
Screeningsliste til anvendelse på plejecentre og  
i hjemmepleje/hjemmesygepleje

Beboers navn: _____________________________________   Beboers cpr.nr:______________________________

Beboers adresse:_______________________________________________________________________________

Screening foretaget af: ________________________________   Screening foretaget den:____________________

Lægemidler, hvor indikationen bør revurderes hos ældre.  
Fra Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF), januar 2016.  
Let redigeret til brug i I sikre hænder.

I kolonnen til venstre er anført indholdsstoffet samt i parentes handelsnavnet på det hyppigst anvendte 
 præparat. Screeningen omfatter naturligvis alle tilsvarende synonympræparater. Kolonnen til højre i skemaet 
er henvendt til den læge, der skal tages stilling til, om borgerne bør ophøre med lægemidlet.

Rød: Bør undgås med mindre særlige forhold foreligger
Gul: Følg op på korrekt og aktuel indikation:
Grøn: Bør revurderes pga. manglende evidens for langtidseffekt, bivirkninger eller andet. 

Lægemidler
– mest anvendte >65 år

Sæt x hvis 
borgeren 
får læge-
midlet

Vigtigste begrundelser for seponering  
eller dosisjustering mm. Forslag til alternativ

Luftveje

1 Inhalationssteroid • Bør kun anvendes ved GOLD C og D med høj risiko  
 for eksacerbationer

Seponér ved manglende indikation

Hjerte-kar

2 Furix • Hjerteinsufficiens: Kun symptomatisk effekt
• Obs. dosis: Hyppig årsag til indlæggelse  pga. fald,  
 elektrolytforstyrrelser, dehydrering mm.
• Ikke evidens ved hypertension

Hjerteinsufficiens:  
Nedtrapning til laveste  
effektive dosis
Ødemer:
Mobilisering, støttestrømper

3 Statiner • Kun tilstrækkelig dokumentation ved hjerte- kar- 
 syg  dom
• Mangler effektstudier hos ældre over 75 år.

Seponér, hvis der ikke er kendt 
hjerte-karsygdom, eller hvis den 
forventede restlevetid er < 5 år

4 Digoxin • Interaktioner og mulig konfusion hos ældre
• Ikke 1. valg ved hjerteinsufficiens, men kan være  
 indiceret ved samtidig atrieflimren
• Dosisreduktion over tid ved aftagende nyre-
 funktion

Hjerteinsufficiens:  
Førstevalg Ramipril, Carvedilol, Spirix 
25 mg (ved NYHA III-IV)



Lægemidler
– mest anvendte >65 år

Sæt x hvis 
borgeren 
får læge-
midlet

Vigtigste begrundelser for seponering  
eller dosisjustering mm. Forslag til alternativ

Antikoagulantia

5 Asasantin Retard • Dosis af ASA (50 mg dgl) er for lav.  
 Anden behandling bedre

Clopidogrel 75 mg x 1

6 Magnyl 150 mg • Dosis skal være 75 mg Dosisreduktion til 75 mg

7 Magnyl 75 mg • Ikke til primær profylakse, kun ved kendt 
 hjerte-kar-sygdom
• ≥ blødningsrisiko ved samtidig behandling med  
 andre blodfortyndende lægemidler

8 Persantin Retard  
+ Magnyl

Clopidogrel administreres kun én 
gang dagligt og er billigere

9 Brilique + Magnyl • Kun behandling i 12 måneder efter AMI Efter 12 måneder fortsættes med 
Magnyl 75 mg, alternativt clopidogrel 
75 mg, hvis ASA ikke tåles

10 Clopidogrel + Magnyl • Kun behandling i 12 måneder efter AMI Kombinationen anvendes nu kun 
sjældent, når anden behandling ikke 
tåles

Efter 12 måneder fortsættes med 
Magnyl 75 mg, alternativt Clopidogrel 
75 mg, hvis ASA ikke tåles

11 Pradaxa® • Vurdér nyrefunktion, er kontraindiceret ved  
 GFR < 30 ml/min

Fordøjelsessystem

12 Emperal •  Risiko for konfusion og ekstrapyrimidale  
bivirkninger (parkinsonsymptomer)

Seponér lægemidler, som hyppigt 
giver kvalme

13 PPI’ere • Brug ikke i mere end 4 uger til ukompliceret ulcus  
 eller øsophagit
• Aldrig til pyrosis
• Langtidsbehandling er kun indiceret hos pt. med  
 svær erosiv reflukssygdom eller forebyggelse af  
 medicininduceret ulcus/ulcuskomplikationer

Aftrapning (hyppige rebound- 
symptomer)

Alternativ: antacida
(ref. Rationel Farmakoterapi,  
november 2015)

14 Peristaltikfremmende  
laksantia, herunder: 

Dulcolax  
Laxoberal  
Toilax

• Langvarig brug frarådes pga. risiko for tilvænning Seponér om muligt medicin, der giver 
obstipation  
Primære tiltag: kostomlægning,  
væske, motion og fornuftige  
defækationsvaner

Alternativer: Magnesia Laktulose hvis 
patienten ikke kan indtage  
tabletter el ved nedsat nyrefunktion

15 Buscopan 
Ercoril

• Tvivlsom effekt og risiko for konfusion hos ældre  
 pga. antikolinerg effekt

Ingen forslag til alternativer

Urologiske midler

16 Detrusitol 
Toviaz 
Vesicare 
Urizia 
Emselex 
Betmiga 
Kentera 
Spasmo-Lyt 
Trospiumklorid

•  Marginal effekt
• Flere præparater har risiko for konfusion hos  
 ældre pga. antikolinerg effekt

Seponér, hvis manglende effekt efter 
1-2 måneders behandling. Overvej 
ikke-farmakologisk behandling, og/
eller specialistvurdering.

Osteoporose

17 Alendronat • Behandlingsvarighed er oftest 5 år, medmindre  
 patienten skønnes at have betydelig frakturrisiko



Lægemidler
– mest anvendte >65 år

Sæt x hvis 
borgeren 
får læge-
midlet

Vigtigste begrundelser for seponering  
eller dosisjustering mm. Forslag til alternativ

Demensmidler

18 Arizept  
Exelon  
Reminyl  
Ebixa

• Usikkerhed om klinisk relevant effekt og ingen  
 dokumenteret effekt udover ½ år. Effekt hos den  
 enkelte bør derfor revurderes hvert ½-1 år. Ved tvivl  
 om effekt kan foretages seponeringsforsøg

Analgetika

19 Ketogan  
OxyContin/Morfin

• Risiko for konfusion og fald hos ældre
• Husk laksantia

Tramadol el. depotmorfin i lavest 
mulige dosis. Kun til kortvarig brug. 
Overvej nonfarmakologiske alternati-
ver ved kroniske nonmaligne smerter

20 NSAID •  Risiko for mavesår, AMI, nyrepåvirkning, 
 væskeretention
• Warfarininteraktion giver ≥ blødningsrisiko
• Risiko for cerebral blødning ved kombination  
 med antidepressiva

Paracetamol

Ibuprofen + Lanzo 15 mg evt.  
suppleret med tramadol i lavest mu-
lig dosis ved stærke smerter

21 Kinin • Lægkramper: Kun korttidsstudier. Lille effekt
• Restless legs: Ingen evidens for effekt
• Risiko for konfusion, tinnitus, interaktion

Lægkramper: Ingen  
Restless legs: Ingen eller  
evt. Sifrol el. Requip

Søvn/angst

22 Phenergan • Risiko for konfusion hos ældre pga. antikolinerg  
 effekt

Hvis samtidig depression:  
Mirtazepin. Søvnhygiejne

23 Sovemidler:  
Benzodiazepiner og 
lignende

• Gavnlig effekt ophører efter ca. 2 uger, herefter  
 rebound ved ophør og fortsat risiko for ”tømmer-
 mænd-effekt” og sløvhed, fald, svækkelse.  
 Særligt stoffer med lang halveringstid fx  
 nitrazepam bør undgås

Medicin løser generelt ikke 
søvnproblemer:
Ikke medikamentelle tiltag.  
Imovane kun 1-7 dage

24 Angstdæmpende: 
Benzodiazepiner

• Effekt på angst svinder efter 3-4 mdr.
• Stor risiko for afhængighed, fald og kognitiv 
 svækkelse

1. valg: Psykoterapi
Ved utilstrækkelig effekt:  
Escitalopram, citalopram,  
sertralin
Lille dosis oxazepam som  
akutbehandling i svære tilfælde

Antipsykotika

25 Abilify  
Cisordinol  
Fluanxol  
Nozinan  
Risperidon  
Serenase  
Seroquel  
Truxal  
Zyprexa

• Dokumenteret øget dødelighed ved behandling  
 af demente

 Adfærdsforstyrrelser: Ingen effekt på rastløshed,  
 flugttendens, natteuro, råben mv.  Psykotiske  
 symptomer ved delir (fluktuerende, somatisk   
 årsag). Usikker effekt

 Alle lægemidlerne har betydelige bivirkninger fx  
 ortostatis me, psykose, parkinsonisme, antikoli- 
 nerge bivirkninger

Reducér dosis eller seponér

Ved organisk psykosyndrom:  
Plejemæssige tiltag Søvnregulering, 
optimering af somatisk behandling
Om nødvendigt kortvarig lavdosis 
benzodiazepin fx oxazepam 7,5 mg x 
1-3 (obs paradox reaktion)

26 Akineton  
Lysantin

• Risiko for konfusion pga. antikolinerg effekt Nyere antipsykotikum eller lavere 
dosis

Antidepressiva

27

28

Alle antidepressiva 
 
 
TCA

• For alle antidepressiva gælder, at indikation skal  
 revurderes jævnligt mhp. nedtrapning og   
 seponering

• Risiko for konfusion, hjertepåvirkning mm.
• Kan bruges i lav dosering mod neuropatiske  
 smerter

Depression:
Psykoterapi. Dosisreduktion Bipolær 
depression: Specialistopgave

Varia

29 Prednisolon • Obs indikation og dosis Reducer om muligt dosis ved både 
KOL og polymyalgi
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