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PåPakningen er en spalte som skal forsøke å bedre merkingen av legemidler. Spalten inneholder ris, ros, kuriositeter og folkeopplysning.
Stein Lyftingsmo er sykehusfarmasøyt på Elverum. Han er internasjonalt
engasjert i merking av legemidler og driver egen nettside om dette.

På plass
Det er viktig å spesifisere HVA slags informasjon som skal
finnes på etiketten. Men HVORDAN og HVOR er nesten like
viktige spørsmål. Og noen ganger burde det vært spurt
HVOR MANGE ganger, og hva burde IKKE tas med.
På mange måter er boksene med Pinex Forte og Paralgin
Forte likeverdige – men ikke i resepturen. Paralgin Forte har
to strekkoder – en fabrikkintern og en EAN-kode. Hvis disse
kodene hadde byttet plass, ville ikke EAN-koden havnet midt
under apoteketiketten (med sin strekkode). Da hadde den blitt
jevngod med Pinex Forte-boksen – og nesten like bra som
Nycomed sine bokser (Prednisolon, Marevan).

Svenske indikatorer for
legemiddelterapi hos eldre
Socialstyrelsen har satt opp indikatorer for eldres
legemiddelbruk. Indikatorene kan fungere både
som oppfølgingsinstrument og som støtte for bedret
kvalitet i eldres legemiddelterapi.
TEKST: Åse Sofie Skjerdal, redaktør for Emnebibliotek legemidler
i Helsebiblioteket
Socialstyrelsens publikasjon, «Indikatorer för god läkemedelsterapi hos
äldre» (www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-29), gir en
grundig innføring i de utfordringene legemiddelbruk hos eldre innebærer.
ELDRE ER EKSTRA UTSATT
Eldre er storforbrukere av legemidler, og det er ikke uvanlig at multisyke
eldre får ordinert åtte til ti ulike preparater samtidig. Dette representerer
i seg selv en betydelig risiko for bivirkninger og interaksjoner. Endringer
i lever- og nyrefunksjon, væskebalanse og andre fysiologiske forhold
fører dessuten til at legemidler holder seg lenger i kroppen og kan ha
sterkere og mer uforutsigbare effekter enn hos friske voksne.
Studier har vist at det forekommer irrasjonell og potensielt uheldig
legemiddelbehandling av eldre. Dette gjelder særlig legemidler som antipsykotika, midler med antikolinerg effekt samt langtidsvirkende beroligende midler og søvnmidler.
INFORMATIVT, KONKRET OG PRAKTISK
Socialstyrelsens dokument inneholder fyldig bakgrunnsinformasjon og
praktiske råd om bruk av legemidler til eldre pasienter og om individuelle tilpasninger. Indikatorene for god legemiddelterapi er delt inn i to kategorier:
• legemiddelspesifikke – som beskriver kvaliteten med hensyn til preparatvalg, dosering, behandlingsregime og legemiddelkombinasjoner
• diagnosespesifikke – som beskriver rasjonell, irrasjonell og uheldig
eller risikofylt legemiddelbruk ved elleve vanlige diagnoser hos eldre,
deriblant hypertoni, hjertesvikt, kols, smerte, søvnforstyrrelser, depresjon og demens
TILSVARENDE ANBEFALINGER PÅ NORSK
NORGEP-kriteriene gir tommelfingerregler for allmennpraktikere ved forskrivning av legemidler til eldre. De ble publisert i 2009 (1).
STOPP-verktøyet (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) er oversatt til norsk og omtalt i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2010 (2).
Lenker til NORGEP, STOPP, Socialstyrelsens dokument og annen
informasjon om eldre og legemidler finner du i Helsebibliotekets Emnebibliotek legemidler under pasientgruppen «Eldre» (www.helsebiblioteket.no/Legemidler/Pasientgrupper/Eldre).
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Redaksjonen tar gjerne imot ønsker om nyttige kilder eller ny funksjonalitet som kan legges inn i Helsebiblioteket.no. Kontakt oss på redaksjonen@helsebiblioteket.no.
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