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hos eldre









• Er det et utbredt problem at eldre drikker?
• Er det endring i bruken av alkohol?
• Hvilke konsekvenser kan dette ha?
• Er det ting vi som leger bør være oppmerksomme på ift

alkohol hos eldre?









Drikkemønster



Drikkemønster – oppsummert HUNT
• Ut fra HUNT-undersøkelsens kan en fastslå at:

• eldre drikker mer
• eldre drikker oftere
• flere episoder med sterk beruselse
• færre totalavholds
• stigende trend





Økende antall eldre med problematisk 
drikkeadferd

• regner nå at rundt 60.000 >60 år har utfordringer med 
alkohol i dag

• ut fra befolkningsøkning, vil dette gi ca 85.000 i 2030
• grunnet økende alkoholbruk i befolkningen, vil antallet 

antagelig være større



Biologiske forandringer hos eldre
• Absorpsjon

• noe alkohol blir nedbrutt i GI-tractus av ADH – alkohol-de-
hydrogenase

• eldre – spesielt kvinner – har mindre ADH
• alkohol absorberes i ventrikkel og øvre del av tynntarm
• noen medikamenter hemmer ADH

• eks ASA og H2 blokkere



Biologiske forandringer hos eldre
• Metabolisme

• alkohol brytes ned i lever
• ADH
• cyt p-450-systemet (kun mindre del)

• høyt inntak av alkohol vil mette ADH, og deretter oppta stadig 
større del av CYP-systemet – hemme nedbrytning av andre stoffer, 
f.eks en rekke medikamenter

• vedvarende høyet alkoholinntak vil øke aktivitet i CYP-systemet –
vil øke nedbrytning av andre stoffer, f.eks medikamenter



Biologiske forandringer hos eldre
• Distribusjon

• eldre har mindre væskevolum – vil derfor få høyere promille enn 
yngre

• væskevolum er oftest høyre hos menn enn kvinner
• eksempel

• mann 80 kg (70% vann) – 1 liter vin vil gi promille på ca 1.1
• kvinne 50 kg (60% vann) – 1 liter vin vil gi promille på ca 2.0

• eldre har større fettvev – vil kunne få økt deposering, og dermed 
lengre nedbrytningstid
• obs særlig kombinasjon med BZD, som og er fettløslige



Virkning av alkohol
• hjernefunksjon
• ernæring
• hjerte-kar
• akutte skadevirkninger
• interaksjoner



Alkohol og hjernefunksjon
• ´Association of Alcohol Comsumption and Brain Volume´

Paul, Au, Fredman. Arch Neurol 2008. 
• 1850 pers, 50/50 menn/kvinner, gjennomsnittsalder 60 år
• 5 grupper – totalavhold, tidligere brukere, lavt – middels –

høyt forbruk
• MR caput – så på hjernevolum
• signifikant negativ korrelasjon mellom alkoholbruk og 

hjernevolum. sterkere korrelasjon for kvinner enn hos 
menn



Alkohol og hjernefunksjon
• alkohol øker faren for demens, bl.a. grunnet økt atrofi
• reduserer funksjonen i en allerede sårbar hjerne hos pre-

/demente 
• sløvhet, likegyldighet, hukommelsestap, nedsatt motorikk etc

• noe kan være reversibelt ved avholdenhet, men tar lang 
tid å normalisere – og tid er ofte en knapphet i 
alderdommen

• det perifere nervesystemet kan også påvirkes – nedsatt 
leddsans, vibrasjonssans, parestesier og nedsatt kraft



Alkohol og søvn
• normal aldersendring av søvnmønster

• vanskeligere innsovning
• mer overfladisk søvn (REM-søvn)
• hyppigere oppvåkninger gjennom natten

• vanlig påvirkning på søvn med alkohol
• letter innsovning – pga økt frislipp av dopamin
• rask oppvåkning, og hyppigere oppvåkninger gjennom natten

• søvnforstyrrelser ved stort alkoholinntak
• kan gi vanskeligere innsovning – pga økt frislipp av noradrenalin



Alkohol, epilepsi og eldre
• Grunnet atrofi, iskemi etc har 

eldre økt risiko for utvikle 
epilepsi

• etanol gir endret regulering av 
GABA-reseptorer 
(hemmende) og NMDA-
reseptorer (eksiterende)

• øker risiko for utvikle epilepsi, 
øker risiko for nye anfall ved 
etablert epilepsi



Alkohol og hormonene
• alkohol gir økt nivå av nor/adrenalin – økt BT, hjerte-kar-

sykdom, GI-plager, søvnvansker, depresjon og angst
• økt nivå av kortisol – dempet immunforsvar, benskjørhet, 

påvirker blodsukkerregulering, påvirker innlæring av ny 
kunnskap



Majoriteten av studiene inneholder friske personer <50 år





Gunstige effekter av alkohol?





Akutte skader grunnet alkohol
• nedsatt balanse/motorikk

• falltraumer
• bilkjøring
• akutte intoxikasjoner

• obs mistolkning som cerebral hendelse - trombolyse



Ernæring
• alkohol inneholder mange kalorier, uten 

vitaminer/næringsstoffer
• mange eldre har allerede utfordringer med underernæring

• tiamin – spesielt utsatt hos de med overforbruk av alkohol
• viktig koenzym i metabolismen av karbohydrater (ernæring) og 

lipider (danne myelin)
• viktig for bevare nerveledningshastighet (myelin)
• involvert i produksjonen av en rekke neurotransmittorer

• GABA, acetylcholin, glutamat, serotinin



Ernæring - Tiamin-mangel (Wernickes)
• klassiske symptom – ataksi, encefalopati, 

øyemuskelpareser – kun 10%
• OBS andre symptom: 

• døsighet, forvirring, lav kroppstemp, lavt BT
• tiamin-mangel

• nedsetter blod-hjerne-barrieren – mer toxiner kommer inn i hjernen, 
obs alkohol

• nedsatt metabolisme i hjernecellene
• økt celledød

• områder med høy metabolisme (thalamus, basalganglier og lillehjernen) 
er mest utsatt





Ernæring - blodsukker
• alkohol inneholder mye karbohydrater. 
• økt risiko for utvikle DM2
• økt risiko for ustabilt blodsukkernivå

• obs særlig utfordrende ved bruk av anti-diabetika



Væskestatus
• alkohol virker dehydrerende – via hemming av ADH
• eldre ofte sårbare mtp væske-elektrolyttstatus grunnet 

allerede lavt væskeinntak og bruker medikamenter som 
påvirker væske- og elektrolyttbalansen

• økt risiko for nyresvikt, elektrolyttforstyrrelser osv



Interaksjoner - farmakokinetikk
• nedbrytning av alkohol via ADH og CYP-systemet i lever, 

påvirker mange legemidler
• to grupper problematikk

• binge-drinkers – metning av enzymer, og dermed nedsatt 
nedbrytning av andre stoffer

• kontinuerlig drikking – økt enzymaktivitet, og dermed økt 
nedbrytning av andre stoffer

• CYP1A2 – obs paracetamol
• CYP3A4 – svært mange medikamenter



Interaksjoner - farmakodynamikk
• alle medikamenter med risiko for sedering, vil kunne bli 

potensiert av alkohol
• opiat, bzd, anti-histamin

• medikamenter med risiko for GI-blødning, vil kunne 
potensieres
• NSAIDs, ASA, antikoagulantia, cipralex



Hvorfor drikker eldre?



Ulike grupper med alkoholproblem
• early-starters – alkoholproblem hele livet, utfordrende 

med intervensjon
• late-starters – får alkoholproblem sent, gjerne i 

sammenheng med livshendelser – smerte, blir alene, 
sosial isolering, søvnvansker osv

• binge-drinkers – måteholdne i hverdagen, men drikker 
store mengder i enkelte situasjoner

• lettest med endringstiltak for de siste to gruppene



Prosjekt eldre og rusbruk Bydel St. Hanshaugen 2010
• Pasientgruppen som ble kartlagt og fikk rådgivning reduserte 

alkoholkonsumet med 50% etter ett år (SIRUSrapport 5/2010) 
• 
• Eldre forholder seg positivt til diskrete spørsmål om alkoholbruk 

og opplever dem som en meningsfull del av helseomsorgen
• 
• Mange studier indikerer at nesten alle pasienter er 

samarbeidsvillige, og de fleste er takknemlige når 
helsepersonell viser interesse for forholdet mellom alkohol og 
helse

• 
• En av åtti i prosjektet var avvisende til rus-samtale 
• 
• Samtale omkring bruk av rusmiddel og legemiddel samt bruk 

av Motiverende intervju – med fokus på helse



Generelle alkoholråd for eldre (+65 år)
• ikke mer enn 7 enheter pr uke
• 3 alkoholfrie dager pr uke
• max 3 enheter pr drikkesituasjon



Referanser og tips til videre lesing
• ´Aldring og rusmidler´ – Knutheim og Rahm, 

Kompetansesenter rus – region sør
• ´Bruk av alkohol og medikamenter blant eldre i Norge –

HUNT´- Støver, Bratberg, Nordfjærn og Krogstad
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