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Legemidler og bruken av dem, 3. utgave 2018, Hedvig Nordeng og Olav Spigset (redaktører)

GERIATRI – En medisinsk lærebok, 2. utgave (Torgeir Bruun Wyller): kapittel 30 – Legemidler (konsulent, Olav Spigset)

JAMA oktober 2019: Rita Romskaug et al - polyfarmasi hos eldre, intervensjon og livskvalitet

Legemidler til eldre (Rannveig Sakshaug Eldholm, St. Olav)

Legemidler og eldre - Olav Spigset (Relis)

Eldre og legemidler (Legemiddelhåndboka)

START og STOPP versjon 2

STOPPFrail

NORGEP

NORGEP-NH

Legemiddelgjennomgang (Legemiddelhåndboka)

Avmedisinering (Legemiddelhåndboka)

FAS UT3 Avslutning av legemiddelbehandling

Drug Prescribing for Older Adults (UpToDate)

Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka

Inappropriate Medication Use in the Elderly - A Modern Epidemic (Avhandling 2018, Gunhild Alvik Nyborg)
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https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2753318
https://padlet.com/rannveig_s_eldholm/76vjdq604xhm
https://relis.no/multimedia/319/Olav-Spigset
https://www.legemiddelhandboka.no/G10/Eldre_og_legemidler#Gk-10-eldre-7
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/start-og-stopp-2-norsk-090315.pdf
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/stopp-start-frail.pdf
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/c3b63f0c747f414c91f2fa10fca7e400/norgep.pdf
http://www.forskningsenheten.no/wp-content/uploads/2015/06/NORGEP-ny-norsk-med-grafikk.pdf
https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/G24
https://www.legemiddelhandboka.no/G27/Avmedisinering_
https://padlet.com/rannveig_s_eldholm/76vjdq604xhm
https://www.uptodate.com/contents/drug-prescribing-for-older-adults?search=polypharmacy%20elderly&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2015/08/Skadereduserende_veileder_oppdatert_2014.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59598/PhD-Nyborg-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y


NEJM 1980, sjefredaktør Arnold Relman: The New Medical-Industrial Complex

Marcia Angell: "The Truth about the Drug Companies" (Montana University, 2009)

Marcia Angell: "Medicare, Pharmaceutical Industry Lobbying and Drug Development"

«A Conversation with Dr. Marcia Angell» (Harvard Nedical School, 2016)

Peter C. Gøtzsche, Wikipedia

Cochrane ikke lenger "unbiased"

Legemiddelindustrien investerer mye mer i kjøp av innflytelse (lobbyisme; honorarer til leger, tidsskrift og legemiddelverk; pasientforeninger osv.) 
enn forskning og utvikling

FDA godkjenner kreftmedisiner med kun marginal effekt og surrogat-endepunkter

Selective Publication of Antidepressant Trials and Its Influence on Apparent Efficacy

Antidepressant use and risk of adverse outcomes in older people: population based cohort study

Hvor effektive er egentlig SSRI mot depresjon?

Hva vet vi om langtidsvirkninger av antipsykotika?

Hvorfor er legemidler så mye billigere i Norge enn i USA?

Intervju med departementsråd Bjørn-Inge Larsen (øverste administrative leder i Helsedepartementet): om prioriteringer (metodevurdering og 
Beslutningsforum)

Statens legemiddelverk - Legemidler i EU godkjennes av EMA (European Medicines Agency), SLV har ikke tellende stemme

Kun i Norge har befolkningen gratis tilgang til lite "biased" legemiddelinformasjon (UpToDate og Cochrane i Helsebiblioteket.no)
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198010233031703
https://www.youtube.com/watch?v=ZqKY6Gr6D3Q
https://www.youtube.com/watch?v=lRiEuHtMmfg
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_C._G%C3%B8tzsche
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_C._G%C3%B8tzsche
https://tidsskriftet.no/2018/10/fra-redaktoren/sannhet-og-konsensus
https://www.bbc.com/news/business-28212223
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720075
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa065779
https://www.bmj.com/content/343/bmj.d4551
https://relis.no/content/4839/Hvor-effektive-er-egentlig-SSRI-mot-depresjon
https://tidsskriftet.no/2018/10/debatt/hva-vet-vi-om-langtidsvirkninger-av-antipsykotika
https://forskning.no/samfunnsmedisin-marked-medisiner/hvorfor-er-legemidler-sa-mye-billigere-i-norge-enn-i-usa/297975?fbclid=IwAR2P3tlKjkZEVQaRamodj_NtVWxukNZF9HgBhYcHOAZCYTLvzZ6F_qKcxPs
https://www.podbean.com/media/share/pb-imnbi-8bd929?utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share
https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler
https://www.helsebiblioteket.no/om-oss/oversikt-over-avtaler-og-tilgang-p%C3%A5-helsebiblioteket


Legemidler og bruken av dem, 3. utgave 2018, Hedvig Nordeng og Olav Spigset (redaktører)

• Kapittel 1, Grunnleggende kunnskap

o «Det er viktig for helsepersonell å være kritiske til informasjon de selv mottar, med tanke på hva som 
videreformidles til pasienter»

o «Det offentlige har et ansvar overfor helsepersonell og allmennheten om å formidle produsentuavhengig 
legemiddelinformasjon som en motvekt mot informasjon fra legemiddelindustrien»

• De tre viktigste offentlige kanalene for produsentuavhengig legemiddelinformasjon i Norge

o Statens legemiddelverk (?)

o RELIS

o Folkehelseinstituttet

• Produsentuavhengige oppslagsverk

o Norsk legemiddelhåndbok

o Felleskatalogen
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NEJM, 1980, 
Arnold Relman, 
sjefredaktør i NEJM

Eisenhower advarte i 1961 mot
konflikt mellom offentlige og
private interesser:
militært-industrielt kompleks

Relman advarer i 1980 mot
tilsvarende konflikt mellom
offentlige og private interesser:
medisinsk-industrielt kompleks
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Tidsskriftet 01.10.2018
Utgitt 2013

Peter Gøtzsche:
professor i klinisk forsknings-
design og analyse ved 
København Universitet fra 2010 

CEP declares its support for 
Professor Peter Gøtzsche
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http://cepuk.org/2018/09/19/cep-expresses-support-professor-peter/
http://cepuk.org/2018/09/19/cep-expresses-support-professor-peter/
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(Tidligere sjefredaktør, BMJ)
(Redaktør, JAMA) 



Anmeldelse av Steinar Madsen, 
fagdirektør SLV. Tidsskriftet 14.10.2014
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NB: Steinar Madsen svarte ikke
Lars Slørdal og Linn Getz
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Polyfarmasi hos eldre

• Polyfarmasi

- «for mange» legemidler
- f. eks. >5 faste legemidler pr. dag

• Eldre og gamle

- WHO: eldre 60-74 år, gamle ≥75 år

«The idea is to die young, as late as possible»

Ashley Montagu
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Polyfarmasi

• Kan være god indikasjon isolert sett for hvert legemiddel

• Vitenskapelig evidens hovedsakelig for legemidler hver for seg, mindre evidens for legemiddelkombinasjoner

• Aldrings- og sykdomsendringer varierer blant eldre, dermed også legemiddelresponsen 

• Jo høyere alder og jo flere legemidler, desto viktigere med legemiddelgjennomgang
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Mange legemidler: avveining mellom indikasjoner og kontraindikasjoner

• Pasienter i høy alder kan ha stor nytte av forebyggende medikamentell behandling
o F. eks. hypertensjon, tromboembolisk sykdom, osteoporose, hjertesvikt, koronarsykdom og diabetes

• Men, mange eldre pasienter har medikamentkombinasjoner som skaper flere problemer enn de løser

• De fleste studiene er gjort på selekterte populasjoner med ganske spreke eldre som har lite komorbiditet og 
legemidler

• Relative indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av et legemiddel må veies opp mot hverandre

• Årlig legemiddelgjennomgang for pasienter som bruker >3 legemidler er forskriftsfestet
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Eldre bruker ofte legemidler mot tilstander de ikke har: viktig med diagnostikk

• Medikamentell behandling kan være startet uten tilstrekkelig diagnostikk

o F. eks. hjertesvikt eller koronarsykdom

• Indikasjon for medikamentell behandling kan ha opphørt

o F. eks. tidligere hypertensjon hos gamle med demens

o Noen ganger ikke mulig å avklare indikasjonen for et legemiddel, og et nedtrapnings- eller seponeringsforsøk 
kan gjennomføres
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Seponeringsforsøk er ofte indisert hos eldre (ikke lenger indikasjon for bruk)

• Seponeringsforsøk ofte eneste metode for å finne ut nytten av et legemiddel

o F.eks. symptomatiske legemidler: nitropreparater, diuretika, kolinesterasehemmere (demens), 
inkontinensmidler, psykofarmaka og analgetika

o Bør som regel gjøres gradvis

Indikasjon for forebyggende behandling må ofte revurderes hos de eldste og mest sårbare pasientene

• Hvis forventet gjenstående levetid er <4-5 år, er det grunn til å vurdere nytten av forebyggende medisiner særlig 
kritisk

o F.eks. antitrombotisk behandling, hypertensjonsbehandling, kolesterolsenkende midler og bisfosfonater
(osteoporose)

o Sårbarheten for bivirkninger øker med alder og komorbiditet, og mange har symptomer her og nå som må 
prioriteres fremfor forebyggende behandling
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Aldersbetingede farmakodynamiske endringer

Farmakodynamikk omhandler legemidlenes effekt på kroppen, f.eks. ved reseptorbinding.

• Reseptortettheten reduseres vanligvis med alderen: kan gi økt effekt av antagonister og redusert effekt av agonister

o Eksempelvis bronkodilaterende legemidler (erfaringsmessig bedre effekt av antikolinergika hos eldre med KOLS): 

 antikolinergika (ipratropium) blokker muskarinreseptorer: kan gi større bronkodilatasjon hos eldre

 betaagonister (salbutamol) stimulerer β2-reseptorer: kan gi mindre bronkodilatasjon hos eldre
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Reseptorspesifisitet er relativ og doseavhengig

• I markedsføring av legemiddelgrupper legges det vekt på at de har selektiv reseptoreffekt

o β1-selektive adrenerge reseptorantagonister som metoprolol og atenolol

o β2-selektive adrenerge agonister som salbutamol, terbutalin og formoterol

o inkontinensmidler med selektiv effekt på muskarinerge reseptorer av subklasse M3 som darifenacin og 
solifenacin

• Imidlertid er ingen reseptorspesifisitet absolutt, og jo høyere dose, desto større sannsynlighet for

o Betablokkere gitt for hjertet kan forverre astma

o Beta-agonister gitt mot bronkialobstruksjon medfører takykardi

o Antikolinerge midler mot inkontinens medfører munntørrhet, akkomodasjonsparese og kognitive bivirkninger
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Ofte økt legemiddeleffekt og bivirkningsrisiko pga. svekket homeostase

• Gjelder særlig for nyrene: glomerulær og tubulær funksjon avtar med alderen

o Svekket evne til å opprettholde normal filtrasjon og væske- og elektrolyttbalanse, og større sårbarhet for

 legemidler som påvirker glomerulusfiltrasjonen (ACE-hemmere og AT-II-antagonister)

 legemidler som påvirker tubulusfunksjonen (som diuretika)

• Blodtrykksreguleringen, inkludert baroreseptorrefleksen, svekkes i presisjon og tempo med alderen

o Antihypertensiva gir oftere ortostatisk hypotensjon, ustøhet, fall- og synkopetendens

• Hjernens innhold av acetylkolin (bl.a. hukommelse og læring) og dopamin (motorisk kontroll) reduseres med alderen

o Oftere kognitive bivirkninger av antikolinergika (trisykliske antidepressiva, høydoseantipsykotika og visse 
antihistaminer)

o Oftere parkinsonistiske bivirkninger av antidopaminerge legemidler som  lavdoseantipsykotika og 
metoklopramid 26



Nukleus basalis Meynert (basalt i frontallappene):
Kolinerge neuroner med utbredte forgreninger til hjernebarken.
Nukleus basalis Meynert er hovedkilden for kolinerg innervasjon av
hele hjernebarken. Ved Alzheimers sykdom degenererer nukleus
basalis Meynert, hvilket medfører sterkt reduserte mengder 
acetylkolin i hjernebarken. Det er rasjonalet for symptomatisk 
behandling av Alzheimers demens med AchE-hemmer (Aricept®,
donepezil, godkjent av FDA i 1996)

27



28



Patologiske tilstander i høy alder kan forsterke effekten av fysiologiske aldersforandringer

• Aortastenose: forsterker blodtrykksfall av ACE-hemmere

• Forkalkning av eller iskemisk skade av AV-knuten: AV-blokk av beta-blokker og digitalis

• Hypertensiv nyreskade: nyresvikt av ACE-hemmer, AT-II-antagonist eller diuretika

• Langvarig hypoglykemi av antidiabetika

• Sedasjon og ustøhet av opioider og benzodiazepiner

• Hyperkalemi av spironolakton

Farmakodynamiske aldersforandringer: oppsummering

• Medfører gjennomgående (enkelte unntak) økt legemiddelfølsomhet: mer effekt og mer bivirkninger
o Legemiddeldosen bør derfor ofte reduseres
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Aldersrelaterte farmakokinetiske endringer

Farmakokinetikk - legemidlenes omsetning i kroppen: absorpsjon, vevsfordeling, metabolisme og utskillelse

- en rekke endringer med alderen

• Vekten reduseres med alderen hos de fleste, og ved sykdom kan vekttapet bli betydelig
o Konsekvenser for dosering, særlig for legemidler med smal terapeutisk bredde

• Absorpsjon i tarm er lite påvirket av alderen, men leverens metabolismehastighet reduseres

o Førstepassasjemetabolisme i leveren reduseres for legemidler hvor dette spiller en rolle, f.eks. SSRI-
preparater, og kan føre til forsterket legemiddelrespons

• Redusert albuminkonsentrasjon i serum kan gi økt fri fraksjon av legemidler

o Konsentrasjonen av albumin i serum faller med alderen, og kan bli sterkt redusert ved underernæring 
og kronisk sykdom. Dette medfører større fri fraksjon av høygradig albuminbundne legemidler, f.eks. 
fenytoin og warfarin. Overdosering kan da foreligge selv om serumkonsentrasjonen av legemiddelet 
(f.eks. fenytoin) er innenfor terapiområdet
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• Økt fettinnhold og redusert vanninnhold i kroppen har betydning for legemidlenes distribusjonsvolum

o «Vi blir tørrere (intracellulært) og fetere med alderen»

 dette slår ulikt ut for fett- og vannløselige legemidler

o Fettløselige midler få økt distribusjonsvolum

 halveringstiden øker og faren for akkumulering tiltar ved gjentatt dosering

 legemidler med en slik farmakokinetisk profil er diazepam (®Stesolid, ®Vival, ®Valium) og 
flunitrazepam (®Flunipam)

 for diazepam øker halveringstiden fra 20-50 timer hos unge voksne til så mye som 110 timer hos 
gamle. Tommelfingerregel: kan si at halveringstiden for diazepam i timer er omtrent den samme 
som pasientens alder i år

o Vannløselige midler får redusert distribusjonsvolum

 etter inntak av en dose vil plasmakonsentrasjonen stige raskere, og virketiden blir også kortere

 gjelder for bl.a. enalapril (®Renitec), levodopa (®Madopar, ®Sinemet), paracetamol og tyroksin
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• Redusert glomerulusfiltrasjon: viktigste aldersrelaterte farmakokinetiske endring

o Reduksjon i antall glomeruli og i filtrasjonskapasitet per glomerulus er en av de mest markante 
normalfysiologiske endringer med økende alder

o Nyrene ofte svekket i tillegg av hypertensjon, diabetes, arteriosklerose og recidiverende pyelonefritter

o Man må derfor regne med forsinket eliminasjon av legemidler som skilles ut renalt, f.eks. ACE-hemmere, 
spirinolakton, atenolol, litium, aminoglykosider, digoksin og metformin

 det samme oppstår for legemidler med aktiv metabolitt som utskilles av nyrene, f.eks. allopurinol
(oksypurinol) og morfin (morfin-6-glukoronid)

o Flere av midlene som utskilles renalt er nyretoksiske, f.eks. aminoglykosider. En kan få en vond sirkel, hvor 
legemiddelet akkumuleres og dermed utøver en kraftigere nyretoksisk effekt med ytterligere forverring av 
nyresvikt

 dette er ingen sjeldenhet ved bruk av aminoglykosider uten dosetilpasning og monitorering

o Når midler skal virke i nyrene eller urinveiene, fører redusert nyrefunksjon til redusert effekt.                            
F.eks. nitrofurantoin (®Furadantin) og diuretika
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Bivirkninger

• Oppstår oftest pga. manglende hensyn til svekket homeostase og økt følsomhet: dosen blir for høy

o Ortostatisk hypotensjon: fall pga. antihypertensiva

o Bradykardi og AV-blokk pga. betablokkere og digitalis

o Dehydrering av diuretika

o Sedasjon av benzodiazepiner og opiater

o Parkinsonisme av lavdoseantipsykotika

o Hypoglykemi av insulin og perorale antidiabetika

o Vekttap av metformin

o Blødninger av warfarin og antitrombotiske midler
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• Ofte vanskelig for eldre å si fra om bivirkninger

o Hvis mange sykdommer og legemidler, vanskelig å skille bivirkninger fra symptomer

 f. eks. svimmelhet, obstipasjon, urininkontinens, nedsatt matlyst, tretthet osv.

 sykdomssymptomer og aldringssymptomer kan være vage, likeså bivirkninger

o Aktivt lete etter mulige bivirkninger hos eldre som bruker mange medisiner
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Legemidler som gir fallrisiko

• Psykofarmaka er i epidemiologiske studier den legemiddelgruppen som viser klart størst sammenheng med risiko for å 
falle
o Gjelder alle undergrupper, men særlig benzodiazepiner og antipsykotiske midler

o Andre midler med generelt dempende effekt, f.eks. opiater og visse antiepileptika, kan føre til fall

• Hjerte- og karmidler, særlig antihypertensiva, kan øke falltendensen

• Elektrolyttforstyrrelser pga. legemidler kan gi falltendens

o Hyponatremi: tiaziddiuretika og SSRI

o (Hyperkalemi: ACE-hemmere, A-II-blokkere og spironolakton)
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Legemidler som kan gi vekttap

• Opioider: kvalmestimulerende effekt og obstipasjon

• Metformin: direkte appetitthemmende effekt (vekttap er ønskelig hos overvektige type 2-diabetikere)

• Diuretika: kvalme og gastrointestinale plager er vanlig

• Kalsiumkanalblokkere: kvalme og gastrointestinale plager er vanlig

• SSRI: kvalme av og til bivirkning

• Kolinesterasehemmere (®Aricept, ®Exelon og ®Reminyl): vanlig med kvalme og gastrointestinale plager

• Jernpreparater: obstipasjon
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Legemidler som kan gi dårlig søvn

• Betablokkere (fettløselige, ikke atenolol)

• SSRI

• Kortikosteroider (spesielt i høye doser)

• Anti-Parkinsonmidler (levodopa m.m.)

• Diuretika (særlig sent på dagen)
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Relativt vanlig med alvorlige og dødelige bivirkninger hos eldre

• Forskning, også norsk, viser at ved dødsfall hos gamle spiller medikamentelle bivirkninger ofte en rolle

o En undersøkelse fra Ahus i 2001 viste at 18 % av dødsfallene i medisinsk avdeling direkte eller indirekte var 
forårsaket av legemidler

Farmakogenetisk variasjon kan påvirke eldre sterkere pga. økt generell sårbarhet

• Genetiske forskjeller i farmakokinetikk for mange legemidler, særlig tilknyttet cytokrom P-450-enzymene (CYP-
systemet) i leveren

• Medfører store individuelle variasjoner i metaboliseringshastighet for legemidler

o F.eks. metoprolol og warfarin

o I evnen til å aktivere «prodrugs» som kodein (aktiveres til morfin) og klopidogrel (®Plavix)

o Variasjonen er til stede fra fødselen, men varianter som f.eks. langsom metabolisme får større konsekvenser 
i eldre år pga. økt sårbarhet og høyere legemiddelforbruk
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Interaksjoner

• De fleste interaksjoner hos eldre er farmakodynamiske pga. legemidler med samme/motsatt effekt på målorganet

o De fleste farmakodynamiske interaksjoner er forutsigbare, fordi de skyldes legemidlenes vanlige effekter

 flere sederende midler brukt samtidig øker tretthet

 flere blodtrykkssenkende medisiner brukt samtidig øker risikoen for ortostatisme og fall

o Farmakodynamiske interaksjoner er spesielt relevante for sårbare pasienter med svekkede organreserver

• Farmakokinetiske interaksjoner er vanskelige å huske, men finnes i interaksjonsdatabaser

o Vanligste sted for farmakokinetiske interaksjoner er cytokrom P-450 (CYP)-systemet i leveren

 ulike undergrupper av CYP-enzymer kan induseres eller hemmes av ulike legemidler
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o En annen arena er P-glykoprotein, et transportprotein som pumper ut fremmede molekyler (f.eks. 
legemidler) fra organer som trenger særlig beskyttelse

 f.eks. i hjerne, tarm, galle og nyretubuli

 gjennom hemming og induksjon kan ulike legemidler påvirke aktiviteten til P-glykoprotein, og dermed 
den biologiske aktiviteten til andre legemidler

o Andre farmakokinetiske interaksjoner:

 endret ventrikkeltømming (opioider, antikolinergika)

 redusert syntese av K-vitamin fra tarmbakterier (antibiotika + warfarin)

 konkurranse om binding til plasmaproteiner (fenytoin + valproat)

 konkurranse om tubulære sekresjonsmekanismer (penicillin + probenecid, NSAIDs + metotreksat)

 eldre er spesielt disponert for farmakokinetiske interaksjoner kun fordi de bruker mange legemidler

 farmakokinetiske interaksjoner er vanskelig å resonnere seg frem til (bruk interaksjonsdatabaser)
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Tall for 2013
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