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Sjá Kafla 7.6 Öryggi í lyfjaávísunum í 
marklýsingunni

Lokamarkmið

• Tryggir að um réttan sjúkling sé að ræða við lyfjaávísun.
• Ávísar lyfjum, blóðhlutum og vökvagjöf skýrt og greinilega og 

endurskoðar lyfjalista sjúklings reglulega.
• Ávísar á viðeigandi hátt lyfjum við algengu sjúkdómsástandi, t.d. við 

bráða versnun á langvinnri lungnateppu, hjartabilun og verkjum.
• Þekkir og fylgir staðbundnum lyfjaávísunartakmörkunum, t.d. hvað varðar 

krabbameinslyfjameðferð og ónæmisbælandi lyf.
• Gerir ráð fyrir breytingum í lyfjaávísunum við innlögn, meðan á innlögn 

stendur, við útskrift og hjá sjúklingum á göngudeild.
• Þekkir til og notar önnur meðferðarform en lyf við einkennum sjúklinga.
• Þekkir takmarkanir við að ávísa krabbameinslyfjum og ónæmisbælandi

lyfjum (öðrum en barksterum) án viðeigandi þjálfunar.



Umfjöllunarefni

• Góð lyfjasögutaka – stuðlar að öruggri 
meðferð sjúklings

• Góðir starfshættir við lyfjaávísanir
• Samráð við lyfjafræðinga
• Tilkynning aukaverkanna
• Góðir starfshættir við endurskoðun lyfjalista

– Nálgun í sjö skrefum

• Miðlæg lyfjakort - væntanlegt



Mikilvægt að taka góða sögu um 
lyfjatöku

• Hafa að lágmarki tvær heimildir (www.ismp-canada.org)
– Tala við sjúkling (ættingja) og gjarnan að skoða lyfin(plastpoka) 

/lyfjakort/lyfjagagnagrunn/lyfjalista við seinustu útskrift
• Lyfseðilsskyld lyf (þmt súrefni)

– Að staðaldri
– Tímabundið
– Eftir þörfum
– Hver fylgir þessu eftir

• Náttúrulyf /óhefðbundin lyf
• Vítamín og fæðubótarefni

• Spyrja um lyfjaofnæmi og uppfæra í Snjókorninu

http://www.ismp-canada.org/


Góð saga um lyfjainntöku

• Nýlegar breytingar á skammtastærð
• Aukaverkanir
• Milliverkanir
• Skoða lyfjagagnagrunn Embætti Landlælknis

– Er sjúklingur að leysa út lyfin sín
– Muna að meðferðarheldni er oft skert við t.d. 

meðferð langvinnra sjúkdóma



Mikilvægt að þekkja til lyfjagagnarunns 
embættis landlæknis

• Aðgengilegt í heilsugátt/sögukerfi eða beint af 
vef embættisins með rafrænum skilríkjum á 
slóðinni 
– https://lyfsedlar.landlaeknir.is/Login.aspx?ReturnU

rl=%2f

https://lyfsedlar.landlaeknir.is/Login.aspx?ReturnUrl=/


Góð saga um lyfjainntöku

• Er færniskerðing hjá sjúklingi sem skýrir lélega 
meðferðarheldni
– Man ekki, sér ekki, getur ekki opna, kann ekki á 

pústin

• Ef innlögn er vegna breytingar á ástandi (óráð, 
bylta, þvagteppa…)
– Muna að skoða lyfin/lyfjasaga!!!



Góð saga um lyfjainntöku

• Spyrja sértækra spurninga um lyfjaflokka því 
stundum vantar að viss lyf séu skráð
– Svefnlyf (eldri birgðir, lyf frá öðrum…)
– NSAID  og önnur lausasölulyf

• Muna sérstaklega ef sj kemur inn með ofnæmisviðbrögð, 
byltu, hjartabilun, nýrnabilun eða blæðingu frá meltingarvegi

• Góð yfirferð í skosku leiðbeiningunum um 
polypharma
– https://www.therapeutics.scot.nhs.uk/wp-

content/uploads/2018/04/Polypharmacy-Guidance-
2018.pdf

https://www.therapeutics.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/04/Polypharmacy-Guidance-2018.pdf


Að ávísa lyfjum

• Á viðeigandi hátt…
• Skýrt og greinilega….
• Í samræmi við góða starfshætti lækna og 

leiðbeiningar frá embætti Landlæknis
– https://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/greinar/grein/item31883/Leidbeiningar
-um-goda-starfshaetti-laekna-vid-avisun-lyfja

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item31883/Leidbeiningar-um-goda-starfshaetti-laekna-vid-avisun-lyfja


Athugið sérstaklega

• Ef læknir ávísar lyfjum á einstakling sem hann 
veit lítið um er sérstaklega mikilvægt að hann 
skoði lyfjasögu þeirra í lyfjagagnagrunni 
embættis landlæknis.

• Komið með dæmi….



Athugið sérstaklega

• Læknir stýrir lyfjagjöf en ekki sjúklingurinn, og 
lækni ber að meta á gagnrýninn hátt hvaða 
lyfjum einstaklingur þarf á að halda og í hvaða 
skömmtum og endurskoði lyfjagjöfina 
reglulega.

• Komið með dæmi….



Athugið sérstaklega

• Læknir í afleysingastarfi á ekki að ávísa 
ávanabindandi lyfjum á sjúklinga nema í umsjá 
yfirlækna, þetta gildir sérstaklega um 
langtímameðferð með skömmtun

• Hvað er átt við hér….



Athugið sérstaklega

• Lyfjaendurnýjanir til sjúklinga, sem eiga sér 
stað án stofuviðtals til sjúklinga sem ekki eru í 
samlagi læknis, ættu ekki að eiga sér stað án 
samráðs (að vera í samráði við) þann lækni 
sjúklingsins sem hóf meðferðina. Þetta á 
sérstaklega við þegar um ávanabindandi lyf er 
að ræða.

• Komið með dæmi….



Athugið sértaklega

• Mikilvægt að skoða aðrar meðferðarleiðir en 
að ávísa lyfjum og fara varlega í að skrá PN 
lyf….

• Hvað er átt við hér

Presenter
Presentation Notes
Ég er stundum spurður hvað eigi að gefa viðkomandi ef verður órólegur eða sofnar ekki þegar er að leggjast inn á deild; stundum neita ég að ávísa fyrirfram. bið um að hringja í mig og segi hjfræðing rökin fyrir tregðu minni að ávísa fyrirfram.



Hvað gildir um lyfjaávísanir til eigin nota 
eða fyrir fjölskyldu eða vini/kunningja?



Samstarf við lyfjafræðinga

• Taka ítarlega lyfjasögu og setja lyf í Therapy undir
flipanum “lyf að heiman” sem læknir síðan virkjar. 
Meðferðarheldni og ofnæmi yfirfarið.

• Lyfjayfirferð; 
– er ábending til staðar ?
– er skammtur réttur fyrir þennan sjúkling ?
– eru klínískt mikilvægar milliverkanir ?
– eru einkenni sjúklings vegna aukaverkana ?
– er lyfið óviðeigandi fyrir þennan sjúkling? 
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Miðstöð lyfjaupplýsinga

• Ráðgefandi lyfjafræðingur á LSH.
• Ítarleg greining lyfjatengdra vandamála af 

hvaða toga sem þau eru.
• Slóð á heimasíðu kandídata:
• https://www.youtube.com/watch?v=TolZxGpb

u4U&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TolZxGpbu4U&feature=youtu.be


Samstarf við lyfjafræðinga

• Aðstoð við útskrift; samræming lyfja og 
samskipti við skömmtunarfyrirtæki

• Lyfjafræðingar þekkja heim undanþágulyfja og 
lyfjaskírteina og geta greitt götu þar og sparað 
tíma læknis.

• Þekkja lyfjaúrval og leiðir til að útvega lyf sem 
eru ekki til.

• Tilkynna alvarlegar aukaverkanir til 
Lyfjastofnunar í nafni LSH (ekki í nafni læknis).

Presenter
Presentation Notes
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Hvernig næ ég í lyfjafræðing

• Er til staðar á mörgum deildum LSH á 
dagvinnutíma.

• Miðstöð lyfjaupplýsinga sími: 825 3525
• Spjallrásir eru vaktaðar, t.d. Lyfjafræðingar 

Fossvogi
• Spjallrás heilsugátt maður á mann.
• Vakthafandi lyfjafræðingur s: 2812



Hvernig á að tilkynna aukaverkanir 
lyfja og blóðhluta

• Aukaverkanir(https://www.facebook.com/Landsp
itali/videos/fr%C3%A9tt-skr%C3%A1ning-
aukaverkana-lyfja-er-samstarfsverkefni-
lyfja/1617742964956110/)

• Hægt er að tilkynna aukaverkanir á 
– vefsíðu Lyfjastofnunar (lyfjastofnun.is),
– í Heilsugátt Landspítala
– Hafa samband við Lyfjastofnun

í lyfjastofnun@lyfjastofnun.is eða miðstöð lyfjaupplýsi
nga á Landspítala í 825 3525, en sérfræðingar þar
greiða leið og/eða tilkynna aukaverkanir fyrir
heilbrigðisstarfsfólk.

https://www.facebook.com/Landspitali/videos/fr%C3%A9tt-skr%C3%A1ning-aukaverkana-lyfja-er-samstarfsverkefni-lyfja/1617742964956110/
mailto:lyfjastofnun@lyfjastofnun.is


Spurning 1

Hversu oft hefur þú á síðastliðnum 3 mánuðum 
farið yfir lyfjalista einstaklings sem hefur leitt 
til þess að lyfi (langtímameðferð) er 
seponerað? 

• Aldrei
• Einu sinni
• 2-5 sinnum
• >5 sinnum



Endurskoðun lyfjalista sjúklinga

• Á að gera daglega hjá öllum inniliggjandi 
sjúklingum sem eru í A eða M flokkun skv. 
AMED flokkunarkerfinu

• Ég vil benda ykkur á sérstaklega góðar 
leiðbeiningar frá Skotlandi

• http://www.polypharmacy.scot.nhs.uk/polyph
armacy-guidance-medicines-review/

http://www.polypharmacy.scot.nhs.uk/polypharmacy-guidance-medicines-review/


AMED

• A - Bráðastig
• M -Meðferðar-og útskriftarstig
• E  -Endurhæfingarstig
• D -Dvalarstig

Meðferðarstig: A M E D

Stofugangur:
STREYMA:

daglega
STREYMA:

daglega

STREYMA:
mánudögum og 

föstudögum,
miðvikudögum 

eftir þörfum

STREYMA:
vikulega

Yfirferð lyfja: Daglega Daglega
mánudögum og 

föstudögum
mánudögum



Tilfelli: 87 ára kona með byrjandi hrumleika 
og endurteknar sjúkrahúsinnlagnir

HEILSUFARSSAGA

• Heilaslag
• Heilabilun (MMSE 

21/30)
• Háþrýstingur
• Kransæðasjúdómur
• Gáttarflökt

• DM-II
• Beinþynning, samfallsbrot
• COPD
• Hypothyroidism

– NHS Polypharma 2018
Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni



Atburðarás og daglegt líf sl 12 mánuði

• Endurteknar innlagnir
• Ástæður: byltur, 

samfallsbrot, bráðarugl, 
nýrnabilun

• Mælingar: HbA1C= 
6,6%, creatinin= 
125umol/L (GFR=36), 
BÞ=105/60

• Býr með eiginmanni 
sem er andlega hress

• Afturför í vitrænni  getu 
og þarf stýringu við 
daglegar athafnir

Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni



Þú ert læknir á heilsugæslu/sjúkrahúsi: Hvernig 
tekur þú lyfjasögu í þessum aðstæðum

• Skoðar lyfjalisti við seinustu útskrift
• Skoðar lyfjakort sjúklings
• Flettir upp í Lyfjagagnagrunni (Embætti 

Landlæknis)
• Biður sjúkling  að sýna þér öll lyf 

(lyfjaumbúðir) sem tekur

Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni

Presenter
Presentation Notes
Unless it is not physically possible (eg, the patient is unconscious or confused), the patient should always be consulted as part of the medication history-taking process — since they are the ones taking the medicines. The patient’s partner or carer may also be consulted.Although not all patients can recall every detail about their regular medicines (and they may be less likely to remember details if anxious about their admission), they may be able to recognise drug or product names from a list and confirm what they are still taking.The following are suggested approaches to use when interviewing a patient:A Best Possible Medication History (BPMH) is a history created using 1) a systematic process of interviewing the patient/family; and 2) a review of at least one other reliable source of information to obtain and verify all of a patient's medication use (prescribed and non-prescribed). Complete documentation includes drug name, dosage, route and frequency.Heimild:The Institute for Safe Medication Practices Canada (www.ismp-canada.org)



Lyfjalisti
• Levothyroxine 150ug x1
• Alendronate 70mg á viku 

fresti
• Calcium carb 250mg x2
• Metformin 1000mg x2
• Gliclazide 30mgx1
• Enalapril 10mg x1
• Rivaroxaban 20mg x1
• Clopidogrel 75mg x1

• Atorvastatin 80mg x1
• Mirtazipine 30mg x1 að 

kvöldi
• Zopiclone 7,5mg  x1 að 

kvöldi
• Paracetamol 1gm x3
• Omeprazol 20mg x1
• Oxybutinin 5mgx2
• Seretide (250) 2 px2
• Ipratropium 1px2

Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni



Sjö skrefa nálgunin
Hvað af eftirfarandi metur þú sem 

mikilvægasta fyrsta skref
1. Eru einhver lyfjanna nauðsynleg
2. Eru einhver lyfjanna ónauðsynleg
3. Er markmiðum lyfjameðferðar náð
4. Eru aukaverkanir til staðar
5. Að greina hvað skiptir mestu máli fyrir sjúkling
6. Er lyfjameðferðin hagkvæm (cost effective)
7. Er sjúklingur fær um að taka lyfin

Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni



1. skref. Hvað skiptir máli fyrir þennan 
sjúkling?

• Vitræn skerðing, byltur og endurtekin tímabil 
bráðarugls skiptir líklega mestu máli að greina 
nánar, grípa inn í og fyrirbyggja 

Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni



Nálgun í 7 skrefum 
(Polypharmacy Guidance, Realistic Prescribing 3rd Edition, 2018. Scottish Government )

TILFELLI: 87 ára kona
• Levothyroxine 150ug x1
• Alendronate 70mg á viku fresti
• Calcium carb 250mg x2
• Metformin 1000mg x2
• Gliclazide 30mgx1
• Enalapril 10mg x1
• Rivaroxaban 20mg x1
• Clopidogrel 75mg x1
• Atorvastatin 80mg x1
• Mirtazipine 30mg x1 að kvöldi
• Zopiclone 7,5mg  x1 að kvöldi
• Paracetamol 1gm x3
• Omeprazol 20mg x1
• Oxybutinin 5mgx2
• Seretide (250) 2 px2
• Ipratropium 1px2

Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni

Presenter
Presentation Notes
NHS boards in Scotland have been told to take more action to avoid medicine-related harm by accelerating the number of polypharmacy reviews for patients taking more than one medicine. Updated polypharmacy guidance for 2018 calls for a realistic medicine approach to ensure that patients are prescribed medicines that meet their changing needs and expectations; this includes considering stopping medicines if they are potentially causing more harm than good. The guidance includes a clear structure for both initiation of new medicines and review of existing medicines, and has a particular focus on considering what matters to the patient. It is in line with the realistic medicine agenda promoted by Scotland’s chief medical officer Catherine Calderwood. This approach calls on clinicians to discuss with patients the risks and benefits of treatment, including the option and implications of doing nothing.



Miðlægt lyfjakort

• Vinna er hafin við að koma á fót miðlægu 
lyfjakorti að norskri og danskri fyrirmynd sem 
höndlar með lyf einstaklingsins. Lyfjakortið 
verður á aðgengilegt í öllum 
sjúkraskrárkerfum. Hægt verður að gera 
breytingar á lyfjakortinu jafnóðum auk þess að 
skoða sögu lyfjabreytinga.

• Hér sjáið þið sýnishorn af prufuviðmóti 

Glæra fengin frá Aðalsteini Guðmundssyni



Miðlægt lyfjakort: Prufuviðmót



Samantekt

• Góð lyfjasögutaka – stuðlar að öruggri 
meðferð sjúklings

• Góðir starfshættir við lyfjaávísanir
• Tilkynning aukaverkanna
• Góðir starfshættir við endurskoðun lyfjalista

– Nálgun í sjö skrefum
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