
KLOKA LISTAN

Expertgrupp äldres hälsa

Alexandre Bonnard, geriatriker

Ann-Ida Eliasson, geriatriker

Sofia Carheden Eriksson, allmänläkare, inriktning palliativ vård

Yvonne Freund-Levi, geriatriker, psykiatriker

Maria Ljungdahl, geriatriker, ST-läkare klinisk farmakologi

Patrik Mattson, geropsykiatriker

Christian Molnar, allmänläkare

Kristina Persson, apotekare

Dorota Religa, geriatriker

Pauline Raaschou, klinisk farmakolog, ordf.

Ayda Shaker, geriatriker

Sarantos Stasinakis, psykiatriker

2023



Klokt råd 2023 – äldres hälsa

Flera matskedar piller om dagen 
tar plats från annat i magen. 

Rensa listan.



Ett exempel…Stanli 78 år

• Hjärtsvikt (HFrEF)

• Stroke (ischemisk)

• Diabetes mellitus typ 2

• Demens (bland)

• Nedstämdhet

• Sömnbesvär

• Smärta

• Malnutrition

• Förstoppning



Kandesartan

Metoprolol

Forxiga

Eplerenon

Atorvastatin

Trombyl

Metformin

Donepezil

Memantin

Escitalopram

Alvedon

Duroferon

Betolvex

Calcichew

Omeprazol

Furix

Movicol



Polyfarmaci – har ett samband med nedsatt livskvalitet 
hos äldre

• 15% av svenskar 75 år och äldre har fler än 
10 läkemedel

• 30% av de som bor på vård- och 
omsorgsboende (VoB)

• ”Typisk hemsjukvårdspatient – 82 år, fyra 
kroniska sjukdomar och 13 olika läkemedel” 
(Mannheimer et al. 2022).

• Ökad risk för biverkningar, interaktioner och 
förskrivningskaskad

• Ökad risk för insättning av olämpliga 
läkemedel, underbehandling och nedsatt 
följsamhet

• Nedsatt livskvalitet

• Definition - kvantitet vs kvalitet

• Confounding - multimorbiditet vs 
polyfarmaci? 



Samverkande läkemedelseffekter

• Exempelvis Stanli:• Farmakodynamiska biverkningar

• Vanligare hos äldre med minskad 
reservkapacitet

• Svårare hålla homeostasen

• Nedsatt eliminering – ofta nedsatt 
njurfunktion



Förskrivningskaskaden – en ond cirkel

Läkemedel

Hälsoproblem/ 
Biverkning

Läkemedel

Hälsoproblem/ 
Biverkning

Läkemedel

Hälsoproblem/ 
Biverkning

Exempelvis:
Kalciumflödeshämmare -> 
ankelödem -> diuretika

Antikolinergika -> kognitiv svikt -> 
ACh-i

NSAID -> hypertension -> 
antihypertensiva



Äldres munhälsa och livskvalitet

• 13% av äldre upplevde svårigheter att 
svälja mediciner

• Det fanns en korrelation mellan ålder 
(90+) och största tabletterna 

• Störst volym medicin - svårast att svälja 
mediciner

Läkemedel

Nedsatt 
munhälsa

Livskvalitet

• > 500 mediciner orsakar muntorrhet –
bl.a antikolinergika, PPI, BB och 
diuretika

• Nedsatt munhälsa förekommer hos 30-
40% hos svenskar 65 år och äldre

• > 30% på korttidsboenden rapporterade 
nedsatt livskvalitet i relation till 
munhälsa

Källa: Beckman Gyllenstrand 2007, Thesis for 
doctoral degree, KI.



Läkemedelsgenomgång – ett sätt att göra rätt

• Sätt ut när risken överstiger nyttan

• Överväg indikation, dosering och behandlingsmål

• Låt inte en förskrivningskaskad gå dig obemärkt förbi!
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