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Sätta ut läkemedel

- är det farligt?

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Med Dr



jävsdeklaration

• Har fått arvode från läkemedelsföretag för enstaka 

föreläsningar

• Har haft expertuppdrag för Socialstyrelsen, 

Läkemedelsverket och lokal läkemedelskommitté

• Är delägare i Wetterhälsan, en privat vårdcentral



Dagens presentation

• Praktiska exempel på omprövning och avslut av 

läkemedelsbehandling

• Hypoglykemi vid Typ2 diabetes

• ASA, Statin, B12, SSRI och Zopiklon



Läkartidningen 2009



Överbehandlar vi 

äldre med typ2 

diabetes? 



Hypoglykemi Demens



98 patienter med typ2 diabetes på 

äldreboende

HbA1c mätning  efter 3 och 6 månader

HbA1c <53

N=32

Blodsockermätning

3 dygn

HbA1c >53, eller andra 

exklusionskrit.

N=66

Minskning/utsättning

av läkemedel



Många har lågt 
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Uppföljning
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Hög grad av insulinanvändning hos sjuka äldre patienter



Gamla 

diabetes-

riktlinjer





Läkemedelsval 

vid hypoglykemi
• Byt SU till DPP4-I

• Byt Mix-insulin till NPH-insulin eller 

långverkande insulinanalog

• Anpassa målvärde och reducera 

doserna





2010



Major BleedingCVD



Trombyl

• Är det primärpreventivt - överväg 

utsättning

• Sekundärpreventivt hos äldre - PPI-

profylax?



Statin

• Livräddande eller onödigt?

• Biverkningar?



Statin

• Kliniska prövningar: få biverkningar, 

rabdomyolys mycket sällsynt

• Real life studies: 5-25% muskelvärk mm



Statin

• Viktig medicin sekundärpreventivt

• -30% riskreduktion för CVD 

• Utsättning på prov:

-återintroducera

-lägre dos

-annan sort



Statin

• Primärpreventiv behandling

• Diskutera risk







Behepan

• Onödigt eller viktigt?

• Om indikation saknas kan utsättas för att 

minska antal tabletter ex

• Obs kontroll om 6 mån/årligen



SSRI

• Ökad livskvalitet och livräddande

• Långtidsbiverkningar; viktökning, 
sömnproblem, sexuella biverkn, 
benskörhet

• Ska man avsluta - vem riskerar återfall?

• Hur avsluta - minska
utsättningsbiverkningar?



Risk för återfall

• Den som har haft två eller fler 

depressioner

• Kvarstående symtom

• Depression med ångest



Utsättning SSRI

• De flesta riktlinjer: Halv dos 2v

• Debattförslag: Trappa under minst 8 
veckor

• Venlafaxin obehagliga utsättningsbesvär
kapsel 75mg - tabl 37,5mg

• Fluoxetin - lång halveringstid - bra till unga 
vuxna



ST-rapport: Utsättning

11 patienter med Zopiklon

• Patienter med Zopiklon >200 doser per år

• 65-80 år

• Ingen psykiatrisk samsjuklighet

• Sova med Fitbit aktivitetsarmband

• 1v med sömntablett och 1 v utan sömntablett



Enbart 2 av 11 fick sämre sömn 

efter utsättning av Zopiklon



Ta Hem Budskap
• Våga ifrågasätta läkemedel, 

särskilt läkemedel som kan ha allvarliga biverkningar

• Efterfråga aktivt hypoglykemier hos äldre med diabetes

• Använd inte Trombyl primärpreventivt

• Samråd med patienten om behov av ”risksänkande” 

läkemedel

• SSRI och sömntablett kan avslutas – men försiktigt


