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1. Generelle opplysninger

a. Prosjektleder
CRIStin Person ID

10725

Navn:

Olav Spigset

Akademisk grad:

Professor dr.med.

Stilling:

Overlege

Arbeidssted:

Avdeling for klinisk farmakologi

Arbeidsadresse:

St. Olavs Hospital

Postnummer:

7006

Sted:

Trondheim

Telefon:
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E-post adresse:

olav.spigset@legemidler.no

b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Legemiddelbivirkninger hos eldre
(2011/2049)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
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Vi har sett på forekomsten av og risikofaktorer for å ha urin-inkontinens av en slik alvorlighetsgrad at
det fører til legemiddelbehandling, basert på et materiale fra HUNT koblet opp mot
Reseptregistret. Vi påviste ulike faktorer som var assosiert med legemiddelbehandlet urininkontinens,
alt fra inntak av mye kaffe til bruk av ulike legemidler som midler mot depresjon, og ikke minst bruk
av lamotrigin, som er et legemiddel som brukes ved epilepsi og bipolar sykdom. Siden studiene er
basert på epidemiologisk metodikk, kan vi bare påvise assosisasjoner mellom to faktorer, og ingen
årsakssammenhenger.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet har blitt svært forsinket pga ulike former for permisjoner, men er nå gjennomført. De to
artiklene som studien har ført til, skal inngå i Siri Ann Mauseths Ph.D. Hennes avhandling er nå sendt
inn til vurdering, og disputas planlegges i løpet av våre 2018.
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publikasjon
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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