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DET MEDISINSKE 

PARADOKS

• Den aldersgruppen(70+) som er mest sårbar for 
bivirkninger er den som suverent bruker flest 
legemidler !

• Ca 50% av alle medisiner skrives ut til de eldre

• I 2015 solgte man legemidler for over  22 
milliarder. 

• Minst 1/10 av alle sykehusinnleggelser er delvis 
eller helt forårsaket av legemiddel bivirkninger.

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/


Medisiner og eldre

• 30% av eldre >65 år bruker >5 medisiner

• Eldre har 7 ganger økt risiko for innleggelse pga av 

bivirkninger

• 10-40% av de eldre bruker potensielt problematiske medisiner

• Medikamentbivirkninger er den store imitatoren

• Medikamentell behandling av eldre er dårligere dokumentert

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/




HVORFOR ØKT FORBRUK?

• Aldring/aldersrelaterte plager.

• Økende sykdomsforekomst,både kroniske 

og akutte sykdommer.

• Medikament-adferd

• Holdninger  i helsevesenet.

• Den ”profylaktiske” bølge. 

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/


Barnett, Karen, et al. "Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, 
research, and medical education: a cross-sectional study." The Lancet 380.9836 (2012): 37-
43.

3 kroniske 
sykdommer ved 
85 år



BIVIRKNINGER HOS DE ELDRE

• Kan arte seg annerledes enn hos yngre:                                     

Viktige eksempler:                                                                               

akutt forvirring,falltendens og parkinsonisme

• Større blødningsfare ved bruk av antiflogistika og 

blodtynnende medisiner

• Forstoppelse/endret mage-tarm funksjon.

• Ortostatisme

• Generelt nedsatt allmenntilstand 

• Systemreaksjoner på lokalbehandling

• Økt tendens til allergiske reaksjoner

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/


ALDERSENDRINGER

• Kroppslig :                                                                      

Lavere kroppsvekt,mer fett/mindre væske, 

mindre protein(albumin)

• Endret homeostase.

• Nedsatt opptak/nedbrytning og utskillelse i 

tarm.

• Nedsatt nyrefunksjon

• Nedsatt leverfunksjon

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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LEVERFUNKSJONEN

• Levervekt og spesielt leverflow reduseres 

betydelig med alderen,viktig for 

bioaktivering(redusert første-passasje-

effekt) og eliminasjon.                       

• Hepatisk metabolisme nedsatt-spesielt 

cytokrom P-450 systemet(oksydering).

• De ulike enzymsystemene sentrale :                                

CYP-interaksjoner.                                                     

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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INTERAKSJONER forts.:

• Svært komplisert og mangeartet

• Hvordan unngå alvorlige interaksjoner?                        

Egen kunnskap, Felleskatalogen med link til 

interaksjonsanalyse.                                                             

DRUID/ nettsteder: www.interaksjoner.no

www.drugs.com

• Interaksjonsvarsel på apotek.                                                 

• E-resept/reseptformidler, elektronisk kurve/Meona, GBD.

• Evt gentesting ved uventede bivirkninger/ «hyperfølsom» 

pasient. 

http://www.interaksjoner.no/
http://www.drugs.com/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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Interaksjoner i Meona



NYREFUNKSJONEN

• Aldersrelatert reduksjon av nyrekapasitet:

Svekket tubulærfunksjon.                                                            

Dårligere gjennomblødning.  

• Forverres av diabetes,hypertensjon,og nyre-

relaterte infeksjoner

• OBS! Medisiner med smalt terapeutisk vindu 

og utskillelse via nyrene

• OBS!Potensielt nyretoksiske           

medikament. 

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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COCKROFTS FORMEL:

Kreatininclearance = 1,23(m)1,03(kv)X(140-alder)X vekt

                                                                       S-kreatinin(mmol/l)

Nyrefunksjonen vurderes etter:

Kreatinin,alder,vekt og kjønn.

(eGFR tar ikke med vekt…..)



NYRESKADELIGE MEDIKAMENT

• OBS!Medisiner med smalt virkningsområde

• OBS!Potensielt nyretoksiske medisiner

• De viktigste :                                                                                 
*NSAIDS/Cox2 hemmere                                                                                           
*ACE-hemmere(AII-hemmere)                                                                            
*Lithium                                                                                                        
*Digoxin                                                                                                                  
*Ulike typer antibiotika.

• Viktig å være spesielt oppmerksom ved kombinasjon av 
medisiner med potensielt nyreskadelig effekt. 

• OBS: kontrast ved billeddiagnostikk.

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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OVERMEDISINERING VED 

DEMENSSYKDOM

• Den eldre demenspasienten utsettes for polyfarmasi i 

like stor grad som andre jevnaldrende-men er enda mer 

sårbar for bivirkninger

• Er den profylaktiske behandlingen like relevant?

• Demensmedisinene: over- eller underforbruk? 

Bivirkninger? Seponeres for sent?

• Ved APSD: stor fare for bruk av flere typer 

psykofarmaka.                                                                         

Obs sykehjem.Erstatter ressursmangel og kompetanse?  

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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MEDIKAMENT SOM KAN GI ANTIKOLINERG 

BELASTNING:

• En rekke medikament kan gi antikolinerge 
bivirkninger:dette reduserer tilgjengelig acetykolin i 
sentralnervesystemet noe som kan medføre svekket 
kognisjon og forvirring –disse medikamentene har den 
motsatte effekt av demensmedisinene ! 

Eldre allergimedisiner

Antipsykotika Digoxin

Trisykliske antidepressiva Dipyramidol(Persantin)

H2-blokkere(bla Zantac) Furosemid

Midler mot 
vannlatningsbesvær

Prednisolon

Atrovent + + + + + +



SYKDOMMER SOM GIR MYE MEDIKAMENTBRUK 

• Hjertesykdommer                              

• KOLS

• Depresjon/angst

• Muskel/skjelettlidelser-benskjørhet

• Slag/cerebrovaskulær sykdom

• Hypertensjon

• Diabetes

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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FOREBYGGENDE BEHANDLING GIR  ØKT  

MEDIKAMENTBRUK FOR ELDRE

• Mange sykdommer behandles like mye forebyggende 
som symptomatisk. 

• Dette gjelder bla hjerte-karsykdom, hypertensjon, 
cerebrovaskulær sykdom, diabetes.

• Studier på effekten av forebyggende behandling er 
primært gjort på selekterte pasienter under 75-80 år            
-og det er lite fokus på de negative effekter av 
medisineringen.

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
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Indremedisineren: Legemiddelgjennomgang –
hvordan gå frem i praksis? Romskaug, Wyller, 
Seljeseth.



Forebyggende behandling?

• Forebyggende medisiner trenger ofte 1-5 
år før full effekt.

• NNT(number needed to treat)

• Dør pasienten av noe annet først?

• Alvorlighetsgrad av sykdommen

• Risikoen ved medisinering

• Risikoen ved å ikke medisinere

• Hva forventer pasienten?

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/


HVORDAN UNNGÅ OVERMEDISINERING?

• Ikke alle plager kan/bør medisineres: 

vurder ikke-medikamentelle tiltak først!

• Hvor går grensen for forebyggende 

behandling?

• Unngå å behandle et bemanningsproblem!

• Alltid vurdere seponering-dosereduksjon

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/


Norsk Geriatrisk 
Forening. https://legeforeningen.no/Fagmed/Nors
k-geriatrisk-forening/Geriatrisk-test—og-
undervisningsmateriell/tester-og-
registreringsskjemaer/start



SAMSTEMTE LISTER?

• E-resept på sykehus og hos fastlegen: stemmer de 

overens?

• Multidose…..

• Medikamentadministrering av hjemmesykepleien-

samarbeid med fastlegen.

• Medikamentendringer etter innleggelse-hvordan sikre at 

det gjennomføres? 

• Elektronisk kurve/Meona

• Kjernejournal

• Tar pasienten de medisiner som står på listen???



MEDIKAMENTGJENNOMGANG

• Foreligger indikasjonen ennå?

• Finnes uheldige 

medikamentkombinasjoner?

• Unødig(dobbelt)medikasjon?

• Har pasienten bivirkninger i betydelig 

grad?

• Kan noen doser reduseres?

• Kan noen preparater seponeres?

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/




TIL SLUTT
• Legemidler er en svært viktig del av behandlingen ved en 

rekke sykdommer.

• Hensikten er å kurere, eller lindre, eller  forebygge.

• Feilmedisinering, feil legemiddelbruk og –håndtering er et 

stort helseproblem.

• Viktig med nøye vurdering og oppfølging ved oppstart av 

nye medikamenter,                                                                

• Systematisk og kritisk medikamentgjennomgang -og 

sikring av god compliance er viktige premisser for god 

legemiddelhåndtering!

http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/
http://www.haraldsplass.no/haraldsplass_no/


Vil du vite mer?

• www.interaksjoner.no

• Råd fra legemiddelverket: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-
helsepersonell/legemiddelgjennomgang#forberedelser,-gjennomføring-og-oppfølging

• Nasjonal faglig retningslinje om legemiddelgjennomganger.  
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/465/Veileder-
legemiddelgjennomgang-IS-1998.pdf

• Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL):SKILS emnekurs i legemiddelgjennomgang: 
https://nettkurs.legeforeningen.no/course/view.php?id=109

• START/STOPP, 2. utgave. Norsk Geriatrisk 
Forening. https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-geriatrisk-forening/Geriatrisk-test—og-
undervisningsmateriell/tester-og-registreringsskjemaer/start

• Legemiddelgjennomgang: https://indremedisineren.no/2016/01/legemiddelgjennomgang-
hvordan-ga-frem-i-praksis/

• http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/om-
pasientsikkerhetsprogrammet/_attachment/2925?_ts=146d75913d2

• Skrøpelighet: https://indremedisineren.no/2017/01/er-pasienten-min-skropelig/

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/om-pasientsikkerhetsprogrammet/_attachment/2925?_ts=146d75913d2

