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Legemiddelrelaterte problemer - LRP

• Legemiddelvalg
• Dosering
• Bivirkninger
• Interaksjoner 
• Avvikende 

legemiddelbruk
• Annet

Ruths, Viktil, Blix 2007

Presenter
Presentation Notes
Først kort rep LRP.Isfjellet ill. iallfall 2 poeng: vi ser kun toppen av isfjellet ndg LRP. Oppdager kun de mest ekstreme hvis vi ikke ser etter- og ikke alltid de engang. Eks Kv 82 2-3 år red. AT. Vekttap 25 kg, malignitetsutredet. Etter hvert forvirret, desor, hallusinert, snudd døgnet. Innlagt avmagret, bradykard, MMS 12/30 og med svær digitalisintoks. Marevanisert og digitalisert pga AF. Fulgt rm hos fastlege m INR-målinger siste 7 år. Aldri målt s-digi, selv ikke etter doseøkning til 0.1 mg daglig nesten litt over to år tidligere – ei heller under utredning.  Trodde ikke så ekstreme tilfeller fantes lenger, men tok altså feil. Tre måneder senere på ger.pol. Hun og datteren beskrivere henne som et nytt msk. Velor., mager, probl. med døgnrytmen, nedstemt. Remeron . Snart til  ktr.  Her, som i en rekke andre fagfelt, brukes ulike begreper om hv.andre, varierer hva man tar med. Bruk av uegnede lm, slik tittelen ber om , dekker noe, men på langt nær alt. Hvis en legger til uegnet bruk av legemidler kommer en langt.…. Gen ikke egnet for eldre, div fys endringer (lever, nyrer, endret sammensetning med rel mer kroppsfett), div sykdrel forandringer, doser, kombinasjoner(samleeffelter, motsatte effekter, interaksjoner), feil valg, feil bruk 



Bruk av uegnede legemidler (% pas)

Kriterier

Beers STOPP NORGEP

Sykehus 14-44 35 24-35*

Sykehjem 18-40 - 24-35*

Hjemmeboende 18-42 21 18

Gallagher 2007/8, Brekke 2008, Chang 2010, Fiss 2011 *Upubl. No



Uegnede legemidler

• Hjerte- og karsystemet
BT, nyrefunksjon, elektrolytter, arytmier, blødninger

• Nervesystemet
Langtidsbruk bzd lang T½, ≥ 3 psykotrope samtidig  

• Muskel- og skjelettsystemet
NSAIDs

• NSAIDs, diuretika, antikoagulantia, platehemmere 
> 50% av forebyggbare legemiddelrelaterte innl.

Howard et al.2006 

Presenter
Presentation Notes
Disse hovedgr. går igjen i ulike studier. Hjerte-kar, CNS, NSAIDs - spes. uten profylakse ved tidl. ulcussykdom, nyresvikt, hjertesvikt 



Bruk av uegnede legemidler
-konsekvenser/helseutfall

• Økt risiko for alvorlige bivirkninger
• Økt risiko for å bli innlagt i sykehus

STOPP uegnet legemiddel hos ⅓ – ⅓ innl pga dette
Beers ¼ - ¼  

• Ny RCT 400 akuttinnlagte eldre:
Vanlig behandling vs screening START/STOPP 
Sign. forskj. forskrivningskvalitet, også etter 6 mnd
NNT hhv 5 og 3

• Økt dødelighet

Gallagher 2008, 2011, Beijer 2002, Ebbesen 2001



Uegnet bruk av legemidler/LRP 

• 15-20% av sykehusinnleggelser hos eldre er   
legemiddelrelaterte
Forutsigbare = kan/bør forebygges!

• Ca 90% av sykehjemspasienter har 
legemiddelrelaterte problemer (LRP) 
-unødv. legemiddel
-uegnet legemiddel
-dosering
-monitorering

Metaanalyse Beijer 2002, Halvorsen et al 2010, Davidsson 2011, Kersten 2009 

Presenter
Presentation Notes
Metaanalyse 16.5%. Ca 20% innl eldre lm-rel. De aller fleste -80-90%- forutsigbare/kan forebygge. Unge: motsatt! Kun ¼ forutsigbare.Vedr. s.hjemspas.Halvorsen Davidsson: 93 shjpas et shj i Oslo. Klinisk farmasøyt, deretter tverrfaglig tema-møte (farmasøyt, lege, spl). AntLRP red fra 2.5 til 1.1 pr.pas.Endringer vedvarte ved oppf (3 mnd)  



Bruk av uegnede legemidler i 
sykehus og sykehjem
-teoretisk eller reelt problem?

Presenter
Presentation Notes
Bruk av uegnede legemidler –og uegnet bruk av legemidler- er, selv om vi ikke alltid ser det i ALLER HØYESTE GRAD ET REELT PROBLEM. 



Hvorfor så vanskelig?

• Sammensatt og 
komplisert? 

• Tid?

• Hvem har ansvaret?

Uegnet 
legemiddel

Legemiddelrelatert 
problemAkuttinnleggelse

Økende ant. 
legemidler



Hva kan vi gjøre?

• TENK PÅ MULIGHETEN!

• Ha gode rutiner!
-samarbeid
-bruk tilgjengelige verktøy  
-vær modig …
-og tålmodig (viktigste først, gradvis)

Presenter
Presentation Notes
Tenk: vurder, observer, snakk sammen (pas/fam/pårørende, lege, spl, dokumentér!)Bruk tilgjengelig verktøy. God start, men vit at begrenset.



Hva virker?
• Undervisning og utdanningsprogram
• Legemiddelgjennomgang ved farmasøyt
• Tverrfaglig, strukturert legemiddelgjennomgang
• Data(varslings-)systemer

Hva mangler?
• Store studier av god kvalitet
• Klinisk utfall 

Stein 2001, Roberts 2001, Crotty 2004, Loeb 2005, Fossey 2006, Zermansky 2006, Kaur 2009

Presenter
Presentation Notes
Review Kaur Drugs & Ageing 2009, Saltvedt (men hva er det som virker??) Undervisning?



Hva kan vi gjøre? 
-bivirkningsmelding

Meldeplikt:
• Dødelige/livstruende bivirkninger
• Bivirkninger som => varige alvorlige følger
• Nye/uventede bivirkninger

Ønsket/på mistanke:
• Bivirkning ved

- nye legemidler og legemidler under særlig overvåking
- generisk bytte
- reseptfrie legemidler
- naturlegemidler 

• Problemer ved seponering 
www.legemiddelverket.no, evt. RELIS; bivirkninger

Presenter
Presentation Notes
Gode rutinerGod kommuniskasjon. Epikrise/pasientinformasjon Fast + behovSom ledd i gode rutiner….Definisjon alvorlig bivirkning: � DødeligLivstruendeKrever eller forlenger sykehusinnleggelse Medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller arbeidsuførhet”…ønskede meldinger selv om dette faktisk ikke er presisert…” ”Melder trenger ikke å bruke tid på å finne ut av hvor ny eller uventet en hendelse er, å melde på mistanke er et av våre hovedbudskap.” Bivirkningsansvarlig RELIS Vest okt. 2010Samkjørese nasjonalt og internasjonalt. Firma får mld! Vet ikke hvordan det er ellers i landet, men hos oss får RELIS Vest ca 50 mld årlig fra Helse Vest, mens HDS sendte noe færre i fjor. Mitt første skumle mål er at vi bør klare like mange som Helse Vest; ca en i uka. De etterlyser mld fra s.hj; får nesten ingen. GOD service. Grundige tilb.mld. Bruke llitt tid på å sette seg inn iskjema. DFørate gang man får tilbmld forstår man at det er bryet verdt!Tyvlåner deres motivasjon/meldemotto! ! Pleier å si mld før påske, mld før jul…Burde være overkommelig!  

http://www.legemiddelverket.no/�


Bruk av uegnede legemidler/  
uegnet bruk av legemidler/LRP

• Reelt problem!!

• 15-20% av innleggelser, 
90% av sykehj.pas.

• Hjerte-/kar, CNS, NSAIDs

• Samarbeid og system

• Klinisk betydning

Presenter
Presentation Notes
Stort forbedringspotensiale! Gøy å gjøre noe som har betydning for pasientens livskval. Venter i spenning på resutlater av studier med klinisk utkomme  
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