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NYTTE

Mål? (leveutsikter? 

Forebyggende behandling!)

Dokumentert
effekt? (Finnes det 

resultater fra studier som kan 
generaliseres til min pasient?)

Relevant 
effekt? (Finnes det 

dokumenterte effekter som er 
relevante for min pasient?)

RISIKO

Aldring 
(farmakokinetikk, -dynamikk, -
genetikk)

Multi-
morbiditet 

Polyfarmasi
(Interaksjoner)



«Hjertet får ikke rynker»

• Også gamle har stor nytte av hjertemedisiner!

• Autonom regulering 

• Ledningssystemet 

• Remodellering

• Akkumulert sykdomsbyrde

• Lavere reseptortetthet



Legemiddelbehandling hos gamle

Polyfarmasi (kritisk legemiddelgjennomgang)

Farmakokinetikk (vekt, kroppssammensetning, nyrefunksjon)

Farmakodynamikk (autonom funksjon, reseptortetthet)

Farmakogenetikk (CYP-genotyper, interaksjoner)

Behov for dynamisk dosering og ekstra 
oppmerksomhet mot bivirkninger



Koronar hjertesykdom

• Akutt behandling av hjerteinfarkt

• Sekundærforebyggende behandling



Forebyggende behandling (eks. statiner, antikoagulasjon)

Kristjansson SR. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1726-8



Guidelines har viktige begrensninger

• Baserer seg i stor grad på randomiserte 
kontrollerte studier med kort oppfølgingstid

• Få eller ingen «seponeringsstudier»

• «Long-term use»



«Long-term use»

… baserer seg på en antagelse om at 
nytteverdien og risikoen for bivirkninger ved 
bruk av de samme medikamentene er stabil 
over lengre tid og ved økende alder



Ekstern validitet

Bilde lånt av Marit S Bakken

Studiedeltakere Våre pasienter



Hjertesvikt

• HFrEF og HFpEF

• Symptomatisk

• Det muliges kunst og tålmodighet

• Underliggende årsak og komorbide 
tilstanders betydning for valg av 
medikament



Romskaug R. Indremedisineren 2018; 4:11-15 



Atrieflimmer

• Frekvens- versus rytmekontroll

• Streng- versus liberal frekvenskontroll

• Underliggende årsak

• Antikoagulasjon



Kjerpeseth LJ. Heart 2020; doi: 10.1136/heartjnl-2020-316624



Kjerpeseth LJ. Heart 2020; doi: 10.1136/heartjnl-2020-316624



Atrieflimmer

• Frekvens- versus rytmekontroll

• Streng- versus liberal frekvenskontroll

• Underliggende årsak

• Antikoagulasjon



Alder >75

God dokumentasjon (27 000 pasienter)

Større risikoreduksjon hos de eldste (lavere 
NNT)

Ingen forskjell i risiko for intracerebrale
blødninger mellom de ulike NOAKene

Steffel J. Eur Heart J 2018;39:1330-93



Frailty and falls

Frailty er ingen kontraindikasjon

Skrøpelige og multimoribide pasienter har 
særlig høy slagrisiko og dermed størst 
potensielle nytte

Tverrfaglig fallutredning (Fall risk tools)

Skrøpelighetsvurdering (Clinical Frailty Scale score?)

Steffel J. Eur Heart J 2018;39:1330-93



Kasuistikker
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#1 Rolf – 84 år gammel

• STEMI i 2008, behandlet med PCI

• God VV funksjon ved siste ekko kor i 2017

• Har siden hjerteinfarktet brukt:

– Albyl-E 75 mg x 1

– Simvastatin 40 mg x 1

– Selozok 200 mg x 1

– Proscar, øyedråper mot grønn stær



#1 Rolf – 84 år gammel

• Redusert kognitiv funksjon og trøtt i 3 uker

• Innlagt med fall

• EKG: Sinusbradykardi

• Har siden hjerteinfarktet brukt:

– Albyl-E 75 mg x 1

– Simvastatin 40 mg x 1

– Selozok 200 mg x 1  

– Proscar,  øyedråper mot grønn stær

?



#1 Rolf – 84 år gammel

• Redusere betablokkerdose

• Øyedråper?



#2 Eivor – 89 år gammel

• Bor alene, hjemmesykepleie x 2, går sjelden 
ut, men klarer det meste selv

• Permanent atrieflimmer

• Innlagt etter å ha falt i forbindelse med 
nattlig toalettbesøk

– Eliquis 5mg x 2

– Selozok 50 mg x 2



#2 Eivor – 89 år gammel

• EKG: Atrieflimmer, frekvens 64

• Kreatinin 78, eGFR 58

– Eliquis 5mg x 2

– Selozok 50 mg x 2 ?



#2 Eivor – 89 år gammel

– Fortsette med antikoagulasjon? I hvilken dose?

– Redusere Selozok-dose?

– Er det grunn til å dosere Selozok x 2?



Ulimoen SR. Am J Cardiol 2013; 111:225-30



#3 Olav 72 år

• Nyretransplantert (eGFR nå er 40)

• Endokarditt – operert med mekanisk 
aortaventil

• Permanent atrieflimmer

• Bruker Prednisolon 5 mg, Marevan 18 
tabl/uke



#3 Olav 72 år

• Har hørt at det har kommet nye 
blodfortynnende på markedet uten behov 
for INR-måling, men at ikke alle er like egnet 
ved nyresvikt

• Anbefaling?
?



#4 Birgit – 92 år

• Skrøpelig, men bor i egen leilighet, ganske 
god kognitiv funksjon

• Høyt blodtrykk, hovne bein

• Innlagt med akutt forvirring

• Bruker fra før Lasix retard 30 mg x 1, Cozaar 
50 mg x 1



#4 Birgit – 92 år

• Bruker fra før Lasix retard 30 mg x 1, Cozaar 
50 mg x 1

• EKG: Atrieflimmer, frekvens 80 
(nyoppdaget)

• Lab: Kreatinin 145, eGFR 36, Na 129
?



#4 Birgit – 92 år

• Seponere Lasix retard 30 mg x 1?

• Seponere Cozaar 50 mg x 1?

• Antikoagulasjon?



Nyresvikt og dosereduksjon

Høy forekomst 
av atrieflimmer

Høy risiko for 
hjerneinfarkt og 
blødninger

Steffel J. Eur Heart J 2018;39:1330-93



Antikoagulasjonsbehandling

Preparat Virkestoff

Marevan Warfarin

NOAK

Eliquis Apixaban

Lixiana Edoxaban

Pradaxa Dabigatran

Xarelto Rivaroxaban



Oppsummering

• Bruk av behandlingsretningsliner hos 
multimorbide gamle 

kompliseres av polyfarmasi og økt risiko for 
bivirkninger

må leses i lys av behandlingmål

forutsetter individuell  avveining av nytte vs. 
risiko

er i stor grad basert på studier med kort 
oppfølgingstid og uten ekstern validitet



Oppsummering

• Eldre med multimorbiditet har den 
potensielt største gevinsten av mange typer 
forebyggende behandling!

• Verken høy alder, kognitiv svikt eller 
falltendens er kontraindikasjoner for 
antikoagulasjonsbehandling!


