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Bivirkninger
Bivirkninger er skadelig og utilsiktet reaksjon på et legemiddel

• Bivirkninger kan skyldes:
• Virkestoffet  (det stoffet i et legemiddel som gir den effekten 

vi er ute etter)
• Hjelpestoffer (konserveringsmidler, oppløsningsmidler, 

fargestoffer osv.)

• De aller fleste bivirkninger  er ufarlige, men kan være 
plagsomme for den enkelte pasient. 

• Av og til kan bivirkninger være alvorlige og i verste fall dødelige
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Forskjellige typer bivirkninger
Forutsigbare bivirkninger (vanligst)

• Forklares ut i fra hvordan legemiddelet virker
• Er som oftest doseavhengig 

Blodsukkersenkende legemidler (insulin)              lavt blodsukker
Blodfortynnende legemidler (warfarin)               for tynt blod
ß – 2 agonister (salbutamol)               skjelving
Opioider (morfin )                   forstoppelse

Ikke forutsigbare bivirkninger
• Skyldes gjerne økt følsomhet hos enkeltindivider
• Er ofte doseuavhengige

Penicillin               allergi
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Forskjellige typer bivirkninger forts…
• Bivirkninger som følge av langvarig bruk

• Avhengig av dose og varighet
• Kan være irreversible

Avhengighet etter langtidsbruk av opioider

• Senbivirkninger
• Bivirkninger som inntrer etter legemiddelbehandlingen er avsluttet

Kreft, fosterskader

• Bivirkninger som følge av seponering
• Brå seponering av legemidler som skal trappes ned over tid

Søvnløshet når man slutter med sovemedisin

• Uventet terapisvikt
• Ofte doseavhengig og forbundet med interaksjoner
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Bivirkninger
Hvem er mest utsatt for bivirkninger?
• Barn og eldre
• Kvinner
• Pasienter med tidligere bivirkningshistorikk
• Pasienter med endret organfunksjon som nyre- og leversvikt
• Pasienter med mange legemidler 
• Ved feilaktig bruk av legemidler

Bivirkninger kan aksepteres i større grad ved akutte situasjoner
og alvorlig sykdom

Man må være spesielt oppmerksom på alvorlige bivirkninger



Bivirkninger- eksempler
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Organsystem Eksemplerpå bivirkninger Eksemplerpå legemidler
Sentralnervesystemet Svimmelhet,	tretthet,	forvirring,	

skjelvinger
Sovemidler,	antidepressiva,	antipsykotika,	
sterke	smertestillende,	angstdempende

Fordøyelseskanalen Kvalme,	diare,	forstoppelse,	halsbrann,	
sure	oppstøt,	magesår,	mageblødning,	
magesmerter

Kreftlegemidler,	antibiotika,	sterke	
smertestillende,	antidepressiva,	NSAID,	

Beinmargen Forstyrrelser i blodcellene Kreftlegemidler
Klozapin

Huden Utslett,	kløe,	elveblest,	alvorlig	
hudsykdom

Penicillin,	Bactrim

Leveren Leverpåvirkning	med	økte	nivåer	av	
leverenzymer	i	blod	eller	gulsot

Antiepileptika	og	kolesterolsenkende

Nyrene Nedsattnyrefunksjon ACE-hemmere,	angiotensinreseptorblokkere,		
NSAID

Hjerte-kar-systemet Ortostatisk hypotensjon,	svimmelhet,	
besvimelse,	rødming,	hjertebank,	EKG-
forandringer,	dyp	venetrombose,	
lungeemboli,	hjerteinfarkt,	hjerneslag

Blodtrykkssenkede	legemidler,	psykofarmaka,	
hormonpreparater,	coxiber


