboende 

eldre har fått utskrevet unødvendige medikamenter. Den samme studien har også sett en 

sammenheng mellom antall leger involvert i foreskrivning til den respektive pasient og 

antallet unødvendige forskrivninger (2). Rapporter viser at rundt 85% av alle eldre i 

aldersgruppen 67-79 år oppsøker fastlege minst en gang per år (3). Eldre over 65 år utgjør 

kun 15% av befolkningen, men bruker rundt halvparten av alle legemidler målt i definerte 

døgndoser. Tall fra 2014 viser at 92% av alle i denne aldersgruppen fikk resept på ett eller 

flere legemidler i løpet av ett år. I 2011 fikk 57% foreskrevet fem eller flere legemidler årlig, 

mens 21% fikk foreskrevet hele 10 eller flere legemidler (4). Eldre mennesker er således 

storforbrukere av både primærhelsetjenester og legemidler. Flere studier har vist at feil bruk 

av legemidler hos hjemmeboende eldre er et omfattende problem, og det er rapportert om 

feilforeskrivninger i så mye som 10-25% av tilfellene avhengig av hvilke kriterier som legges 

til grunn. I tillegg regner man med at rundt 10% av alle sykehusinnleggelser i medisinske 

avdelinger skyldes konsekvenser av uheldig legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte 

problem (5-7). 

 

De eldste pasientene har ofte betydelig komorbiditet og har en lavere toleranse for en rekke 

legemidler og legemiddeldoser sammenlignet med yngre. Aldersrelaterte fysiologiske 

forandringer som blant annet redusert nyrefunksjon, endret permeabilitet i blod-hjerne-

barrieren og forandringer i distribusjonsvolum medfører en lavere toleranse for en rekke 

legemidler hos de eldste pasientene (8). Studier indikerer en sammenheng mellom antall 

legemidler disse bruker og frekvensen av bivirkninger. Jo flere legemidler disse pasientene 
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bruker, jo større er risikoen for bivirkninger (9). I litteraturen er bivirkninger av legemidler 

også beskrevet som en hyppig dødsårsak hos eldre (10).  

 

Paradoksalt nok er eldre som bruker mange legemidler ikke bare ekstra utsatt for 

medikamentelle bivirkninger, men de er også ekstra utsatt for å ikke få den behandlingen som 

hadde vært mest nyttig for dem (11). Underbehandling hos eldre har i studier blitt assosiert 

med polyfarmasi, og det er blitt vist at risikoen for å ikke bli adekvat behandlet for en 

sykdom øker med antall medikamenter pasienten står på (12). Dette kan skyldes at leger kvier 

seg for å skrive ut enda flere medikamenter til pasienter med polyfarmasi, til tross for at slik 

behandling er indisert. Resultat kan bli at pasientene da blir stående på medikamenter som 

strengt tatt kunne vært seponert på bekostning av å bli adekvat behandlet for andre tilstander. 

Dette har blitt beskrevet som behandlings/risiko-paradokset; at pasientene med høyest risiko 

for komplikasjoner er de som har lavest sannsynlighet for å motta den anbefalte behandlingen 

(13,14). Som et tiltak for å forbedre legemiddelbehandlingen i Norge ble det i 

Legemiddelmeldingen 2004-2005 foreslått å gjøre pilotprosjekter med 

legemiddelgjennomganger i norske sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien. Formålet med 

disse gjennomgangene skulle være å bedre kvaliteten på behandlingen, unngå unødig bruk av 

legemidler og forebygge innleggelser i sykehus og institusjon (15). Ved å ta i bruk slike 

gjennomganger var tanken å tilpasse legemiddelbruken best mulig for den respektive pasient, 

og samtidig avdekke og tilpasse potensielle legemiddelrelaterte problem.  

 

Systematiske legemiddelgjennomganger i primærhelsetjenesten. 

I fastlegeforskriftens §25 (16) som trådte i kraft 1. Januar 2013 står det at pasienter på 

fastlegens liste har krav på å få utdelt en oppdatert legemiddelliste etter enhver konsultasjon 

hvor det er gjort endringer i legemiddelbruken. Det er også et krav at fastlegen skal foreta en 

legemiddelgjennomgang hos listepasienter som fast bruker fire eller flere legemidler når slike 

gjennomganger synes indisert ut fra en medisinsk vurdering (4). Spesifikke scenarier hvor 

slike gjennomganger er indisert er imidlertid ikke angitt i forskriften. Videre har fastlegen 

ansvaret for at andre tjenesteytere, for eksempel hjemmesykepleien og sykehjem, får 

oppdaterte legemiddellister når dette er nødvendig. I mai 2013 ble det innført en egen 

refusjonstakst (takst 2ld) for systematiske legemiddelgjennomganger i allmennpraksis. 

I det første avtaleåret (2013-2014) viser statistikken at taksten ble brukt ca. 100 000 ganger, 

noe som er betydelig mindre enn det Helse- og omsorgsdepartementet estimerte ved 

innføringen av taksten (3). Så godt som alle norske fastleger brukte denne taksten minst enn 
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gang dette året, men dessverre viser tallene at relativt få pasienter likevel fikk gjennomført 

slike systematiske gjennomganger.  

Bruk av for mange og potensielt unødvendige legemidler hos de eldste øker risikoen for 

bivirkninger og uheldige hendelser. Regelmessig legemiddelgjennomganger kan være et 

nyttig virkemiddel som kan redusere omfanget og konsekvensene av polyfarmasi i denne 

gruppen, og fastlegene er gjennom fastlegeforskriften §25 forpliktet til å gjennomføre slike 

når det er ansett som nødvendig. Det er imidlertid ikke kjent i hvor stor grad norske fastleger 

utfører slike gjennomganger, i hvilken grad de oppfatter gjennomgangene som nyttige, og om 

forskriften og innføringen av taksten har påvirket deres praksis. Formålet med denne 

oppgaven er derfor å undersøke og kartlegge fastlegenes holdninger og erfaringer med 

legemiddel-gjennomganger, og å undersøke om innføringen av en egen takst for dette har ført 

til at det blir utført flere slike gjennomganger enn tidligere. 
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METODE 

Vi besluttet å lage et spørreskjema som ble sendt til samtlige fastleger i Telemark fylke. 

Telemark fylke ble valgt da det er ett middels stort fylke med varierende demografi og som 

ble ansett å være relativt representabelt for landet for øvrig. Spørreskjemaet ble satt sammen 

under veiledning av professor Torgeir Bruun Wyller og Dr. Gisle Roksund. Vi valgte å 

avgrense lengden på skjemaet til 10 spørsmål (Vedlegg 1). Det ble valgt et format der vi 

kombinerte forhåndsdefinerte multiple choice alternativ og kortsvarsalternativ. Basert på hva 

man svarte, fikk man ulike oppfølgingsspørsmål. 

Vi valgte dette formatet av hensyn til tidsbruk hos mottakeren og at vi slik potensielt kunne 

oppnå en høyere svarprosent enn ved bruk av et mer omfattende skjema. Det ble ikke satt 

noen begrensninger i forhold til pasientenes alder eller antallet pasienter den respektive 

fastlege hadde på sin liste.  

Spørreskjemaet ble satt sammen via UiO`s tjeneste nettskjema og ble sendt ut pr. e-post til 

alle fastleger i Telemark fylke med hjelp fra dr. Gisle Roksund. Det ble purret en gang via e-

post og en siste gang telefonisk til de respektive legekontor i fylket. Alle besvarte 

spørreskjema ble deretter gjennomgått og det ble gjort enkle andelsberegninger.  

I tillegg til spørreskjemaet var en kort innledning som klargjorde på hvilket grunnlag 

spørreskjemaet skulle besvares. Det spesifiseres at man med regelmessig i denne 

sammenhengen mener en årlig gjennomgang for pasienter som bruker fire legemidler eller 

mer, eller ved endringer i pasientens helsetilstand for å sikre hensiktsmessig bruk og 

forebygge potensielle interaksjoner, bivirkninger og andre uønskede hendelser. 
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Resultat 

Vi sendte ut spørreskjemaet til i alt 161 fastleger i Telemark fylke. Det ble purret en gang via 

e-post, og samtlige fastlegekontor ble også kontaktet telefonisk med påminnelse om å besvare 

undersøkelsen. I alt fikk vi svar fra 33 fastleger (20 %). 

 

 

 

I alt 30 av 33 fastleger oppga å gjennomføre legemiddelgjennomganger regelmessig hos 

pasienter med fire eller flere faste legemidler. De som oppga at de ikke gjennomførte 

legemiddelgjennomganger, ble bedt om å begrunne hvorfor. Følgende ble oppgitt som 

årsaker: 

” Har ingen egen innkalling mtp dette. Dette er det heller ikke kapasitet for i 

allmennpraksis. I kontakt med kroniker blir medisinlisten løpende vurdert. 

Grundig legemiddelgjennomgang gjennomføres hos de med lange 

legemiddellister, alvorlig sykdom eller sammensatt problematikk. Og ved 

kontakt med nye symptomer, demensutredning og så videre. ” 

 

” Har/forsøker å ha årlig gjennomgang på de pasientene som får medisinene 

styrt av hjemmesykepleie. De andre har jeg ikke tid til å ta gjennomganger på. 

Det tar mye tid. ” 

 

” Tidsmangel” 

0 5 10 15 20 25 30 35

Ja

Nei

Gjennomfører du regelmessig 
legemiddelgjennomganger?
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I alt 17 av 33 fastleger oppga at innføringen av en egen takst for legemiddelgjennomganger 

har før til at de gjennomfører flere slike nå enn tidligere. 15 fastleger oppga at innføringen av 

taksten ikke har medført noen endring av deres praksis. 

 

 

 

23/33 av fastlegene oppga at legemiddelgjennomganger har medført endringer i den 

medikamentelle behandlingen av deres pasienter.  
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29 av 33 opplevde at pasientene var positivt innstilte til legemiddelgjennomganger, 4 hadde 

ikke reflektert over hvordan pasientene opplevde det. 

 

 

 

 

Majoriteten av fastlegene (25/33) oppga at de er trygge på å endre på medikamentell 

behandling de anser som unødvendig selv om denne er startet opp av spesialist i sykehus. Av 

disse er det 5 som først gjør endringer etter å ha konferert med aktuell spesialist eller erfaren 

kollega. Et mindretall svarer nei (4/33) og disse ble bedt om å utdype hvorfor de ikke følte 

seg komfortable med dette. Noen oppga at det vil avhenge av hvilken type medikament det er 

snakk om. Flere fastleger oppga spesifikt at de følte seg lite komfortable med å gjøre 

endringer i behandling med psykofarmaka, og at pasientene vær bekymret for at eventuelle 

endringer skal kunne få negative konsekvenser for deres helsetilstand. 
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Omtrent halvparten av fastlegene (15/33) mener at retningslinjene i fastlegeforskriften er 

klare nok. Like mange (15/33) angir at de ikke har satt seg tilstrekkelig inn i retningslinjene i 

Fastlegeforskriften. 

 

Avslutningsvis ble det spurt om fastlegene hadde noe å legge til utover spørsmålene som ble 

stilt i spørreskjemaet. Flere gir uttrykk for at de ønsker seg et tettere samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten rundt håndtering av legemiddellister og eventuelt seponering av 

legemidler hos disse pasientene. I tillegg ønsket flere seg et større fokus på spesialistenes 

rolle ved håndtering av polyfarmasi, og gav uttrykk for at de mener at en uforholdsmessig 

stor andel av ansvaret har havnet i fastlegenes hender. Psykofarmaka som legemiddelgruppe 

ble framhevet som spesielt problematisk, og flere ønsker seg et tettere samarbeid med 

psykiatrien spesielt.  
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Diskusjon 

Vi ønsket å undersøke fastlegenes holdning til systematiske legemiddelgjennomganger som 

er pålagt etter fastlegeforskriftens §25, og videre om innføringen av taksten (2ld) hadde hatt 

noen innvirkning på frekvensen av slike gjennomganger. Svarprosenten på 

ca. 20% er dessverre lavere enn vi håpet på, og derfor er det vanskelig å trekke generelle 

slutninger om norske fastleger på grunnlag av våre resultater. I vårt utvalg anga så mye 

som ni av ti fastleger at de gjennomfører legemiddelgjennomganger jevnlig, de fleste stiller 

seg positive til slike gjennomganger, rundt halvparten angir at innføringen av en egen takst 

for har ført til at de utfører flere legemiddelgjennomganger, og omlag to av tre opplever at 

slike gjennomganger fører til endringer i den medikamentelle behandlingen.  

 

Den lave svarprosenten kan medføre systematiske feil i våre funn. Det kan godt tenkes at de 

som besvarte vårt spørreskjema er mer interessert i geriatrisk farmakoterapi enn fastleger 

flest, og derfor også mer ivrige til å gjøre legemiddelgjennomganger. Hadde vi hatt et mer 

representativt utvalg, er det mulig at entusiasmen for legemiddelgjennomganger og følelsen 

av faglig trygghet på legemiddelområdet ville vært lavere.  

 

Polyfarmasi er et omfattende problem blant eldre. Den aldrende kroppen er utsatt for 

aldersrelaterte fysiologiske forandringer som gir redusert organfunksjon og derfor økt risiko 

for bivirkninger av en rekke legemidler. Samtidig har eldre flere sykdommer og bruker flere 

legemidler enn yngre mennesker. Adekvat håndtering av omfattende legemiddellister er 

derfor essensielt for å redusere omfanget av uheldige bivirkninger og negative effekter av 

legemidler hos denne pasientgruppen. Fastlegeforskriften pålegger fastlegene et stort ansvar 

for dette.  

 

I 2013 ble det innført en egen takst (2ld) for legemiddelgjennomganger i 

allmennpraksis. Da taksten ble innført var det kun mulig å bruke den én gang årlig, men i 

2016 ble normaltariffen endret slik at den nå er mulig å bruke taksten to ganger årlig i 

forbindelse med systematiske legemiddelgjennomganger. For tiden kompenseres takst 2ld 

med 165 kroner. Over halvparten av fastlegene angir at innføringen av taksten har medført at 

de gjennomfører flere legemiddelgjennomganger enn tidligere, og taksten ser således ut til å 

gi en del fastleger et økonomisk insentiv for å utføre flere gjennomganger. Majoriteten av 

dagens fastleger er privatpraktiserende med kommunale avtaler, og behovet for å tilstrekkelig 
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inntjening for å dekke driftsutgifter står derfor sentralt. Innføring av taksten ser sånn sett ut til 

å ha hatt en viss effekt på antallet gjennomganger som blir utført.   

  

Det er likevel en del problemer knyttet til taksten. Taksten kan kun brukes hos fastlegens 

egne listepasienter med behov for langvarig behandling med fire eller flere legemidler når 

fastlegen selv finner dette nødvendig etter en medisinsk vurdering. Takst 2ld er kun mulig å 

bruke for en legemiddelgjennomgang der ingen andre enn fastlegen er tilstede og kun to 

ganger årlig. For gjennomganger utført under en vanlig konsultasjon (2ad) er det derfor ikke 

mulig å bruke takst 2ld, og i praksis brukes derfor taksten for tillegg i tidsbruk (2cd) når 

legemiddelgjennomganger blir utført med pasienten tilstede. Sistnevnte takst (2cd) godtgjøres 

med 170 kroner for konsultasjonsvarighet utover 20 minutt pr. påbegynte 15 minutt, og er 

også repeterbar. Økonomisk sett kan det derfor tenkes at det er mer attraktivt for fastlegene å 

bruke denne kombinasjonen av takster enn å utføre separate legemiddelgjennomganger uten 

pasienten tilstede. Videre vil det ofte i praksis ikke være mulig å gjennomføre 

legemiddelgjennomganger i henhold til takst 2ld i vanlig kontortid på grunn av høy 

arbeidsbelastning og et høyt antall konsultasjoner daglig. Slike gjennomganger må derfor 

planlegges på forhånd eller gjøres utenfor vanlig kontortid, noe som kan bidra til at fastlegene 

finner det lite attraktiv å benytte taksten.   

   

Mange fastleger angir at de ofte gjennomgår pasientenes legemiddellister ved vanlige 

konsultasjoner, men ikke like systematisk og grundig som det retningslinjene forespeiler. I 

slike tilfeller blir det derfor trolig gjennomført en form for evaluering av pasientens 

legemidler, men uten at dette blir registrert i statistikken. Det er derfor mulig at det i praksis 

blir gjennomført flere, men mindre omfattende gjennomganger enn det statistikken skulle 

tilsi, og at dette i noen grad forklarer diskrepansen mellom fastlegenes oppfatning av 

legemiddelgjennomganger og statistikken rundt bruken av taksten. Dette kunne kanskje løses 

ved at en endrer kriteriene for bruk av taksten slik at den kan kombineres med en vanlig 

konsultasjonstakst.   

   

Et stort flertall av fastlegene stilte seg positive til nytten av legemiddelgjennomganger og to 

av tre anga at slike gjennomganger medfører endringer i den medikamentelle behandlingen 

av deres pasienter. Når en vet at en stor andel av den geriatriske pasientpopulasjonen ofte har 

svært omfattende legemiddellister og kanskje flere legemidler der indikasjon er tynn 
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eller fraværende, er det derfor et viktig og oppmuntrende funn at fastlegene selv rapporterer 

at legemiddelgjennomganger nytter.   

  

I allmennpraksis at det er vanskeligere å seponere medikamentell behandling enn å igangsette 

eller videreføre den. Ofte foreligger det betydelig informasjon om indikasjonen for å starte 

opp behandling, men dessverre desto mindre om når det er riktig å avslutte slik 

behandling (17). Flere internasjonale studier har sett på effekten av å seponere ikke-

nødvendige medikamenter for å redusere polyfarmasi (18). Færre har evaluert effekten av 

dette med tanke på kliniske endepunkter som innleggelser i sykehus eller 

mortalitet. Rimeligvis er det enklere å seponere forebyggende legemidler uten symptom-

modifiserende effekter enn legemidler som er foreskrevet i symptomatisk 

øyemed (17). Likevel fins det klare holdepunkter for at seponering av symptomlindrende 

legemidler som analgetika, laksantia, antidepressiva og antihypnotika bør forsøkes hvis 

pasientene er stabile og kan overvåkes på en adekvat måte i prosessen.  

  

Majoriteten av fastlegene angir at de føler seg trygge på å endre medikamentell behandling 

som er startet opp av spesialist i sykehus. En del av dem tar imidlertid forbehold om hvilke 

medikamenter det er snakk om, og noen ønsker også å konferere med aktuell spesialist eller 

en mer erfaren kollega før de gjør endringer. Terskelen for å gjøre endringer ser ut til å 

variere med hvilken type medikamenter det er snakk om og hvorvidt medikamentene er 

foreskrevet i symptomatisk siktemål eller på vital indikasjon. I sistnevnte tilfelle vil det nok 

uansett oftest være riktig å konferere med aktuell organspesialist.   

  

Flere av fastlegene angir en høyere terskel for å gjøre endringer i behandling og dosering med 

psykofarmaka, og er bekymret for at slike endringer potensielt skal kunne ha negativ effekt 

på pasientenes psykiske helsetilstand. Videre er det flere som oppgir at de ønsker seg et bedre 

og tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten, og da psykiatrien i særdeleshet. Fastlegene 

er ofte de som kjenner pasientene best og som derfor har best innsikt i pasientenes 

totalsituasjon og sykehistorie. At fastlegene føler seg trygge og kompetente nok til å gjøre 

endringer i medikamentregimene til sine pasienter er derfor helt essensielt for å redusere 

omfanget av unødvendig og skadelig polyfarmasi. 
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Konklusjon 

Våre resultater indikerer at fastleger stiller seg positive til systematiske 

legemiddelgjennomganger. Majoriteten av våre respondenter gjennomfører slike 

gjennomganger regelmessig. Videre synes de fleste at slike gjennomganger fører til endringer 

i den respektive pasients legemiddelbruk, og de fleste føler seg kompetente til å gjøre 

endringer også i behandling som startet av spesialist i sykehus. Over halvparten av fastlegene 

oppgir å gjennomføre flere legemiddel-gjennomganger etter at det ble innført en egen takst 

for dette i 2013. Likevel er det et problem at taksten ikke lar seg bruke i kombinasjon med 

vanlig konsultasjonstakst, og er tiltenkt separate gjennomganger der kun legen er tilstede. I 

praksis er det derfor grunn til å tro at mange fastleger heller kombinerer en vanlig 

konsultasjonstakst med ekstra tidstakst når de evaluerer pasientenes legemiddellister, og at 

statistikken derfor kanskje ikke reelt reflekterer hvor mange legemiddelgjennomganger som 

faktisk blir utført.  

  

For å stimulere til økt frekvens av legemiddelgjennomganger tror vi det vil være 

hensiktsmessig om takst 2ld lot seg kombinere med en vanlig konsultasjonstakst. I tillegg har 

fastlegene de siste årene blitt tildelt stadig nye oppgaver og krav, og mange oppgir at dårlig 

tid og hektiske dager er til hinder for at separate legemiddelgjennomganger blir gjennomført 

så ofte som de burde. Således kan også tidskrevende oppgaver som er mindre økonomisk 

lønnsomme dessverre bli nedprioritert i en hektisk klinisk hverdag. Vi tror derfor at 

en styrking av fastlegeordningen med færre pasienter per liste og et økt antall fastleger vil 

være hensiktsmessig for å gi fastlegene rom til å håndtere de stadig nye oppgavene som blir 

tillagt dem, herunder også systematiske legemiddelgjennomganger. I tillegg burde 

spesialisthelsetjenesten involveres i større grad i prosessen med systematiske 

legemiddelgjennomganger, ettersom en betydelig andel av medikamentene blir starte opp av 

spesialister i sykehus. Ved å prioritere dette kan også sykehusspesialistene bidra med sin 

spesialkompetanse på området og samtidig lette noe av fastlegenes byrde knyttet til slike 

gjennomganger. 
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Oslo 26.10.2016 

Kjære fastleger/framtidige kolleger!  

  

I forbindelse med prosjektoppgåva mi ynsker eg å sjå 

på problematikken med polyfarmasi hos den geriatriske pasienten.    

 I § 25 i fastlegeforskrifta som tredde i kraft 1. januar 2013, går det fram 

at fastlegen skal gjennomføre ein legemiddelgjennomgang for listeinnbyggjarar som 

brukar fire eller fleire legemiddel når dette er ansett 

å vere nødvendig ut frå ei medisinsk vurdering.  

 Eg undrar difor på om dette er noko du som fastlege sjølv gjennomfører, og om du 

ser noko nytte i slike gjennomgangar. Det blir satt stor pris på om du 

vil sette av litt tid til å svare på nokre spørsmål rundt dette temaet.  

 Vær venleg å følg linken under.  

https://nettskjema.uio.no/answer/74540.html   

 Dine svar vil bli anonymiserte og sjølve spørreundersøkelsen tek kun 5-10 minutt.  

 Med venleg helsing,   

  

Victoria Haglund, medisinstudent UiO  
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