Kynning á skilmerkjum STOPP/START
(Screening Tool of Older People Prescriptions)/ Screening To Alert to Right Treatment)

Ráðleggingar varðandi lyfjameðferð aldraðra
Aukaverkanir lyfja eru vaxandi lýðheilsuvandamál tengt lyfjanotkun aldraðra[1]. Fjöllyfjanotkun
og óviðeigandi lyfjaávísanir eru þekktir áhættuþættir lyfjatengdra vandamála [2,3]. Hugtakið
óviðeigandi lyfjaávísun innifelur bæði:
mögulega óviðeigandi lyf (Potentially Inappropriate Medications: PIM´s) og
meðferð sem gæti talist gagnleg en er ekki beitt (Potential Prescribing Omissions:
PPO´s) [4].
Árið 2003 kom saman í Evrópu, hópur sérfræðinga í lyfjameðferð aldraðra. Markmið hópsins var
að útfæra ný skilmerki fyrir lyfjameðferð aldraðra.
Eftirfarandi var haft til grundvallar:
 Beina athygli að algengum og mikilvægum óviðeigandi ávísunum
 Lífeðlisfræðileg kerfi
 Beina athygli að lyfjum sem auka byltuhættu aldraðra
 Skoða notkun ópíata hjá öldruðum
 Finna tvöfaldar ávísanir (duplicate prescriptions)
 Finna hugsanlega alvarlega vanmeðhöndlun
 Endurspegla viðhorf sérfræðinga í lyfjameðferð aldraðra
 Aðgengi og notkun lyfja í Evrópu
Afrakstur þessarar vinnu eru STOPP/ START skilmerkin. Þau voru fyrst birt árið 2008 [5].
Skilmerkin eru hugsuð sem leiðbeinandi fyrir lyfjameðferð fólks eldra en 65 ára. Rannsóknir hafa
sýnt klínískt notagildi STOPP/START skilmerkja í að finna óviðeigandi lyfjameðferð og draga úr
aukaverkunum og tengdum þáttum [6,7,8]. Einföld leit á PubMed í október 2015 gefur 92 birtar
greinar um skilmerkin.
Haustið 2014 var birt endurskoðuð útgáfa þessara skilmerkja [9]. Þar er brugðist við nýjum
gagnreyndum rannsóknum, nýjum lyfjum og hreinsuð út skilmerki sem ekki þóttu nægilega
nákvæm eða viðeigandi. Þessi nýja útgáfa inniheldur 80 STOPP og 34 START skilmerki (m.a.
leiðbeiningar varðandi bólusetningu).

Nýja útgáfa STOPP/START skilmerkja hefur verið þýdd á íslensku í tengslum við fjölsetra evrópskt
rannsóknarverkefni, SENATOR, sem Landspítalinn tekur þátt í. Rannsóknin snýst um þróun og
prófun á hugbúnaði sem kallast SENATOR og er ætlað að leiðbeina um bestu lyfjameðferð eða
aðra kosti en lyfjameðferð hjá sjúklingum eldri en 65 ára (www.senator-project.eu). Nýju
STOPP/START skilmerkin eru hluti af þessum hugbúnaði. Skilmerkin eru birt hér á síðu landlæknis.
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