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Feilmedisinering kan være dødelig: Professor Lars Slørdal mener vi burde vært flinkere til å ta vekk
mange legemidler fra listene til de eldre. Foto: KRISTIAN

- Kan dø av feil
kombinasjon av medisiner
HELGESEN

15 personer ved Trondheims sykehjem
fikk medisiner som «ikke må
kombineres», viser en
stikkprøveundersøkelse fra NTNU.
Studien er basert på
legemiddellistene til samtlige
1241 sykehjemspasienter i
Trondheim, innsamlet på én og
samme dag.
Formålet var å finne ut hvor
mange av brukerne som tar
legemidler som kan virke på
uheldige måter når de kombineres. De 15 pasientene som fikk
medisiner som er særlig farlige
når de kombineres, var totalt 1,2
prosent av beboerne. Hele 47,7
prosent brukte kombinasjoner
av medisiner der man får
beskjed om at man må «ta forholdsregler». Studien var en del
av en studentoppgave ved
NTNU.

– Stort problem
Professor i farmakologi ved
NTNU, Lars Slørdal, var én av
bidragsyterne til studien.
– Resultatet av undersøkelsen
er ikke avskrekkende, dette er
ikke et veldig høyt nivå av feilbruk. Samtidig skal man ikke
kimse av tallene. Noen av kombinasjonene bør absolutt ikke
forekomme. Og man skal være

klar over at også kombinasjoner
hvor man anbefales å ta forholdsregler, kan være av en slik
art at man i ytterste konsekvens
kan dø av det, understreker han.

– Adressa har fått innsyn i de
mest alvorlige avvikene i Trondheim. Hvorfor tror du halvparten
av dem handler om feil medikamentbruk?

– Fordi det er et stort problem. De gamle blir eldre og eldre,
og sykere og sykere. Vår undersøkelse fra Trondheim viser at
gjennomsnittspasienten får ti
legemidler om dagen. Når et
menneske får så mange medisiner, er det fort gjort å miste
både oversikt og kontroll, sier
Slørdal og fortsetter:
– Internasjonale studier viser
at legemiddelbivikninger er en
av de viktigste årsakene til at
folk dør. Forskning viser at halvparten av disse kunne vært unngått. Den vanligste feilen som
gjøres er feil dosering, og da er
overdosering ofte problemet.
Den andre store feilen som
gjøres er at man gir feil legemiddel.

– Hvor riktig er det at hver femte
80-åring bruker innsovningsmidler?

LARS SLØRDAL, Professor i farmakologi

– Du sier at en del legemiddelbruk er uhensiktsmessig. Hvilken?

– Det er spesielt to typer legemidler som er problematiske
med tanke på bivrkninger. Legemidler med såkalte antikolinerge egenskaper (en lang rekke
medikamenter som blant annet
brukes for å kontrollere blærefunksjon, og som tillegges antidepressive og antipsykotiske
egenskaper) og søvnfremkallende/avslappende midler (valiumlignende preparater som
Imovane). Disse kan gi forvirringstilstander hos de gamle,
men brukes i stor grad, selv om
det også fins alternativer. Hvor
riktig er det at hver femte 80-åring bruker innsovningsmidler?
spør Slørdal og kommenterer:
– Jeg mener vi burde vært
flinkere til å ta vekk mange legemidler fra listene til de eldre.
Mange av medisinene tar man
på grunn av risikofaktorer: Risiko for kolesterol eller blodtrykk.
Noen ganger må man spørre seg
om hensikten med at en svekket
person i livets sluttfase, skal ta
medisiner for å minske risikoen
for, i nær eller fjern fremtid, kan
komme til å få slag eller hjerteinfarkt? Alle disse medisinene
gir uheldige bivirkninger hos
alle de gamle, og vi vet at det
bare er noen av dem som har
nytte av behandlingen.
– Hvordan skal man gjøre færre
feil?

– All legemiddelbruk skal
være veloverveid og begrenset
til et minimum. Prosedyrefeil

skyldes ofte at man ikke mestrer
legemiddelregning og eller er
presset på tid og stresset. Når
man nedbemanner øker medisinfeil – det følger med som en
nisse på lasset. Innføring av
sjekklister og mer rigide prosedyrer, slik flyvere gjør, kan
kanskje avhjelpe, men da blir
tidsklemma enda trangere. For
enda viktigere enn prosedyrer er
en kultur som er åpen, der man
erkjenner at alle kan gjøre feil.
– Mange av feilene som rapporteres handler om Marevan.
Hvorfor?

– Fordi Marevanbehandling
er vanskelig ved at det er korte
avstander mellom virkningsløse, effektive og for store doser. Det er en balanseøvelse: Får
de for mye, kan det gi blødninger, for lite kan gi blodpropp.
Men selv om bivirkningsmeldingene kan gi inntrykk av
det, er ikke Marevan det
legemidlet som tar flest liv. De
mest dødelige legemidlene er
vanlig brukte smertemidlert og
Albyl-E, som tas for å forebygge
hjerte/kar-sykdom.
– Dette tygger jo «alle»?

– Ja, det er svært vanlig. De gir
en høyere forekomst av alvorlige
bivirkninger blant gamle pasienter enn de fleste av oss tror.
Jeg sier ikke at gamle skal slutte
med smertemidler og Albyl-E,
men det er særlig viktig at
grunnlaget for å starte behandling vurderes nøye hos disse
pasientene – og at de er klar over
at noen av preparatene som de
får kjøpt i butikken uten resept
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også kan være farlige. Albyl-E
kan, selv i lave doser, gi blødende
magesår, og smertemidler som
Ibux og Voltaren kan gi blødende
magesår, nyresvikt,
hjerneslag eller hjerteinfarkt.
– Blir dette registrert som dødsårsak og betyr det at disse medikamentene brukes feil?

– Nei, problemet ligger mest
trolig i kombinasjonen stor utbredelse og manglende bevissthet rundt bivirkningene. Undersøkelser hvor man har gått gjennom serier av pasienter med
nettopp dette for øye, har vist oss
at det er slik. Men dette blir
sjeldnere registrert som dødsårsak – det kan forklares utelukkende med for eksempel høy alder. Hvor mye av dette som
skyldes feilbruk, vet vi ikke.
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