
50 VI OVER 60 ✱ MAI 2017

LEGEM IDLER

Bruker du flere ulike medisintyper fast? Da kan du både ha rett 
til og god nytte av en legemiddelgjennomgang hos fastlegen. 

H
vis du lar fastlegen gå 
kritisk gjennom din 
bruk av legemidler, 
kan det ha avgjørende 
betydning for helsen 
din. Ifølge en kom-
mentarartikkel i Tids-
skrift for Den norske 

legeforening (2014), er det anslått at minst 
1000 personer årlig dør i Norge på grunn av 
uheldig legemiddelbruk, og at omtrent halv-
parten av disse legemiddelskadene kan fore-
bygges.

Aldersgruppen over 65 år utgjør rundt 15 
prosent av befolkningen, men bruker halvpar-
ten av alle legemidler. Om lag ti prosent av 
alle innleggelser av eldre i medisinsk avde-
ling er forårsaket av legemiddelrelaterte pro-
blemer.

Når man behandles med legemidler for 
flere sykdommer samtidig, noe som ofte er til-
felle for eldre, øker risikoen for legemiddelre-
laterte problemer. Ifølge Folkehelseinstituttet 
fikk 92 prosent i aldersgruppen over 65 år 
minst ett legemiddel på resept i 2014. Data fra 
2011 viser at 57 prosent av legemiddelbru-
kerne i denne aldersgruppen fikk utlevert mer 
enn fem ulike medisiner i løpet av ett år, 
mens 21 prosent fikk mer enn ti ulike. En 
legemiddelgjennomgang hos fastlegen er gir 

mulighet til å se kritisk på medisineringen og 
evaluere effekt og bivirkninger.

FORANKRET I FORSKRIFT
Siden 2013 har legemiddelgjennomgang med 
fastlegen vært en pasientrettighet forankret i 
forskrift om fastlegeordningen. Dersom du 
bruker fire legemidler eller mer, skal fastlegen 
din vurdere disse når det er nødvendig medi-
sinsk sett. Også om du bruker færre enn fire 
legemidler kan det være behov for systema-
tisk gjennomgang av medikamentene.

– For alle som bruker flere legemidler fast 
kan en legemiddelgjennomgang være til stor 
nytte og bety mye for helsen, sier Nicolas 
Øyane, lege ved Legene på høyden i Bergen 
og daglig leder ved SKIL, Senter for kvalitet i 
legekontor.

Han har vært med på å utvikle et kurs for 
hvordan leger skal gjennomføre en gjennom-
gang legemidlene pasienten bruker. Målet 
med en systematisk gjennomgang er å sikre 
hensiktsmessig bruk av medisiner og å fore-
bygge pasientskader. Riktig legemiddelbruk 
innebærer riktig valg av medisin, styrke, dose 
og legemiddelform (for eksempel mikstur, 
tabletter, stikkpiller etc.) og at medisinen blir 
inntatt på riktig måte til rett tid.

– Legemiddelgjennomgangen er på mange 
måter en gjennomgang av helsesituasjonen. 

EN PILLEfor det meste
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DAGLIG DOSE.   
Med  økende 

alder bruker vi   
stadig flere 
medisiner.

Ved å evaluere den totale legemiddelbruken 
blir helheten evaluert, og ikke bare den syk-
dommen som medfører de mest dominerende 
plagene som du kanskje oftest oppsøker fast-
legen for. Kanskje har pasienten både 
migrene, astma og høyt blodtrykk. Migrenen 
kan oppleves som den dominerende plagen 
slik at for eksempel astmasykdommen sjelden 
blir diskutert.

AVDEKKER 
UNØDVENDIG LEGEMIDDELBRUK
Legemiddelgjennomgangen gjøres såfremt 
mulig sammen med den som bruker medisi-
nene. Også annet helsepersonell som for 
eksempel sykepleier eller farmasøyt, kan 
bidra. Pårørende kan også være med. 
Pasientmedvirkning er sentralt ved en slik 
gjennomgang. En vurdering er om fortsatt 
bruk av det enkelte legemiddel er hensikts-
messig. Studier viser at en vanlig endring ved 
legemiddelgjennomgang, særlig for eldre, er 
at legemidler ikke lenger anses som nødven-
dige og kan avsluttes. Ingen bør likevel 
avslutte behandling med et legemiddel på 
egen hånd, da det kan være livsviktig for egen 
helse.
– Vi leger vet mye om når man skal starte 
behandling, men veiledere og retningslinjer 
sier mindre om når man skal stoppe bruken 
av en medisin, og også det er viktig og riktig. 
Men slutt likevel aldri på eget initiativ, disku-
ter det med legen din først, sier Øyane.

VIKTIG FOR PASIENTSIKKERHETEN
Legemiddelgjennomgangen omfatter også en 
vurdering av bivirkninger. Av og til kan en 
liten dosejustering være nok til at plagsomme 
bivirkninger blir mildere.

– Enkelte ganger ser jeg også at fordelene 
ved å bruke et legemiddel blir overskygget av 
bivirkningene. Da diskuterer jeg eventuell 

avslutning av legemidlet med pasienten, sier 
den erfarne fastlegen.

Et annet tema er en vurdering av om det 
ene legemidlet påvirker effekten av det andre, 
eller om noen av legemidlene forsterker hver-
andres bivirkninger.

– En slik gjennomgang sørger for at både du 
som pasient, fastlegen din og annet involvert 
helsepersonell har en felles forståelse og over-
sikt over hvilke medisiner du faktisk bruker, 
og det er viktig for pasientsikkerheten.

TA INITIATIVET SELV
Fastleger har ansvar for å vurdere behovet for 
en legemiddelgjennomgang. Flere leger kan 
ha vært involvert i behandlingen, og da kan 
fastlegen miste oversikten om det er lenge 
siden du har vært hos vedkommende. I tillegg 
er kanskje ikke fastlegen blitt gjort kjent med 
alle bivirkninger og symptomer du har.

– Derfor er det flott om du selv tar initiativ 
til en legemiddelgjennomgang. Min erfaring 
er at en evaluering og gjennomgang av hvilke 
medisiner man skal bruke og i hvilke doser, 
hvordan de virker sammen og om de har 
bivirkninger, alltid er nyttig. Dette er et svært 
viktig og meningsfylt arbeidsområde for fast-
legene, og ingen må føle seg til bry om de ber 
om en legemiddelgjennomgang. Det har noe 
for seg hver eneste gang, poengterer Øyane.

LIVSVIKTIG MEDISINLISTE
Manglende oversikt over legemiddelbruken til 
den enkelte er et stort problem i helsevesenet. 

Til en legemiddelgjennomgang råder Øyane 
deg til å bringe medisinlisten din. Ta også 
med esker til alle reseptlegemidler, reseptfrie 
legemidler, naturmedisiner og kosttilskudd 
som du bruker.

– Det er ikke alltid at fastlegens journal 
stemmer med den virkelige bruken. En lege-
middelgjennomgang forutsetter at listen over 
medisiner som er i bruk er korrekt.

Når fastlegen endrer eller får informasjon 
om at medisinene til en av sine pasienter er 
endret, skal legemiddellisten oppdateres. 
Eventuelle elektroniske resepter på legemid-
ler som ikke lenger skal brukes, må også ryd-
des opp i.

– Ta medansvar, sørg for at du får en lege-
middelgjennomgang hvis du bruker flere lege-
midler fast – og be fastlegen om en oppdatert 
medisinliste hvis ikke du allerede har en, 
råder Nicolas Øyane.
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Fastlegene har siden 2013 kunnet bruke en 
egen takst ved legemiddelgjennomgang. Tall 
fra Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) viser 
at taksten ble brukt 91.000 ganger i 2015. 

– Sannsynligvis gjennomføres vesentlig 
flere slike gjennomganger på norske legekon-
torer, siden legene ofte bruker lang tid på å ta 
i bruk nye takster, sier Kari Sollien, leder i 
Allmennlegeforeningen.

Retten til legemiddelgjennomgang omfatter 
ikke de som er på sykehjem. Helse- og 
omsorgsdepartementet har foreslått en ny for-
skrift som pålegger kommunene å sikre at 
dette blir gjort i sykehjem de har ansvaret for. 
Beboere på sykehjem bruker i gjennomsnitt 
syv legemidler. Studier viser at en av tre bru-
ker minst ett overflødig legemiddel. 

Tre av fire over 60
I 73 prosent av tilfellene var pasienten 
som fikk en legemiddelgjennomgang 
over 60 år.

 ➜ En systematisk gjennomgang av 
legemidlene du bruker 

 ➜ Skal sikre hensiktsmessig bruk 
og forebygge pasientskader

 ➜ Utføres av legen alene eller 
sammen med farmasøyt og/eller 
sykepleier

 ➜ Pasient og pårørende kan delta
 ➜ Gjennomføres når det er 

nødvendig ut fra en medisinsk 
vurdering for pasienter som fast 
bruker fire legemidler eller mer, 
ved endring av helsetilstand eller 
omsorgstilbud 
Kilder: Lovdata, legemiddelmeldingen Riktig 

bruk – bedre helse

DU HAR KRAV PÅ

HELSENYTT

D-VITAMIN STYRKER 
IKKE MUSKLENE

 ➜ En fersk studie fra Universitetet i Bergen 
viser at inntak av D-vitamin ut over det daglige 
behovet ikke gir forbedring av muskelstyrken hos 
eldre. Forskerne viser til at man heller bør legge 
opp til mer fysisk aktivitet for å opprettholde 
styrke og bevegelighet. 
Kilde: uib.no

MUSIKK OG 
MEDITASJON BEDRER 

HUKOMMELSEN 
 ➜ Å meditere eller lytte til musikk har betyde-

lige fordeler for voksne mennesker med tidlig 
kognitiv svikt. Det viser en undersøkelse fra 
universitetet i West Virginia. Deltakerne skulle 
enten drive meditasjon eller lytte til musikk i 
12 minutter i tre måneder. Resultatene viste 
betydelige forbedringer i begge grupper. Å lytte 
til musikk skal også kunne gi atferdsmessige og 
følelsesmessige fordeler for personer med Alzhei-
mers sykdom.
Kilde: nhi.no

POPULÆR 
PROSTATAVIDEO

 ➜ En norsk video som viser hvordan prosta-
takreft utvikler seg i kroppen, er sett 20 mil-
lioner ganger på YouTube. Den 2 minutter og 25 
sekunder lange filmen Prostate cancer: Essential 
facts er produsert av Institutt for kreftgenetikk og 
informatikk ved Oslo Universitetssykehus. Aller 
flest visninger har filmen hatt i India, Midtøsten 
og Filippinene. Videoen er tilgjengelig med norsk 
tale på kreftlex.no/Prostatakreft.
Kilde: forskning.no

ALDER INGEN HINDRING 
FOR PROLAPSKIRURGI
 ➜ Pasienter over 65 år har like god nytte som 

yngre av operasjon for skiveprolaps. Det viser 
en studie utført av ved NTNU og Nevrokirurgisk 
avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 
Prolapskirurgi i korsryggen er vært vanlig, og 
det gjennomføres nærmere 2000 slike inngrep 
i Norge årlig. Kirurgisk behandling tilbys 
vanligvis til pasienter som har smerter over 

lang tid til tross for en periode med annen 
behandling. 
Kilde: ntnu.no


