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Inga preparatändringar 

Textuppdateringar

• Konfusion 

• SGLT2-hämmare

• Smärtavsnitt

• Sömnavsnitt

• Alzheimers sjukdom

Ny upplaga av:

Klok läkemedelsbehandling 

av de mest sjuka äldre (MSÄ)



4AT för screening av konfusion

Konfusion
Konfusion kan uppkomma som 
biverkning vid 
läkemedelsbehandling hos 
äldre. Risk finns framför allt vid 
behandling med psykiatriska 
läkemedel, sömnläkemedel, och 
opioider och läkemedel med 
antikolinerg effekt. 
Tänk på hypoaktiv konfusion 
och använd ett 
screeninginstrument t.ex. 4AT.

Finns i Take Care



Textändring SGLT2-hämmare - äldre 

Äldre löper ökad risk för ketoacidos

För SGLT2-hämmare finns bristande erfarenhet av behandling av äldre. 
Biverkningar som volymförlust, hypotoni och/eller elektrolytbalansrubbning kan bli 
särskilt allvarliga för äldre multisjuka och/eller sköra äldre.



SGLT2 - särskild uppmärksamhet hos äldre

SGLT2 - äldre i studierna

• Patienterna i de stora studierna hittills varit ganska unga :

▪ Empa: medelålder ca 65,  MEN: 72 år i Emperor - Preserved

▪ DAPA: medelålder ca 65 

• Vanligt exklusionskriterium: SBP < 95/100 mmHg. 

• Biverkningsanalyser har visat att det är högre risk för 

biverkningar relaterat till hypovolemi/hypotension hos de äldre 

patienterna i studierna, jämfört med de yngre. 

• Hur biverkningsprofilen ser ut för de äldsta i en bred användning 

är mycket oklart



Material om Äldre och läkemedel på janusinfo.se

Skrolla ner



Material om Äldre och läkemedel på janusinfo.se







Smärta hos äldre

Samma struktur som smärtavsnittet för övriga vuxna (förutom artros)

▪ Akut/kortvarig nociceptiv smärta

▪ Cancerrelaterad smärta

▪ Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

▪ Neuropatisk smärta



Långvarig icke cancerrelaterad smärta - äldre

Välgjorda studier som utvärderar läkemedel mot vanliga och 
långvariga smärttillstånd hos äldre innefattar framför allt artros, och 
effekterna som påvisas jämfört med placebo är mycket små på 
gruppnivå. För andra vanliga och kroniska smärttillstånd, exempelvis 
kotkompressioner, saknas evidens. COX-hämmare och opioider kan 
orsaka ovanliga men allvarliga biverkningar.

Samtidigt kan en del individer ha nytta av läkemedelsbehandling vid 
långvarig smärta och det är vanligt att äldre erbjuds sådan 
behandling.



Äldre och läkemedel – sömnstörningar

I första hand

Melatonin depotberedning Circadin, Mecastrin

Studerat på äldre, men begränsad evidens >65 år. Beroendeproblematik, 
toleransutveckling och utsättningsbesvär ej visat. Risk för fall är ofullständigt 
utvärderat. Dagtrötthet kan förekomma. Effekten utvärderas inom en månad. 
Depottabletten intes 1-2 timmar före sänggående och i samband med måltid

Ingår inte i läkemedelsförmånen. 

I andra hand

Zopiklon Zopiklon…,Imovane

Risk för toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten, medan negativa 
effekter som dagtrötthet balansstörning/yrsel och nedsatt kognition kvarstår. Ej 
för långtidsbruk. Intermittent behandling kan minska risken för 
toleransutveckling. 



Sömn - Två nya janusdokument

• Melantonin ger utökade valmöjligheter för behandling av äldre 
med sömnstörning www.janusinfo.se

• Kan melatonin underlätta vid uttrappning av 
z-läkemedel? https://www.janusinfo.se

http://www.janusinfo.se/
https://www.janusinfo.se/




Film på janusinfo.se

../../Svenskt demenscentrum/Kortversion_2.f4v


Alzheimers sjukdom - hur länge ska man behandla?

Tillägg

Nya data visar att utsättning av kolinesterashämmare och/eller memantin kan vara 

associerat med negativa effekter på kognition, neuropsykiatriska symptom och ADL, både 

på kort sikt (veckor-månader efter utsättning) och på lång sikt (12 månader efter utsättning). 

Evidensläget är dock ytterst oklart. Därför måste individuell bedömning göras av hur länge 

behandlingen ska fortsätta.

Parsons C et al . Withdrawal or continuation of cholinesterase inhibitors or memantine or both, in people with dementia Cochrane

Database of Systematic Reviews 2021



Klokt råd
2022

Äldre och läkemedel

Skörhet hos äldre kräver klok anpassning av 
läkemedelsbehandlingen. 

Ta hjälp av råden i MSÄ-broschyren!



Vilka är ”de mest sjuka äldre”?

• omfattande sjukvårdsbehov

• omfattande omvårdnadsbehov

• ofta många läkemedel

• ofta kognitiv svikt

• symtom associerade med ”skörhet”

Rekommendationerna i MSÄ avser personer som 

skattas 5 eller högre enligt Clinical Frailty Scale

(CFS)



Klok läkemedelsbehandling av de Mest Sjuka Äldre (MSÄ)

MSÄ:

• Lathund  
(tryckt + på www.janusinfo.se)

• Lathund inklusive bakgrund 
(endast på www.janusinfo.se)

Skriven av expertgrupp äldres hälsa

tillsammans med övriga expertgrupper

Använd MSÄ-

broschyren!

http://www.janusinfo.se/
http://www.janusinfo.se/


KLOKA LISTAN

Tack!



Skörhet  (frailty)

Begrepp som används för att försöka beskriva den påtagligt biologiskt åldrade 
personen. Man kan vara multisjuk utan att vara skör och skör utan att vara 
multisjuk. Konsensusdefinition för skörhet saknas.

Ofta ingår

• Ofrivillig viktnedgång

• Aptitlöshet 

• Kognitiv svikt 

• Allmän svaghet, trötthet, nedsatt uthållighet 

• Låg gångförmåga och allmänt låg fysisk aktivitet

• Fallrisk

• Polyfarmaci



Clinical Frailty Scale



Take Care



Akut/kortvarig smärta – äldre

Paracetamol

paracetamol Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil, Paracut

Rekommenderad maxdos till äldre är 1 g x 3.

Vid nedsatt njurfunktion eGFR<50ml/min rekommenderas en maxdos på 500mgx4

COX-hämmare (NSAID)

naproxen Naproxen ..., Pronaxen

Lämplig dos är 250 mg x 1–2.

ibuprofen Ibuprofen …, Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren

Lämplig dos är 200 mg x 1–3.



Akut/kortvarig smärta – äldre

Basbehandling är paracetamol och/eller cox-hämmare i låg dos.

morfin Morfin ... kortverkande tablett, inj

morfin Dolcontin långverkande

oxikodon Oxycodone ..., 
Oxynorm kortverkande tablett, inj

oxikodon Oxikodon Depot …, Oxycontin
långverkande

Vid akut smärta inleds behandlingen med snabbverkande preparat, exempelvis 
oxikodon eller morfin 5 mg x 4 

Opioider



Cancerrelaterad smärta – äldre

Basbehandling med paracetamol eventuellt i kombination med cox-hämmare 
bör övervägas.

morfin Morfin ... kortverkande tablett, inj

morfin Dolcontin långverkande

oxikodon Oxycodone ..., Oxynorm kortverkande 
tablett, inj

oxikodon Oxikodon Depot …, Oxycontin
långverkande

Vid icke-akut opioidkänslig smärta kan behandling inledas med låg dos 
långverkande morfin 5–10 mg x 2 eller långverkande oxikodon 5 mg x 2.



Långvarig icke cancerrelaterad smärta - äldre

Välgjorda studier som utvärderar läkemedel mot vanliga och 
långvariga smärttillstånd hos äldre innefattar framför allt artros, och 
effekterna som påvisas jämfört med placebo är mycket små på 
gruppnivå. För andra vanliga och kroniska smärttillstånd, exempelvis 
kotkompressioner, saknas evidens. COX-hämmare och opioider kan 
orsaka ovanliga men allvarliga biverkningar.

Samtidigt kan en del individer ha nytta av läkemedelsbehandling vid 
långvarig smärta och det är vanligt att äldre erbjuds sådan 
behandling.



Långvarig icke cancerrelaterad opioidkänslig smärta 
när annan behandling inte varit tillräcklig – äldre

Opioidbehandling av långvarig smärta ska användas restriktivt och då som en 
del av ett multimodalt omhändertagande. Smärtanalys ska utföras

buprenorfin* Buprenorphine …*, Buprefarm*, 
Bupremyl*, Norspan* plåster

morfin Morfin ... kortverkande tablett, inj

morfin Dolcontin långverkande

oxikodon Oxycodone ..., Oxynorm kortverkande
tablett, inj

oxikodon Oxikodon Depot …, Oxycontin
långverkande

* Subventioneras endast för patienter som provat men inte tolererat oxikodon eller 
morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga; www.tlv.se

http://www.tlv.se/


Äldre och läkemedel – sömnstörningar

• Uteslut läkemedelsbiverkningar samt somatiska och psykiska orsaker till 
sömnproblem 

• Använd i första hand icke-farmakologisk behandling

• Vid läkemedelsbehandling bör kort behandlingstid eftersträvas

• Intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling



Film på janusinfo.se

../../Svenskt demenscentrum/Kortversion_2.f4v


Äldre och läkemedel – sömnstörningar

I första hand

Melatonin depotberedning Circadin, Mecastrin

Studerat på äldre, men begränsad evidens >65 år. Beroendeproblematik, 
toleransutveckling och utsättningsbesvär ej visat. Risk för fall är ofullständigt 
utvärderat. Dagtrötthet kan förekomma. Effekten utvärderas inom en månad. 
Depottabletten intes 1-2 timmar före sänggående och i samband med måltid

Ingår inte i läkemedelsförmånen. 

I andra hand

Zopiklon Zopiklon…,Imovane

Risk för toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten, medan negativa 
effekter som dagtrötthet balansstörning/yrsel och nedsatt kognition kvarstår. Ej 
för långtidsbruk. Intermittent behandling kan minska risken för 
toleransutveckling. 



Sömn - Två nya janusdokument

• Melantonin ger utökade valmöjligheter för behandling av äldre 
med sömnstörning www.janusinfo.se

• Kan melatonin underlätta vid uttrappning av 
z-läkemedel? www.janusinfo.se

http://www.janusinfo.se/
http://www.janusinfo.se/


Äldre och läkemedel – depression

• Psykosocialt stöd, individanpassad beteendeaktivering och god omvårdnad

• KBT, särskilt problemlösningsfokuserad terapi, har god effekt

• ECT har effekt vid svår depression hos äldre, med eller utan psykotiska symtom

• Effekten av antidepressiva läkemedel inträder senare hos äldre än hos yngre



Äldre och läkemedel – depression forts.

I första hand
escitalopram Escitalopram …, Cipralex
sertralin Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft

I andra hand
mirtazapin Mirtazapin ..., Mirtin
Vid samtidiga sömnproblem och/eller ångestsymtom, ensamt eller som tillägg 
till SSRI. Preparatet har även en aptitstimulerande effekt. 

I tredje hand
duloxetin Duloxetin…, Aritavi, Cymbalta
Vid terapiresistent depression eller icke tolerabla biverkningar. 



Äldre och läkemedel – depression

I tredje hand

duloxetin Duloxetin…, Aritavi, Cymbalta

• Vid terapiresistent depression eller icke tolerabla biverkningar av SSRI och 
mirtazapin. 

• Preparatet har visat god effekt vid recidiverande depression hos äldre. 

• Lämplig startdos är 30 mg dagligen. Doser över 60 mg är ofullständigt 
utvärderade hos äldre.

• Används ej vid eGFR <30ml/min. SNRI ger ökad blödningsrisk och risk för 
hyponatremi.



Hälsosamma levnadsvanor 

För att förebygga kognitiv svikt och demens

• Påverkbara riskfaktorer inklusive hög alkoholkonsumption, fetma, hypertoni, 
hyperlipidemi och diabetes, beräknas kunna orsaka en tredjedel av 
insjuknanden i Alzheimers sjukdom. 

− Det finns visst stöd för att hälsosam kost (medelhavskost) kan minska risken för 
kognitiv svikt och demens om dieten startar i en frisk medelålder och om 
följsamheten är hög.

• Det finns tydlig evidens för att rökning och låg fysisk aktivitet i medelåldern är 
riskfaktorer för utfall som demens och skörhet. 

− Rökning har associerats med en cirka 50–70 % ökad risk för demens, inklusive 
Alzheimers sjukdom.



Hälsosamma levnadsvanor 

Vid manifest kognitiv svikt och demens

Kost

• Det är inte säkerställt att någon kosttyp på ett kliniskt betydelsefullt sätt kan 
påverka sjukdomsutvecklingen vid manifest kognitiv svikt eller demens hos äldre. 

• Det huvudsakliga dietproblemet vid demenssjukdom är dåligt nutritionsstatus och 
fokus bör ligga på att stimulera till matintag av det slag som föredras av 
patienten. 

• Kontrollera tandstatus då nedsatt tandstatus vid demens ökar risken för 
viktnedgång.

Fysisk aktivitet

• Personer med demens bör uppmuntras till aerob och muskelstärkande fysisk 
aktivitet under överinseende av personal för att förbättra förmågan att utföra 
vardagsaktiviteter.



Mild till måttlig Alzheimers sjukdom

KOLINESTERASHÄMMARE

I första hand

Donepezil…, Ariceptdonepezil

I andra hand

Exelon …, Orivast plåsterrivastigmin



Svår Alzheimers sjukdom

I första hand 

Donepezil…, Ariceptdonepezil

I andra hand

Memantin…, Axura, Ebixa, 
Marbodin, Mentixa, Nemdatine

memantin


