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Hva er polyfarmasi? 

Mange ulike definisjoner: 

- Fem eller flere legemidler 

- Overdreven eller unødig anvendelse av mange legemidler 

- For mange legemidler per sykdom 

 

Polyfarmasi er typisk hos eldre pasienter  

– eldre er mer sensitive for effekt av legemidler 

 

Det finnes flere grunner… 

• Ulike behandlere 

• Flere legemidler gis for flere tilstander og behandlingen avsluttes ikke når tilstanden har gått over 

• Pasienten får bivirkning av ett legemiddel – nytt legemiddel forskrives mot bivirkningene i stedet for å vurdere alternativ primær 
behandling 

 

 START og STOPP versjon 2 
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Legemidler som kan gi falltendens 

• Antikolinerge legemidler 

• Antipsykotika 

• Sedative legemidler 

• Legemidler ved hjerte- og karsykdommer 

- Antihypertensiva 

- Diuretika 

- Nitrater 
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Antikolinerge legemidler 
Ortostatisk hypotensjon, delirium 

• Eksempler: 

- Trisykliske antidepressiva (Sarotex, Surmontil) 

- Førstegenerasjons antihistaminer (Vallergan, Marzine, Postafen) 

- Antikolinerge legemidler mot overaktiv blære (Detrusitol, Betmiga, Toviaz, 

Vesicare) 
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Antipsykotika 

• Førstegenerasjons (Haldol, Nozinan, Orion) 
- Ekstrapyramidale bivirkninger (bevegelsesforstyrrelser) 

-  Antikolinerg virkning   

 

• Annengenerasjons (Abilify, Leponex, Seroquel, Zyprexa, Risperidon) 
- Sedasjon  
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Sedative legemidler 
Døsighet, svimmelhet, forvirring 

• Opioider (Dolcontin, OxyNorm)  

 

• Benzodiazepiner (Stesolid, Sobril, Apodorm) 
- Reduserer psykomotoriske ferdigheter (endring i bevegelse, tempo, 

kroppsholdning), reduserer kognitiv funksjon, muskelrelakserende 

- Diazepam T½ hos eldre = 70-100 t 

- Oksazepam har kortere halveringstid – foretrukket behovsmedisin 

 

• Z-hypnotika (Imovane, Stilnoct) 
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Legemidler ved hjerte- og karsykdommer 
Hypotensjon, svimmelhet 

• Antihypertensiva 
- Et lavt systolisk BT hos eldre er assosiert med en økt risiko for fall 

 
• Diuretika 

- Dehydrering/hypotensjon, svimmelhet, elektrolyttforstyrrelser (hyponatremi, 
hyperkalemi) 

 
• Nitrater 

- Hypotensjon, døsighet, vertigo, svakhetsfølelse 

 
 
 Test for ortostatisk hypotensjon kan være nyttig 
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Legemiddelinteraksjoner 

• Legemidler kan påvirke effekten av hverandre 

• Obs! Polyfarmasi  flere legemidler øker sjansen for interaksjoner 
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Legemiddelgjennomgang 

• En legemiddelgjennomgang kan gjennomføres for å se hvilke av 
legemidlene pasienten bruker som kan øke risiko for fall 

 

• Reflekter rundt: 
- Indikasjon. Er det en indikasjon for at pasienten bruker dette legemiddelet? 

- Når ble legemiddelbehandlingen oppstartet? (eksempel antidepressiva) 

- Har legemiddelet hatt effekt? 

- Gir legemiddelet noen bivirkning? Interaksjoner? Finner det et bedre 
alternativ for pasienten? 
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Oppsummering 

• Polyfarmasi kan medvirke til fall eller gi komplikasjoner ved fall 

 

• Psykofarmaka (særlig benzodiazepiner og antipsykotika) og hjerte- og 
karlegemidler er de gruppene som har vist størst sammenheng med 
fallrisiko 

 

• Hver pasient må vurderes individuelt 
- Bivirkninger trenger ikke være fremtredende 

- Vei nytteeffekt opp mot risiko og plager – hva gir best livskvalitet? 

 

 
12 



Referanser  

• I trygge hender 24-7, Tiltakspakke for forebygging av fall i helseinstitusjoner, Helsedirektoratet 2014 

• S Rognstad. Mange legemidler til eldre – det er fali’, det. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1016 

• R Dutta. People who fall need a medical assessment and drug review. Guidelines in practice. Juni 2014 

• START og STOPP versjon 2 – Screeningverktøy for forskrivning av legemidler til eldre 

• Geriatri, Torgeir Bruun Wyller, Gyldendal Norsk Forlag AS, 2011 

• Legemiddelhåndboka på nett  

http://legemiddelhandboka.no/  

• Interaksjonssøk – legemiddelverket  

http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek 
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