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Høring - Forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem 
 
Stadig flere eldre har mange sykdommer og bruker flere legemidler samtidig. Ved å bruke flere legemidler 
samtidig øker sannsynligheten for feilmedisinering, unødvendig bruk og uheldige kombinasjoner. Eldre er 
særlig sårbare for bivirkninger og legemiddelrelaterte problemer, og undersøkelser viser at hele tre av fire 
pasienter i sykehjem har ett eller flere legemiddelrelaterte problemer.  
 
Høringsnotatet viser til en studie blant sykehjemsbeboere i Bergen, som i gjennomsnitt brukte 11,5 
legemidler. Det ble påvist 5,5 legemiddelrelaterte problem per pasient, og studien viste også at hele 33 
prosent av de legemiddelrelaterte problemene var relatert til unødvendig bruk av legemidler. 
 
Høringsnotatet viser videre til gode resultater fra sykehjem som har gjennomført prosjekter med 
legemiddelgjennomgang, blant annet i Oslo og Bergen. En slik gjennomgang viser seg å gi bedre kvalitet i 
behandlingen, økt pasientsikkerhet og bedre helse/livskvalitet for pasienten, og den kan føre til færre 
sykehusinnleggelser.  
 
Plikt til legemiddelgjennomgang foreligger allerede for fastleger, som skal gjennomføre dette når 
pasienter går på fire legemidler eller mer når det anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Denne 
plikten omfatter ikke pasienter på sykehjem, da disse er underlagt lege med ansvar for den medisinske 
behandlingen, tilknyttet sykehjemmet. 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ser en slik systematisk legemiddelgjennomgang ved sykehjem 
som et viktig og nødvendig tiltak for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader. Vi støtter 
derfor departementets forslag om å innføre en forskriftsfestet plikt for kommunene til å gjennomføre 
årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem. 
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