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Kommentar

Gabapentin
Pregabalin (Lyrica)

Risk för konfusion, trötthet. Kombination med opioider kan ge andningspåverkan. Startdos gabapentin
100 mg repektive pregabalin 25 mg till natten. Långsam upptitrering. Undvik höga doser.
OBS! Njurfunktion.

Neuroleptika

Indikation = psykotiska symtom av valör/svår aggressivitet. Utvärdera effekten inom ett par dagar.
Kan dosen minskas? Trappa ut så fort det går! Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar,
sedation och ortostatism. Ökad mortalitet hos dementa.

Digoxin

Indikation = förmaksflimmer och hjärtsvikt. Njurfunktionen minskar drastiskt hos äldre. Minska dosen
hos äldre. Kontroll av S-digoxin 3 veckor efter insättning eller dosändring.
Terapeutiskt intervall (S-digoxin 0,6-1,0 nmol/L). Risk för arytmi.

Loopdiuretika

Risk för dehydrering hos äldre. Risk för ortostatism. Överväg dosminskning.

SSRI

Föreligger fortfarande indikation? Hyponatremirisk. Fallrisk. Nedtrappning vid utsättning.

Protonpumpshämmare (PPI)

Omvärdera! Behandla inte slentrianmässigt under lång tid. Nedtrappning vid utsättning.

Metformin

Behandlingsuppehåll vid kräkning, diarré. Reducerad maxdos vid eGFR < 60 ml/min.
Utsättes vid eGFR < 30 ml/min.

ACE-hämmare, ARB,
Spironolakton, Eplerenon/Inspra

Behandlingsuppehåll vid kräkning, diarré. Risk för hyperkalemi.

SU-preparat

Hypoglykemirisk.

Alfa-1-receptorblockerare

Stor risk för ortostatism.

Opioider

Risk för beroende, toleransutveckling, fall, kognitiv nedsättning och förstoppning.
Ompröva regelbundet dos, behandlingseffekt och indikation. Fentanyl endast vid palliativ vård.

Preparat som kräver speciell dosering
Dygnsdoser som för äldre medför betydande risk för biverkningar.
risperidon
haloperidol
oxazepam

Risperidon > 1,5 mg
Haldol > 2 mg
Oxascand, Sobril > 30 mg
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