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Checklista – fördjupad läkemedelsgenomgång

För patienten:
1. Njurfunktionen bör mätas genom s.k. estimerad glomerulär filtration (eGFR) med 

formeln enligt Cockcroft-Gault (se symtomskattning). Kalkylator finns i Systeam 
Cross under Växla/Extern applikation/Beräkning eller på www.fass.se.
Ett eGFR <30 ml/min ger problem vid många läkemedelsbehandlingar, vissa 
läkemedel måste dosjusteras vid ett eGFR<60 ml/min. Se nästa sida för exempel på 
läkemedel där man bör ta hänsyn till njurfunktionen. Se utökad lista i socialstyrelsens 
indikatorer för äldre: www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-29

2. Andra labvärden som är viktiga bör diskuteras utifrån ett läkemedelsperspektiv. 
3. Viktiga uppgifter från Symtomskattningsskalan samt eventuella ytterligare 

upplysningar.

För hela läkemedelslistan:
1. Är läkemedelslistan aktuell och korrekt (tar patienten sina LM enligt listan, 

förekommer dubblering av LM, finns vid behovs läkemedel som ej används mm)
2. Förekommer det olämpliga/risk läkemedel? Se nästa sida; Preparat som bör 

undvikas om inte särskilda skäl finns, Läkemedel med betydande antikolinerga 
effekter, Tänkvärt - omprövning? samt Preparat som kräver särskild dosering

3. Förekommer receptfria läkemedel och/eller naturläkemedel som kan 
påverka/påverkas av den övriga läkemedelsbehandlingen? Se nästa sida för exempel
samt www.janusinfo.se.

4. Förekommer det C- och/eller D-interaktioner? www.janusinfo.se
5. Förekommer tre eller fler psykofarmaka oberoende av ATC-grupp, avsedda för 

regelbunden behandling eller vid behov?
6. Saknas något läkemedel? Finns anledning till att man avstått från behandling 

beskriven i journalen? 

För varje läkemedel:
1. Används läkemedlet?
2. Finns indikationen idag? 
3. Finns kontraindikation för läkemedlet? 
4. Har läkemedlets effekt bedömts/utvärderats?
5. Kan man misstänka biverkningar? 
6. Rätt val av läkemedel?
7. Rätt dos utifrån ålder och njurfunktion?
8. Finns andra behandlingsalternativ än läkemedel?
9. Hanteras läkemedlet rätt? Exempelvis sväljes tabletter/kapslar som inte bör/får krossas 

hela, förvaras läkemedlet rätt osv. Broschyren ”sväljes hela” finns på följande 
hemsida: www.apoteketfarmaci.se

Vid utsättning:
1. Finns det risk för utebliven interaktion vilket gör att andra läkemedel behöver 

dosjusteras?
2. Finns det risk för reboundeffekter (ex protonpumpshämmare, betablockerare) eller risk 

för utsättningssymtom (SSRI, sömnmedel, lugnande läkemedel) vilket kräver
uttrappning av läkemedlet? Se även FAS-UT.
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Exempel på läkemedel som bör undvikas/dosjusteras vid nedsatt njurfunktion 

Substans/grupp Preparatexempel Substans/grupp Preparatexempel

digoxin
metformin
sulfonureider
nitrofurantoin
tiazider
kaliumsparande diuretika
kalium

Digoxin                             
Metformin                  
Glibenklamid
Furadantin
Salures, Esidrex
Spironolakton, Sparkal
Kaleorid

gabapentin
pregabalin
NSAID   
opioider
allopurinol
bisfosfonater
sotalol

Gabapentin, Neurontin
Lyrica
Diklofenak, Pronaxen 
Morfin, Dolcontin
Allopurinol, Zyloric
Alenat, Bonefos
Sotalol, Sotacor

Exempel på interaktioner med naturläkemedel/hälsokostprodukter 

NLM/Växt Konsekvens

Omega-3 (fiskolja), Sågpalmetto (Serenoa repens), 
Ginkgo Biloba

Kan öka blödningsbenägenheten i kombination med ex 
warfarin

Johannesört
(Hypericum perforatum)

Kan i kombination med väldigt många läkemedel ge ökad 
LM-metabolism -> lägre LM-koncentrationer

Kan i kombination med ex tramadol, SSRI, triptaner ge 
ökad serotonerg effekt -> serotonergt syndrom

Ginseng (Panax ginseng, P. quinquefolius), Rosenrot
(Rhodiola rosea), Fjärilsranka (Schisandra sinensis), 
Ryskrot (Eleutherococcus senticosus)

Kan i kombination med ex antidepressiva och 
neuroleptika ge risk för additivt stimulerande effekter på 
CNS

Vänderot (Valeriana officinalis) Kan i kombination med bensodiazepiner ge additivt 
sederande effekter.

Nedanstående text är hämtad från terapirekommendationerna 2013:

Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns  
Användningen leder i hög grad till biverkningar hos äldre. Nyttan ska överväga riskerna och behandlingen bör 
följas upp och ifrågasättas med täta intervall

Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter

tramadol Tradolan, Tiparol  Smärta /värk Illamående och förvirring hos äldre. 
Ger utsättningssymtom.Trappas ut.

propiomazin Propavan  Sömnmedel Dagtrötthet, restless legs, stelhet, gångstörningar, 
viss antikolinerg effekt 

Långverkande bensodiazepiner

Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter

diazepam
flunitrazepam
nitrazepam

Stesolid
Flunitrazepam, 
Fluscand
Apodorm, 
Nitrazepam

Oro, ångest
Sömnmedel
Sömnmedel

Dagtrötthet, kognitiva störningar 
(påverkan på minne och tankeförmåga, 
förvirring), muskelsvaghet, 
balansstörningar. Fallrisk. 
Beroende och utsättningssymtom. 
Trappas ut.
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Läkemedel med betydande antikolinerga effekter 
Risk för konfusion, urinretention, muntorrhet, obstipation. Biverkningar kan komma vid insättning, efter 2-4 
veckor eller efter längre tids behandling.

Substans Preparatexempel Användning

tolterodin   Detrusitol Inkontinens

oxybutynin Ditropan, Oxybutynin, Kentera Inkontinens

darifenacin Emselex Inkontinens

solifenacin Vesicare Inkontinens

fesotoridin Toviaz Inkontinens

hydroxizin Atarax Klåda, oro/ångest

levomepromazin Nozinan Dämpande

alimemazin Theralen Dämpande

prometazin Lergigan Illamående, dämpande

klomipramin Anafranil, Klomipramin Depression, panikångest

amitryptilin Tryptizol, Saroten Nervsmärta

nortryptilin Sensaval Nervsmärta 

Tänkvärt - omprövning?
Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper vars användning innebär risk för biverkningar och 
läkemedelsinteraktioner. Välgrundad och aktuell indikation ska finnas. Nyttan skall vägas mot riskerna och 
medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.

Läkemedels-
grupp och 
användning

Preparatexempel Kommentar

NSAID inkl 
cox-2-hämmare
Smärta med 
inflammation 

Brufen, 
Diklofenak, 
Pronaxen, Relifex, 
Arcoxia, Celebra

Ej vid hjärtsvikt och eller njursvikt. 
Risk för GI blödning. 
Vid stark indikation: kort kur (1-2 veckor), ½  max. dygnsdos
 (dvs 75 mg för diklofenak, 1200 mg för ibuprofen, 500 mg för 
naproxen).  

Opioider 
Smärta, påverkar 
centrala 
nervsystemet

Citodon, Morfin, 
Dolcontin, 
Oxycontin, 
Oxynorm, Fentanyl 
plåster, 
Norspan plåster

Fallrisk.
Risk för yrsel, sedering, förvirring, hallucinationer, illamående och 
förstoppning; beroende och utsättningsbesvär, trappas ut. 

Antipsykotika 
(Neuroleptika) 
Psykos, svår 
aggressivitet

Risperidon, 
Haldol, 
Zyprexa/Olanzapin

Fallrisk.
Utvärdera efter 2-3 veckor. Kan dosen minskas? Kan ge stelhet, gång-
svårigheter, kognitiva störningar, dåsighet, blodtrycksfall. Ompröva 
behandlingen ofta. Kan ge utsättningsbesvär, trappas ut. 

Antidepressiva 
läkemedel 
Depression och 
ångest

Citalopram, 
Sertralin, Cipralex, 
Venlafaxin, 
Mirtazapin

Fallrisk. 
Finns/ kvarstår indikation? Finns aktuell depressionsskattning? Är 
utsättningsförsök möjligt?  Utsättningsbesvär, trappas ut.

Protonpumps-
hämmare (PPI)
Hämmar 
produktionen av 
saltsyra 

Omeprazol Finns godkänd och aktuell indikation? Omvärdera behovet av fortsatt 
behandling regelbundet. Risk för reboundeffekt, trappas ut. 

Digitalispreparat
Hjärtsvikt med 
hjärtarytmier 

Digoxin Beakta njurfunktionen, risk för överdosering. Finns säkerställd 
indikation? Regelbunden kontroll av s-digoxin och eGFR.
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Loopdiuretika
Vattendrivande 
medel

Furix, Impugan, 
Lasix retard

Fallrisk. 
Finns indikation? Kan dosen minskas? Risk för intorkning och elek-
trolytrubbningar, framförallt i samband med infektion, diarré, värme. 

Bensodiazepin-
besläktade 
sömnmedel
Tillfälliga 
sömnstörningar

Zopiklon 
(Imovane)

Fallrisk.
Överväg periodvis behandling eller vid behov. Kan ge beroende och 
reboundeffekt. Icke farmakologiska åtgärder i första hand.

Antiepileptika Liten terapeutisk bredd. Negativa effekter på kognitiv förmåga. Interaktioner. 
Medicineringen bör omprövas årligen avseende preparatval, dos, behov av kontroll av s-
koncentration eller eGFR.

Peroral
kortisonbehand-
ling med 
kortikosteroider 

Kontinuerlig behandling > 1 år utan omprövning? Långvarig behandling är en riskfaktor 
för osteoporos och fraktur hos äldre. Planera för regelbunden omprövning/ avslut av 
behandlingen. Kan utlösa konfusion. 

Preparat som kräver speciell dosering
Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar hos äldre. 

Substans Preparatexempel Dygnsdos

haloperidol
risperidon
oxazepam 
zopiklon
citalopram  
acetylsalicylsyra   

Haldol                              
Risperdal                         
Oxascand, Sobril             
Zopiklon, Imovane          
Cipramil, Citalopram        
Trombyl

2 mg
1,5 mg
30 mg
7,5 mg
20 mg
75 mg 




