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Ragnhild Djønne Østerhus 
 

Det er manglende kunnskap om omfanget og hvilke konsekvenser 

det har for hjemmeboende pasienter med demens å bruke 

legemidler mot psykiske lidelser, legemidler som ikke er anbefalt 

for eldre eller uheldige kombinasjoner av medisiner.  

Dette doktorgradsprosjektet ønsker å analysere hvilken 

sammenheng det er mellom slik legemiddelbruk og omfanget av 

hjemmebaserte tjenester, tidlig sykehjemsinnleggelse og død.   

Pasientene i prosjektet er med i Demensstudien på Vestlandet 

(DemVest). Omkring 250 eldre personer med nylig diagnostisert 

mild demens ble inkluderte fra alderspsykiatriske og geriatriske 

poliklinikker i Rogaland og Hordaland og fulgt opp med årlige 

kontroller. 

Den første delstudien i prosjektet ble publisert i 2013. Den viste at 

personer med demens har nesten dobbel så høy risiko for å dø 

sammenlignet med en frisk person med samme alder og kjønn. 

Høy alder ved sykdomsstart og såkalt Lewy body demens 

reduserte levetiden mest 

De andre delstudien er under arbeid. Den analyserer pasientenes 

legemiddelbruk. Det ses på hvor mange som bruker legemidler 

mot psykiske lidelser og hvorvidt pasientene har fått legemidler 

som ifølge gjeldende anbefaling (NORGEP kriteriene og 

interaksjonsdatabasen DRUID) ikke bør brukes hos eldre eller 

kombineres.   

Den tredje planlagte delstudien i prosjektet vil undersøke 

sammenhenger mellom demensdiagnose, legemiddelbruk, 

sykehusinnleggelse og dødelighet. 

Ragnhild er cand.pharm fra Universitet i København. Hun er 

ansatt ved SESAM og tilknyttet Universitetet i Bergen. Professor 

Dag Aarsland er hovedveileder og Svein Kjosavik, Arvid Rongve, 

Hogne Sønnesyn og Corinna Vossius er med som biveiledere.  

Ved spørsmål, ta kontakt med Ragnhild Djønne Østerhus, 

 e-mail: rdsalte@gmail.com 

 


