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Disposisjon 

 

• Studie av psykofarmakabruk og  bivirkninger 
hos eldre psykiatriske pasienter. 

• Benzodiazepiner 

• Antidepressiva 

• Er psykofarmaka hos eldre en uting? 

 



Bakgrunn 

 

• Studie av psykofarmakabruk og bivirkninger 
hos eldre psykiatriske pasienter ved 
innleggelse i en alderspsykiatrisk avdeling i 
Oslo. 





Hvorfor? 

 

• Eldre bruker mye psykofarmaka. 

• Psykofarmakabruk hos eldre psykiatriske 
pasienter er ikke godt beskrevet. 

• Sårbar pasientgruppe, stor 
sykdomskompleksitet. 

 



Legemiddelbruk 

 

• Oppgitt legemiddelbruk (fra henviser). 

 

• Serumspeil av alle tilgjengelige psykofarmaka 
tatt dagen etter innleggelse. 



Legemiddelbruk 

• Bruk av et legemiddel ble definert som tilstede 
i blod ved innleggelse. 

 

• 206 av 233 pasienter brukte ett eller flere 
psykofarmaka. 

 

• Gjennomsnittet var 2.8 psykotrope legemidler. 



Urapportert bruk 

 

• Nesten halvparten av pasientene (43 %) hadde 
legemidler i blod som det ikke var opplyst om. 

• Benzodiazepiner 

• Antipsykotika  

• Yngre pasienter 

 



Negativ serumprøve 

• En av ti (11%) hadde negativ serumprøve til 
tross for oppgitt bruk av ett eller flere 
legemidler. 

 

• Lavere alder: 75 vs 79 (p=0.037) 

• Høyere MMSE-skåre: 27 vs 24 (p=0.008) 



Kliniske implikasjoner 

 

• God legemiddelanamnese med flere kilder. 

 

• Lav terskel for serumspeil, kanskje spesielt for 
benzodiazepiner.  



Bivirkningsstudie 

• Bivirkninger er vanskelig å vurdere, spesielt 
hos eldre. 

• Komorbiditet 

• Aldring 

• Psykisk sykdom 



UKU side effect rating scale 

• Psykiske bivirkninger 

• Nevrologiske bivirkninger 

• Autonome bivirkninger 

• Kardiovaskulære bivirkninger 

• Andre bivirkninger 

 

• Global skåre – betydning for daglig funksjon 



Resultater 

• En tredjedel av pasientene (34 %) hadde 
moderate til uttalte bivirkninger. 

 

• Kvinner, hadde oftere affektiv lidelse, brukte 
mange legemidler, hadde urapporterte 
psykotrope legemidler i blod og høyere 
somatisk komorbiditet. 



Hvor mange i befolkningen? 

 

• Hele 15, 3 % fikk resept på minst ett 
psykotropt legemiddel. Prevalens var høyere 
for kvinner og økte med alder (Kjosavik et al 
2009).  







Benzodiazepiner 







  

Folk flest blir bekymret når riksdekkende aviser skriver om demensrisko 
ved et mye brukt legemiddel.  



Mangel på retningslinjer? 



Hoftebrudd  



Antidepressiva ved demens 

• Norsk studie i sykehjem (Bergh et al 2012), 
hvor antidepressiva ble seponert hos personer 
med demens og nevropsykiatriske symptomer. 

 

• Mer depressive symptomer etter 25 uker i 
seponeringsgruppen. 



Ufarlige antidepressiva? 

 

• En større studie av antidepressiva og risiko for 
uønskede hendelser (Coupland et al 2011). 

 

• SSRI økte for eksempel risiko for fall med 1,7 
(hazard ratio). 



Ensomhet 



Er psykofarmaka en uting hos eldre? 

• Indikasjon 

• Risiko 

• Alternativer 

• Varighet av behandling 

 


