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Sammendrag 

Hensikt: Hensikten med denne studien var å kartlegge oppfølgingen av anbefalte 

legemiddelintervensjoner etter legemiddelgjennomgang i sykehus når pasienten var tilbake i 

kommunehelsetjenesten, herunder hvilke legemiddelrelaterte problemer man finner og hvor 

mange som følges opp. Studien skulle videre kartlegge hvilken betydning 

legemiddelgjennomgangen og intervensjonene hadde for den enkelte pasient.  

Metode: Det ble gjennomført legemiddelgjennomganger for utvalgte pasienter ved medisinsk 

sengepost og eldremedisinsk poliklinikk ved Helse Førde, Nordfjord Sjukehus. Aktuelle 

legemiddelrelaterte problemer ble diskutert tverrfaglig med lege eller i tverrfaglig team (med 

tillegg av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut). Pasienter hvor 

legemiddelgjennomgangen medførte anbefaling om legemiddelintervensjoner, og som videre 

samtykket til deltagelse, ble inkludert i studien. Epikrise med beskrivelser av anbefalinger om 

legemiddelintervensjoner (fra farmasøyt og lege) dannet grunnlag for oppfølging i 

kommunehelsetjenesten. Første kontakt for oppfølging ble tatt 2 uker etter at epikrise var 

sendt fra sengepost/poliklinikk. Kontakt gikk mot sykepleier/vernepleier i 

hjemmesykepleie/institusjon, og fokus ved første kontakt var om anbefalte 

legemiddelintervensjoner var fulgt opp av tilsynslege/fastlege. To uker etter første kontakt ble 

kommunehelsetjenesten kontaktet på nytt. Ved andre kontakt med kommunehelsetjenesten 

var fokus for oppfølging todelt. Oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner ble 

etterspurt på nytt (for de som ikke var fulgt opp ved første kontakt), og i tillegg ble det i 

samtale med sykepleier/vernepleier etterspurt effekt av legemiddelendring, eventuelt effekt av 

manglende legemiddelendring, for den enkelte pasient. Disse var basert på objektive data når 

mulig, eller på helsepersonellobservasjoner. 

Resultat: Det ble inkludert 15 pasienter, 3 fra medisinsk sengepost og 12 fra eldremedisinsk 

poliklinikk. Fem av pasientene hadde institusjonsplass mens ti hadde bistand fra 

hjemmesykepleie. Pasientene var i alderen 60 til 92 år, ni kvinner og seks menn. Det ble totalt 

avdekket 58 legemiddelrelaterte problemer (LRP) til oppfølging i kommunehelsetjenesten, 

gjennomsnittlig 3,9 LRP per pasient. Ved klassifisering av de legemiddelrelaterte problemene 

kunne 54 av 58 LRP plasseres i kategoriene «Legemiddelvalg» (31 LRP) og «Dosering» (23 

LRP). Ved første kontakt med kommunehelsetjenesten var 45 % av de anbefalte 
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legemiddelintervensjonene fulgt opp helt. Hos 2 av 15 pasienter var alle LRP helt eller delvis 

fulgt opp og for 4 av 15 pasienter var ingen LRP fulgt opp. Ved andre kontakt var alle LRP 

helt eller delvis fulgt opp for 5 av 15 pasienter, og totalt var 62 % av LRPene helt eller delvis 

fulgt opp. Når det gjelder effekt av legemiddelgjennomgang for den enkelte pasient, ble det 

for legemiddelendringene som ble gjennomført ikke meldt tilbake fra sykepleier/vernepleier 

om økte legemiddelrelaterte problemer.  I flere tilfeller var effekt av endring vanskelig å 

måle/observere, for eksempel ved at det er utfordrende og raskt måle effekt av seponering av 

forebyggende legemidler som statiner og vitamintilskudd. Når det gjelder effekt av 

manglende legemiddelendring var det for noen av pasientene observert forverring i tilstand, 

blant annet gjelder dette utsatt/ikke utført endring i antidepressiv behandling og 

smertestillende behandling. Studien viser at en større andel av LRP i kategorien «Dosering» 

følges opp, sett i forhold til antall LRP i kategorien «Legemiddelvalg». 

Konklusjon: Ved oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner etter 

legemiddelgjennomganger i sykehus fant man at mange legemiddelrelaterte problemer ikke 

følges opp når pasienten er tilbake i kommunehelsetjenesten. Årsaken til manglende 

oppfølging er flere. En årsak er knyttet til sviktende informasjonsflyt fra sykehus til 

kommunehelsetjenesten, herunder tidsbruk før informasjon blir sendt fra sykehus og til den 

blir mottatt i kommunehelsetjenesten, og videre til anbefaling da blir vurdert og eventuelt 

effektuert. I tillegg kommer svikt i informasjonsflyten innad i kommunen. En annen årsak til 

manglende oppfølging er faglig uenighet om anbefalt intervensjon. Bakgrunn for uenighet kan 

være manglende tydelighet fra spesialisthelsetjenesten på hvorfor legemiddelendring er 

anbefalt.  For den enkelte pasient er legemiddelgjennomgang en systematisk fremgangsmåte 

for å kvalitetssikre pasientens legemiddelbruk. Reduksjon i antall legemidler i bruk vil kunne 

medvirke til redusert risiko for bivirkninger og interaksjoner. Effekt av 

legemiddelintervensjon kan i mange tilfeller være vanskelig å måle.  

Farmasøyt er en viktig bidragsyter ved legemiddelgjennomgang i team både i spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, og kan derfor nyttes som legemiddelkoordinator for oppfølging av 

legemiddelintervensjoner gjennom hele forløpet ved skifter av omsorgsnivå.  
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1 Innledning  

1.1 Riktig legemiddelbruk  

Riktig legemiddelbruk er et legemiddelpolitisk mål. Målet innebærer at god kvalitet skal 

sikres ved all behandling med legemidler. En forutsetning for god behandling er at riktig 

diagnose blir stilt, at riktig behandling blir iverksatt, og at pasienten etterlever den behandling 

som blir forskrevet [1]. 

God kvalitet i behandling med legemidler kan nås gjennom en best mulig effekt av 

legemidlene, balansert mot færrest mulige bivirkninger, samt at legemidlene er igangsatt og 

dosert i samråd med pasienten. God informasjon om legemidler i bruk, herunder 

brukermedvirkning/samvalg, har til hensikt å bedre pasientens etterlevelse [1]. 

For å sikre varig kvalitet i legemiddelbehandlingen, bør denne jevnlig følges opp med hensyn 

til endringer i pasientens sykdomsbilde, endringer i legemiddelbruk, vurdering av 

bivirkningsbelastning og risiko for interaksjoner, samt fysiologiske forandringer hos pasienten 

(organfunksjon, alder, skrøpelighet, forventet levetid mv.). Legemiddelgjennomganger gir 

bedre kvalitet i behandlingen, økt pasientsikkerhet, kan føre til færre sykehusinnleggelser, og 

er et godt verktøy i en jevnlig oppfølging av legemiddelbehandlingen [2].  

 

1.2 Legemiddelgjennomganger og legemiddelrelaterte 

problemer  

Studier viser at man gjennom legemiddelgjennomganger finner legemiddelrelaterte problemer 

hos en stor andel av pasientene. Antall legemiddelrelaterte problemer er vist å øke med antall 

legemidler i bruk, og eldre er vist å være pasientgruppen som bruker flest legemiddel [3-7]. 

En legemiddelgjennomgang er «en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte 

pasients legemiddelbruk med mål om å ivareta effekt og sikkerhet» [2].  

Legemiddelgjennomgangen skal avdekke og forebygge legemiddelrelaterte problemer, og 

man skal foreslå tiltak for å løse problemene som avdekkes.  

Et legemiddelrelatert problem defineres som «en hendelse eller et forhold i 

legemiddelbehandlingen som reelt eller potensielt interfererer med ønsket helseeffekt» [8]. 
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Det er vist at legemiddelrelaterte problemer medfører betydelig sykelighet, dødelighet og økte 

utgifter for helsevesenet. Dette rammer derfor både den enkelte pasient og samfunnet.  

Med et «reelt problem» menes en aktuell problemstilling som allerede manifesterer seg med 

tegn og symptom, for eksempel en bivirkning. Med «potensielt» problem menes forhold som 

kan forårsake legemiddelrelatert sykelighet eller død dersom det ikke følges opp.  

En legemiddelgjennomgang har til hensikt å optimalisere legemiddelbruken hos den enkelte 

pasient. Det kan være gjennom tillegg av nye legemidler for ubehandlede indikasjoner, 

endring av dose, eller seponering av unødvendige eller uhensiktsmessige legemiddel. En 

legemiddelgjennomgang kan gjøres av behandlende lege alene, eller i tverrfaglige team der 

behandlende lege er en del av teamet [2]. 

 

1.3 Skifte mellom omsorgsnivå  

Det er velkjent at informasjonsoverføring om legemiddelbruk er utfordrende når pasienter 

flyttes mellom ulike omsorgsnivå, og at informasjonen ofte kan være mangelfull eller 

feilaktig. Mange legemiddelrelaterte problemer oppstår ved skifte av omsorgsnivå [9-12].  

Fra januar 2015 har det vært forskriftsfestet gjennom § 5 i «Forskrift om 

legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp» at en oppdatert 

og samstemt liste over legemidler i bruk skal sikres ved skifte av omsorgsnivå.  

Ved en legemiddelgjennomgang bør grunnlaget for gjennomgangen derfor alltid være en 

samstemt legemiddelliste. Legemiddelsamstemming som metode for å sikre fullstendig 

informasjon om legemidler i bruk for den enkelte pasient, i samarbeid med pasienten, gir 

grunnlaget for vurdering av videre behandling, samt vurdering av etterlevelse.  

Legemiddelgjennomganger er i henhold til Helsedirektoratets veileder «IS-1998 Veileder for 

legemiddelgjennomganger» blant annet anbefalt ved innleggelse/utskrivelse fra sykehus, og 

ved skifte mellom omsorgsnivå.  
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1.4 Legemiddelgjennomgang med klinisk farmasøyt 

utført i sykehus- hvordan følges anbefalinger opp i 

kommunehelsetjenesten?  

Uhensiktsmessig bruk av legemidler forekommer både i sykehus, sykehjem, og hos pasienter 

for øvrig. Pasienter som har startet en behandling for en kronisk lidelse, vil fortsette med 

denne i lang tid. Det hender at indikasjonen for behandlingen bortfaller, men at 

legemiddelbehandlingen består. I mellomtiden kan pasienten ha fått nye sykdommer eller 

symptomer som også blir behandlet med legemidler, og risikoen for uheldige 

legemiddelkombinasjoner øker.   

Uheldig bruk av legemidler kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpasienter i form av 

bivirkninger og i verste fall død, og for samfunnet i form av betydelige ekstrakostnader 

knyttet til blant annet sykefravær eller bruk av helsetjenester, herunder innleggelser i sykehus. 

Studier viser at pasientenes etterlevelse av behandling er under 50 % [1,13]. Avhengig av 

hvilke kriterier som legges til grunn, er det rapportert om uheldig forskrivning hos 10-25 % av 

eldre pasienter [1,5,7], og det blir vist til at 5-10 % av akuttinnleggelser på indremedisinske 

avdelinger på sykehus skyldtes uheldig legemiddelbruk, og at om lag halvparten kunne vært 

unngått [1,14].  

Studier har vist at farmasøyt som del av tverrfaglige team på sykehus kan bidra til å 

optimalisere legemiddelbehandlingen [15,16]. Dette ved at kliniske farmasøyter effektivt kan 

identifisere og forebygge legemiddelrelaterte problemer, og at kliniske farmasøyter i 

tverrfaglige team bidrar til bedre kvalitet i behandlingen. De legemiddelrelaterte problemene 

løses og diskuteres med behandlende lege og øvrig tverrfaglig team. Pasientens behandling 

optimaliseres ut i fra den tverrfaglige diskusjonen. Farmasøyten har en rådgivende rolle, mens 

legen har ansvaret for den endelige beslutningen om videre legemiddelbehandling. 

 

I samhandlingen mellom 1. linje- og 2. linjetjenesten følges legemiddelgjennomganger og 

anbefalte legemiddelintervensjoner sjelden opp. Epikrise med oppdatert 

legemiddelinformasjon etter innleggelse/poliklinisk konsultasjon sendes, men utover det vet 

man ikke om de anbefalte legemiddelintervensjonene blir gjennomført. Videre vet man også 

lite om hvilken betydning en tverrfaglig legemiddelgjennomgang og anbefalte 
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legemiddelintervensjoner/endringer har for pasienten når pasienten er tilbake i 

kommunehelsetjenesten. 

 

1.5 Hensikt  

Studien har følgende mål:  

Kartlegge  

 Oppfølgingen av anbefalte legemiddelintervensjoner etter legemiddelgjennomgang 

utført i sykehus når pasienten er tilbake i kommunehelsetjenesten. 

Undersøke  

 Hvilken betydning legemiddelgjennomgangen og intervensjonen har hatt for den 

enkelte pasient, herunder  

 hvilken betydning oppfølging- eller manglende oppfølging-  av LRP 

har for den enkelte pasient. 

 årsak til manglende oppfølging av LRP i kommunehelsetjenesten. 

Utkommemål 

 Antall pasienter der LRP etter legemiddelgjennomganger utført i sykehus følges opp 

når pasienten er tilbake i kommunehelsetjenesten. 

 Hvilke type LRP og hvor mange (andel) LRP som følges opp- og med hvilken 

begrunnelse. 

 Hvilken type LRP og hvor mange (andel) LRP som ikke følges opp- og med hvilken 

begrunnelse.  

 Hvilken betydning oppfølging, eller manglende oppfølging, har for den enkelte 

pasient, basert på objektive data når mulig, samt observasjoner fra helsepersonell.  
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2 Metode  

2.1 Studiedesign 

I samarbeid med lege eller tverrfaglig team har klinisk farmasøyt gjennomført 

legemiddelgjennomganger for pasienter som har vært innlagt på medisinsk sengepost, eller 

vært til poliklinisk konsultasjon på eldremedisinsk poliklinikk ved Helse Førde, Nordfjord 

sjukehus.  

Pasientene ble vurdert for legemiddelgjennomgang etter gitte pre-inklusjonskriterier, se 

studiepopulasjon. For pasienter hvor legemiddelgjennomgangen medførte anbefalinger om 

legemiddelintervensjoner i epikrisen, ble samtykke til videre oppfølging i 

kommunehelsetjenesten innhentet.  

Inkluderingsperioden strakk seg fra 20. februar 2019 til 2. juli 2019.  

Kurver, journalnotater og medbrakte medisinlister/innleggelsesrapporter har vært grunnlaget 

for legemiddelgjennomgangene. De legemiddelrelaterte problemene som ble identifisert ved 

legemiddelgjennomgangene, ble diskutert tverrfaglig med lege, eller i tverrfaglige team med 

lege, sykepleier og/eller fysioterapeut/ergoterapeut.  

En samstemt legemiddelliste har ligget til grunn for legemiddelgjennomgangene, og for de 

pasienter hvor man identifiserte legemiddelrelaterte problemer, ble disse vurdert i forhold til 

definerte kategorier av legemiddelrelaterte problemer [8]:  

 Dosering 

 Legemiddelvalg 

 Bivirkning  

 Interaksjon  

 Avvikende legemiddelbruk 

 Manglende monitorering 

 Andre problemstillinger 
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Helse Førde, Nordfjord har farmasøytressurs i 40 %.  I inkluderingsperioden var klinisk 

farmasøyt tilstede på post/poliklinikk 3 dager i uken inntil 15 pasienter var inkludert.  

Oppfølging av de inkluderte pasientene, ble gjennomført 2 uker og 4 uker etter at godkjent 

epikrise var sendt fra sykehuset. Oppfølging ved første og andre kontakt gikk til 

sykepleier/vernepleier i aktuell enhet som pasienten mottok kommunal bistand til 

legemiddelhåndtering fra (hjemmesykepleie eller institusjon).  

Ved første kontakt ble det etterspurt informasjon om anbefalte legemiddelintervensjoner var 

fulgt opp av fastlege/tilsynslege. Hvilke intervensjoner som var fulgt opp, eventuelt ikke fulgt 

opp, ble dokumentert. For intervensjoner som ikke var fulgt opp, ble årsak til manglende 

oppfølging etterspurt. Funnene ble dokumentert i standardisert skjema for oppfølging, 

vedlegg 3.  

Etter første kontakt, ble neste kontakt med kommunehelsetjenesten forberedt. Denne ble 

gjennomført ytterligere 2 uker etter første kontakt.  

Ved andre kontakt var fokus todelt. Status for legemiddelintervensjoner som ikke var fulgt 

opp ved første kontakt, ble etterspurt på nytt. Videre var fokus på observasjon av effekter av 

gjennomførte legemiddelintervensjoner, eventuelt effekter av manglende oppfølging av 

legemiddelendringer.  

Hvilke effekter som skulle etterspørres ble planlagt etter første kontakt. For noen 

legemiddelintervensjoner kunne objektive mål etterspørres, som for eksempel blodtrykk, puls, 

blodsukker mv. Subjektive observasjoner som falltendens, somnolens, våkenhet, kvalme mv. 

ble planlagt etterspurt for legemiddelintervensjoner der dette var aktuelt. 

Tabell 1 viser eksempel på hvordan oppfølging av objektive og subjektive mål ble planlagt 

gjennomført.  
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Tabell 1 Eksempel på objektive og subjektive mål ved kartlegging av oppfølging av anbefalte 

legemiddelintervensjoner (ved 2. kontakt).  

Legemiddel Intervenert 

Ja/Nei 

Objektive 

mål 

Subjektive mål Effekt for 

pasient 

Antihypertensiva Pasient har endret sin 

blodtrykksbehandling 

ja/nei 

Blodtrykk/puls Falltendens/svimmelhet 

(ved for høy dose 

antihypertensiva)  

 

Antidiabetika  Pasient har endret sin 

antidiabetika 

behandling ja/nei 

Blodsukker Økt antall/færre 

følinger (alt etter 

endring)  

 

 

Ved andre kontakt ble samme standardiserte skjema for dokumentasjon av oppfølging 

benyttet, se vedlegg 3.  
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Figur 1 viser flytskjema for gjennomføring av studien.  

Figur 1 Flytskjema for gjennomføring av studien  

 

 

 

 

 

 

LMG  

•Legemiddelgjennomgang (LMG) for utvalgte pasienter etter gitte kriterier.

•Aktuelle legemiddelrelaterte problemer (LRP) ble diskutert tverrfaglig med lege, eller i tverrfaglig team 
(med tillegg av sykepleier/vernepleier, og/eller fysioterapeut/ergoterapeut).

INKLUSJON

•Pasienter hvor legemiddelgjennomgangene medførte anbefalinger om legemiddelintervensjoner, og som 
videre samtykket til inkludering, ble inkludert i studien.  

• Epikrise med beskrivelser av anbefalinger om legemiddelintervensjoner (fra farmasøyt og lege) dannet 
grunnlag for oppfølging i kommunehelsetjenesten.

1. output etter

utskrivelse 

•2 uker etter godkjent/sendt epikrise ble sykepleier/vernepleier i hjemmesykepleien eller ved sykehjemmet 
kontaktet for samtale med fokus på om anbefalte intervensjoner var fulgt opp av tilsynslege/fastlege.

•Standardisert skjema for oppfølging og dokumentasjon av funn ved 1.kontakt etter utskrivelse ble benyttet. 
Se vedlegg 3. 

2.output etter  
utskrivelse

•Ytterligere 2 uker etter utskrivelse:

•Anbefaling fulgt opp ved 1.kontakt: Intervju med sykepleier/vernepleier mht effekt av legemiddelendringen 
på pasienten.

•Anbefalinger ikke fulgt opp ved 1.kontakt:  Etterspørre om endring nå var gjennomført, samt intervju med 
sykepleier/vernepleier mht observasjoner av effekt av manglende intervensjon på pasienten.

•Standardisert skjema for oppfølging og dokumentasjon av funn ved 2.kontakt etter utskrivelse ble benyttet. 
Se vedlegg 3. 
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2.2 Studiepopulasjon   

Pasienter som ble innlagt ved medisinsk avdeling Nordfjord sjukehus, eller som kom til 

poliklinisk konsultasjon ved Eldremedisinsk poliklinikk, ble vurdert for 

legemiddelgjennomgang og videre inkludering i studien etter følgende kriterier (pre-

inklusjonskriterier):  

- Brukte ved innleggelse/konsultasjon 3 eller flere faste legemidler, og  

- har hjelp til legemiddelhåndtering gjennom langtidsopphold på institusjon (sykehjem) 

eller gjennom bistand fra hjemmesykepleien, og  

- har bostedsadresse i Eid, Stryn, Gloppen, Selje, Vågsøy eller Bremanger kommuner.  

Pre-inklusjon ble gjennomført av farmasøyt på post og poliklinikk ved gjennomgang av 

kurver og medisinlister. Medisinsk sengepost ved Helse Førde, Nordfjord sjukehus har 18 

senger, inkludert 3 overvåkingssenger, og har indremedisinsk akuttberedskap hele døgnet.  

Eldremedisinsk poliklinikk ved Nordfjord sjukehus er dagpoliklinikk som har åpent 2 dager 

per uke, og er et tilbud til pasienter med sammensatte psykiske og fysiske sykdommer. 

Tilbudet er rettet mot eldre pasienter med hovedfokus på utredning for demens, polyfarmasi 

og falltendens. Teamet i eldremedisinsk poliklinikk består av indremedisiner, psykiater, 

sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og farmasøyt.  

Inklusjonskriterier: Det ble gjennomført legemiddelgjennomganger for pasienter som 

oppfylte pre-inklusjonskriteriene som nevnt over.  

For pasienter der det etter legemiddelgjennomgang ble avdekket legemiddelrelaterte 

problemer som førte til intervensjoner i legemiddelbehandlingen, ble pasienter inkludert 

dersom de samtykket til deltagelse (mal Samtykkeskjema, se vedlegg 2).  

Eksklusjonskriterier: Pasienter i palliativ behandling og pasienter som ble overført til annen 

avdeling/annet sykehus ble ekskludert. Pasienter som ikke hadde samtykkekompetanse 

(vurdert tverrfaglig i det enkelte tilfellet) ble også ekskludert.  
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2.3 Intervensjonsperioden 

Inkludering av pasienter fra medisinsk sengepost og eldremedisinsk poliklinikk strakk seg fra 

20. februar 2019 og frem til 15 pasienter var inkludert den 2. juli 2019. Samlet strakk 

inkluderings- og oppfølgingsperioden seg fra 20. februar til 12. august 2019.  

Sengepostlister og oppmøtelister for eldremedisinsk poliklinikk ble gjennomgått for å finne 

pasienter som falt inn under pre-inklusjonskriteriene, og det ble deretter gjennomført 

legemiddelgjennomgang for disse.  

Ved legemiddelgjennomgangene ble det innhentet opplysninger om aktuelle legemidler i bruk 

(inkludert formulering og dosering), aktuelle laboratorieprøvesvar av betydning for 

legemiddelbehandlingen, eventuelle tidligere oppståtte bivirkninger/allergier av legemidler, 

tidligere diagnoser og innleggelses-/henvisningsårsak. Aktuelle LRP avdekket i 

legemiddelgjennomgangen ble dokumentert, og LRP ble videre diskutert med lege alene eller 

i tverrfaglig team.   

Kilder til grunn for legemiddelgjennomgangene var relevant informasjon i elektronisk 

pasientjournal (DIPS) som henvisninger, journalnotater og innleggelsesrapporter, elektronisk 

kurve (Meona), oppslag i forskrivningsmodulen fra DIPS og informasjon fra pasienten selv 

eller pasientens fastlege.  

I tilfellene hvor det ble avdekket LRP ved legemiddelgjennomgang, ble disse drøftet med lege 

på sengeposten, og i tverrfaglig team på eldremedisinsk poliklinikk.  

Der man avdekket LRP som medførte anbefaling om legemiddelintervensjon, ble pasientene 

forespurt om samtykke til deltagelse i studien. Kun de LRP som ble avdekket og som 

fremgikk i epikrise, ble videre fulgt opp i kommunehelsetjenesten.   

I intervensjonsperioden ble det for hver inkluderte pasient tatt kontakt med 

sykepleier/vernepleier i aktuelle institusjon eller hjemmesykepleieenheten som pasienten 

mottok bistand til legemiddelhåndtering fra. Første kontakt ble tatt 2 uker etter at epikrise fra 

medisinsk avdeling eller eldremedisinsk poliklinikk var godkjent. Ved første kontakt med 

kommunehelsetjenesten ble det etterspurt om de anbefalte legemiddelintervensjoner angitt i 

epikrisen fra sykehuset var fulgt opp av tilsynslege/fastlege. Dersom de ikke var fulgt opp, ble 

det etterspurt om sykepleier/vernepleier kjente årsak til dette.  
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Begrunnelsene som ble oppgitt, ble videre kategorisert etter årsak; «System», «Faglig» eller 

«Ubegrunnet». 

Kategorien «System» innbefatter begrunnelser som gikk på manglende kommunikasjon 

mellom lege og hjemmesykepleie/institusjon. Dette kunne for eksempel være manglende 

oppfølging grunnet ferie for fastlegen, eller epikrise som ikke var mottatt/vurdert ved 

institusjonen.  

Kategori «Faglig» innbefatter begrunnelser knyttet til faglig uenighet om intervensjonen var 

riktig/nødvendig, herunder for eksempel ulik vurdering av behandlingsmål, eller ulik 

vurdering av om indikasjon for behandling er tilstede hos pasient. 

Kategori «Ubegrunnet» innbefatter de begrunnelsene for manglende oppfølging der årsak 

ikke ble oppgitt. 

Etter 2 nye uker (4 uker fra godkjent epikrise) ble sykepleier/vernepleier i 

hjemmesykepleieenhet/sykehjem kontaktet på nytt. Ved 2. kontakt ble sykepleier/vernepleier 

intervjuet med hensyn til effekter av intervensjoner som var fulgt opp, samt effekter av 

manglende oppfølging. I tillegg ble det på nytt etterspurt om legemiddelintervensjoner som 

ikke var fulgt opp etter 2 uker nå var fulgt opp.  

 

2.4 Databehandling og statistikk  

Resultater og LRP fra legemiddelgjennomgangene ble klassifisert i henhold til Norsk 

konsensus for LRP [8]. Excel ble benyttet for å kategorisere og kvantifisere funnene. Enkel 

statistikk på funnene ble også gjort i Excel. Kun de LRP som etter diskusjon med 

lege/tverrfaglig team skulle følges opp etter utskrivelse i kommunehelsetjenesten, ble tatt 

med.  
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2.5 Etikk og sikkerhet  

Denne masteroppgaven er vurdert til å bedre kvaliteten på legemiddelbehandlingen til den 

enkelte pasient ved at legemiddelgjennomgang gjennomføres og følges opp.  

Det ble innhentet vurdering fra Regional Etisk Komitè (REK), vedtaksnummer 2018/1850 

REK sør-øst B. Prosjektet ble av REK vurdert til å ikke falle inn under helseforskningslovens 

virkeområde, men komiteen fant videre at man ikke kunne gi dispensasjon fra taushetsplikten 

for tilgang til helseopplysninger, slik at man derfor har innhentet samtykke fra samtlige 

deltagere i prosjektet. Vedtak REK, se vedlegg 1.  

Prosjektet ble videre forelagt personvernombudet i Helse Førde, samt fagdirektør og 

klinikkdirektør medisinsk klinikk Helse Førde, og tilråding ble gitt. For involverte kommuner 

ble prosjektet forelagt helse- og omsorgssjefer for godkjenning (med hensyn til kontakt med 

helsepersonell i de aktuelle bostedskommuner for de inkluderte pasientene).  

Pasientsamtykke for oppfølging ble innhentet. I oppsummeringen av resultater på pasientnivå 

er pasientene avidentifisert med hensyn til alder og kjønn.  

Optimalisering av legemiddelbehandlingen vil være bedre for pasienten med sannsynlig 

mindre bivirkningsrisiko, optimalisering av legemiddeldoser i henhold til organfunksjon og 

komorbiditet, og tettere monitorering av legemiddelbehandlingen. Samarbeid mellom de ulike 

yrkesprofesjonene (lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og farmasøyt) forventes å gi 

økt kvalitet og kunnskapsnivå. 
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3 Resultater  

3.1 Pasientinklusjon og pasientkarakteristika  

Det ble inkludert til sammen 16 pasienter, 3 fra medisinsk sengepost, og 13 fra 

eldremedisinsk poliklinikk, fra de aktuelle bostedskommunene Eid, Bremanger, Gloppen, 

Stryn, Selje eller Vågsøy. Alle pasientene hadde hjelp til legemiddelhåndtering enten fra 

hjemmesykepleie eller institusjon.  

En pasient ble inkludert for senere å bli ekskludert pga at h*n ikke oppfylte inklusjonskriteriet 

med hensyn til antall legemiddel i bruk før LMG. Denne pasienten ble likevel fulgt opp på 

samme måte som alle de andre inkluderte pasientene, men data fra oppfølgingen inngår ikke i 

resultatene.  

Pasientkarakteristika vises i tabell 2.  

Tabell 2: Pasientkarakteristika 

 
n=15 

Gjennomsnittsalder; år (spredning)  81,9 (60-92) 

Kjønn; antall (%)   

     Kvinner 9 (60) 

     Menn 6 (40) 

Pasient inkludert fra; antall (%)  

     Medisinsk sengepost 3 ( 20) 

     Eldremedisinsk poliklinikk 12 (80) 

Type kommunal bistand; antall (%)   

     Hjemmesykepleie  10 (67) 

     Institusjon  5 (33) 
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3.2 Legemiddelrelaterte problemer til oppfølging etter 

legemiddelgjennomgang  

De 15 pasientene ble inkludert etter inklusjonskriteriene som nevnt under studiepopulasjon. 

Alle inkluderte pasienter hadde derfor ett eller flere legemiddelrelaterte problemer til 

oppfølging i kommunehelsetjenesten. De LRP som ble fanget opp av farmasøyt, ble diskutert 

med lege enten alene eller i tverrfaglig team. LRP til oppfølging inkluderer problemstillinger 

fanget opp av lege og farmasøyt.  Alle LRP til oppfølging i kommunehelsetjenesten var 

beskrevet i epikrise etter innleggelse ved medisinsk sengepost, eller etter konsultasjon ved 

eldremedisinsk poliklinikk.  

Det ble totalt avdekket 58 LRP til oppfølging i kommunehelsetjenesten, som gir et 

gjennomsnitt på 3,9 LRP per pasient (spredning 1-8 total, spredning 1-6 institusjon, spredning 

1-8 hjemmesykepleie). De fleste LRPene var knyttet til legemiddelvalg (53 %) eller til 

dosering (40 %).  Antall og klassifisering av LRP funnet fremgår av tabell 3.  

 Tabell 3: Klassifisering av avdekkede legemiddelrelaterte problemer  

Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer avdekket,  N (%) 

1 Legemiddelvalg                                                                                         31 (53) 

2 Dosering                                                                                        23 (40) 

3 Bivirkning                                                                                         1 (2) 

4 Interaksjon                                                                                         - 

5 Avvikende LM-bruk                                                                                           3 (5) 

6 Annet                                                                                             - 

  totalt:                                                                                          58 (100) 

 

I alt 31 LRP omhandlet valg av legemiddel. Av disse representerte «uhensiktsmessig 

legemiddelvalg» 24 % (n= 14) av alle LPR. Vurderingen ble gjort med bakgrunn i pasientens 

alder, komorbiditet, komedikasjon og/eller nedsatt organfunksjon.  I 10 tilfeller (17 %) brukte 

pasienten ett legemiddel der man ikke fant indikasjon for videre behandling. Man fant også 7 

tilfeller (12 %) der man så behov for å ordinere flere legemidler grunnet ubehandlet 

indikasjon.  

I alt 23 LRP omhandlet dosering av legemiddel. Majoriteten av disse var knyttet til for høy 

dosering, 28 % (n= 16) mens 10 % (n= 6) var knyttet til for lav dosering, og i 1 tilfelle ble det 

anbefalt overgang til en annen formulering av legemidlet (ikke-optimal formulering i bruk). 

Totalt 54 av de 58 LRPene (93 %) til oppfølging i kommunehelsetjenesten, var knyttet til 
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enten legemiddelvalg eller dosering. En detaljert fremstilling av LRPene som ble funnet for 

de 15 pasientene fremgår av figur 2.  

 

 

Figur 2: Legemiddelrelaterte problemer (LRP) detaljert for de 15 pasienter som var inkludert  
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Legemiddelvalg - behov for tillegg
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Dosering - for høy dose
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3.3 Oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner 

etter legemiddelgjennomgang i sykehus  

3.3.1 Resultat ved første kontakt etter utskrivelse/poliklinisk konsultasjon 

I studien ble legemiddelintervensjonene som ble anbefalt fra sykehuset, enten etter 

innleggelse ved medisinsk sengepost eller konsultasjon ved eldremedisinsk poliklinikk, fulgt 

opp første gang 2 uker etter at epikrise etter innleggelse/poliklinisk konsultasjon var godkjent. 

Først når epikrise er godkjent, blir denne sendt til fastlege/tilsynslege, og eventuelt til 

hjemmesykepleie, dersom pasient samtykker til dette. 

Ved første kontakt med helsepersonell i pasientens bostedskommune var 45 % av alle 

anbefalte intervensjoner fulgt opp helt. Hele 52 % var ikke fulgt opp. I tillegg kom 2 LRP 

som var delvis fulgt opp. Antall LRP per pasient varierte med en spredning fra 1-8. For 2 av 

de 15 pasientene, pasient 3 og pasient 14 var legemiddelintervensjonene helt eller delvis fulgt 

opp ved første kontakt. Pasient 14 hadde bare ett LRP og dette var fulgt opp ved første 

kontakt.  For pasientene 11, 12, 13 og 15 var ingen av LRPene fulgt opp ved første kontakt. 

Av disse hadde pasient 13 flest anbefalte legemiddelintervensjoner, med 8 LRP til oppfølging.  

Tabell 4 oppsummerer kvantitativt oppfølgingen av LRP ved første kontakt, samlet og per 

pasient.  
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Tabell 4 Oppfølging av anbefalte intervensjoner ved første kontakt. Tabellen viser antall LRP per pasient, grad 

av oppfølging av LRP, hvor pasienten er inkludert fra, og om h*n mottar bistand fra hjemmesykepleie eller 

institusjon.  

 
 

 Intervenert  

Pasient  Inkludert fra Antall LRP Ja Delvis  Nei 

1 SP 6 5  1 

2 EM 3  1 2 

3 SP 4 3 1  
4* EM 5 3  2 

5 EM 6 4  2 

6* EM 3 2  1 

7* EM 6 2  4 

8 EM 2 1  1 

9* EM 5 4  1 

10 EM 2 1  1 

11 EM 3   3 

12 EM 1   1 

13 EM 8   8 

14* SP 1 1   

15 EM 3   3 

  58 26 2 30 

*Institusjonspasient    SP=medisinsk sengepost EM= Eldremedisinsk poliklinikk 

Av de 26 LRPene som var fulgt opp helt ved første kontakt var 10 (38 %) knyttet til 

kategorien «Legemiddelvalg», mens 13 (50 %) var knyttet til kategori «Dosering». De 

resterende 3 LRPene var knyttet til henholdsvis «Bivirkning» og «Avvikende legemiddel-

bruk».  

For de legemiddelrelaterte problemene som var fulgt opp ved første kontakt, ble det fra 

sykepleier/vernepleier ikke angitt spesifikk begrunnelse for hvorfor disse var fulgt opp. Man 

legger til grunn at begrunnelse ligger i anbefalingen fra sykehuslegen.  

Tabell 5 viser oppsummering av hvilke legemiddelintervensjoner som var fulgt opp 

(fullstendig) ved første kontakt med kommunehelsetjenesten, og inkluderer virkestoff, hvilken 

LRP-kategori intervensjonen hører til, samt en kort beskrivelse av anbefalingen.  
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Tabell 5 Status for legemiddelrelaterte problemer som var fulgt opp ved første kontakt. Kun legemiddel som var 

fulgt opp helt ved første kontakt er inkludert i tabellen.  

Pasient Status 1.kontakt 
Legemiddel som er 

fulgt opp  LRP kategori  
Beskrivelse anbefalt 

legemiddelintervensjon 

1 5 av 6 LRP fulgt opp Loratadin Bivirkning 
Anbefaler å endre doseringstidspunkt til 
kveld pga søvnighet. 

    Pantoprazol Dosering  
Anbefaler reduksjon av dose til 
vedlikeholdsdose. 

    Metoprolol  Dosering  Anbefaler dosereduksjon. 

    Propranolol Legemiddelvalg Behov for tillegg.  

    Insulin  Dosering  Høg HbA1c- anbefaler økt dosering insulin. 

2 
0 av 3 LRP fulgt opp 

(fullstendig)       

3 
3 av 4 LRP fulgt opp 

(fullstendig) Solifenacin Legemiddelvalg 

Manglende indikasjon pga permanent 
kateter, samt potensiell bivirkning i form av 
kognitive symptom. 

    Simvastatin Legemiddelvalg 
Anbefaler seponering grunnet komorbiditet, 
samt fine kolesterolverdier. 

    Zopiclone Dosering  Anbefaler dosereduksjon. 

4 3 av 5 LRP  fulgt opp Metoprolol  Dosering  
Ortostatisme og falltendens, anbefaler 
dosereduksjon 

    Hydroxykobalamin Dosering  Anbefaler bytte til annen formulering.  

    Folsyre Legemiddelvalg Behov for tillegg. 

5 4 av 6 LRP fulgt opp Furosemid Dosering  Anbefaler dosereduksjon. 

    Metoprolol  Legemiddelvalg 
Ortostatisme og svimmelhet, tendens til 
bradykardi; anbefaler seponering. 

    Pantoprazol Dosering  
Anbefaler reduksjon av dose til 
vedlikeholdsdose. 

    Insulin  Dosering  
Anbefaler dosereduksjon grunna tendens til 
føling. 

6 2 av 3 LRP fulgt opp Metoprolol  Dosering  
Anbefaler dosereduksjon grunna lavt 
blodtrykk og lav puls.  

    Hydroxycin Legemiddelvalg 
Uhensiktsmessig legemiddel. Kognitiv svikt, 
manglende indikasjon. 

7 2 av 6 LRP fulgt opp Budesonid/formoterol Avvikende lm-bruk Anbefaler oppfølging av inhalasjonsteknikk.  

    Tiotropiumbromid Avvikende lm-bruk Anbefaler oppfølging av inhalasjonsteknikk. 

8 1 av 2 LRP fulgt opp Rivaroxaban Dosering  Anbefaler dosereduksjon i hht nyrefunksjon. 

9 4 av 5 LRP fulgt opp Prednisolon  Dosering  
Anbefaler nedtrapping og deretter 
seponering. 

    Escitalopram  Legemiddelvalg 
Anbefaler seponering. Vurdert manglende 
indikasjon for fortsatt bruk.  

    Atorvastatin  Legemiddelvalg 
Anbefales seponert med bakgrunn i alder og 
komorbiditet. 

    Atenolol Dosering  
Anbefaler nedtrapping for så seponering. 
Lav i blodtrykk og puls.  

10 1 av 2 LRP fulgt opp Doksazosin Legemiddelvalg 
Anbefales seponert grunnet lavt blodtrykk. 
Uklar indikasjon. 

11 0 av 3 LRP fulgt opp        

12 0 av 1 LRP fulgt opp       

13 0 av 8 LRP fulgt opp       

14 1 av 1 LRP fulgt opp Pregabalin  Legemiddelvalg 
Anbefaler seponering- pasient  sensitiv for 
legemiddel med CNS-virkning. 

15 0 av 3 LRP fulgt opp       
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Av LRP med delvis oppfølging eller manglende oppfølging var 21 (66 %) knyttet til LRP- 

kategorien «Legemiddelvalg», og 10 (31 %) knyttet til kategorien «Dosering». Det resterende 

LRP med manglende oppfølging var knyttet til kategorien «avvikende legemiddelbruk-

helsepersonell», jamfør tabell 6.  

Ved manglende oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner, ble sykepleier/vernepleier 

i aktuell enhet, hjemmesykepleie eller institusjon, spurt om årsak til manglende oppfølging. 

Tabell 6 oppsummerer status etter første kontakt med sykepleier/vernepleier i pasientenes 

bostedskommuner for de LRP som ikke var fulgt opp 2 uker etter epikrise var sendt fra 

sengepost/poliklinikk. Tabellen inkluderer hvilke legemidler dette gjaldt, LRP kategori slik 

oppsummert over, beskrivelse av anbefalingen, sykepleier-/vernepleiers vurdering knyttet til 

manglende oppfølging, og kategorisering av den manglende oppfølgingen etter 

årsakskategori; «Faglig», «System» eller «Ubegrunnet». 

I kategori «Legemiddelvalg» var LRPene som manglet oppfølging knyttet til anbefalinger om 

seponering, uhensiktsmessig legemiddelvalg, behov for tillegg av legemiddel, manglende 

indikasjon, anbefalinger om legemiddelbytte med bakgrunn i nyrefunksjon, potensiale for 

bivirkninger eller manglende effekt, samt anbefaling om endring av legemiddelform. For LRP 

som manglet oppfølging i kategorien «Dosering», var både anbefalinger om opp- og 

nedjustering av dose.
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Tabell 6 Status etter første kontakt for legemiddelrelaterte problem (LRP). LRP som ikke er fulgt opp/ kun delvis fulgt opp er inkludert i tabellen. Begrunnelse for manglende 

oppfølging fremkommer inndelt etter faglig, ubegrunnet eller system. 

Pasient Status 1.kontakt 
Legemiddel som 
ikke er fulgt opp LRP kategori Beskrivelse av anbefalt legemiddelintervensjon Begrunnelse for manglende endring ved 1.kontakt 

1 5 av 6 LRP fulgt opp Furosemid Legemiddelvalg Anbefaler annen formulering av legemidlet. 
Endring effektuert i første omgang av hjspl, fastlege endrer tilbake pga manglende 
begrunnelse for endret legemiddelform (faglig). 

2 0 av 3 LRP fulgt opp (helt) Fluvastatin  Legemiddelvalg Anbefaler bytte til annet lm i samme ATC-gruppe. Legemiddel seponert, ikke reinnsatt annet virkestoff (faglig). 

    Escitalopram Legemiddelvalg Manglende effekt- anbefaler bytte til annet antidepressiva. Endring anbefalt ved opphold institusjon. Manglende søknad og plass (system). 

    Memantine Legemiddelvalg Ubehandlet indikasjon. Endring anbefalt ved opphold institusjon. Manglende søknad og plass (system). 

3 3 av 4 LRP fulgt opp Candesartan Dosering Anbefaler monitorering av dose og evnt seponering. Monitorering gjennomført. Ulik vurdering av blodtrykksmål på sykehus og i kommune (faglig). 

4 3 av 5 LRP fulgt opp Apixaban Legemiddelvalg Anbefaler bytte av legemiddel pga nedsatt nyrefunksjon. Ikke spesifikt begrunnet, men økt monitoreringskrav ved bytte nevnes (faglig). 

    Pantoprazol Legemiddelvalg Mulig ubehandlet indikasjon. Ubegrunnet. 

5 4 av 6 LRP fulgt opp Allopurinol Dosering Anbefaler doseøkning. Ubegrunnet. 

    Melatonin Legemiddelvalg Mulig ubehandlet indikasjon. Ubegrunnet. 

6 2 av 3 LRP fulgt opp Kolekalsiferol  Legemiddelvalg Anbefaler seponering på bakgrunn av nyrefunksjon. Ubegrunnet. 

7 2 av 6 LRP fulgt opp Bisoprolol Dosering Anbefaler dosereduksjon. Epikrise ikke mottatt/funnet ved institusjon (system). 

    Rivastigmin Dosering Anbefaler doseøkning.  Epikrise ikke mottatt/funnet ved institusjon(system).  

    Simvastatin Legemiddelvalg Anbefaler seponering.  Epikrise ikke mottatt/funnet ved institusjon (system). 

    Zopiclone Legemiddelvalg Anbefaler seponering.  Epikrise ikke mottatt/funnet ved institusjon (system). 

8 1 av 2 LRP fulgt opp Allopurinol Dosering Anbefaler kontroll blodprøve og evnt doseøkning.  Aktuelle endring ikke kommentert i e-melding fra lege (ubegrunnet). 

9 4 av 5 LRP fulgt opp Memantine Avvikende lm-bruk Avvikende legemiddelbruk- helsepersonell. Skifte av omsorgsnivå. Seponert legemiddel gis fortsatt ved institusjonen (system). 

10 1 av 2 LRP fulgt opp Metformin Legemiddelvalg Anbefaler seponering.  Aktuelle endring ikke kommentert i e-melding fra lege (ubegrunnet). 

11 0 av 3 LRP fulgt opp Citalopram Legemiddelvalg Indikasjon mangler.  Fastlege uenig i vurdering fra poliklinikken (faglig). 

    Oxazepam Legemiddelvalg Ubehandlet indikasjon.  Fastlege uenig i vurdering fra poliklinikken (faglig). 

    Donepezil Legemiddelvalg Ubehandlet indikasjon.  Fastlege betenkt mht  re-innsetting av legemiddel (faglig). 

12 0 av 1 LRP fulgt opp Bumetanid Legemiddelvalg Indikasjon mangler.  HJSPL har ikke mottatt epikrise, og har ikke kunnet minne på til fastlegen (system). 

13 0 av 8 LRP fulgt opp Kobalamin/folsyre Legemiddelvalg Indikasjon mangler.  Fastlege ferie (system). 

    Kolekalsiferol  Legemiddelvalg Indikasjon mangler.  Fastlege ferie (system). 

    Simvastatin Legemiddelvalg Anbefaler bytte til annet lm i samme ATC-gruppe. Fastlege ferie (system). 

    Fesoterodin Legemiddelvalg Uhensiktsmessig legemiddelvalg.  Fastlege ferie (system). 

    Levothyroxin Dosering Anbefaler dosereduksjon.  Fastlege ferie (system). 

    Nitrazepam Legemiddelvalg Anbefaler seponering.  Fastlege ferie (system). 

    Mirtazepin Dosering Anbefaler dosereduksjon.  Fastlege ferie (system). 

    Allopurinol Dosering Anbefaler dosereduksjon.  Fastlege ferie (system). 

14 1 av 1 LRP fulgt opp          

15 0 av 3 LRP fulgt opp Simvastatin Legemiddelvalg Anbefaler bytte til annet lm i samme ATC-gruppe. HJSPL har ikke fått melding fra fastlege etter at pasient var på poliklinikken (system). 

    Gabapentin Dosering Anbefaler doseøkning.  HJSPL har ikke fått melding fra fastlege etter at pasient var på poliklinikken (system). 

    Sertralin  Dosering Anbefaler doseøkning.  HJSPL har ikke fått melding fra fastlege etter at pasient var på poliklinikken (system). 
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Ved kontakt første gang 2 uker etter at epikrise var godkjent/sendt fra sykehus, ser man av 

tabell 6 at begrunnelse for manglende oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner er 

flere; manglende kontakt mellom hjemmesykepleien og fastlege, ferietid, manglende 

oppfølging grunnet manglende overgang til økt omsorgsnivå i kommunen, uenighet faglig 

med hensyn til om vurderingen som var gjort på sykehuset mv. I tillegg var det for en del av 

de legemiddelrelaterte problemene ikke angitt begrunnelse for hvorfor endring ikke var utført.  

For enkelte av pasientene var noen LRP fulgt opp, andre ikke. Det var ikke alltid angitt 

begrunnelse for hvorfor noen og ikke alle LRP var fulgt opp.  

Tabell 4 og tabell 6 viser at det var totalt 32 LRP med manglende eller delvis manglende 

oppfølging. Av kolonne «Begrunnelse for manglende endring» i tabell 6 fremgår de 

begrunnelser som ble oppgitt av sykepleier/vernepleier ved kontakt, kategorisert i «Faglig», 

«System» og «Ubegrunnet». Figur 3 viser fordelingen av årsaker for LRP med manglende 

eller delvis manglende oppfølging. 

 

 

 

Figur 3 Begrunnelse for delvis oppfølging og manglende oppfølging ved 1.kontakt etter årsak: «System», 

«Faglig» og «Ubegrunnet».  

 

Hele 19 av 32 LRP med manglende eller delvis manglende oppfølging faller inn under 

kategorien «System», 7 faller inn under kategorien «Faglig», og 6 i kategorien «Ubegrunnet».  

197

6

Første kontakt- Begrunnelser for manglende 
oppfølging (kategorisert etter årsak)

System Faglig Ubegrunnet
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3.3.2 Resultat ved andre kontakt etter utskrivelse/poliklinisk konsultasjon  

Fire uker etter at epikrise fra innleggelse/poliklinisk konsultasjon var godkjent, og 2 uker etter 

første kontakt, ble sykepleier/vernepleier i aktuelle enhet som pasient mottok bistand til 

legemiddelhåndtering fra, kontaktet på nytt.  

Fokus ved denne kontakten var todelt. Oppfølgingen av anbefalte legemiddelintervensjoner 

ble etterspurt på nytt for de intervensjoner som ikke var fulgt opp ved 1. kontakt. I tillegg til 

dette ble det i samtalene med sykepleier/vernepleier etterspurt effekter av de 

legemiddelendringer som var gjennomført som anbefalt, samt effekter av manglende 

legemiddelintervensjon (disse resultatene presenteres under 3.3.3 Effekt av 

legemiddelgjennomgang og legemiddelintervensjon for den enkelte pasient).  

Tabell 7 viser oppsummert kvantitativ oppfølging av LRP ved 1. kontakt og ved 2. kontakt.  

Tabell 7 Oppsummering av oppfølging av de avdekkede legemiddelrelaterte problem ved henholdsvis 1. og 

2.kontakt (kvantitativt).  

  
  
 Pasient  

 

   
2 uker  
Intervensjon?  

 4 uker 
Intervensjon?  

 

 
 
 
Inkludert 

fra 

Antall LRP 
per 
pasient  Ja Delvis Nei 

LRP 
helt/delvis 
fulgt opp 

(%) 
Ja Delvis Nei 

Endring 
fra 
1.kontakt 

LRP 
helt/delvis 
fulgt opp 

(%) 

1 SP 6 5   1 83% 5  1 - 83% 

2 EM 3   1 2 33%  1 2 - 33% 

3 SP 4 3 1   100% 3 1  - 100% 

4* EM 5 3   2 60% 4  1 Ja 80% 

5 EM 6 4   2 67% 5  1 Ja 83% 

6* EM 3 2   1 67% 2  1 - 67% 

7* EM 6 2   4 33% 2  4 - 33% 

8 EM 2 1   1 50% 2   Ja 100% 

9* EM 5 4   1 80% 4 1  Ja 100% 

10 EM 2 1   1 50% 1  1 - 50% 

11 EM 3     3 0%   3 - 0% 

12 EM 1     1 0% 1   Ja 100% 

13 EM 8     8 0% 1  7 Ja 12,5% 

14* SP 1 1     100% 1   - 100% 

15 EM 3     3 0% 2  1 Ja 67% 

 SUM  58 26 2 30 48% 33 3 22  62% 

*Institusjonspasient  SP= medisinsk sengepost EM= eldremedisinsk poliklinikk  
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Tallene i tabell 7 viser at det ved 2. kontakt var flere intervensjoner som var blitt fulgt opp 

helt, med en endring fra 26 til 33, i tillegg til endring fra 2 til 3 LRP som var delvis fulgt opp. 

I alt var 62 % av LRPene helt eller delvis fulgt opp etter 4 uker. I forhold til første kontakt var 

det nå 5 pasienter hvor alle LRP var helt eller delvis fulgt opp, henholdsvis for pasient 3, 8, 9, 

12 og 14, mot bare pasient 3 og 14 ved første kontakt. For pasient 13 som hadde flest LRP 

med 8 anbefalte intervensjoner, var det kun ett LRP som var fulgt opp ved 2. kontakt etter 4 

uker.  

Det er endring i oppfølgingen av anbefalte legemiddelintervensjoner for 7 av 15 pasienter 

mellom 1. og 2. gang man tok kontakt med helsepersonell i pasientens bostedskommune. Det 

er videre en endring i begrunnelse for manglende oppfølging av LRP.  Tabell 8 viser status 

etter 2. kontakt med hensyn til hvilke intervensjoner som var fulgt opp, og begrunnelse for 

manglende eller delvis manglende oppfølging ved 2. kontakt. Den viser også hvilke pasienter 

som hadde endring i oppfølging fra 1. kontakt, og hvilke legemiddel dette gjaldt. 
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Tabell 8 Status etter andre kontakt for legemiddelrelaterte problem (LRP). Tabellen inkluderer legemiddel med LRP som ikke er fulgt opp/delvis fulgt opp, beskrivelse av 

anbefaling, samt begrunnelse for manglende oppfølging inndelt etter faglig, system og ubegrunnet. Tabellen viser videre endring fra 1. til 2. kontakt.   

Pasient Status 2.kontakt  

Legemiddel som ikke 
er fulgt opp/kun 
delvis fulgt opp Beskrivelse av anbefalt legemiddelintervensjon Begrunnelse for manglende endring ved 2.kontakt  Endring 

Legemiddel 
fulgt opp fra 
1.kontakt 

1 5 av 6 LRP fulgt opp Furosemid Anbefaler annen formulering av legemidlet 
Endring effektuert i første omgang av hjspl, fastlege endrer tilbake pga 

manglende begrunnelse for endret legemiddelform (faglig). NEI   

2 0 av 3 LRP fulgt opp (helt) Fluvastatin Anbefaler bytte til annet lm i samme ATC-gruppe Legemiddel seponert, ikke re-innsatt annet virkestoff (faglig). NEI   

   Escitalopram 
Manglende effekt. Anbefaler bytte til annet 

antidepressiva. Endring anbefalt ved institusjon. Manglende søknad og plass (system).     

   Memantine Ubehandlet indikasjon. Endring anbefalt ved institusjon. Manglende søknad og plass (system).     

3 3 av 4 LRP fulgt opp Candesartan Anbefaler monitorering og evnt seponering. 
Monitorering gjennomført. Ulik vurdering av blodtrykksmål på sykehus og i 

kommune (faglig). NEI   

4 4 av 5 LRP fulgt opp Apixaban Anbefaler bytte av lm grunnet nedsatt nyrefunksjon. Økt monitoreringskrav ved bytte til Marevan (faglig). JA Pantoprazol 

5 5 av 6 LRP fulgt opp Allopurinol Anbefaler doseøkning. Ubegrunnet. JA Melatonin 

6 2 av 3 LRP fulgt opp Kolekalsiferol Anbefaler seponering på bakgrunn av  nyrefunksjon.  Ubegrunnet. NEI   

7 2 av 6 LRP fulgt opp Bisoprolol Anbefaler dosereduksjon. Epikrise nå mottatt men ikke fulgt opp (system). NEI   

   Rivastigmin Anbefaler doseøkning. Epikrise nå mottatt men ikke fulgt opp (system).    

   Simvastatin Anbefaler seponering. Epikrise nå mottatt men ikke fulgt opp (system).    

   Zopiclon Anbefaler seponering. Epikrise nå mottatt men ikke fulgt opp (system).    

8 2av 2 fulgt opp      JA Allopurinol  

9 4 av 5 LRP fulgt opp Memantine Avvikende lm-bruk- helsepersonell.  Oppfølging er startet  siden sist (system). JA   

10 1 av 2 LRP fulgt opp Metformin Anbefaler seponering. Aktuelle endring ikke kommentert i e-melding fra lege (ubegrunnet). NEI   

11 0 av 3 LRP fulgt opp Citalopram Indikasjon mangler.  Fastlege uenig i vurdering fra poliklinikken (faglig). NEI   

   Oxazepam Ubehandlet indikasjon. Fastlege uenig i vurdering fra poliklinikken (faglig).    

   Donepezil Ubehandlet indikasjon. Fastlege betenkt mht re-innsetting av legemiddel (faglig).     

12 1 av 1 LRP fulgt opp      JA Bumetanid 

13 1 av 8 LRP fulgt opp Kobalamin/folsyre Indikasjon mangler.  Ubegrunnet. JA Fesoterodin 

   Kolekalsiferol Indikasjon mangler.  Ubegrunnet.    

   Simvastatin Anbefaler bytte til annet lm i samme ATC-gruppe Ubegrunnet.    

   Levothyroxin Anbefaler dosereduksjon. Ubegrunnet.    

   Nitrazepam Anbefaler seponering. Ubegrunnet.    

   Mirtazapin Anbefaler dosereduksjon. Ubegrunnet.    

   Allopurinol Anbefaler dosereduksjon. Ubegrunnet.    

14 1 av 1 LRP fulgt opp      NEI   

15 2 av 3 LRP fulgt opp Sertralin Anbefaler doseøkning. Pasient ønsker ikke selv å øke dosen, fastlege enig (faglig). JA 
Gabapentin 
/simvastatin 
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Tabell 8 viser et skifte i begrunnelser for delvis og manglende oppfølging av LRP fra første 

kontakt til andre kontakt. Ved 2. kontakt er det nå flere begrunnelser i kategoriene 

«Ubegrunnet» og «Faglig» og færre i kategorien «System». Det er å forvente at færre LRP 

kategoriseres i «System» ved 2. kontakt, all den tid man da har hatt bedre tid for å spore opp 

og vurdere mottatte epikriser, samt at fastlege er tilbake fra ferie.  

Figur 4 viser kategoriseringen av de 25 LRP med manglende eller delvis manglende 

oppfølging etter 2. kontakt.  

 

 

Figur 4 Begrunnelse for delvis oppfølging og manglende oppfølging ved 2. kontakt etter årsak: «System», 

«Faglig» og «Ubegrunnet».  

 

Hele 10 av LRP med manglende oppfølging ved andre kontakt er i kategori «Ubegrunnet». 

Pasient 13 hadde 8 LRP, 7 av dem med manglende oppfølging etter 2. kontakt, og alle disse 

plasseres ved 2. kontakt i kategori «Ubegrunnet». 

Av de 58 LRPene som ble avdekket, ble totalt 36 (62 %) helt eller delvis fulgt opp i løpet av 

oppfølgingsperioden. Tabell 9 viser de legemiddelrelaterte problemene sortert etter 

legemiddel/virkestoff, knyttet til LRP-hovedkategori, og med beskrivelse av anbefaling. 

Tabellen angir videre om oppfølging var gjennomført eller ikke 2 uker og 4 uker etter 

godkjent epikrise for hvert enkelt LRP knyttet til aktuelt virkestoff.  

7

8

10

Andre kontakt- Begrunnelser for manglende 
oppfølging ( kategorisert etter årsak)

System Faglig Ubegrunnet
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Tabell 9 Legemiddelrelaterte problemer oppsummert på virkestoff (sortert etter ATC-hovedgruppe) og knyttet til 

LRP-kategori, beskrivelse av anbefaling og om oppfølging ble gjennomført.  

Legemiddel Beskrivelse av anbefaling LRP-hovedkategori 

Intervensjon 
fulgt opp etter 
2 uker  

Intervensjon 
fulgt opp etter 
4 uker  

Pantoprazol Anbefaler reduksjon av dose til vedlikeholdsdose. Dosering  Ja  
Pantoprazol Anbefaler reduksjon av dose til vedlikeholdsdose. Dosering  Ja  
Pantoprazol Mulig ubehandlet indikasjon. Legemiddelvalg  Nei  Ja 

Insulin  Høy HbA1c- anbefaler økt dosering insulin.  Dosering  Ja  
Insulin  Anbefaler dosereduksjon pga tendens til føling.  Dosering  Ja  
Metformin Anbefaler seponering.  Dosering  Nei  Nei  

Kolekalsiferol Anbefaler seponering på bakgrunn av nyrefunksjon.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Kolekalsiferol Indikasjon mangler.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Kobalamin, folsyre  Indikasjon mangler. Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Apixaban Anbefaler bytte av legemiddel grunnet nedsatt nyrefunksjon.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Rivaroxaban Anbefaler dosereduksjon i hht nyrefunksjon.  Dosering  Ja  
Hydroxocobalamin Anbefaler bytte til annen formulering.  Dosering  Ja  
Folsyre Behov for tillegg.  Legemiddelvalg  Ja  
Doksazosin Anbefaler seponering grunnet lavt blodtrykk. Uklar indikasjon.  Legemiddelvalg  Ja  
Furosemid Anbefaler dosereduksjon. Dosering  Ja  
Furosemid Anbefaler annen formulering av legemidlet.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Bumetanid Indikasjon mangler.  Legemiddelvalg  Nei  Ja 

Propranolol Behov for tillegg.  Legemiddelvalg  Ja  
Metoprolol Ortostatisme og falltendens- anbefaler dosereduksjon. Dosering  Ja  
Metoprolol Anbefaler dosereduksjon grunna lavt blodtrykk og lav puls. Dosering  Ja  
Metoprolol Ortostatisme og svimmelhet, anbefaler dosereduksjon. Legemiddelvalg  Ja  
Metoprolol  Anbefaler dosereduksjon. Dosering  Ja  

Atenolol 
Anbefaler nedtrapping for så seponering. Lav i blodtrykk og 
puls.  Dosering  Ja  

Bisoprolol Anbefaler dosereduksjon.  Dosering  Nei  Nei  

Candesartan Anbefaler monitorering av dose og evnt seponering. Dosering  Delvis Delvis 

Simvastatin 
Anbefaler seponering grunnet komorbiditet, samt fine 
kolesterolverdier.  Legemiddelvalg  Ja  

Simvastatin Anbefaler bytte til annet legemiddel i samme ATC-gruppe. Legemiddelvalg  Nei  Ja 

Simvastatin Anbefaler seponering.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Simvastatin Anbefaler bytte til annet legemiddel i samme ATC-gruppe.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Fluvastatin Anbefaler bytte til annet legemiddel i samme ATC-gruppe. Legemiddelvalg  Delvis Ja 

Atorvastatin Anbefales seponert med bakgrunn i alder og komorbiditet.  Legemiddelvalg  Ja  
Fesoterodin Uhensiktsmessig legemiddelvalg.  Legemiddelvalg  Nei  Ja 

Solifenacin 
Manglende indikasjon grunnet permanent kateter, samt 
potensiell bivirkning i form av kognitive symptom. Legemiddelvalg  Ja  

Prednisolon Anbefaler nedtrapping og deretter seponering. Dosering  Ja  
Levothyroxin Anbefaler dosereduksjon. Dosering  Nei  Nei  

Allopurinol  Anbefaler kontroll blodprøve og evnt doseøkning. Dosering  Nei  Ja 

Allopurinol  Anbefaler doseøkning.  Dosering  Nei  Nei  

Allopurinol  Anbefaler dosereduksjon.  Dosering  Nei  Nei  

Gabapentin Anbefaler doseøkning.  Dosering  Nei  Ja 

Pregabalin 
Anbefaler seponering- pasient sensitiv for legemiddel med 
CNS-virkning.  Legemiddelvalg  Ja  

Oxazepam Ubehandlet indikasjon. Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Hydroxycin 
Uhensiktsmessig legemiddel. Kognitiv svikt, manglende 
indikasjon.  Legemiddelvalg  Ja  

Nitrazepam Anbefaler seponering.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Zopiclon Anbefaler dosereduksjon. Dosering  Ja  
Zopiclon Anbefaler seponering.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Melatonin Mulig ubehandlet indikasjon.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Citalopram Indikasjon mangler.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Setralin Anbefaler doseøkning.  Dosering  Nei  Nei  

Escitalopram 
Anbefaler seponering. Vurdert manglende indikasjon for 
fortsatt bruk.  Legemiddelvalg  Ja  

Escitalopram Manglende effekt- anbefaler bytte av antidepressiva. Legemiddelvalg  Nei  Ja 

Mirtazapin Anbefaler dosereduksjon. Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Donepezil Ubehandlet indikasjon. Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Rivastigmin Anbefaler doseøkning.  Dosering  Nei  Nei  

Memantin Manglende seponering av helsepersonell. Avvikende lm-bruk Nei  Delvis 

Memantin Ubehandlet indikasjon.  Legemiddelvalg  Nei  Nei  

Budesonid/formoterol Anbefaler oppfølging av pasientens inhalasjonsteknikk. Avvikende lm-bruk Ja  
Tiotropiumbromid Anbefaler oppfølging av pasientens inhalasjonsteknikk. Avvikende lm-bruk Ja  
Loratadin Anbefaler å endre doseringstidspunkt pga søvnighet. Bivirkning Ja  
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Tabell 9 viser at av de 31 LRP i kategori «Legemiddelvalg» var 11 (35 %) helt eller delvis 

fulgt opp etter 2 uker, og 16 (52 %) fulgt opp ved kontakt 4 uker etter epikrise var sendt. Hele 

48 % av LRPene i kategori «Legemiddelvalg» ble derfor ikke fulgt opp i 

kommunehelsetjenesten i løpet av hele oppfølgingsperioden.  

Av de 23 LRP i kategori «Dosering» var 14 av disse (61 %) helt eller delvis fulgt opp ved 

kontakt 2 uker etter at epikrise var sendt. Etter 4 uker var 16 (70 %) av LRPene i kategori 

dosering helt eller delvis fulgt opp. Dette tyder på at intervensjon med hensyn til dosering er 

enklere å følge opp og gjennomføre, enn endring av legemiddelbehandling. 
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3.3.3 Effekt av legemiddelgjennomgang og legemiddelintervensjon for 

den enkelte pasient  

Ved andre kontakt var fokus for oppfølgingen todelt. I tillegg til å på nytt etterspørre 

oppfølgingen av anbefalte legemiddelintervensjoner, hadde kontakten med 

sykepleier/vernepleier nå også fokus på å etterspørre effekten av legemiddelendringene, 

eventuelt effekten av manglende legemiddelendring hos den enkelte pasient.  

Det ble etterspurt effekter både knyttet til objektive mål som blodtrykk, puls, blodsukker mv, 

men også subjektive mål basert på observasjoner gjort av helsepersonellet rundt pasient, for 

eksempel falltendens, somnolens, våkenhet og kvalme.  

Tabell 10.1-10.15 viser status etter legemiddelgjennomgang for den enkelte pasient, med 

hensyn til hvilken betydning/effekt som kunne observeres etter de legemiddelendringer som 

ble anbefalt. Tabellene tar for seg effekter av de legemiddelintervensjoner som ble fulgt opp, 

samt effekt av manglende legemiddelintervensjon for de 15 inkluderte pasientene.  
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Tabell 10.1: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 1 

Pasient 1   Inkludert fra medisinsk sengepost  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie   

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT(anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Loratadin 

Tretthet. Anbefaler 

endring av 

doseringstidspunkt til 
kveld.  

/mindre tretthet på 
dagtid 

Ingen observert endring mht tretthet. Har ikke vært 
oppmerksomme på det, selv om det står i epikrise.  

Pantoprazol  

Dosereduksjon til 

vedlikeholdsdose. /mer refluksplager 

Det er ikke gitt tilbakemelding fra pasient om økning i 

refluksplager etter doseendring.  

Metoprolol  

Lm seponert grunnet 

overgang til uselektiv 

betablokker. Satt inn igjen 

i lav dose grunnet 

flimmer i kombinasjon 
med uselektiv. 

BT, puls/svimmelhet, 
falltendens  

BT og puls er ikke målt slik anbefalt. Pasient har ikke gitt 
tilbakemelding om svimmelhet. Har ikke hatt fall.  

Propranolol 

Flimmer fra før; endret til 

uselektiv betablokker for 
å dekke flere 

indikasjoner. 

BT, puls/svimmelhet, 

falltendens  Som over. 

Insulatard  

Doseøkning anbefalt på 

bakgrunn av blodsukker 
og HbA1c. Blodsukker  

Tolerert endring godt. Ingen målinger med føling etter 
doseøkning.  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp)   

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Furosemid  

Anbefaler overgang fra 

depot til vanlig furosemid 
i første omgang. 

Indikasjon er hovne 

føtter. 

BT, puls/svimmelhet, 
falltendens, hyppig 

vannlating, hovne 

føtter 

Blodtrykk er ikke målt. Sykepleier/vernepleier kjenner ikke til 

om pasient springer hyppig på toalettet.   

TOTALVURDERING    

Sykepleier/vernepleier vurderer pasientens tilstand til å være tilnærmet lik som før sykehusinnleggelse, evnt noe bedre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Tabell 10.2: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 2 

Pasient 2 Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie 

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Fluvastatin 

Anbefaler overgang til 

ekvipotent dose av 
atorvastatin.  LDL-kontroll/ 

LDL-kontroll ikke gjennomført (anbefalt innen 4-8uker). 

Seponert sekundærprofylaktisk behandling med statin. Ingen 
subjektive effekter av seponering observert.  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Memantin 

Ubehandlet indikasjon. 
Anbefaler oppstart av 

antidemensmedisin. /bedring kognitivt  

Fra poliklinikk anbefaling om at oppstart skjer ved opphold 
sykehjem. Venter på dette, og legemiddel derfor ikke startet. 

Effekt kan derfor ikke vurderes.  

Escitalopram 

Manglende effekt tross 

relativt høy dose for alder. 
Anbefaler bytte til annet 

antidepressiva.  

/bedring i 

depresjonssymptom 

Fra poliklinikk anbefaling om at bytte skjer ved opphold 
sykehjem. Venter på dette, og bytte ikke gjennomført. Pasient 

fremdeles nedstemt.  

TOTALVURDERING  

 Hjemmesykepleien vil etterlyse plan for medikamentendringer, dersom plan for økt omsorgsnivå ikke gjennomføres.  

 

 

Tabell 10.3: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 3 

Pasient 3 Inkludert fra medisinsk sengepost  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie 

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Solifenacin 

Permanent kateter. 

Forvirring. Manglende 
indikasjon og bivirkninger.  

/obstipasjonstendens, 
bedring mht kognitiv 

funksjon, mindre 

forvirring, forverring 
mht urinlekkasje  

Ikke økte plager mht vannlating. Tendens til diare etter 

seponering. Ingen forvirring etter hjemkomst. Forvirringen 

under innleggelsen, kan ha årsak i innleggelsen i seg selv, i 
tillegg til legemidlet.  

Simvastatin  

Lav LDL. Pga dette samt 
komorbiditet og alder 

anbefales seponering.  

Kontroll 

LDL/stivhet/smerter  

Fremdeles litt stivhet på morgen, men bra utover dag. 
Vanskelig å si om det er bedring. Kolesterolprøver ikke 

tatt.  

Zopiclone 

Anbefaler dosereduksjon fra 
7,5 mg til 5 mg i første 

omgang.  

/søvnkvalitet, reaksjon 

på dosereduksjon 

Pasient ønsket ikke dosejustering. Dosejustering likevel 

gått fint, god søvnkvalitet på justert dose.  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål 

Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende 

endring)  

Candesartan 

Anbefaler kontroll BT etter 

utskrivelse. Tendens til lavt 
BT under innleggelse. Hvis 

fortsatt lav, anbefales 

seponering av candesartan. 

BT-

kontroll/falltendens, 

svimmelhet 

(Delvis fulgt opp). Kontroll BT er gjennomført, men med 
fortsatt lave verdier som under innleggelse. Ulik 

oppfattelse av lavt BT for alder mellom sykehus og 

hjemmesykepleie. Ikke hatt fall.  

TOTALVURDERING   

Ingen nye plager tilkommet etter medisinendringene, men trolig mindre behov for laksantia etter seponering av Vesicare. 

Blodprøvekontroll ikke gjennomført ennå (kolesterol).  
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Tabell 10.4: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 4 

Pasient 4 Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Institusjon  

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Metoprolol 

Ortostatisme ved ortostatisk 

test. Anbefaler 
dosereduksjon.  

BT, puls/svimmelhet, 
falltendens  

Bedring mht svimmelhet etter nedjustering av dose. BT 

mål og puls også tilfredsstillende (uregelmessig grunnet 
atrieflimmer). 

Kobalamin 

Anbefaler overgang til 

peroralt tilskudd. Blodprøvekontroll/ 

Bruker peroralt kombinasjonspreparat. 

Blodprøvekontroll planlagt.  

Folsyre Ubehandlet mangel folsyre. Blodprøvekontroll/ 

Bruker peroralt kombinasjonspreparat. 

Blodprøvekontroll planlagt.  

Pantoprazol  
Mulig ubehandlet indikasjon. 
Anbefaler behandlingsforsøk.  

/bedring i svelgfunksjon, 

problemer med 
metthetsfølelse. 

LPR fulgt opp, men legemiddel er ikke startet. Vurdert 

som mulig ubehandla indikasjon hos eldremedisinsk 

poliklinikk, avklart ved sykehjem at det ikke er 
indikasjon.  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål 

Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende 

endring)  

Apixaban  

Anbefaler overgang til 

warfarin grunnet 
nyrefunksjon, og økt 

falltendens. 

INR hvis 

skifte/blødningstendens  

Anbefaling om seponering av Eliquis og bytte til 

warfarin grunnet nyrefunksjon. Ikke gjennomført 

endring da man ikke ønsker regime med mye 
blodprøvekontroll. INR ikke aktuell.  Ikke observert økt 

blødningstendens.  

TOTALVURDERING   

Sykepleier/vernepleier angir at pasient er stabil i funksjon, bedring mht svimmelhet etter endring metoprolol. Ikke tatt blodprøver for 

kontroll kobalamin/folsyre. Ikke observert økt blødningstendens. 
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Tabell 10.5: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 5 

Pasient 5 Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie 

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse 

av anbefaling 

Objektive mål/subjektive 

mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Furosemid  

Allerede anbefalt 

reduksjon av dose 

ved annen lege. EM 
følger opp 

anbefaling. 

Indikasjon hovne 
ben.  

BT, puls/svimmelhet, hovne 
ben, støttestrømper i bruk ? 

Pasient skeptisk til endring, ønsker ikke bruk av 
støttestrømper. Mindre svimmel. Bedring i blodtrykksmål(ikke 

like lavt). Puls er målt men ikke angitt, antas av 

sykepleier/vernepleier at man i alle fall ikke har funnet 
bradykardi. 

Metoprolol  

Positiv ortostatisk 

test. Anbefalt å 

seponere 
betablokker som før 

konsultasjon 

allerede bruker i lav 
dose. BT,puls/svimmelhet  BT bedre ved kontroll ( ikke like lavt). Mht puls, se over.   

Pantoprazol  

Anbefalt 

dosereduksjon til 
vanlig 

vedlikeholdsdose /økte plager med sure oppstøt 

Ikke angitt økte plager med sure oppstøt. Pasient antas å 

tolerere dosejustering. 

Insulin  

Anbefalt 
doseendring for 

forbedret HbA1c 

blodsukkermåling/tendens til 

føling  

Pasient styrer insulin og blodsukkerkontroll selv. 

Hjemmesykepleien har notert seg endringer og nye doseringer. 
Har ikke etterspurt aktivt hvordan det går mht nye doser, men 

pasient har ikke gitt tilbakemelding om følinger.  

Melatonin  

Mulig ubehandlet 
indikasjon. Pasient 

angir dårlig søvn 

ved konsultasjon 

EM. /søvnkvalitet Ikke startet, men heller ikke indikasjon slik det fremgår.  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse 

av anbefaling 

Objektive mål/subjektive 

mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Allopurinol  

Anbefalt 

doseøkning 

allopurinol på 
bakgrunn av 

uratnivå.  

kontroll urat/symptom 

urinsyregikt 

Hjemmesykepleien vet ikke om kontroll urat er gjennomført. 

Ikke symptom på nytt anfall av urinsyregikt.  

TOTALVURDERING   

Hovedplage for pasient har vært svimmelhet. Dette er i bedring etter endring av dose furosemid og metoprolol. Søvn var likevel ikke en 
problemstilling.  

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Tabell 10.6: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 6 

Pasient 6 Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Institusjon  

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Metoprolol  

Lav i BT og puls. 

Anbefaler 

dosereduksjon.  BT, puls  

Bedring i puls, ikke bradykard. BT tenderer fremdeles 

til noe lavt, men varierer.  

Hydroxycin 

Mindre gunstig 

legemiddel til eldre pga 

antikolinerg effekt. 
Anbefales seponert. 

MMSE test/bedring 
kognitivt, mer kløe 

Det er ikke tatt ny MMSE test. Sykepleier/vernepleier 

oppgir at h*n ikke har økt plage med kløe. Ikke behov 
for nyere antihistamin. Bedre i humør. 

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål 

Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende 

endring)  

Kolekalsiferol  

Alvorlig nedsatt 

nyrefunksjon. Ved 

behov for tilskudd 
vitamin D anbefales 

alfakalsidiol. 

Blodprøvekontroll 

vitamin D/ 

Nefrolog har seponert alfakalsidiol, men står fortsatt 

på Calcigran forte. Ingen blodprøvekontroll. Ingen 
bivirkning av manglende endring, men kunne hatt rent 

kalsiumtilskudd i stedet.  

TOTALVURDERING   

Sykepleier/vernepleier opplever at pasienten har det bedre etter legemiddelendringene, bedre i humør. Ingen økte plager med kløe.  
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Tabell 10.7: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 7 

Pasient 7 Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Institusjon  

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Budesonid,formoterol 

Anbefaler sjekk om 

pasient har god 

inhalasjonsteknikk. Angir 
plager med hoste/heshet.  /plager heshet/hoste Inge endring nødvendig, da teknikk bekreftes som god.  

Tiotropiumbromid 

Anbefaler sjekk om 

pasient har god 

inhalasjonsteknikk. Angir 
plager med hoste/heshet.  /plager heshet/hoste Inge endring nødvendig, da teknikk bekreftes som god.   

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Bisoprolol  

Tendens til bradykardi, 

anbefaler nedjustering av 
dose.  

puls, 

BT/svimmelhet, 
falltendens 

BT og puls ikke målt. Pasient har ikke hatt fall eller 
svimmelhetsanfall jf bradykardi.  

Rivastigmin  

Kognitiv svekkelse, 

bruker startdose 

rivastigmin. Dårligere 
MMSE ved kontroll EM. 

Anbefaler doseøkning. 

puls, BT grunnet 

samtidig 
betablokker/bedring 

i kognitiv funksjon. 

Status som ved konsultasjon EM. BT, puls ikke målt siden 

endring ikke er gjennomført.  

Simvastatin  

Anbefaler seponering, 
grunnet alder og 

komorbiditet.   Ingen umiddelbar negativ effekt av manglende seponering.  

Zopiclone  

Anbefaler seponering av 

Zopiclone. Har også annet 
benzodiazepin for angst 

kveld, denne kan også 

avhjelpe søvn.  /søvnkvalitet  Pasient bestemt på at h*n skal ha begge deler. 

TOTALVURDERING   

Pasient hvor endringer i legemiddelbehandling ikke er gjennomført. Har hatt et fall i MMSE ved testing på EM, derfor anbefaling om 
økning i antidemensmedisin, samt reduksjon av CNS dempende legemiddel med forslag til å seponere zopiclone.  

 

 

Tabell 10.8: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 8 

Pasient 8  Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie  

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Rivaroxaban  

Dosejustering basert på 

nyrefunksjon. 

/symptom på blodpropp 

etter dosejustering 

Ingen objektive mål. Dosejustering basert på 

nyrefunksjon. Ingen nyankomne tegn til embolier ved 

dosejustering.  

Allopurinol  

Anbefaler kontroll urat for 

vurdering av dose. 

s-urat kontroll/smerter 

el tegn på nye 

urinsyregiktanfall 

Kontroll urat innenfor behandlingsmål. Ingen nyankomne 

tegn til urinsyregiktanfall. 

TOTALVURDERING   

Pasient har tålt legemiddelendringene godt ifølge sykepleier/vernepleier. Nye problemstillinger er kommet til.  
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Tabell 10.9: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 9 

Pasient 9  Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk Kommunal bistand: Institusjon  

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som  er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Prednisolon  

Anbefalt fra revmatolog 

med nedtrapping, til slutt 

seponering. EM følger 
opp anbefaling.  /stivhet, smerter  

Sykepleier/vernepleier synes pasient er noe stivere etter 

nedtrapping prednisolon, til tross for annen behandling for 

reumatiske plager. Ytterligere nedtrapping derfor ikke startet 
ennå.  

Escitalopram 

Manglende indikasjon. 

Anbefales seponert.  

/reoppstått symptom 

depresjon 

Ingen nyoppståtte depressive symptom, annet enn tretthet, som 

kan ha flere årsaker.   

Atorvastatin  

Anbefales seponert 

grunnet alder og 

komorbiditet, samt fine 

verdier LDL. kontroll LDL/ Kontroll LDL ikke gjennomført. Ingen nyoppståtte plager.  

Atenolol  

Anbefaler nedtrapping så 

seponering. Lavt BT for 

alder.  BT, puls/ 

BT og puls er fulgt opp med bedring i verdier for begge. 

Startet opp med annen antihypertensiva. Ukjent grunn.  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Memantine  

Seponert før plass 
institusjon. Restartet ved 

institusjon pga 
kommunikasjonssvikt.  Nå 

under nedtrapping.  /mer uro, forvirring  

Delvis fulgt opp, under nedtrapping. Ingen forverring mht uro. 

Ikke testet kognitiv funksjon.  

TOTALVURDERING   

Fra EM anbefalt å redusere polyfarmasi. Fremstår rolig, men noe mer trøtt. Stemningsleie vanskelig å vurdere.  

 

 

Tabell 10.10: Betydning av legemiddelgjennomgang, pasient 10  

Pasient 10  Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie 

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som  er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Doxazocin  

Anbefaler seponering. 

Lavt BT for alder, bruker 
flere antihypertensiva, 

svimmel. 

BT, puls/bedring 
svimmelhet, økte 

prostataplager?  

BT-målinger viser noe høyere BT som ønsket, men lavere puls 

enn målt hos EM. Pasient fortsatt plaget med svimmelhet, men 
ikke forverring etter seponering. Videre vurdering av evnt 

nedtrapping også av betablokker. 

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Metformin  

HbA1C lav. Bruker 
antidiabetika med 2 ulike 

tabletter. Anbefaler 

seponering metformin. Blodsukker/følinger?  

Pasient har ikke hjelp til blodsukkermålinger av 

hjemmesykepleien. Pasient har vekttap, men har ikke meldt 

tilbake om følinger. 

TOTALVURDERING   

Behov for fortsatt oppfølging av antihypertensiva grunnet lav puls og svimmelhet. Ikke klarlagt om h*n måler blodsukker/har føling.  
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Tabell 10.11: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 11 

Pasient 11  Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Citalopram  

Anbefaler nedtrapping før 

seponering, pga 

manglende symptom og 
indikasjon for behandling. 

bivirkninger bl.a lav 

Na+/ 
depresjonssymptom,  

Sykepleier/vernepleier opplever ikke pasient som deprimert, 

men pårørende har ikke ønsket endring. Mht manglende 

indikasjon og elektrolyttforstyrrelse vil sykepleier/vernepleier 
ta opp problemstilling på nytt. 

Oxazepam  

Psykiater anbefaler ved 

behov Sobril i lavdose 

istedenfor fast Cipramil.  

/oppfølging av 

angstsymptom  Ikke beskrevet angstanfall fra sykepleier/vernepleier.  

Donepezil  

Anbefaler reoppstart. 

Tidligere forsøkt men 

avsluttet grunnet GI 
besvær. Ingen bedring i GI 

besvær etter seponering 

Aricept.  

/oppfølging mht evnt 

GI besvær, endring i 

kognitiv funksjon 

Fallert kognitivt ved kontroll EM, men sykepleier/vernepleier 

opplever ikke pasient kognitivt mer svekket. Emosjonell labil, 

det sier sykepleier/vernepleier h*n også har vært tidligere.   

TOTALVURDERING   

Faglig skepsis hos fastlege og pårørende mht anbefalte legemiddelendringer. Siste blodprøver viser Na+ innenfor normal, men dette 

svinger. Sykepleier/vernepleier vil følge opp særskilt videre bruk av Cipramil.  

 

 

Tabell 10.12: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 12 

Pasient 12 

Inkludert fra eldremedisinsk 

poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie  

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som  er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive 

mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Bumetanid 

Bruker flere typer 

antihypertensiva for 
høgt blodtrykk. Lav i 

trykk for alder. 

Anbefaler 
seponering av 

Burinex.  BT, puls/  

Legemiddelendring gjennomført, men ikke fulgt opp målinger med BT, 

puls.  

TOTALVURDERING   

BT-målinger er ikke gjennomført, så man har ikke en objektiv vurdering av effekt av endringen. Pasient var ikke svimmel av for mye 

antihypertensiva, men anbefaling også på bakgrunn av å redusere total legemiddelbelastning.  
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Tabell 10.13; Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 13 

Pasient 13  Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie 

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som  er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Fesoterodin 

Uhensiktsmessig 

legemiddel mht 

pasientens kognitive 
svikt.  /økt urinlekkasje  

Legemidlet er seponert, men endring ikke effektuert grunnet 
forsinkelse pga multidose. Effekt av endring kan ikke vurderes. 

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Kobalamin/folsyre 

Fine blodprøver. 

Pasient med uttalt 

polyfarmasi. 
Anbefaler reduksjon 

i legemiddel-

belastning. 
Pause inntil kontroll 

om 4 mnd.  Blodprøvekontroll/ 

Ingen oppgitt fra sykepleier/vernepleier, og heller ingen forventede 
effekter av manglende endring. Anbefaling på bakgrunn av total 

legemiddelbelastning.  

Kolekalsiferol 

Fine blodprøver. 
Pasient med uttalt 

polyfarmasi. 

Anbefaler reduksjon 
i legemiddel-

belastning. 

Pause inntil kontroll 
om 4 mnd.  Blodprøvekontroll/ 

Ingen oppgitt fra sykepleier/vernepleier, og heller ingen forventede 

effekter av manglende endring. Anbefaling på bakgrunn av total 
legemiddelbelastning.  

Simvastatin  

Anbefaler bytte av 

statin, og 

intensivering av 
behandling på 

bakgrunn LDL verdi 

og total 
kardiovaskulær 

risiko.  LDL-kontroll/ 

Ingen nevnt fra sykepleier/vernepleier, og heller ikke forventet 
umiddelbar effekt av manglende endring, men anbefaling på bakgrunn 

av høy LDL og total kardiovaskulær risiko. 

Levothyroxin  

Anbefaler 
nedjustering av dose 

på bakgrunn av 

blodprøvesvar ved 
EM.  

kontroll TSH, 

FT4/bivirkninger 

som takykardi, 
diare, svette mv Ikke informasjon om kontroll TSH/FT4 fra sykepleier/vernepleier.  

Mirtazapin 

Polyfarmasi.. 

Anbefaler 

nedjustering av dose 
pga av manglende 

effekt mot depresjon 
til tross for høy 

dose. 

/mindre CNS 

demping Ingen endring av legemiddel, og ingen endring mht pasienttilstand.  

Nitrazepam 

Polyfarmasi . Anna 
benzodiazepin i 

tillegg. Anbefaler 

nedtrapping gradvis 
av Apodorm.  

/mindre CNS 
demping  Ingen endring av legemiddel, og ingen endring mht pasienttilstand.  

Allopurinol  

Uttalt polyfarmasi. 

Blodprøver viser lav 
urat. Anbefaler 

seponering. Blodprøvekontroll/ Ingen endring av legemiddel, og ingen endring mht pasienttilstand.  

TOTALVURDERING   

Polyfarmasi. Ønske om å redusere total legemiddelbelastning. Kognitiv svikt.   
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Tabell 10.14: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 14 

Pasient 14 Inkludert fra medisinsk sengepost  Kommunal bistand: Institusjon 

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som  er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Pregabalin 

Sensitiv for CNS 

bivirkninger- anbefaling om 

forsiktighet mht oppstart 
legemiddel med CNS 

dempende virkning.  /delir, hallusinasjoner  

Pregabalin seponert, og det er heller ikke lagt til andre 
legemiddel med CNS-påvirkning. Ikke nye tilfeller av 

delir/hallusinasjoner.  

TOTALVURDERING   

Ikke forverring etter seponering.  

 

 

Tabell 10.15: Betydning av legemiddelgjennomgang; pasient 15 

Pasient 15  Inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk  Kommunal bistand: Hjemmesykepleie 

EFFEKT AV LEGEMIDDELENDRINGER FOR PASIENT (anbefalinger som  er fulgt opp) 

Aktuell substans 

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av endring) 

Simvastatin 

Anbefaler bytte av statin 
med bakgrunn i 

smerteproblematikk. /bedring mht smerter 

Endring forsinket, og derfor ikke effektuert før 2.kontakt. Ikke 

kunnet se effekt av endring.  

Gabapentin  

Nervesmerter, ikke 

tilstrekkelig behandlet. 
Anbefaler oppjustering av 

dose.  /bedring mht smerter 

Endring forsinket, og derfor ikke effektuert før 2.kontakt. Ikke 

kunnet se effekt av endring.  

EFFEKT AV MANGLENDE LEGEMIDDELENDRING HOS PASIENT (anbefalinger som ikke er fulgt opp) 

Aktuell substans  

Kort beskrivelse av 

anbefaling 

Objektive 

mål/subjektive mål Helsepersonellobservasjoner (effekt av manglende endring)  

Sertralin  

Ikke optimal antidepressiv 

effekt av aktuelle dose. 

Anbefaler oppjustering.  / stemningsleie  

Sykepleier/vernepleier oppgir at pasient selv ikke lenger 

ønsker å øke dose. Sykepleier/vernepleier håper endringer i 

smertebehandling vil avhjelpe.  

TOTALVURDERING   

Aktuelle endringer ikke effektuert før ved 2. kontakt, derfor for tidlig å vurdere betydning av legemiddelendringen.  
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Av de legemiddelrelaterte problemene avdekket for de 15 pasientene, var 54 av 58 LRP som 

ble avdekket knyttet til kategoriene «Legemiddelvalg» og «Dosering», henholdsvis 31 i 

kategori «Legemiddelvalg» og 23 i kategori «Dosering».  For LRPene i kategori «Dosering» 

ble 70 % helt eller delvis fulgt opp i løpet av oppfølgingsperioden. De resterende 30 % ble 

ikke fulgt opp, og disse var knyttet både til anbefalinger om doseøkning og dosereduksjon. 

Anbefalinger om doseendringer som gjaldt legemiddel med antihypertensiv effekt ble stort 

sett fulgt opp. Det kan ikke trekkes frem en særskilt legemiddelgruppe hvor dosejusteringer 

ikke følges opp.  

Av de legemiddelrelaterte problemer avdekket i kategori «Legemiddelvalg», 31 LRP, var hele 

48 % ikke fulgt ved 2. kontakt 4 uker etter at epikrise var sendt fastlege/tilsynslege. Her ser 

man at det særlig virker å være anbefalinger knyttet til legemidler innenfor ATC-gruppe N 

som ikke blir fulgt opp. Intervensjoner knyttet til antidepressiva, anxiolytika, 

antidemensmedisin og legemidler for søvn er av de som ikke er fulgt opp etter 4 uker.  
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4 Diskusjon 
Pasientene som ble inkludert i denne studien fikk alle avdekket legemiddelrelaterte problemer 

gjennom legemiddelgjennomgang i sykehus. De legemiddelrelaterte problemene som ble 

fanget opp av farmasøyt, ble diskutert mellom lege og farmasøyt, eller i tverrfaglige team med 

lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Problemstillingene til oppfølging i 

kommunehelsetjenesten inkluderte intervensjoner anbefalt av lege og farmasøyt, og var alle 

beskrevet i epikrisen.  

I samhandlingen mellom 1. linje- og 2. linjetjenesten fokuseres det på kommunikasjonen ved 

overføring av pasienter. Det er få studier der man har undersøkt om 

legemiddelgjennomganger og anbefalte legemiddelintervensjoner følges opp, og slik 

oppfølging gjøres heller ikke rutinemessig i klinisk praksis. Studier som har undersøkt dette 

avdekker, som denne studien, at ikke alle legemiddelintervensjoner som er anbefalt fra 

sykehus, blir effektuert i kommunehelsetjenesten [17-20]. Bare 62 % av de anbefalte 

legemiddelintervensjonene etter legemiddelgjennomgang i sykehus var i denne studien fulgt 

opp selv 4 uker etter at epikrise var sendt til fastlege/tilsynslege. Kun for 1/3 av pasientene 

var alle LRP fulgt opp. Dette er lavere enn forventet, særlig med tanke på at dette er 

legemiddelintervensjoner anbefalt fra leger i spesialisthelsetjenesten.  

Man fikk i studien tilbakemelding om mangelfull begrunnelse for anbefalte 

legemiddelintervensjoner. Noen studier har sett på hvordan informasjon om anbefalinger 

rundt legemiddelendringer kommuniseres mellom primær- og spesialisthelsetjenesten [20,21]. 

Der legemiddelendringer i dag er en del av epikrisen, anbefales i en av studiene [21] bruk av 

såkalt «legemiddelrapport» med mer utfyllende informasjon rundt de endringer som er 

gjennomført/anbefalt gjennomført.  

Studien viser videre at det er utfordringer knyttet til overføring av legemiddelinformasjon fra 

sykehus til kommunehelsetjenesten etter innleggelse eller poliklinisk konsultasjon. Dette er 

også beskrevet i andre studier, hvor det også beskrives mangelfull og feilaktig 

legemiddelinformasjon ved skifte av omsorgsnivå [9-12]. I tillegg kommer svikt i 

kommunikasjon eller annen oppfølging innad i kommunen. Videre viser studien at det også 

kan være faglige årsaker til manglende oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner.  

En del legemiddelrelaterte problem og anbefalte intervensjoner er vanskelige å vurdere 

effekten av for pasienten. For eldre multisyke pasienter med polyfarmasi, er seponering av 
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sekundærforebyggende behandling for å redusere legemiddelbelastning oftere aktuelt å 

anbefale enn for yngre pasienter. Utgangspunktet for anbefaling er da verken ubehag på grunn 

av bivirkning, eller utfordring knytt til interaksjoner, og forventes heller ikke å gi noen 

kortsiktige gunstige effekter utover at man reduserer antallet legemidler pasienten skal innta.  

 

4.1 Epikrisetid og tidsperspektiv for intervensjon 

Første kontakt med kommunehelsetjenesten skulle tas 2 uker etter innleggelse/poliklinisk 

konsultasjon. Først når epikrise fra lege i sykehus er godkjent, går informasjon fra sykehus til 

kommunehelsetjeneste. Epikrise går til fastlege, og kan etter avtale med pasient også sendes 

til kommunehelsetjenesten. Fastlege mottar epikrisen elektronisk, mens sykehjem/tilsynslege 

og hjemmesykepleie mottar epikrise i papirversjon.  

I studien avdekket man utfordringer knyttet til tidsperspektiv for når informasjonen når frem 

til kommunehelsetjenesten. Første kontakt med kommunehelsetjenesten ble i studien derfor 

tatt 2 uker etter at epikrise var godkjent. Tid fra poliklinisk konsultasjon/utskrivelse til 

godkjent epikrise varierte i studien fra 1-20 dager, der det var de polikliniske epikrisene som 

hadde lengst tid før godkjenning. Helse Førde omtaler epikrise/epikrisetid i sin elektroniske 

kvalitetshåndbok [22]. Kvalitetshåndboken angir at epikrise etter innleggelse skal godkjennes 

innen 7 dager. For poliklinikk er det ikke like tydelige krav som er angitt. 

 Epikrisene for pasientene inkludert fra sengepost, innfridde nasjonal kvalitetsindikator for 

epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste.  Fra 2019 har Helse- og 

omsorgsdepartementet satt krav om at minst 70% av epikrisene skal være sendt innen 1 dag 

etter utskriving fra sykehus [23]. For de 3 pasientene inkludert fra medisinsk sengepost i 

denne studien, var alle epikrisene sendt innen 1 dag etter utskrivelse. Poliklinikker er ikke 

omfattet av nasjonal kvalitetsindikator.  

Videre viser resultatene fra første kontakt i studien, at det kunne gå ytterligere tid fra 

fastlege/kommunehelsetjeneste mottok epikrise til denne ble fulgt opp og tatt stilling til. Ved 

første kontakt var det manglende eller delvis manglende oppfølging for 32 av 58 anbefalte 

legemiddelintervensjoner. Sykepleier/vernepleier ble ved denne kontakten også spurt om 

årsak til manglende oppfølging. Begrunnelsene ble kategorisert i 3 kategorier; «System», 
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«Faglig» og «Ubegrunnet». Ved første kontakt passet 19 av begrunnelsene inn i kategori 

«System» som nettopp omhandlet manglende vurdering av mottatt epikrise.  

I aktuelle bostedskommuner for pasienter inkludert i denne studien foregår kommunikasjon 

rundt endringer i legemiddelbehandling mellom fastlege og hjemmesykepleie for det meste 

via elektronisk melding. Det er variasjoner i rutinene i de ulike kommunene for hvordan 

hjemmesykepleien følger opp informasjon om legemiddelendringer fra sykehus. Noen er 

aktive mot fastlege med hensyn til endringer som er anbefalt, mens andre avventer inntil de 

får melding fra fastlege. I institusjon er legevisitten aktuell arena for oppfølging av 

legemiddelendringer.   

Ved andre kontakt med sykepleier/vernepleier i hjemmesykepleie/institusjon 4 uker etter 

godkjent epikrise, var flere legemiddelintervensjoner fulgt opp, og antall intervensjoner med 

manglende eller delvis manglende oppfølging var derfor redusert; fra 32 til 25.  Det er aktuelt 

å stille spørsmålet om denne økningen i oppfølging av intervensjoner ville blitt gjort uansett, 

eller om den er knyttet til farmasøytens første kontakt med kommunehelsetjenesten etter 2 

uker. Det var også færre legemiddelintervensjoner hvor begrunnelse for manglende 

oppfølging havnet i kategorien «System». Der 19 havnet i denne kategorien ved første 

kontakt, var dette redusert til 7 ved andre kontakt. Dette innebærer også et skifte av kategori 

med hensyn til årsak (system- faglig- ubegrunnet) for flere av LRPene. 

 

4.2 Faglig vurdering av legemiddelanbefaling  

Resultatene etter første kontakt med kommunehelsetjenesten, viser at 7 LRP med manglende 

eller delvis manglende oppfølging hadde begrunnelser som kunne kategoriseres som 

«Faglig». Denne kategorien hadde økt til 8 ved andre kontakt. I tillegg er det grunn til å anta 

at flere av LRPene som havnet i kategori «Ubegrunnet» ved andre kontakt, n = 10, har en 

faglig begrunnelse fra fastlege/tilsynslege sin side, selv om denne ikke tydelig fremgår i 

kommunikasjonen med sykepleier/vernepleier. Dette kan for eksempel gjelde LRP knyttet til 

anbefaling om doseendring av allopurinol. Fastlege kan ha lagt sine egne faglige erfaringer og 

vurderinger til grunn for ikke å endre dose, og likevel ikke oppgitt dette i kommunikasjon 

med sykepleier/vernepleier. Grunnen til at de i studien ikke kan kategoriseres som «Faglig», 

er at i den grad fastlegen har hatt sine faglige begrunnelser for ikke å følge opp en anbefalt 
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legemiddelintervensjon så har ikke disse fremkommet tydelig ved kommunikasjon mellom 

lege og sykepleier/vernepleier.  

Når man ser nærmere på de legemiddelintervensjonene som ikke er fulgt opp på bakgrunn av 

faglige vurderinger, så er disse dels begrunnet av at lege i kommunehelsetjenesten finner 

begrunnelsen for anbefaling mangelfull fra sykehusets side, eller fastlege er uenig i vurdering 

gjort ved sykehuset. Manglende oppfølging knyttet til fastlegers/tilsynslegers tilbakemelding 

om manglende begrunnelse for legemiddelendring, finner man også i andre studier [20]. Det 

bør ut fra dette utvikles en egen standard der man også begrunner de legemiddelendringer 

som anbefales.  

Videre er det også tilfeller der problemstilling fremstilt av pasient eller pårørende ved 

konsultasjon på sykehuset, for eksempel søvnvansker, ikke var gjort kjent for lege i 

kommunehelsetjenesten tidligere, og der dette heller ikke stemmer overens med hvordan 

helsepersonell i kommunen har observert pasient. I tillegg kommer ulik vurdering av 

behandlingsmål for blodtrykk for eldre pasienter med falltendens. Behandlingsmål for eldre 

over 80 år er < 150/90 mm/Hg i henhold til Helsedirektoratets «Retningslinjer for 

forebygging av hjerte- og karsykdom» [24]. I vurderingen av behandlingen bør annen 

komorbiditet også vurderes med hensyn til om det er indikasjon for videre behandling. I noen 

av tilfellene i studien hvor det ble anbefalt dosereduksjon av antihypertensiva på bakgrunn av 

at man vurderte blodtrykket til å være lavt for alder, ble ikke anbefaling fulgt opp da fastlege 

ikke var enig i vurdering. Videre så man også i studien ulik praktisk tilnærming og 

problematisering knyttet til legemiddelanbefaling som gir økt krav til monitorering i 

kommunehelsetjenesten. Eksempel på dette var der man anbefalte overgang til Marevan fra 

Eliquis på bakgrunn av nedsatt nyrefunksjon. Denne anbefalingen ble ikke fulgt opp med 

bakgrunn i økt monitoreringsbehov gjennom INR-målinger.  

Fastlegene har et koordinerende ansvar for legemiddelbehandlingen for sine pasienter. Dette 

er hjemlet i § 25 i fastlegeforskriften. Denne bestemmelsen tydeliggjør faglige krav til 

fastlegene når det gjelder legemiddelbehandlingen av den enkelte pasient.  

Fastlegene kjenner ofte sine pasienter godt, og har fulgt dem over lengre tid og i ulike faser i 

livet. Det samme vil gjelde for tilsynsleger ved sykehjem, som etter hvert som pasient har 

bodd på institusjonen over noe tid, også kan få god kjennskap til pasienten. At fastlegene og 

tilsynslegene kjenner pasientene så godt som de ofte gjør, kan i noen tilfeller stå i veien for 
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oppfølging av anbefalte intervensjoner. Dette for eksempel gjennom at de vegrer seg for å 

endre på behandling med psykofarmaka eller sovemedisiner, da dette kan medføre motstand 

fra pasienten selv eller pårørende, eventuelt at de vegrer å starte på en nedtrappingsplan.  

For helsepersonell i sykehus, vil en pasientinnleggelse eller poliklinisk konsultasjon innebære 

et kortere og mer overfladisk bilde av pasientstatus og situasjon. Ved en akuttmedisinsk 

innleggelse vil situasjonen pasienten er i være en helt annen enn hverdagen. Både biokjemiske 

markører så vel som blodtrykk, puls, matlyst og kognitiv fungering (forvirring, delir) 

medfører en annen vurdering av pasient for personalet i sykehuset, enn hva som kan ha vært 

bildet for hjemmesykepleien/fastlege eller institusjon/tilsynslege bare for få dager siden.  

Ved en legemiddelgjennomgang i en slik fase, er dette viktige faktorer å ha med seg. Derfor 

vil det for noen av de legemiddelrelaterte problemer som man finner, være riktig å ikke 

effektuere disse under innleggelse, men anbefale oppfølging i kommunehelsetjenesten. Andre 

legemiddelrelaterte problemer som kan ha hatt årsakssammenheng med innleggelse, bør 

selvsagt effektueres.  

Pasientene som kommer til utredning hos eldremedisinsk poliklinikk har et annet 

utgangspunkt enn de akuttmedisinske pasientene på indremedisinsk sengepost, når det gjelder 

vurdering av legemiddelbehandling og de legemiddelanbefalinger som gis fra poliklinikken. 

Poliklinikken utreder eldre pasienter med falltendens, polyfarmasi og demens. I 

henvisningene fra fastlegen til poliklinikken anføres ofte ønske om legemiddelgjennomgang. 

Med bakgrunn i dette ville man gjerne forvente at LRP som avdekkes ved eldremedisinsk 

poliklinikk oftere følges opp enn ved medisinsk sengepost. Denne studien viser likevel ikke 

dette. Av pasientene fra medisinsk sengepost ble alle LRP fulgt opp for 2 av pasientene, og  

83 % fulgt opp for den tredje pasienten. Hos pasientene inkludert fra eldremedisinsk 

poliklinikk er spredningen stor, og bare 3 av disse 12 har fått alle sine LRP fulgt opp. En 

pasient fra eldremedisinsk poliklinikk har ingen av sine LRP fulgt opp etter 4 uker. I studien 

er det likevel kun 3 pasienter fra medisinsk sengepost, 12 fra eldremedisinsk poliklinikk. 

Materialet er derfor for lite til å dra konklusjoner. 

Ved eldremedisinsk poliklinikk utredes pasientene tverrfaglig, og konsultasjonene spres 

gjerne over flere dager for å ta hensyn til pasientgruppens sårbarhet for mange krevende tester 

og samtaler samme dag.  Den tverrfaglige vurderingen er grundig, og anbefalinger diskuteres 

og oppsummeres i teamet før de legges frem for pasient og eventuelt pårørende.  
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Anbefalinger om medikamentendringer oppsummeres i epikrisen. Legene i teamet forskriver 

sjelden resepter til pasientene, men anbefaler at dette følges opp fra fastlege/tilsynslege. I 

noen tilfeller utstedes e-resept, særlig for de som ikke har bistand fra kommunehelsetjenesten.  

Noen pasienter, for eksempel de som man anbefaler oppstart av antidemensmedisin, følges 

opp med kontroll ved poliklinikken etter 4-6 måneder. Dersom fastlege/tilsynslege er uenig i 

vurdering av oppstart antidemensmedisin, eller eventuelt at det er en lang forsinkelse før 

oppstart skjer, jamfør pasient 2 og pasient 11 i studien, medfører dette at kontroll etter 

oppstart av legemidlet ved poliklinikken skjer på sviktende grunnlag (enten på grunn av for 

kort tid siden oppstart, eller på grunn av manglende oppstart). 

Ved henvisning til eldremedisinsk poliklinikk der det anføres ønske om 

legemiddelgjennomgang, og der man ser at anbefalte legemiddelintervensjoner ikke følges 

opp av faglige grunner, eventuelt uten begrunnelse, er det betimelig å stille spørsmål om 

grunnlag for henvisning og bruk av ressurser i spesialisthelsetjenesten. Eventuelt bør det 

vurderes om oppfølgingen mot fastlege etter konsultasjon på eldremedisinsk poliklinikk kan 

gjøres på en annen måte, hvor fastlegene ikke bare mottar skriftlig informasjon. Man kan se 

for seg å invitere til diskusjon rundt de endringer som blir anbefalt enten gjennom 

oppfølgende legemiddelgjennomgang/drøfting av farmasøyt hos fastlege/tilsynslege, eller 

gjennom videokonferanse via Norsk helsenett der man drøfter de anbefalinger som er gjort 

tverrfaglig og på tvers av helsetjenestenivåene. Dette kan gi en bedre samhandling og økt 

pasientsikkerhet.  

 

4.3 Effekt av legemiddelendring eller manglende 

legemiddelendring  

Tabell 7 og 8 viser status etter legemiddelgjennomgang for den enkelte pasient ved 

oppfølging 4 uker etter epikrise fra innleggelse/poliklinisk konsultasjon er godkjent.  

Grad av bistand til legemiddelhåndtering som pasientene får fra hjemmesykepleie, kan ha stor 

variasjon. Noen pasienter får utlevert sin dosett eller multidose hver 14. dag, andre har 

hjemmesykepleie daglig eller flere ganger for dag for administrering av den enkelte 

legemiddeldose. Med hensyn til oppfølging av pasient for vurdering av effekter av 

legemiddelendring, viser studien at dette har betydning. Der pasienten har lite kontakt med 
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hjemmesykepleien, er observasjoner knyttet til effekt av endring eller manglende endring 

færre, samtidig som at objektive observasjoner som mål av blodtrykk og puls heller ikke alltid 

følges opp.   

Studien viser at det for flere legemiddelintervensjoner er vanskelig å sette opp spesifikke 

effektmål som kan vurderes. Dette gjelder i studien blant annet for anbefalinger om 

seponering av sekundærforebyggende behandling med statiner, med bakgrunn i alder og 

komorbiditet. Der anbefaling er knyttet til bivirkninger som muskelstivhet eller 

muskelsmerter, kan man etterspørre en endring i dette ved seponering, men ikke dersom 

anbefalingen baseres på lavere legemiddelbelastning og avslutning av sekundærforebyggende 

behandling. Utfordring med spesifikke effektmål til vurdering innenfor tidsrammen man 

hadde i studien vil også gjelde dosejustering av DOAK, som følge av redusert nyrefunksjon. 

Innenfor tidsperspektivet er det også vanskelig å vurdere objektiv effekt knyttet til 

anbefalinger om enten tilskudd eller seponering av vitamin B12, folsyre eller vitamin D, dette 

er også knyttet til at effekter av for lavt eller høyt nivå av disse i tillegg er diffuse.  

Flere av legemiddelanbefalingene i studien gikk på reduksjon av dose antihypertensiva, eller 

seponering av antihypertensiva. Mange av pasientene hadde symptomer som svimmelhet og 

økt falltendens, hadde tendens til bradykardi, og ble derfor vurdert å være overbehandlet med 

antihypertensiva.  Anbefalinger knyttet til reduksjon av dose eller seponering av 

antihypertensiva ble i stor grad fulgt opp i kommunehelsetjenesten. For de pasientene hvor 

kommunehelsetjenesten fulgte opp med måling av blodtrykk og puls var resultatet en ønsket 

økning i blodtrykk, eventuelt også puls, for de av pasientene hvor man også fant bradykardi. 

Flere av pasienten meldte også om bedring i symptom på svimmelhet.  

Studien viser at noen av legemiddelanbefalingene baseres på symptomer/plager som pasient 

angir, som ikke på forhånd er kjent for helsepersonell i kommunen. Ved oppfølging fremkom 

det at disse symptomene ikke vedvarer eller beskrives som problematiske når pasient er 

tilbake i kommunehelsetjenesten, jamfør pasient 4 og 5 i studien med hensyn til anbefalt 

oppstart av pantoprazol og melatonin.  

Ved eldremedisinsk poliklinikk blir anbefalte legemiddelintervensjoner presentert til pasient 

og pårørende på slutten av konsultasjonen. Studien viser at for noe av de anbefalinger som 

presenteres pasient og pårørende der, endres pasientsyn/pårørendesyn tilsynelatende når de er 

tilbake i kommunehelsetjenesten. Dette fremkom gjennom at fastlege hadde gitt 
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tilbakemelding til hjemmesykepleie om at pasient/pårørende selv ikke ønsket endringen. 

Dette kan være at de reelt sett ombestemmer seg, men også at den informasjonen de får på 

poliklinikken ikke er tydelig nok formulert, eller at informasjonen man får er såpass 

omfattende at man ikke klarer å ta innover seg alt.  

For noen av LRPene var det ikke mulig å etterspørre effekt etter legemiddelendring, da 

endringen nettopp var iverksatt, jamfør pasient 8 og 15. Grunner til dette kunne være 

forsinkelse i oppfølging av epikrise fra kommunehelsetjenesten, for eksempel grunnet ferie 

eller manglende vurdering av mottatt epikrise.  

 

4.4 Pasientpopulasjon  

I denne studien ble det inkludert 15 pasienter i alderen 60 til 92 år, 9 kvinner og 6 menn. Av 

disse ble 12 inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk, 3 fra medisinsk sengepost.  

Medisinsk sengepost ved Helse Førde, Nordfjord sjukehus er lokalsjukehus for Nordfjord, har 

indremedisinsk akutt døgnberedskap, og de fleste pasientene legges inn som øyeblikkelig 

hjelp. Sengeposten har tett samarbeid også med spesialister i Førde eller Bergen [25].   

Bakgrunn for lav andel inkluderte pasienter fra medisinsk sengepost kan forklares delvis 

gjennom at sengeposten har en høy andel av eldre, geriatriske pasienter. Med hensyn til 

inkludering i studien var det i flere tilfeller etisk uforsvarlig å be om samtykke til deltagelse i 

studien fra den geriatriske pasienten i en sårbar akuttmedisinsk situasjon. Studier viser at 

kognitiv svikt er vanlig blant sykehusinnlagte eldre og er en viktig risikofaktor for delir [26]. 

Sårbare, og eventuelt også deliriøse geriatriske pasienter, kunne ikke etterspørres et informert 

samtykke. På den annen side ville disse pasientene, ut fra det studier også viser [3-7, 27] 

sannsynligvis ha god nytte av legemiddelgjennomgang for avdekking av legemiddelrelaterte 

problemer. 

Palliativ behandling, overflytting til annen avdeling i Helse Førde/ annet sykehus og 

manglende samtykke ved forespørsel, er andre årsaker til få inkluderte pasienter fra 

sengepost.  
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Eldremedisinsk poliklinikk ved Helse Førde, Nordfjord sjukehus har åpent 2 dager i uken, og 

utreder eldre pasienter med sammensatte sykdommer; falltendens, polyfarmasi og demens. 

Poliklinikken driver tverrfaglig med team bestående av geriater, indremedisiner, ergoterapeut, 

fysioterapeut, geriatrisk sykepleier og farmasøyt [25]. 12 pasienter ble inkludert fra 

eldremedisinsk poliklinikk. Bakgrunn for høy inkludering fra poliklinikken er sannsynlig først 

og fremst med bakgrunn i at man her har pasienter som ikke er i en akuttmedisinsk situasjon, 

det er ikke palliative pasienter og pasienter her blir sjelden innlagt og overflyttet til annen 

avdeling.  

Med hensyn til oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner, er det en viktig forskjell 

mellom pasientene inkludert fra sengepost og eldremedisinsk poliklinikk. For de pasienter 

som ble inkludert fra medisinsk sengepost, var legemiddelintervensjonene allerede effektuert 

ved sengeposten før utskrivelse. Ved eldremedisinsk poliklinikk er praksis for de fleste 

legemiddelanbefalinger at disse beskrives i epikrise, og at fastlege/tilsynslege følger opp med 

ordinering av det anbefalte legemiddel til pasienten når denne er tilbake i 

kommunehelsetjenesten. I noen få tilfeller ordineres legemiddel via e-resept også ved 

eldremedisinsk poliklinikk. 

 

4.5 Veien videre  

Helse Førde, Nordfjord sjukehus har hatt farmasøyt tilknyttet sykehuset siden 2013, og 

legemiddelgjennomganger utgjør i dag en stor del av arbeidshverdagen til den kliniske 

farmasøyten ved sykehuset. Klinisk farmasøyt er en del av det tverrfaglige teamet ved 

eldremedisinsk poliklinikk og jobber også tett opp mot medisinsk sengepost, KOLS-

rehabiliteringen og Hjerterehabiliteringen med legemiddelgjennomganger, 

legemiddelsamstemming og legemiddelsamtaler. Klinisk farmasøyt har også 

pasientundervisning på  KOLS- og Hjerterehabiliteringen.  

I det videre vil dette samarbeidet fortsette, og for eldremedisinsk poliklinikk har man for 

enkelte pasienter videreført oppfølgingen mot kommunehelsetjenesten etter konsultasjon ved 

poliklinikken. Dette gjelder særlig for de pasienter der kontroller ved poliklinikken har 

avdekket at legemiddelintervensjoner ikke har blitt fulgt opp, og der man for videre 

oppfølging og bruk av poliklinikkens ressurser ser at det er behov for å vite om endringer er 
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effektuert ved neste kontroll. Dette gjelder eksempelvis vurdering av effekt av 

antidemensmedisin.  

Studier har sett på optimalisering av farmasøytenes rolle i vekslingene mellom omsorgsnivå 

[28], og man bør se til disse for videreutvikling og fastsetting av farmasøytens rolle og 

arbeidsoppgaver i samhandlingen mellom 1. linje- og 2. linjetjenesten. Siden Helse Førde, 

Nordfjord sjukehus og flere av kommunene som har Nordfjord sjukehus som lokalsykehus 

har samme farmasøytressurs, bør det være en god mulighet til å i samarbeid komme frem til 

farmasøytens rolle rundt samhandling ved legemiddelendringer i skifte av omsorgsnivå, og 

etter det videreføre mal til resten av Helse Førde og de omliggende kommuner.  

I tillegg til videreføring av oppfølging mot kommunehelsetjenesten, bør man i veien videre 

også se på hvordan informasjon om anbefalte legemiddelendringer kommuniseres ut til 

primærhelsetjenesten, og gjennom dette utvikle en mal for en egen «legemiddelrapport», med 

særlig fokus på begrunnelse for anbefalt legemiddelendring.  

 

4.6 Styrker og svakheter 

 

Styrker 

Studien har gitt inkluderte pasienter en detaljert oppfølging, og mange variabler er undersøkt. 

Alle data er samlet inn og kategorisert av samme farmasøyt, og dette gir lik tilnærming for 

inkluderte pasienter. Videre er farmasøyt som gjennomførte legemiddelgjennomgang i 

sykehuset, den samme som fulgte pasientene etter utskrivelse. Dette bidrar til en enhetlig 

tjenesteutøvelse.   

De fleste legene som var delaktig i studien, var fra før vant med å jobbe sammen med klinisk 

farmasøyt. Det samme gjelder for annet samarbeidende helsepersonell; sykepleier, 

fysioterapeut og ergoterapeut. 

Oppfølging både 2 og 4 uker etter utreise/godkjenning av epikrise, gav en god innsikt i 

forløpet i kommunehelsetjenesten. Studien har undersøkt begrunnelser for manglende 
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oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner ved kontakt med helsepersonell i 

kommunen.  

Det er i studien undersøkt både oppfølging etter opphold på medisinsk sengepost og for 

konsultasjon ved eldremedisinsk poliklinikk. I tillegg har man undersøkt oppfølging både i 

hjemmesykepleie og institusjon.  

Det er ingen andre norske studier, etter det jeg kjenner til, som har undersøkt dette tidligere, 

og studien kan legge grunnlaget for større studier.  

 

Svakheter  

Studien foregikk i en tidsbegrenset periode og inkluderer få pasienter, og dermed lite 

materiale. Studien inkluderer særlig få pasienter fra medisinsk sengepost, de fleste er 

inkludert fra eldremedisinsk poliklinikk.  På grunn av at det er så få pasienter inkludert, er det 

vanskelig å generalisere. 

Siden man innhentet samtykke fra pasientene, kunne særlig eldre, akuttinnlagte pasienter med 

kognitiv svikt/delir under innleggelse, ikke inkluderes.  

Oppfølgingen mot kommunehelsetjenesten var mot sykepleier/vernepleier i hjemmesykepleie 

og institusjon. Det hadde vært interessant med fastlegens/tilsynslegens direkte vurdering av 

anbefalte legemiddelintervensjoner.  
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5 Konklusjon  
Ved oppfølging av anbefalte legemiddelintervensjoner etter legemiddelgjennomganger i 

sykehus, fant man at mange legemiddelrelaterte problemer ikke følges opp når pasienten er 

tilbake i kommunehelsetjenesten. Årsaken til manglende oppfølging er flere. En årsak er 

knyttet til sviktende informasjonsflyt fra sykehus til kommunehelsetjenesten, herunder 

tidsbruk før informasjon blir sendt fra sykehus, og til den blir mottatt i 

kommunehelsetjenesten, og videre til anbefaling da blir vurdert og eventuelt effektuert. I 

tillegg kommer svikt i informasjonsflyten innad i kommunen. En annen årsak til manglende 

oppfølging er faglig uenighet om anbefalt intervensjon. Bakgrunn for uenighet kan være 

manglende tydelighet fra spesialisthelsetjenesten på hvorfor legemiddelendring er anbefalt.  

For den enkelte pasient er legemiddelgjennomgang en systematisk fremgangsmåte for å 

kvalitetssikre pasientens legemiddelbruk. Reduksjon i antall legemidler i bruk vil kunne 

medvirke til redusert risiko for bivirkninger og interaksjoner. Særlig på kort sikt kan effekt av 

legemiddelintervensjoner i en del tilfeller være vanskelig å måle. Dette gjelder blant annet for 

anbefalinger om seponering av sekundærforebyggende behandling med statiner, eller det 

gjelder for seponering av vitamintilskudd der man ikke lenger har en mangeltilstand.  

Farmasøyt er en viktig bidragsyter ved legemiddelgjennomgang i team både i spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, og kan derfor nyttes som legemiddelkoordinator for oppfølging av 

legemiddelintervensjoner gjennom hele forløpet ved skifter av omsorgsnivå.  
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