
Eldre og legemidler
Anita Rasmussen overlege geriatri SSHF Arendal

Fjernundervisning geriatri GERIT 21.09.2021



Eldre og legemidler

Anita Rasmussen
Fjernundervisning geriatri GERIT

Disposisjon

• Innledning

• Farmakodynamikk, farmakokinetikk

• Interaksjoner

• Legemiddelbivirkninger

• Verktøy for legemiddelgjennomgang



Fysiologiske aldersforandringer 
(påvirker metabolisme og effekt av medisiner)

Kroniske sykdommer 
(kan påvirke effekten av legemidler)

Flere legemidler
(Gir flere interaksjoner og bivirkninger)

Bivirkninger
(Som lett kan forvekslet med aldring)

Evidens
(Er svakere)

Ikke statiske
(Sykdommer og tilstander kommer og går -

Men medisinlisten består)

Heterogen gruppe
(Overbehandles de sykeste og 
underbehandles de friskeste?)
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Andel av befolkningen over 65 år er ca 17%  - men forbruker 40-50% av alle reseptpliktige medikamenter Har brukt hele livet på å bygge 
medisinliste 

I snitt 4-5 reseptpliktige medisiner + 2 ikke-reseptpliktige medisiner (tall hentet fra Norsk Helseinformatikk, sist revidert 2018)

Risiko for interaksjoner øker med antall medisiner (Viktil KK, Blix HS, Moger TA, Reikvam A. Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the 
assessment of drug-related problems. Br J Clin Pharmacol. 2007

2 medisiner: 13%, 5 medisiner: 38%, 7 eller flere medisiner: 82%

Mange tar ikke medisinene som foreskrevet (21 – 55%) (dårlig kompliance, feiladministrering)

Trolig er ca 10-20 prosent av alle innleggelser i medisinsk avdeling er forårsaket av legemiddelrelaterte problemer.  Norsk legemiddelhåndbok 2007.

Hos eldre pasienter som bruker mange medisiner og har høy sykelighet kan slike problemer være svært alvorlige og ikke sjelden ha dødelig 
utgang. (Ebbesen J, Buajordet I, Erikssen J et al. Drug-related deaths in a department of internal medicine. Arch Intern Med 2001; 161: 2317–23)
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Farmakodynamikk

• «Hva legemidlet gjør med kroppen»

• Påvirkes av aldersrelaterte fysiologiske forandringer

Binding til reseptorer

• Reseptortetthet reduseres med alder, økt effekt av reseptorantagonister (f.eks betablokkere), redusert effekt av agonister (f.eks
betaagonister v KOLS).

• Reseptortetthet er dynamisk: Reduseres ved langvarig bruk av agonister (f.eks opiodanalgetika), øker ved langvarig bruk av antagonister 
(betablokkere, antipsykotika)

-Derfor fare for rebound-effekt ved bråseponering (f.eks takykardi ved sepnering av betablokkere)

• Reseptorspesifisitet er relativ: avhengig av anvendt dose. (f.eks beta1 selektive blokkere som Selozok kan ved høy dose gi 
bronkialobstruksjon)
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Svekket homeostase, gir ofte økt legemiddeleffekt og økt bivirkningsrisiko

Blodtrykksregulering, svekket baroreseptorrefleks.

• Alle legemidler som senker BT har økt tendens til ortostatisme, falltendens, synkope

Svekket glomerulær og tubulær funksjon i nyrene

• Større sårbarhet for f.eks ACE hemmere, A2 blokkere (glomerulus) og diuretika (tubulus)                                                                                                                            

Reduksjon av nevrotransmittere i hjernen, Dopamin og Acetylkolin

• Mer sårbare for kognitive bivirkninger av legemidler med antikolinerg effekt (TCA, noen antihistaminer, høydose antipsykotika)

• Mer sårbare for parkinsonistiske bivirkninger av legemidler med antidopaminerg effekt (lavdose antipsykotika, metoklopramid)
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Farmakokinetikk

• «Hva kroppen gjør med legemidlet» (absorpsjon, fordeling i vevene, metabolisme og utskillelse).

• Redusert kroppsvekt får konsekvenser for dosering, særlig for legemidler med smal terapeutisk bredde.

• Redusert førstepassasjemetabolisme i lever, kan føre til forsterket legemiddelrespons (f.eks p.o morfin)

• Redusert albuminkonsentasjon, særlig ved underernæring og kronisk sykdom: større fri fraksjon av høygradig albuminbundne legemidler 
som f.eks Digitoksin og Marevan. 

• Økt fettinnhold og redusert intracellulært væskeinnhold har betydning for legemidlers distribusjonsvolum. 

1. Fettløselige legemidler får økt distribusjonsvolum, økt halveringstid, fare for akkumulering ved gjentatt dosering (diazepam fra 20 timer til 
110 timer) (ASA, furix)

2. Vannløselige legemidler får redusert distribusjonsvolum, raskt stigende plasmakonsentrasjon, men kort virketid (f.eks Paracet, Levaxin, 
levodopa, enalapril)
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• Forhold i nyrene

1. Reduksjon i antall glomeruli og i filtrasjonskapasitet per glomerulus. 

2. Muskelmasse og kreatininsyntese avtar (hos eldre serum kreatinin et dårlig mål på nyrefunksjon, beregnet GFR bedre)

3. I tillegg ofte aldersrelaterte sykdommer som hypertensjon, diabetes, aterosklerose og residiverende pyelonefritter

4. Betydelig forsinket eliminasjon av legemidler som utskilles renalt (ACE-hemmere, allopurinol, spironolakton, nitrofurantoin, litium, 
aminoglykosider, metformin, digoksin)

5. Tubulusfunksjon svekkes (betydning for regulering av ionebalansen, sannsynligvis årsak til økt følsomhet for hyponatremi ved tiazider)

Figuren viser grad av reduksjon av nyrefunksjon med økende alder. Hentet fraartikkel v Olav Spigset, Lars Slørda « Grunnleggende 

farmakokinetikk-eliminasjon» Publisert: 3. mai 2005 Utgave 9, 4. mai 2005 Tidsskr Nor Lægeforen 2005 125 1181-2
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Farmakokinetiske interaksjoner:

• Når legemidlene påvirker hverandres opptak, transport, nedbrytning og/eller utskillelse.

• Enormt potensiale for interaksjoner – Men: Oftest lett å finne ved interaksjonssøk

• CYP450 (f.eks Metoprolol og SSRI, øker kons av metoprolol, omeprazol/esomeprazol redusert effekt av Plavix)

• Risikoen for farmakokinetiske interaksjoner øker med økende antall legemidler i bruk, men påvirkes ikke av alderen i seg selv.

• Interaksjoner.no
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Farmakodynamiske interaksjoner:

• Når legemidlene forsterker eller svekker hverandres effekt på 
virkestedet.

• Ofte intuitiv ut fra virkningsmekanismen 

• f.eks ved kombinering av legemidler med sentralnervøs effekt 
(Benzodiazepiner, opiater, antihistaminer, antikolinergika og 
alkohol)

• Eller Warfarin/NOAK + ASA/platehemmere = økt blødningsrisiko

Tabell hentet fra Artikkel i Indremedisineren jan 19, «Medikamentell behandling av 
eldre med fokus på kardiologiske legemidler», Rita Romskaug og Torgeir Bruun Wyller
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Bivirkninger

• Ca 10% av alle sykehusinnleggelser hos eldre skyldes legemiddelbivirkninger

• Kardiologiske legemidler som betablokkere, antikoagulantia, digoksin, ACE-hemmere og kalsiumblokkere er blant de vanligste legemidlene 
som er involvert. 

• De fleste bivirkninger skyldes kjente farmakologiske egenskaper ved legemidlene, som bradykardi og AV-blokk av betablokkere og digitalis 
og blødninger av antitrombotiske midler.

• Studier anslår at minst halvparten av bivirkningsrelaterte innleggelser kunne vært unngått med tettere monitorering .
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Vanlig legemiddelbivirkninger hos eldre:

• Gastrointestinale plager (kvalme, redusert appetitt, forstoppelse, diaré) som medfører anoreksi og vekttap kan være bivirkninger av mange 
ulike legemidler, f.eks. metformin, jerntilskudd, digoksin, SSRI, NSAID, kolinesterasehemmere, bisfosfonater og statiner.

• Fall er den hyppigste ulykkesårsaken hos eldre. Sedasjon, svekket muskeltonus, hypotensjon og ortostatisme bidrar til økt fallrisiko, og slike 
bivirkninger er vanlige ved bruk av f.eks. opioider (inkludert tramadol), levodopa, psykofarmaka, antihypertensiva og antiepileptika.

• Delirium er utbredt hos eldre, og kan skyldes en lang rekke legemidler. Eksempler på vanlig brukte legemidler som gir høy risiko for delirium 
er opioidanalgetika, anxiolytika og hypnotika, trisykliske antidepressiva, antipsykotika, antiparkinsonmidler og antikolinergika (f.eks. 
urinblærerelaksantia).

• Antikolinerge bivirkninger: 

Sentrale antikolinerge bivirkninger: svimmelhet, falltendens, hukommelsestap, nedsatt kognitiv funksjon, delirium. 

Perifere antikolinerge bivirkninger: kvalme, oppkast, obstipasjon, munntørrhet, redusert svette, urinretensjon, palpitasjoner, arytmi,                                                   

ortostatisk hypotensjon, uskarpt syn, forstørrede pupiller
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Oversikt over verktøy som hjelper til med å 

• Fjerne unødvendige medisiner

• Og hjelpe til slik at pasient får rett medisin

• Som ikke gir unødvendige bivirkninger

• Eller uheldige interaksjoner
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Beers criteria

Det første screeningverktøyet for å påvise potensielt uhensiktsmessig medisinering av eldre

Først for bruk i sykehjem, senere for den generelle (eldre) populasjonen

Oppdatert i 1997, 2003, 2012, 2015 og jan 2019

Ment som en oversikt over  medikamenter hvor potensiell risiko kan være høyere enn potensiell gevinst for eldre

(Ikke en kokebok over hva som absolutt skal seponeres/unngås hos alle)

Ulempe er at den er tilpasset legemiddelbruk i USA.
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Tabell 6 - Medications That Should Be Avoided or Have Their Dosage Reduced With 
Varying Levels of Kidney Function in Older Adults

Fesoterodine ~ Toviaz
Oksybutynin ~Kentera
Solifenacin ~ Vesicare
Tolterodin ~ Detrusitol
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STOPP-START

Utviklet i Irland og først lansert i 2008, versjon 2 publisert i 2015

Kriteriene bygger på faglitteratur og konsensus blant en gruppe av europeiske eksperter

Oversatt og tatt i bruk i en rekke europeiske land

https://www.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/start-og-stopp-2-norsk-090315.pdf

Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Olav Spigset, Aina Langørgen, Anne Gerd Granås (2014). 
Oversatt fra engelsk og kan avvike noe fra nasjonale faglige retningslinjer. 

START (screening tool to alert doctors to right treatment) sier noe om hvilke legemidler som er best egnet for den eldre pasienten

STOPP (screening tool of older people’s potentially inappropriate prescriptions) handler om hvilke som ikke bør brukes

START 2 og STOPP 2 finner du i Helsebiblioteket.no under Legemidler, pasientgruppen Eldre. Lenkene går til Norsk legemiddelhåndbok, som har 
en god elektronisk utgave av START 2 og STOPP 2 .

...



Eldre og legemidler

Anita Rasmussen, med.avd
Fjernundervisning i geriatri GERIT

START/STOPP 2 FRA 2015

START er utvidet fra 22 til 34 kriterier

STOPP er utvidet fra 65 til 80 

I både START og STOPP er nye antikoagulantia og demensmidler tatt med.

START 2 er utvidet med urologiske midler, analgetika og vaksiner

STOPP 2 er utvidet med midler som er uheldige ved redusert nyrefunksjon, og midler med antikolinerg effekt.

...
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START 

Legemiddelbehandling som skal vurderes hos eldre > 65 år med mindre:

a.pasienten er i siste fase av livet og fokus er lindrende behandling

b.det er åpenbar(e) grunn(er) til at behandlingen ikke skal brukes

Det forutsettes at forskrivende lege vurderer alle spesifikke kontraindikasjoner til behandlingsforslagene før man anbefaler dem til eldre 
pasienter

Eksempler 

• Warfarin (Marevan), dabigatran (Pradaxa), apiksaban (Eliquis) eller rivaroksaban (Xarelto) ved kronisk atrieflimmer.

• SSRI (selektiv serotoninreopptakshemmer) eller L5 SNRI (serotonin- og noradrenalin-reopptakshemmer) eller pregabalin hvis SSRI er 
kontraindisert, ved vedvarende alvorlig angst som påvirker pasientens funksjonsevne

• Bisfosfonater (f.eks. alendronat, ibandronat), vitamin D og kalsium hos pasienter som får langtidsbehandling med glukokortikoider

• Selektiv alfablokker (f.eks. tamsulosin) ved symptomatisk prostatisme, hvor prostatektomi ikke anses nødvendig

...
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STOPP (Screening Tool  of Older Persons’ Prescriptions)

Indikasjon

• Ethvert legemiddel forskrevet uten klinisk indikasjon

• Ethvert legemiddel forskrevet utover anbefalt varighet, der behandlingsvarighet er angitt.

• Enhver samtidig forskrivning av flere legemidler fra samme klasse, f.eks. to NSAIDs, SSRIer, slyngediuretika, ACE-hemmere, antikoagulantia.

Eksempler fra STOPP:

Sentralnervesystemet og psykofarmaka

• SSRI (f.eks. escitalopram (Cipralex), sertralin (Zoloft)) ved nåværende eller nylig påvist klinisk betydningsfull hyponatremi (serum-Na+ < 130 
mmol/l). Risiko for å forverre eller utløse hyponatremi

• Slyngediuretikum ved ankelødem uten klinisk, biokjemisk eller radiologisk påvist hjertesvikt, leversvikt, nefrotisk syndrom eller nyresvikt. 
Elevasjon av underekstremitet og/eller kompresjonsstrømper vanligvis mer hensiktsmessig.

...
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NORGeP (The norwegian general practice criteria)

• Fra 2009, basert på Beers criteria

• Revidert i 2015

• Til bruk i allmennpraksis for hjemmeboende eldre

• Liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologisk 
uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter (> 70 år) i 
allmennpraksis

• Tilpasset norske forhold
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STOPPFrail (norsk oversettelse)

Beslutningsstøtte ved seponering 

av potensielt uhensiktsmessige legemidler

hos eldre pasienter med begrenset forventet

levetid

som oppfyller ALLE kriteriene under:

1. Endestadium av irreversibel sykdom

2. Dårlig prognose med hensyn til 
ettårsoverlevelse

3. Alvorlig funksjonssvikt eller alvorlig kognitiv 
svikt eller begge

4. Symptomatisk behandling viktigere enn å 
forebygge sykdomsprogresjon
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Legemidler med antikolinerg effekt

Antikolinerg aktivitet av legemidler registrert i Norge

Betydelig effekt Lav til moderat effekt Alternative legemidler (liten eller ingen 
antikolinerg effekt

Antidepressiver

SSRI/SNRI Citalopram, Fluoksetin
Fluvoksamin, Paroksetin
Reboksetin, Escitalopram
Sertralin

TCA (tricykliske antidepressiva) Amitryptilin, Klomipramin
Doksepin, Nortryptilin

Andre antidepressiva Duloksetin, Venlafaksin,
Mirtazepin

Antipsykotika

Førstegenerasjon Levomepromazin (Nozinan) Haloperidol, Perfenazin

Andregenerasjon Klozapin (Leponex) Olanzapin (Zyprexa), Kvetiapin
(Seroquel), Risperidon, Amisulprid, 
Lurasidon, Sertindol, Paliperidon, 
Kariprazin

Aripiprazol (Abilify)
Ziprasidon (Zeldox)

...
Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre, Tidsskr Nor Legeforen 2021, 20 april 2021, Klinisk 

oversikt, Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen, Henning Gustav Økland
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Betydelig effekt Lav til moderat effekt Alternative legemidler (liten eller 
ingen antikolinerg effekt

Antiemetika Syklizin (Marzine), Meklozin (Postafen) 
Skopolamin

Domperidon, Metoklopramid (Afipran) Ondansetron (Zofran) kan være 
alternativ til metoklopramid

Antiparkinsonlegemidler Biperiden (Akineton) Selegelin (Eldepryl), Pramipeksol
(Sifrol), Entakapon (Stalevo)

Karbidopa, Levodopa

Urologika Oksybutynin (Kentera), Darifenacin
(Emselex), Tolterodin (Detrusitol), 
Fesoterodin (Toviaz), Solifenacin
(Vesicare)

Tamsulosin (Duodart) (antikolinerg akt 
ikke kjent)

Mirabegron (Betmiga) kan være et 
alternativ ved overaktiv blære. 
Doksazozin (Carduran)(alfablokker) 
ved BPH

Øvrige Karbamezepin, Okskarbazepin, 
Loperamid, Baklofen

Antihistaminer

Førstegenerasjon Alimemazin (Evolan), 
Dexklorfeniramin, Prometazin
(Phenergan), Hydroksyzin (Atarax)

Andregenerasjon Cetirizin (Zyrtec), Fekosfenadin
(Telfast), Desloratadin (Aerius), 
Loratadin, 

Ebastin (Kestine)

...
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Til slutt…….

• Tenk alltid nytte vs potensielt skade ved legemiddelbehandling 
hos eldre

• Vurder og revurder indikasjoner og kontraindikasjoner-prioriter

• Gjør en systematisk legemiddelgjennomgang hos pasienter med 
polyfarmasi og se alltid etter uhensiktsmessige medisiner

• Vurder antikolinerg belastning

• Mistenk alltid legemiddelbivirkninger ved nyoppståtte
helseproblemer hos eldre

-Kognitiv svikt, fall, urininkontinens

Ved vurdering av medikamentell behandling må man ta hensyn til: 

• forventet gjenstående levetid, 

• tid til effekt, 

• risiko for komplikasjoner ved ikke å behandle, 

• bivirknings- og interaksjonsrisiko, 

• pasientens ønsker 

• målsettingen med behandlingen.
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Effect of Clinical Geriatric Assessments and Collaborative Medication Reviews by Geriatrician and Family Physician for Improving Health-Related Quality of Life in 
Home-Dwelling Older Patients Receiving Polypharmacy: A Cluster Randomized Clinical Trial  Rita Romskaug 1 , Eva Skovlund 2 3 , Jørund Straand 4 , Espen 
Molden 5 6 , Hege Kersten 5 7 8 , Kaisu H Pitkala 9 10 , Christofer Lundqvist 11 12 , Torgeir B Wyller 1 13 

• Norsk studie publisert i JAMA Internal Medicine okt 2019

• Pasientene som var inkludert var 70 år eller mer, og brukte 7 eller flere faste legemidler.

• Fastleger og deres pasienter ble i to grupper, én kontrollgruppe som ble fulgt opp som vanlig av sin fastlege, og én intervensjonsgruppe.

• I intervensjonsgruppen gjorde geriateren først en grundig undersøkelse av pasienten og gikk gjennom alle legemidlene med pasient og 
eventuelt pårørende. Så fikk pasientene en legemiddelgjennomgang foretatt av geriater og fastlege i fellesskap.

• Betydelig reduksjon av antall legemidler I intervensjonsgruppen

• I gjennomsnitt ble det avsluttet eller redusert doser på 3,6 legemidler per pasient. 

• Legemiddelgjennomgangen resulterte også i foreskriving av nye legemidler, i snitt 1,6 per pasient

• Helserelatert livskvalitet målt ved pasientens selvopplevde helse og funksjon på 15 forhåndsdefinerte variabler viste signifikant forskjell 
mellom gruppene. De som fikk medisingjennomgang med geriater, skåret best.
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Kilder

• Norsk legemiddelhandbok

• Geriatri en medisinsk lærebok, Torgeir Bruun Wyller

• Foredrag RELIS kurs Oslo 160216 Legemidler til nytte og skade for den eldre pasient, Anette Hylen Ranhoff

• Foredrag Medisiner og eldre, Per Nordnes overlege geriatrisk avd Arendal 2020.

• Artikkel i Indremedisineren jan 19, «Medikamentell behandling av eldre med fokus på kardiologiske legemidler», Rita Romskaug og Torgeir 
Bruun Wyller

• PRESENTASJON AV GRUNNLEGGENDE FARMAKOKINETIKK Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi St. Olav

• Artikkel i Tidsskriftet 7 april 2021, «Bruk av legemidler med antikolinerg virkning hos eldre», Reiter, Stenberg-Nilsen, Økland
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