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Det er krevende å holde seg på bena…

Blodtrykk

Hjerterytme

Funksjonelle 
ben

Klar hjerne og           
skjerpede sanser

Salter og 
blodsukker 

Legemidler kan gjøre det 

enda vanskeligere…



Ortostatisme



Blodtrykksenkende medikamenter

•Betablokkere

•Nitroglyserinpreparater

•Kalsiumkanalblokkere

•ACE-hemmere

•AII-blokkere

•Alfablokkere

•Diuretika



Kretsløpsregulering i eldre år  

•Mindre pulsøkning

•Svekket kardiovagal 
baroreseptor refleks  (og 
langsommere)

•Svekket vestibulo-
sympatisk refleks

I don’t do drugs or drink.

At my age I get the same 

effect, just 

standing up too fast.

Smith Exp Gerontol 1991, Laitinen J Appl Physiol 1998/2004
Ray Circulation 2002



Synkope



Legemidler som kan gi takyarytmi

•Betastimulatorer

•Teofyllin

•Medikamenter som øker QT-tiden 
(psykofarmaka, allergimedisin, antiarytmika, 
erytromycin)



Legemidler som kan gi bradyarytmi

•Betablokkere

•Digitalis

•Verapamil 



Svimmelhet



Svimmelhet hos eldre 

• Subjektivt, udefinerbart symptom som får hjertet til å synke i brystet på 
legen?

• Høy prevalens: 30 – 60 % av eldre over 70 - flest kvinner

• Rommer flere tilstander

– Vertigo

– Ortostatisme og nærsynkope

– Ustøhet

– Diffus svimmelhet (svetting, angst, tremor, hjertebank…)

– Hjerneslag, cerebellære skader, sirkulasjonsforstyrrelser

•Tenk medikamenter!!



Psykofarmaka/sentralnervøst dempende

•Benzodiasepiner

– Anxiolytika

– Sovemedisiner

•Opioider/sentraltvirkende smertestillende

•Antipsykotika

– Høydose (Nozinan, Truxal)

– Lavdose (Haldol, Trilafon, Stemetil)

•Tricykliske antidepressiva og andre antidepressiva



Polyfarmasi øker risiko for fall 
– sanering hjelper
• Unngå samtidig forskrivning av tre eller flere psykofarmaka

• Varsomhet ved bruk av flere legemidler med samme effekt på målorganet

• Er det indikasjon? 

• Er det verdt det? Bivirkninger…

• Behandler vi en bivirkning med et nytt medikament?



Ustøhet



Legemidler som senker blodsukker

•Insulin

•Sulfonylurea



Annet

•Elektrolyttforstyrrelser

–Diuretika

–ACE-hemmere/AII-blokkere

•Midler som gir osteoporose

•Muskelvondt – Statin?



Når «alt» er seponert, hva da?



Intervensjon mot skade ved fall

•Trene

•Hoftebeskytter?

•Forebygge osteoporose

•Trygghetsalarm

•Øve på å reise seg fra gulvet



Osteoporosebehandling

• Optimal bruddbehandling

• Blodprøver

• Utredning av benskjørhet

• Behandling av benskjørhet

• Fallforebygging med 
henvisning til fallpoliklinikk

• Lavenergibrudd.no



Hoftebeskytter

Injury prevention. Vol 14.doi:10.1136/ip.2007.018275



Litt på siden, men høyst relevant – skal de ha antikoagulasjon?

• Fall er hyppigste oppgitte grunn til å ikke bruke antikoagulasjon

• Ikke signifikant økt risiko for alvorlig blødning ved antikoagulasjon, 
prospektiv studie, Am J Med. 2012 Aug;125(8):773-8

• Signifikant økt risiko for intrakraniell blødning hos pasienter med økt risiko 
for fall. Antikoagulasjon øker ikke insidens, men alvorlighet. Men den økte 
risikoen for slag hos atrieflimmerpasientene mer enn veier opp for denne 
risikoøkningen; Am J Med. 2005 Jun;118(6):612-7

• ”The risk of falls alone should not automatically disqualify a person from 
being treated with warfarin. … assessment and management of fall risk 
should be an important part of anticoagulation therapy. Efforts should be 
made to minimize fall risk”; Ann Pharmacother. 2008 Apr;42(4):523-32

• Low dose anticoagulation and falls risk are associated with increased 
bleeding and thrombotic risk demonstrating overlapping risk factors. Careful 
individualised patient risk assessment is still required as low dose 
anticoagulation is not without risks. Intern Med J 2019



Kilder:
• Norsk legemiddelhåndbok 2010

• NorGeP The Norwegian General Practice criteria (lenke på siden til norsk 
geriatrisk forening) 
http://www.legeforeningen.no/asset/45377/1/45377_1.pdf

• STOPP Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate 
Prescriptions    http://www.legeforeningen.no/id/163164.0



Takk for 
oppmerksomheten


