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Vanskelig: Kjell Krüger forteller at rundt 85 prosent av sykehjemsbeboere                             har demens. Av disse har over 70 prosent psykiatriske symptomer, hvorav tre av fire får medikamenter som virker på hjernen – det vil si sovemedisiner, beroligende medisiner eller antipsykotika.  
– Med 35 sykehjem og 55 leger går det langsomt å endre tankegangen. Målet er å                              utradere bruken av antipsykotika, men på grunn av sykdommens natur virker det urealistisk å komme ned i lavere enn at 20 prosent, mener Krüger. Foto: Arne ristesund

kritisk: Steinar Madsen i Legemiddelverket advarer mot bruken av 
antipsykotiske medisiner på eldre. Foto: ntB scAnpix

�� I Bergen får mer enn én av fire på sykehjem antipsykotika

– Vi må regne med at 
unødvendig bruk av 
antipsykotika på 
norske sykehjem har 
ført til dødsfall, sier 
legemiddelverket.

Mats Myredal 
linda nilsen
linda.nilsen@ba.no

Bergen: 27 prosent av bebo-
erne på sykehjem i Bergen får 
antipsykotika, medisiner mot 
alvorlig psykiske lidelser.

Det betyr at 610 syke-
hjemspasienter står på denne 
type medisin enten fast, eller 
ved behov.

Det viser ferske tall BA har 
hentet inn fra Bergen kommune.

Dopet ned
Nylig ga en sykepleiervikar sli-
ke legemidler til fire pasienter 
på Ladegården sykehjem. Pasi-
entene skulle ikke hatt slike 
medisiner, og reagerte med å 
bli unormalt trøtte.

Sykepleieren sitter varetekts-
fengslet, og har forklart at hun 
dopet ned pasientene for å få ro 
på avdelingen.

Antipsykotiske legemidler 
har alvorlige bi-
virkninger som økt 
risiko for død, for-
verring av demens 
eller kognitiv svikt, 
økt risiko for slag, 
fall og svimmel-
het.

Nyere norsk 
forskning doku-
menter at det i alt-
for stor grad bru-
kes slike legemidler på demen-
te.

Forskere slår alarm
I studiene, som ble publisert i 
februar 2017, brukte 24 prosent 
av pasientene på norske syke-
hjem antipsykotika. Alarme-
rende høyt, mener forskerne.

– Man bør være spesielt for-
siktig med antipsykotika for 
personer med demens. De har 
allerede kognitiv svikt og gene-
relt lav toleranse for denne ty-
pen medikamenter, sier forsker 
og sykepleier Anne-Sofie Hel-
vik i et intervju med Sykeplei-
en.

Steinar Madsen, medisinsk 

dopes ned med medisiner

fagdirektør i Statens legemid-
delverk, synes antipsykotika-
bruk for 27 prosent sykehjems-
beboerne i Bergen er et svært 
høyt tall.

– Det er høyere enn studiene, 
og tendensen har vært å redu-
sere medisinbruken etter at 
den studien kom ut, sier Mad-
sen.

– Fullt mulig å redusere
Han understreker at antipsyko-
tika kun skal brukes når det er 

helt nødvendig og 
da i en så kort tids-
periode som mu-
lig.

– Mange pasien-
ter får det bedre 
når de ikke får me-
disiner, men heller 
mer personlig opp-
følging. Disse me-
disinene har plag-
somme bivirknin-

ger og undersøkelser viser økt 
risiko for dødsfall, samtidig 
som effekten er dårlig, sier 
Madsen og legger til:

– Det er vanskelig å si hvor 
stor risikoen er, men vi må reg-
ne med at unødvendig bruk av 
antipsykotika på norske syke-
hjem har ført til dødsfall.

I noen tilfeller har ikke syke-
hjemmene alternativer til anti-
psykotika, men Madsen tror at 
slike medisiner også blir grepet 
til som en lett måte å roe ned 
vanskelige pasienter på.

– Det er fullt mulig å redusere 
bruken av antipsykotika ned til 
et veldig lavt nivå. Enkelte sy-
kehjem har klart å nesten utra-

dere bruken helt, og erfaringe-
ne vi har gjort oss er at pasien-
tene har det bedre uten lege-
midlene enn med dem, sier 
Madsen.

– Ingen leger liker dette
Kjell Krüger, sykehjemsoverle-
ge i Bergen kommune, er enig 
med Madsen i at det bør jobbes 
med å få ned medisinbruken.

– Ingen leger liker dette, og 
det er mange i kommunen som 
vrir hodene for å finne ut at 
hvordan vi skal angripe disse 
tingene, samtidig som vi er 
med i forskningsprosjekter på 
overvåking av medisinbruken, 
sier Krüger og fortsetter:

– Vi har hentet inn tre psyko-
loger og en farmasøyt og jobber 
med å kvalitetssikre prosedyrer 
og legene. I tillegg jobber vi 
med datasystemer som gjør at 
legene kan sammenligne seg 
med andre. Men på verdensba-
sis har mange forsøkt å løse 
dette, uten at det finnes noen 
fasit.

Han tror at Madsen har rett i 
at bruken av antipsykotika har 
ført til dødsfall både i Norge og 
Bergen, men mener at det gjel-
der mange medisiner. 

– Blodfortynnende har nok 
forårsaket flest dødsfall, men vi 
må likevel gi det til dem som 
trenger det, fastslår han.

Manglende kompetanse
Sykehjemsoverlegen poengte-
rer at stadig flere eldre, kombi-
nert med at antallet sykehjems-
plasser ikke vokser i takt, fører 
til at beboerne på sykehjem blir 

sykere og sykere, og gir tøffere 
arbeidsforhold for de ansatte.

– Den høye medisinbruken 
går også på kompetanse. Jeg 
tror at det er veldig mange an-
satte som ikke skjønner hvor 
tunge medikamentene er. 

Ufaglærte skriver ikke ut medi-
sinene, men deres observasjo-
ner er sentrale legenes vurde-
ringer, sier Krüger.

Egen håndbok advarer
Bergen kommunes egen «Me-

"

Man bør 
være 
spesielt 

forsiktig med anti-
psykotika for perso-
ner med demens. 
anne-sofie helvik, 
forsker og sykepleier

Vanskelig: Kjell Krüger forteller at rundt 85 prosent av sykehjemsbeboere                             har demens. Av disse har over 70 prosent psykiatriske symptomer, hvorav tre av fire får medikamenter som virker på hjernen – det vil si sovemedisiner, beroligende medisiner eller antipsykotika.  
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�� I Bergen får mer enn én av fire på sykehjem antipsykotika

dopes ned med medisiner

todebok for sykehjemsleger» 
lister opp legenes retningslin-
jer. Under kapitlet for Adferds-
forstyrrelser og psykiske symp-
tomer ved demens (APSD) står 
det blant annet at antipsykoti-
ka, på grunn av at studier har 

assosiert det med økt dødelig-
het, bør brukes med forsiktig-
het og reserveres til behandling 
av psykotiske symptomer og 
aggresjon som ikke lar seg 
håndtere av ikke-medikamen-
tell behandling alene.

«Revurder dose avhengig av 
effekt og bivirkninger etter 2–3 
dager og trapp eventuelt ned ... 
Bruk antipsykotika så kortvarig 
og i så lav dose som mulig, prø-
veseponering (avslutte medisi-
neringen, journ.anm.) senest 

etter 6–12 uker», står det også å 
lese.

– Hvorfor gir likevel syke-
hjemslegene i Bergen 27 av 100 
beboere antipsykotika?

– Det kan jeg ikke forklare, 
svarer Krüger og slår ut med 

 armene, før han avslutter:
– Tallene er ganske uendret 

fra for ti år siden. På tross av all 
jobbingen, så er vi altså fortsatt 
ikke flinkere enn andre. Det er 
fortvilende.

FREMTIDENS ELDREOMSORG
Flere eldre og færre unge. Regnestykket går ikke opp, advarer politikere

og samfunnsøkonomer. Tar høyteknologi over for varme hender?
Blir eldreomsorgen forbeholdt dem med god økonomi?
Bør staten t t f de eldre fra kommunen?

Landets første eldreminister, Åse Michaelsen (Frp), møter
Rebekka Ljosland (KrF), byråd for helse og omsorg i Bergen kommune,
til debatt. Du kan også delta. Kom med dine spørsmål til Spørretimen!

Når: Mandag 9. april 2018 kl. 19.00
Hvor: Litteraturhuset i Bergen
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MATS MYREDAL LINDA NILSEN 
- Vi må regne med at unødvendig bruk av
antipsykotika på norske sykehjem har ført til dødsfall,
sier legemiddelverket.

BERGEN: 27 prosent av beboerne på sykehjem i
Bergen får antipsykotika, medisiner mot alvorlig
psykiske lidelser.
Det betyr at 610 sykehjemspasienter står på denne
type medisin enten fast, eller ved behov.
Det viser ferske tall BA har hentet inn fra Bergen
kommune.

Dopet ned
Nylig ga en sykepleiervikar slike legemidler til fire
pasienter på Ladegården sykehjem. Pasientene skulle
ikke hatt slike medisiner, og reagerte med å bli
unormalt trøtte.
Sykepleieren sitter varetektsfengslet, og har forklart at
hun dopet ned pasientene for å få ro på avdelingen.
Antipsykotiske legemidler har alvorlige bivirkninger
som økt risiko for død, forverring av demens eller
kognitiv svikt, økt risiko for slag, fall og svimmelhet.
Nyere norsk forskning dokumenter at det i altfor stor
grad brukes slike legemidler på demente.

Forskere slår alarm
I studiene, som ble publisert i februar 2017, brukte 24
prosent av pasientene på norske sykehjem
antipsykotika. Alarmerende høyt, mener forskerne.
- Man bør være spesielt forsiktig med antipsykotika for
personer med demens. De har allerede kognitiv svikt
og generelt lav toleranse for denne typen
medikamenter, sier forsker og sykepleier Anne-Sofie
Helvik i et intervju med Sykepleien.
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens
legemiddelverk, synes antipsykotikabruk for 27 prosent
sykehjemsbeboerne i Bergen er et svært høyt tall.
- Det er høyere enn studiene, og tendensen har vært å
redusere medisinbruken etter at den studien kom ut,
sier Madsen.

- Fullt mulig å redusere

Han understreker at antipsykotika kun skal brukes når
det er helt nødvendig og da i en så kort tidsperiode
som mulig.
- Mange pasienter får det bedre når de ikke får
medisiner, men heller mer personlig oppfølging. Disse
medisinene har plagsomme bivirkninger og
undersøkelser viser økt risiko for dødsfall, samtidig
som effekten er dårlig, sier Madsen og legger til:
- Det er vanskelig å si hvor stor risikoen er, men vi må
regne med at unødvendig bruk av antipsykotika på
norske sykehjem har ført til dødsfall.
I noen tilfeller har ikke sykehjemmene alternativer til
antipsykotika, men Madsen tror at slike medisiner også
blir grepet til som en lett måte å roe ned vanskelige
pasienter på.
- Det er fullt mulig å redusere bruken av antipsykotika
ned til et veldig lavt nivå. Enkelte sykehjem har klart å
nesten utradere bruken helt, og erfaringene vi har gjort
oss er at pasientene har det bedre uten legemidlene
enn med dem, sier Madsen.

- Ingen leger liker dette
Kjell Krüger, sykehjemsoverlege i Bergen kommune, er
enig med Madsen i at det bør jobbes med å få ned
medisinbruken.
- Ingen leger liker dette, og det er mange i kommunen
som vrir hodene for å finne ut at hvordan vi skal
angripe disse tingene, samtidig som vi er med i
forskningsprosjekter på overvåking av medisinbruken,
sier Krüger og fortsetter:
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- Vi har hentet inn tre psykologer og en farmasøyt og
jobber med å kvalitetssikre prosedyrer og legene. I
tillegg jobber vi med datasystemer som gjør at legene
kan sammenligne seg med andre. Men på
verdensbasis har mange forsøkt å løse dette, uten at
det finnes noen fasit.
Han tror at Madsen har rett i at bruken av antipsykotika
har ført til dødsfall både i Norge og Bergen, men mener
at det gjelder mange medisiner.
- Blodfortynnende har nok forårsaket flest dødsfall,
men vi må likevel gi det til dem som trenger det,
fastslår han.

Manglende kompetanse
Sykehjemsoverlegen poengterer at stadig flere eldre,
kombinert med at antallet sykehjemsplasser ikke
vokser i takt, fører til at beboerne på sykehjem blir
sykere og sykere, og gir tøffere arbeidsforhold for de
ansatte.
- Den høye medisinbruken går også på kompetanse.
Jeg tror at det er veldig mange ansatte som ikke
skjønner hvor tunge medikamentene er.
Ufaglærte skriver ikke ut medisinene, men deres
observasjoner er sentrale legenes vurderinger, sier
Krüger.

Egen håndbok advarer
Bergen kommunes egen «Metodebok for
sykehjemsleger» lister opp legenes retningslinjer.
Under kapitlet for Adferdsforstyrrelser og psykiske
symptomer ved demens (APSD) står det blant annet at
antipsykotika, på grunn av at studier har assosiert det
med økt dødelighet, bør brukes med forsiktighet og
reserveres til behandling av psykotiske symptomer og
aggresjon som ikke lar seg håndtere av ikke-
medikamentell behandling alene.
«Revurder dose avhengig av effekt og bivirkninger etter
2-3 dager og trapp eventuelt ned ... Bruk antipsykotika
så kortvarig og i så lav dose som mulig,
prøveseponering (avslutte medisineringen, journ.anm.)
senest etter 6-12 uker», står det også å lese.
- Hvorfor gir likevel sykehjemslegene i Bergen 27 av
100 beboere antipsykotika?
- Det kan jeg ikke forklare, svarer Krüger og slår ut med
armene, før han avslutter:

- Tallene er ganske uendret fra for ti år siden. På tross
av all jobbingen, så er vi altså fortsatt ikke flinkere enn
andre. Det er fortvilende.

"Man bør være spesielt forsiktig med antipsykotika for
personer med demens.
ANNE-SOFIE HELVIK, forsker og sykepleier"
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