Polyfarmaci och fall
hos äldre
Ala Abed

Examensarbete, 15 hp
Receptarieprogrammet, 180 hp
Rapporten godkänd: VT 2018
Handledare: Maria Gustafsson, Examinator: Martin Bäckström

Sammanfattning
Inledning
Användning av läkemedel medför olika risker och ogynnsamma utfall. Interaktioner och
felbedömning av läkemedel medför ökad sjukhusvistelse, ohälsokostnader, sämre
livskvalitet etc. Polyfarmaci är en term som kan definieras som kontinuerlig förtäring av
fem eller fler läkemedel, men det kan också definieras som användning av läkemedel som
inte är klinisk indikerade för patienten. Fallrelaterade skador bland äldre är ett globalt
problem som kan öka i samband med polyfarmaci och fall-risk-ökande läkemedel. Fallrisk-ökande läkemedel är läkemedel i olika läkemedelsklasser exempelvis hypnotiska,
sedativa och antihypertensiva läkemedel. Den ökade sjukligheten och dödligheten hos
äldre beror mycket på fall, en femtedel av fallen resulterar i sjukhusvård med lindrigare
skador och 5-15 % behöver sjukhusvård i samband med svårare skador såsom frakturer i
ben/huvud och olika ledförskjutningar.
Syfte
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det är antalet läkemedel eller
specifika fall-risk-ökande läkemedel som bidrar till fall hos äldre personer
med polyfarmaci. Även undersöka vilka särskilda riskläkemedel som ökar risken.
Metod
Artiklar söktes i Pubmed och Scopus och valdes utifrån relevant syfte och
undersökningsområde för denna litteraturstudie.
Resultat
Totalt valdes 7 originalstudier med sammanlagt >700 000 deltagare över 55 års ålder.
Fem av studierna undersökte risken för fall för patienter med polyfarmaci och fall-riskökande läkemedel, däremot två studier undersökte om risken för fallolyckor var högre
med polyfarmaci. Definition av polyfarmaci var olika i de olika studierna,
sammanfattningsvis var definitionen för polyfarmaci ≥4, ≥5 och ≥9
läkemedelskonsumtion dagligen.
Resultatet av majoriteten av studierna visade att polyfarmaci tillsammans med fall-riskökande läkemedel ökade risk för fall. De mest förekommande fall-risk-ökande
läkemedlen bland studierna var läkemedel som var sedativa, hypnotiska, antidepressiva,
neuroleptika preparat, analgetika, urologiska medel (diuretika), antihypertensiva,
diabetes medel, kalcium preparat, gastrointestinala medel, antipsykotika och opioider.
Minoritet av studierna visade att polyfarmaci i sig ökar risken för fallolyckor bland äldre.
Diskussion
Sammanställning av resultat från samtliga studier anses det att polyfarmaci inte är den
ledande orsaken till fall, däremot utgör polyfarmaci en ökande risk för fall endast om fallrisk-ökande läkemedel ingår i polyfarmacin. Båda faktorerna spelar roll i den ökande
risken. Läkemedel som är psykotropiska, urologiska, hjärt-kärl läkemedel och läkemedel
som verkar på det centrala nervsystemet visar en ökande risk för fall. Däremot finns det
en bristande definition av fallolyckor bland studierna då fall inte har en tydlig definition,
och detta kan minska signifikansen av resultaten för samtliga studier och därför kan vara
förslag för vidare forskning inom området.
Slutsats
Polyfarmaci tillsammans minst ett fall-risk-ökande läkemedel som det alltid är fallet
bland äldre, medför yrsel, dåsighet, nedsättning av den kognitiva förmågan och ger
förvirring. Båda faktorerna kompletterar varandra och utgör den ökade risken för fall
bland äldre personer.
Polyfarmaci, fall-risk-ökande läkemedel, fall, äldre

Introduktion
Den äldre populationen i världen växer och lever längre. Ju längre de äldre
populationerna lever, desto fler sjukdomar drabbas de av och det bidrar till ökat
läkemedelsanvändning. Samtidigt tillgången på läkemedel på marknaden kan bli större
till följd av ökad läkemedelsutveckling som fortsätter att utvecklas i hög fart. Äldres
exponering till fler och olika läkemedel ökar sårbarheten gentemot läkemedel och fler
komplikationer uppstår[1]. Äldre patienter svarar varierande på medicinering, en medicin
kan vara terapeutisk för vissa äldre patienter men toxisk för andra[4].
Till följd av äldres minskade njur- och leverfunktion, ändrade cellulär metabolism och
åldersrelaterade fysiologiska förändringar är risken för läkemedel komplikationer och
toxicitet högt [2].
En stor andel äldre över 65 års ålder faller varje år världen över, av dessa som faller finns
risk att de faller mer än en gång. Av dessa som faller bor 40 % hemma och 50 % bor på
ålderdomshem resterande på sjukhus eller hos anhöriga. Det har dokumenterats att
personer som bor på ålderdomshem har sannolikheten att falla tre gånger högre än
personer som bor hemma [3].
Den ökade sjukligheten och dödligheten hos äldre beror mycket på fall, en femtedel av
fallen resulterar i sjukhusvård med lindrigare skador och 5-15 % behöver sjukhusvård i
samband med svårare skador såsom frakturer i ben/huvud och olika ledförskjutningar.
Den femte orsaken till död bland äldre är fall och läkemedelsanvändning är en av de
ledande riskfaktorerna som ökar risken för fall [3].
En svensk studie visade att äldre i Sverige som är under 85 års ålder faller 1,42 gånger per
år och äldre över 85 års ålder faller 3,25 gånger per år. Fallen orsakar inte endast fysiska
skador men även psykiska problem, såsom rädslan av att falla vilket resulterar i asociala
beteenden, depression, tillbakadrag från samhället, ökad skörhet och som resultat blir det
en försämrad livskvalitet [6].
Fall relaterade skador bland äldre är global problem som inte är jämt fördelat mellan
olika länder, det är högst andel fall relaterade skador bland äldre i i-länder och inte minst
bland länder inom Europa. Sverige har en befolkning med högst andel äldre personer i
världen och har de högsta incidenserna av fallrelaterade skador bland den äldre
befolkningen [7].
Polyfarmaci, ett begrepp med flera definitioner i olika länder och studier. Polyfarmaci kan
definieras som kontinuerlig förtäring av fem eller fler läkemedel, men det kan också
definieras som förtäring av läkemedel som inte är klinisk indikerade för patienten.
Polyfarmaci är konsumtion av multipla läkemedel och det finns tydliga bevis i många
studier världen över att polyfarmaci existerar och är orsaken till risker som fall. Enligt
studien Jensen GL et al, definierats polyfarmaci som tre eller fler mediciner för en person,
men andra studier såsom Veehof LJ et al. definierar polyfarmaci som långtidsbehandling
av två eller fler mediciner för en person [4].
Polyfarmaci är definierad av WHO (World Health Organisation) som ”förtäring av många
läkemedel samtidigt, eller förtäring av överdrivet antal läkemedel.” Med överdrivet antal
läkemedel menas kontinuerlig administration av nio eller tio läkemedel samtidigt [1].
Polyfarmaci kan innefatta receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, vaccinationer,
kosttillskott/vitaminer eller homeopatiska läkemedel [1]. Polyfarmaci är en term som
oftast avser den äldre befolkningen som betyder; administration av flera mediciner för en
patient som överstiger den kliniska indikationen för att uppnå terapeutisk effekt [4]
Användning av läkemedel medför olika risker och ogynnsamma utfall, såsom
interaktioner mellan läkemedel, och mellan läkemedel och sjukdomar som kan resultera i
1

felbedömning av läkemedelsterapin. Interaktioner och felbedömning av läkemedel
medför ökad sjukhusvistelse, ohälsokostnader, sämre livskvalitet etc. [1].
De negativa effekterna av multisjuklighet och de negativa effekterna av polyfarmaci är
svåra att skilja åt, men data från observationsstudier visar att polyfarmaci medför högre
risk (oberoende av multisjukligheten) för fall, bräcklighet och resulterar i sjukhusvistelse.
Ju fler antal läkemedel som konsumeras desto högre blir risken för individen att hamna i
läkemedelskomplikationer. Polyfarmaci bland äldre utgör inte endast risk för
komplikationer i sig, men minskar chansen för individen att få rätt
läkemedelsbehandling/medicin [2].
Inom vårdhem och sjukvård är polyfarmaci mycket utbrett och är känd för
läkemedelsrelaterade komplikationer även om polyfarmaci inte har en klar definition
internationellt. Läkemedelsrelaterade problem såsom läkemedelsanvändning utan
indikation eller med fel indikation resulterar i att äldre får konfusion,
läkemedelsinteraktioner, sedering, och balansrubbningar som i sin tur leder till fall och
lättare till svårare skador [3].
Nya studier visar särskilt att polyfarmaci i sig inte är tillräcklig faktor för att öka risken för
fall utan polyfarmaci måste inkludera minst en fall-risk-ökande läkemedel för fall.
Samtidigt menar andra studier efter att ha jämfört polyfarmaci och psykotropiska
läkemedel gentemot risken för fall, inte hittat bevis på att polyfarmaci och fall är kopplat
till psykotropiska läkemedel [3].
Konsumtion av läkemedel ökar risken för fall bland äldre, och det finns mycket stort
intresse för forskning inom det här ämnet. Fall-risk-inducerande-läkemedel har visat
störst association med fall och fallskador, det är läkemedel såsom hypnotiska och sedativa
såsom antidepressiva läkemedel och benzodiazepiner, även antipsykotiska, anti
Parkinson läkemedel, opioder, antipsykotiska, hjärt-kärl läkemedel såsom digoxin,
urologiska läkemedel såsom diuretika och antiepileptika läkemedel [7].
Det finns begränsade studier som undersöker polyfarmaci och antal läkemedel som ökar
risken för fall än specifika läkemedelsklasser som ökar risken för fall. Polyfarmaci är dock
bevisat vara associerad med ökade riken för fall som orsakar sjukhusvistelse, inskrivning,
fall under inskrivningstiden för äldre trauma patienter och som resulterar i att läggas in
på intensiven [7]

Syfte
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det är antalet läkemedel eller
specifika fall-risk-ökande läkemedel som bidrar till fall hos äldre personer
med polyfarmaci. Även undersöka vilka särskilda riskläkemedel som ökar risken.
Frågeställningarna i studien är:
1. Undersöka om polyfarmaci i sig är den ledande orsaken till fall olyckor bland äldre.
2. Undersöka om särskilda läkemedel än polyfarmaci ökar risken för fall.
3. Undersöka vilka särskilda riskläkemedel som kan öka risken för fall.
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Metod
Första sökningen gjordes i databasen Pubmed med filtret ”Clinical Trial” och sökorden
”Polypharmacy” och ”elderly”, sökningen gav 219 sökträffar. Sökträffarnas titlar lästes,
sedan valdes den 25:e artikeln på grund av relevant titel och sammanfattning.
Andra sökningen gjordes i databasen Pubmed med filtret ”Clinical Trial” och sökorden
”Falls”, ”elderly” och ”medication”, sökningen gav 1361 sökträffar. Första artikeln
(”Medication use and risk of falls among nursing home residents: a retrospective cohort
study”) valdes och referens [10] valdes från artikelns referenser utifrån relevant titel och
sammanfattning.
Tredje sökningen gjordes i databasen Scopus utan filter med sökorden ”Polypharmacy”,
”falls” och ”elderly”, sökningen gav 449 sökträffar. Sökträffarnas titlar lästes, sedan valdes
den 43:de och 30:e artikeln [5] på grund av relevant titel och sammanfattning. Artikeln
[9] valdes från artikel [5]s referenser.
Fjärde sökningen gjordes i databasen Scopus utan filter med sökorden ”Polypharmacy”,
”falls”, ”elderly” och ”Japan” sökningen gav 14 sökträffar. Sökträffarnas titlar lästes,
sedan valdes den 7:e artikeln.
Femte sökningen gjordes i databasen Pubmed utan filer med sökorden ”fall-related”
”injuries” och ”polypharmacy”, sökningen gav 23 träffar. Utifrån relevant titel och
sammanfattning valdes den 16:e artikeln.
Litteratursökningens tillvägagångsätt redovisas i Tabell 1.
Tabell 1. Artikelsökning i Pubmed och Scopus.
Databas
(Sökmot
or)

Filter

Sökord

Antal
träffar

Pubmed

Polypharmacy
elderly
Falls elderly
medication
Polypharmacy
AND falls AND
elderly

219
1361

1

Scopus

Clinical
Trial
Clinical
Trial
-

Antal träffar
med
relevanta
titlar
1

449

3

Scopus

-

14

Pubmed

-

Polypharmacy
AND falls AND
elderly AND
japan
Fall-related
injuries
polypharmacy

23

Pubmed

Datum

Valda
artiklar

201701-30
201702-18
201803-12

[7]

1

201803-12

[8]

1

201803-01

[3]

[10]
[5]
[9]
[11]

Exklusionskriterier:
Artiklar som inte var relevanta för litteraturstudien var studier som behandlade andra
riskfaktorer än fall i samband med polyfarmaci och riskläkemedel och av den orsaken
exkluderades.
Studier med dement sjuka exkluderades.
Inklusionskriterier:
Endast studier med äldre över 50 års åldern inkluderades.
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Resultat
Studie 1: ”Polypharmacy of medications and fall-related fractures in older
people in Japan: a comparison between driving-prohibited and drivingcautioned medications” av N. Iihara et al. [8]
Studien av N. Iihara et al. [8] en tvärsnitts-studie är utförd i Japan hade syfte att
undersöka om polyfarmaci i sig var en riskökade faktor för fall eller om det var specifika
mediciner som ingick i polyfarmacin som ökade risken för fall. Studien jämförde antalet
läkemedel gentemot två grupper av läkemedel grupp 1 (driving-prohibited läkemedel) och
grupp 2 (driving-cautioned läkemedel) (redovisat i tabell 2), och uppkomsten av fall
bland patienterna som deltog i undersökningen. Grupperingen av läkemedel utgår från
Japans beteckning för körförmågan vid konsumtion av läkemedel, medicinförpackningar
klassas i tre kategorier körförbud (driving-prohibited läkemedel), (driving-cautioned
läkemedel) och inget meddelande. I studien framgår att om det är en skillnad i resultatet
av fall mellan dessa två grupper av läkemedel kommer slutsatsen innebära att
läkemedelsklasser har en större betydelse för fall än själva polyfarmacin.
Tabell 2. Läkemedel som ingick i respektive grupp.
Grupp 1 (driving-prohibited läkemedel)

Grupp 2 (driving-cautioned läkemedel)

Anxiolytika
Hypnotika
Antidepressiva
Antiepileptika
Neuroleptika
Muskel relaxerande
Opioider

Alla antihypertensiva
Alla diabetiska medel
Antiarrhythmika (disopyramide)
NSAIDs (celecoxib och mefenamic syra)
Analgetika (dihydroergotamine)
Pirenzepine och domperidone
Urologiska medel (oxybutynin, tamsulosin och
sildenafil)
Antiallergiska medel (ebastine)

Antiarrhythmika (mexiletine och
cibenzoline)
Alfa- and beta-blockerare(carvedilol)
(NSAIDs, indometacin och diklofenak)

Medel mot infektioner (levofloxacin)
Antineoplastiska medel (några aromatase
inhibi- torer och några protein kinas
inhibitorer)

Analgetika (sumatriptan)
Antidiarroika(loperamide)
Metoklopramid
Urologiska medel(propiverine)
Anti-allergetika (chlorpheniramine och
oxatomide)
Medel mot infektioner (voriconazole)
Antineoplastiska medel (exemestane
och nilotinib)
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Studien är en tvärsnittsstudie som inkluderar öppenvårdspatienter i 65 års ålder och
äldre som konsumerar läkemedel av olika klasser. Studien är genomförd i Japan där
information är tagen från alla kliniker från två olika perioder vardera en månad lång,
perioderna oktober 2011 and oktober 2012.
Slumpmässigt valdes 1 % av öppenvårdspatienter vid 65 års ålder eller äldre som besökte
öppenvården, exkluderat tandvårdspatienter och trafikolyckor patienter.
Inklusionskriterierna för deltagare i studien var äldre patienter (≥65 år) som
konsumerade minst ett läkemedel och hade en känd diagnos.
I tabell 3 visas de deltagandens läkemedelsanvändning under oktober 2011 och 2012.
Tabell 3. Läkemedelsanvändning under oktober 2011 och 2012 för studiegruppen.
Omarbetad från [8]
Grupper
Period – oktober 2011
Period – oktober 2012
(n = 303 311)
(n = 326 219)
Grupp 1
147 863
160 450
Grupp 2
210 378
229 362
Under oktober 2011 hade 1227 (40 %) i studiegruppen drabbats av frakturer genom fallolyckor, under oktober 2012 hade 1362 (42 %) i studiegruppen drabbats av frakturer
genom fall-olyckor, där fall-olyckorna ökade med ökat ålder för båda könen men andelen
fall-olyckorna var 29 gånger mer förekommande bland kvinnor än bland män.
Figur 1 och 2 visar sambandet mellan fallolyckor och antalet läkemedel från vardera
gruppen med 95 % konfidensintervall, för deltagande i studien visas den procentuella
andelen som fallit. För figur 1 den statistisk betydelse var definierad som p<0,05 för alla
p-värden och konfidensintervall 95 %. Resultat visar att grupp 1 läkemedel ger en
signifikant ökning för fall med ökande antal läkemedel i gruppen i båda perioderna.
Figur 2 visar även sambandet mellan fallolyckor och antalet läkemedel, för deltagande i
studien visas den procentuella andelen som fallit som använt ”driving-cautioned”
läkemedel. Statistisk betydelse var definierad som p<0,05 för alla p-värden och med
konfidensintervall 95 %. Men resultat visar ingen signifikant ökning av fall med ökat antal
läkemedel i grupp 2 i båda perioderna.
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Antal läkemedel och personer
Figur 1. Grupp 1 läkemedel - ”driving-prohibited” läkemedel- Statistisk resultat för
studieperioderna oktober 2011 och oktober 2012. Figur omarbetad från [8].
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Figur 2. Grupp 2 läkemedel ”driving-cautioned” läkemedel - Statistisk resultat för
studieperioderna oktober 2011 och oktober 2012. Figur omarbetad från [8].
Resultat visar en signifikant ökning i oddsration med ökad administrering av ”drivingprohibited” läkemedel i samband med ökade antal fall-olyckor (95 % konfidens intervall)
för båda undersökningsperioderna (oktober 2011 och 2012).
För läkemedel i gruppen ”driving-cautioned” läkemedel visades inte ett samband mellan
fall-olyckor och ökade antalet läkemedel.
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Oddsration för läkemedel i grupp 1 visade en ökning i risk för fallolyckor med ökat antal
läkemedel från grupp 1 och visade signifikant resultat. Oddsration för konsumtion av
läkemedel i grupp 2 visade inget signifikant resultat.
Slutsatsen av studien visar att ett ökat antal läkemedel i grupp 1 (driving- prohibited
läkemedel) har ett samband med fallolyckor bland äldre. Därmed inget samband visades
mellan ökat antal läkemedel i grupp 2 (driving-cautioned läkemedel) och fallolyckor.
Slutsats för studien är att polyfarmaci inte är ett ledande risk för fallolyckor bland äldre
dock är läkemedelsklass en risk ökande för fall.

Studie 2: ”Association between polypharmacy and falls in older adults: a
longitudinal study from England” av Dhalwani NN, et al. [5]
Studien av Dhalwani NN, et al. [5] är populationsbaserad en kohort-studie, som
undersökte associationen mellan fall och polyfarmaci under en två års period för en
population av äldre personer med polyfarmaci i England, och undersökte polyfarmacins
skillnader i olika definitioner av polyfarmaci.
ELSA är en pågående studie som står för ” The English Longitudinal Study of Ageing”
som representerar ett stickprov från en population i England som är över 59 års ålder.
Totalt antal deltaganden i studien var 5213 personer över 60 års ålder för åren 2012 och
2013, där information om läkemedel och polyfarmaci dokumenterades, och sedan följdes
upp åren 2015 och 2016. Definitionen av polyfarmaci i studien definierades i två olika
definitioner, ≥4 konsumtion av läkemedel dagligen och som ≥10 konsumtion av
läkemedel dagligen.
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Antal läkemedel

Deltagande i studien tillfrågades om antalet fallolyckor de hade upplevt de senaste två
åren, personer som rapporterade fler än 50 fall under 2 senaste åren var exkluderade från
studien. Figur 3 visar procentuella andelen för deltagare mot antal läkemedel, de mest
använda läkemedlen i grupperna var CNS läkemedel, kardiovaskulära läkemedel,
gastrointestinala läkemedel, respirations läkemedel, och endokrina läkemedel.
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Figur 3. Procentuella andelen för deltagare mot antal läkemedel. Omarbetad från [5]

31,1% av personer utan polyfarmaci hade multisjuklighet och 82,1% av personer med
polyfarmaci hade multisjuklighet.
Totala antal undersökningsår av samtliga deltaganden (5213 personer) i studien var 10
502 år med en median på 2,02 år per person.
875 (av 3602 - 24,3%) personer som inte hade polyfarmaci rapporterade att de hade fallit
minst en gång under de senaste 2 åren och 569 (av 1611 – 35,3%) personer som hade
polyfarmaci rapporterade att de hade fallit minst en gång inom de senaste 2 åren.
Personer som inte hade polyfarmaci uppkom fall-olyckorna 121 fall per 1000 person-år
(95 % konfidensintervall 113 till 129 per 1000 person-år), jämfört med personer som hade
polyfarmaci uppkom fall-olyckorna 175 fall per 1000 person-år (95 % konfidensintervall
161 till 190 per 1000 person-år). Studien hittade en signifikant association av
gånghastigheten för äldre och polyfarmaci och fall, då de snabbaste och de svagaste inte
hade en signifikant association med polyfarmaci och fall men de som var mellan de två
grupperna hade signifikant association med polyfarmaci och fall. Detta indikerar att de
med starkast fysisk kropp som har snabbast gånghastighet har ingen signifikant risk för
fall med polyfarmaci (p<0,001), och de som inte har någon gånghastighet är säng- eller
rullstolsbundna och sällan står upp för att falla.
Risk för fall olyckor visade 21 % högre för personer med polyfarmaci än personer utan
polyfarmaci, detta är efter justering för faktorer såsom läkemedel. Ålder och kön visade
ingen specifik association med fall-olyckor.
I figur 4 redovisas studiens resultat om antal läkemedel i samband med risk för fallolyckor. Risken för fall-olyckor är 18 % högre för personer med polyfarmaci när
polyfarmaci tolkas som ≥4 läkemedel (oddsratio 1.18, 1.08–1.28), jämfört med risken för
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fall-olyckor för personer med polyfarmaci när polyfarmaci tolkas som ≥10 läkemedel är
50 % högre risk för fall.
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Figur 4. Antal läkemedel polyfarmaci eller inte polyfarmaci i samband med risk för fallolyckor. De blåa axlarna står för personer som hade polyfarmaci och de röda står för
personer som inte hade polyfarmaci Omarbetad från [5]
Konsumtion av 5 eller fler läkemedel visade en signifikant ökning med 21 % ökat risk för
fall under den 2 åriga studieperioden. Studien visar att det är viktigt att termen
polyfarmaci ska utökas genom att polyfarmaci definitionen ska sänkas eftersom många
studier definierar polyfarmaci till 10 eller fler läkemedel riskerar de att försumma
personer som är i riskzonen för fall som har polyfarmaci även om de konsumerar färre än
10 läkemedel.
Studie 3: ”Polypharmacy as a risk for fall occurrence in geriatric
outpatients” av T Kojima et al. [9].
Studien T Kojima et al. [9] som är en observationsstudie hade i syfte att undersöka om
risken för fall-olyckor var högre i samband med polyfarmaci. Studien följde
öppenvårdspatienter med polyfarmaci under en två årsperiod och registrerade de
rapporterade fall-olyckorna som inträffat under undersökningsperioden. Polyfarmaci
definierades som konsumtion av fem eller fler läkemedel.
I studien som tog plats i Tokyo, deltog 172 patienter som behandlades mot kroniska
sjukdomar såsom diabetes, hypertoni, osteoporos och dyslipidemi. Studien gjordes under
åren 2006 och 2007, där patienterna var 65 år och äldre. Alla patienter var stabila och
hade förmågan att gå utan assistans och ingen ändring av deras underhållsbehandling
gjordes två månader före studiens start, under studiens gång och till slutet av studien.
Tabell 4 visar resultatet från de olika läkemedlen som de 172 patienterna använde under
två års period och de fall händelser som inträffat under undersökningsperioden.
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Tabell 4. Associations analys under 2 års undersökningsperiod för fall och icke-fall.
Œmarbetad från [9].
Risk faktorer och
Fall (n = 32)
Icke-fall (n = 133)
P-värde för Fall vs.
antal personer i varje
Icke-fall)
grupp
Ålder (år)
80 ± 6,9
76 ± 6,9
0,007
Hypertension
71,8%
62,4%
0,41
(n=106)
Dyslipidemi (n=76)
40,6%
47,3%
0,56
Osteoporos (n=59)
56,3%
30,8%
0,01
Diabetes (n = 23)
18,8%
12,8%
0,40
Angiotensin II kanal 37,5%
33,3%
0,68
blockerare - ARB II
(n= 56)
Statiner (n=40)
28,1%
23,5%
0,65
Aspirin (n=31)
24,1%
19,0%
0,61
Ett år efter studiens start var 22 fall-olyckor rapporterade och det visade att fall-olyckor
ökade i samband med ökat ålder.
Två år efter studiens start, 7 patienter var exkluderade från studien av anledningar såsom
död och brist på uppföljning. Kvarvarande patienterna, 165, var uppföljningen 95 % av
det som var planerat i studien.
Tabell 5 visar sambandet mellan fall och de olika risker ökande faktorerna som påverkade
antalet fall-olyckor. Antalet läkemedel, sjuklighet och osteoporos visade association med
fall-olyckor där alla resultat var signifikanta.
Tabell 5. Analys av association mellan fall och riskfaktorer. Omarbetad från [9].
Risk faktorer
Oddsratio (95 %
p-värde
konfidensintervall)
Ålder
1,08 (1,03 - 1,13)
< 0,005
Osteoporos
3,12 (1,43 - 6,86)
< 0,005
Andra sjukdomar
1,63 (1,14 - 2,32)
< 0,05
1 ≥ 4 läkemedel
1,29 (1,12 - 1,48)
< 0,0005
5 ≥ läkemedel
5,04 (2.25 - 11,3)
< 0,0005
Eventuellt, efter analys av resultatet visades att polyfarmaci och antalet läkemedel som
användes var den ledande risken för ökade fall-olyckor under undersökningsperioden.
Resultatet visade att under år två av undersökningsperioden inträffade det 10 nya fallolyckor bland undersökningspersonerna. Totalt antal fall-olyckor under hela
studieperioden var 32 fall, därav patienter som var äldre hade signifikant fler fall än yngre
(p<005) och med ökande antal läkemedel var fallen signifikant fler än med färre
läkemedel (p<0005).

Resultat av den tvååriga studieperioden visar att polyfarmaci har en association med
fallolyckor och ökas i samband med stigande ålder och multisjuklighet, även antal
läkemedel visar en signifikant ökning av fallolyckor (p < 0,005).
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Studie 4: ”Polypharmacy and falls in the middle age and elderly
population” av G. Ziere et al. [10]
I studien av G. Ziere et al. [10] som är en befolkningsbaserad tvärsnittsstudie görs det ett
antagande om att polyfarmaci i sig inte är en ledande risk faktor för fall utan läkemedel är
den ledande riskfaktorn för fall bland äldre. I studien jämförs associationen mellan
antalet läkemedel som konsumeras gentemot fall-risk-ökande läkemedel som
konsumeras per person. Studien gjordes mellan åren 1990 och 1993 och är en
populationsbaserad studie i Nederländerna Rotterdam som inkluderade 6928 personer
över 55 års ålder.
Deltagare i studien intervjuades av sjuksköterskor och information om
läkemedelsanvändningen dokumenterades. Personer som var exkluderade från studien
var de som led av dement och personer som med mentalt ohälsa som inte hade förmågan
att ge korrekta svar under intervjuerna. Informationen som samlades under intervjun
med deltagare i studien var ålder, kön, läkemedelsanvändning, blodtryck och funktionell
förmåga.
För att deltagare ska inkluderas bland de som har varit med fall-olyckor måste de ha
utsatts för minst ett fall eller flera under studieperioden och personer som var
exkluderade var de som fallit på grund av trauma såsom bilolycka eller sportolycka.
Läkemedlen som var associerade med fall är grupperna kalcium preparat, oxikamer,
analider, kininer, kaliumsparande diuretika, bantningsläkemedel och bensodiazepiner.
Tabell 6 listar de läkemedel som anses vara fall-risk-ökande i studien och procentuella
andelen som fallit under användning av läkemedlen.
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Tabell 6. Läkemedel som anses vara fall-risk-ökande i studien och procentuella andelen
som fallit under användning av läkemedlen. Omarbetad från [10]
Läkemedel

Antal fall

Procent fall bland
läkemedelskonsumenter

Lavemang

26

37,1%

Laxeringsmedel

5

83,3%

Centralverkande
bantningsmedel

7

58,3%

Sulfonamider Urea derivat

60

26,2%

multivitaminer

19

30,2%

Vitamin b komplex

82

26,8%

Calcium preparat

36

33,6%

Diuretika - sulfamider

26

36,0 %

Diuretika - Kaliumsparande

18

36,7%

Prolaktin inhibitorer

7

70,0%

Kinin och dess derivater

35

35,0%

Anilider

214

20,7%

Anikolinergika

3

60,0%

Dopamin och dess derivater

17

50,0%

Mao-hämmare typ B

8

50,0%

Bensodiazepiner

132

26,9%

Glukokortikoider

21

29,2%

Mukolytika

25

26,9%

Okulär antibiotika

4

44,4%

Efter avslutad studie visade resultatet att 16,5% (1144 personer) utsattes för minst ett fall
som ökade med ökat åldern. Risken för fall ökade med mer uttalad hypertension,
hypotension, yrsel, diabetes mellittus, problem med leder, Parkinson sjukdom,
minnesbortfall, depression, stroke, minskad utomhusvistelse p.g.a. sjukdom och ökat
oförmåga.
Av deltagarna i studien hade 72 % (4983 personer) minst ett läkemedel, och de som hade
fler än 4 läkemedel var 20,3% (1407 personer). Figur 5 visas resultat från antalet
läkemedel i samband med risk för fall. Resultat visar att fall olyckor ökar med ökat antal
läkemedel som konsumeras per dag/person.
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Oddsration för fall
Figur 5. Antalet läkemedel i samband med risk för fall. Omarbetad från [10].
Ökat antal läkemedel ökade sannolikheten av att konsumera ett eller fler fall-risk-ökande
läkemedel, där sannolikheten att konsumera en fall-risk-ökande läkemedel var 25 % med
ett förskrivet läkemedel och sannolikheten av att konsumera ett eller fler risk-fall-ökande
läkemedel var 60 % med sex eller fler förskrivna läkemedel. Efter justering av
funktionsnedsättning och sjuklighetstillstånd var den signifikanta fall-risken ännu
polyfarmaci.
Oddsration ökade med 42 % för varje fall-risk-ökande läkemedel (p-värde < 0,001),
ökning av oddsration från 1,3 (95 % konfidensintervall 1,0 – 1,6) för konsumtion av ett
fall-risk-ökande läkemedel till 2,5 (05 % konfidensintervall 1,7 – 3,6) för konsumtion av
två fall-risk-ökande läkemedel.
Likaledes personer över 75 års ålder visade en ökning av fall med ökat konsumtion av
läkemedel men det resultatet var inte signifikant för slutresultatet eftersom personer över
75 var svaga i sig och saknade styrka.
Slutligt resultat av studien visar att polyfarmaci är risken för fall bland äldre endast om
ett fall-risk-ökande läkemedel är inkluderat i polyfarmacin, alltså minst ett läkemedel ska
vara ett fall-risk-ökande läkemedel bland de 4 eller fler läkemedlen som en person med
polyfarmaci konsumerar. Således den ledande risken för fall är inte polyfarmaci om inte
minst ett fall-risk-ökande läkemedel är inkluderat.
Studie 5: ”Type, Number or Both? A Population-Based Matched CaseControl Study on the Risk of Fall Injuries among Older People and Number
of Medications beyond Fall-Inducing Drugs” av Laflamme L et al. [7]
Studien av Laflamme L et al. [7] är en befolkningsbaserad fallkontrollstudie som har
syftet att undersöka sambandet mellan fallolyckor, ökande antal läkemedel och fall-riskökande läkemedel bland äldre människor. Polyfarmaci definierades som konsumtion av
fem eller fler läkemedel.
Studien är utförd över en population i Sverige, där information över personer som
deltagit samlats genom Sveriges nationella patient register. Från 6 981 010 personer
valdes personer födda före 1959, av dessa inkluderades personer som är över 65 års ålder,
totalt inkluderades 64 399 personer över 65 års ålder och 321 995 kontroll personer
slumpmässigt som har varit inskriva på sjukhus för fallolyckor mellan perioden 1 mars
2006 och 31 december 2009. Totalt antal deltagande var 321 995 personer över 65 års
ålder, där 51,5 % av dessa var mellan 80 – 89 år. Sambandet mellan fallolyckor och
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antalet läkemedel (som samlats in genom Sveriges läkemedelsregister) var beräknat med
oddsration med 95 % konfidensintervall.
Resultat visar att majoriteten av fall-olyckorna orsakade intrakraniella skador, femural
fraktur, fraktur i bäckenet, fraktur i ländryggen, skador i låren och höften.
Information om läkemedel som var fall-risk-ökande valdes från Socialstyrelsen definition
av fall-risk-ökande läkemedel. Läkemedelslistan från Socialstyrelsen inkluderades
läkemedel som diuretika, betablockerare, vasodilatorer, kalcium kanal blockerare,
läkemedel som påverkar renin-angiotensin systemet, alfa adenoceptor antagonister, antiParkinson läkemedel, opioider, dopaminerga medel, antidepressiva, anxiolytika, sedativa
läkemedel och antipsykotika.
Studien visar att patienter som konsumerade fler fall-risk-ökande läkemedel och hade
utsatts för fallolyckor, hade längre inskrivning på sjukhuset än de med färre fall-riskökande läkemedel. Mer konsumtion av fall-risk-ökande läkemedel ökade risken för
fallolyckor med ett dos-respons uppförande resultat
Risken för inskrivning på sjukhuset för skador genom fall ökade med 50 % när tio eller
fler läkemedel var involverade. (oddsratio 1,76, 95 % konfidensintervall 1,66 till 1,88)
Stratifiering av användning av minst en risk-fall-ökande läkemedel eller ingen
användning av fall-ökande-läkemedel under 30 dagar var associationen mellan
fallolyckor och läkemedelsanvändning inte lika hög för de som inte konsumerade fallrisk-ökande läkemedel (oddsratio 1,50, 95 % konfidensintervall 1,34 till 1,67) än de som
konsumerade fall-risk-ökande läkemedel (oddsratio 1,67, 95 % konfidensintervall 1,58 till
1,77).
För konsumerande av minst en fall-risk-ökande läkemedel var risken för fall 10-20%
högre för varje fall-risk-ökande läkemedel jämfört med de som inte konsumerade fallrisk-ökande-läkemedel, men risken för fall var inte helt försumbart vid ingen användning
av fall-risk-ökande läkemedel. Risk för fall ökade från 5 % med 2 icke-fall-risk-ökande
läkemedel till 50 % risk för fall med 5 eller fler icke-fall-risk-ökande läkemedel.
Slutsatsen av studien är att läkemedelsanvändning bland äldre som har ökat risk för fall
är inte endast på grund av typen av läkemedel men antalet läkemedel har också en viktig
roll i risken för fall. Därmed menas att inte endast polyfarmaci i stora mängder som ger
den ökade risken men även mindre antal läkemedel i polyfarmacin utgör även en risk för
fall-olyckor.
Studie 6:”Medication Use and Fall-Related Hospital Admissions from LongTerm Care Facilities: A Hospital-Based Case–Control Study” av RyanAtwood et al. [11]
Studien av Ryan-Atwood et al. [11] undersöker om fall-risk-ökande läkemedel och
polyfarmaci har samband med fall-relaterade inskrivning på sjukhus i jämförelse med
andra inskrivningar på sjukhus med andra orsaker än fall.
Studien var en fallkontroll studie för patienter över 65 års ålder på sjukhuset ”Alfred
Emergency and Trauma Centre” i USA. Patienter som ingick i studien var alla patienter
med fall och fall-skador, kontrollgruppen var patienter som var inskrivna för infektioner
på sjukhuset och som var över 65 års ålder.
Polyfarmaci var definierat som konsumtion av nio eller fler läkemedel som
underhållsdoser och läkemedel som var fall-risk-ökande läkemedel var definierade som
läkemedel som orsakar hypotension och läkemedel som är psykotropa. För att beräkna
oddsförhållanden användes villkorlig logistisk regression där konfidensintervallet var 95
% för sambandet mellan polyfarmaci och fall-risk-ökande läkemedel med fall relaterade
sjukhus inskrivning. Total inkluderades 474 patienter i fall gruppen med motsvarade 168
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patienter i kontrollgruppen.
Fall-risk-ökande läkemedel i studien var psykotropa och ortostatiska läkemedel, tabell 7
visar de läkemedel som ingår i vardera gruppen läkemedel.
Tabell 7. Läkemedel som ingår i vardera gruppen läkemedel.
Psykotropa fall-risk läkemedel med
ATC kod

Ortostatiska fall-risk läkemedel med
ATC kod

Opioider, analgetika (N02A)

Vasodilator (C01D)

Antipsykotiska (N05A, exkluderat
N05AN),

Antihypertensiva (C02)

Anxiolytika and sedativa hypnotika (N05B
och N05C)

Diuretika (C03)

Antidepressiva (N06A)

B-blockare (C07)
Kalcium kanal blockerare (C08)
Renin-angiotensin system inhibitorer (C09)
Alfa- adrenoreceptor antagonist (G04CA)
Dopaminerga medel (N04B)
Antipsykotiska (N05A, exkluderat N05AN)
Antidepressiva (N06A)

Prevalensen var 44,5 % för polyfarmaci (n = 211) bland fall patienterna och prevalensen
för polyfarmaci var 53 % bland kontrollgruppen (n = 89). Det var 3,49 (SD 1,89) fall-riskökande läkemedel för varje patient i fallgruppen och bland kontrollgruppen var fall-riskökande läkemedel 3,35 (SD 1,87). Antalet orthostatiska läkemedel bland kontrollgruppen
var 2,45 (SD 1,52) och 2,26 (SD 1,41) bland fallgruppen. Antalet psykotropa läkemedel
bland kontrollgruppen var 1,80 (SD 1,35) och bland fallgruppen 1,85 (SD 1,37).
Resultat visar inget samband mellan fall-relaterade sjukhusinskrivning och polyfarmaci
(oddsratio 0,97, 97 % konfidensintervall 0,63 - 1,48). Däremot en ökning i oddsratio med
16 % för varje fall-risk-ökande läkemedel visades för fall-relaterade sjukhusinskrivningar.
Studiens analys visar att sambandet var signifikant mellan fallolyckor och läkemedel
inom gruppen ortostatiska läkemedel (oddsratio 1.25, 95 % konfidensintervall 1.06–1.46),
men inte signifikant mellan fall-olyckor och fall-risk-ökande läkemedlen inom gruppen
psykotropiska läkemedel (oddsratio 1.02, 95 % konfidensintervall 0.88–1.18).
Sambandet mellan fallrelaterade sjukhusinskrivningar och gruppen ortostatiska
läkemedel var mest bland patienter med polyfarmaci (oddsratio 1.44, 95 %
konfidensintervall 1.08–1.92 var varje tillägg av en fall-risk-ökande läkemedel inom
gruppen ortostatiska läkemedel).
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Studiens slutsats är att polyfarmaci i sig inte är en ledande risk för fallolyckor bland äldre.
Däremot lågt blodtryck (hypotension) hade samband med fall-relaterade
sjukhusinskrivning speciellt bland patienter som har polyfarmaci. Dessa läkemedel ger
ortostatisk hypotension och orsakar risk för fall ska ses över vid förskrivning för äldre
patienter.

Studie 7: ”Fall-related injuries in a nursing home setting: is polypharmacy
a risk factor?” av F Baranzini et al. [3]
Studien av F Baranzini et al. [3] är en retrospektiv observationsstudie som studerar
välkända fall-risk-ökande läkemedel och polyfarmaci i samband med fall-olyckor.
Studiens syfte är att undersöka om polyfarmaci ger högre risk för fall när fall-risk-ökande
läkemedel är inkorporerade i behandlingen. Studien är utförd i norra Italien där
association mellan fall-olyckor och polyfarmaci i ett vårdhem har studerats.
Studieperioden var från 1 juli 2004 till 31 december 2007 på ett äldreboende vårdhem i
Varese Italien, för äldre som inte är självförsörjande. Polyfarmaci definierades som
konsumtionen av 4 eller fler läkemedel.
Vårdhemmet med 1198 boende i åldern 65 -101 år var inkluderade i studien men boenden
som var sängliggande, rullstolsbundna, hade Alzheimer eller icke italiensk talande var
exkluderade från studien. Under studieperioden 293 personer hade rapporterats att ha
fallit minst en gång.
Resultat av studien visar att det har rapporterats 695 fall av 293 boende i vårdhemmet.
Prevalensen av fall hade ingen association med kön, patienternas tid på vårdhemmet,
psykisk diagnos eller återkommande fall-patienter.
Resultat visar att det finns en korrelation mellan de med stora skador och att vara
återkommande fall-patienter (p = 0,026).
Läkemedelsklasserna som boenden på vårdhemmet konsumerade var NSAID, opioider,
anti-Parkinson läkemedel, antiarytmyka, bensodiazepiner, antipsykotika,
sedativa/hypnotiska läkemedel, diabetes preparat, antihistaminer, antiepilektika,
glykosider, nitrater, antitrombotiska läkemedel, antidepressiva och gastrointestinala
medel.
Konsumtion av ökat antal läkemedel och användning av psykotropa läkemedel hade inte
samband med prevalensen av fall-skador.
Alla personer som deltog i studien i vårdhemmet tog minst ett läkemedel 99,7% (n =
292), och personer som tog fyra eller fler än fyra läkemedel var 79,9% (n = 234).
Medelvärdet och median för antal läkemedel som patienterna konsumerade var fem
läkemedel. Antalet psykotropa läkemedel som konsumerades bland patienterna var ett till
två läkemedel per patient. Sannolikheten att konsumera ett psykotropiskt läkemedel
ökade med antalet förskrivna läkemedel per patient.
Konsumtion av en anti-Parkinson läkemedel eller antiarytmyka bland sju eller fler andra
läkemedel var sambandet signifikant med fallrisken, visades en ökning av risken med 3
gånger att falla och få skador (p-värde = 0,017 oddsratio = 3.11 95 % konfidensintervall =
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1,22 – 7,89).
Det är visat att sannolikheten att ta ett fall-risk-ökande läkemedel ökade med ökat antal
läkemedel, 39,5 % sannolikhet för intag av ett risk-läkemedel vid konsumtion av åtta eller
fler läkemedel och 12 % sannolikhet för intag av ett risk-läkemedel vid konsumtion av 3
läkemedel.
Resultat visar att konsumtion av sju eller fler läkemedel, antiparkinson läkemedel och
antiarytmyka gav en ökning i oddsration för att ha en fallrelaterad skada (p = 0,024;
oddsratio = 4,4; konfidensintervall 95 % 1,21 - 15,36).
Slutsatsen av studien visar att det finns ett samband mellan fallskador och specifika
läkemedelsklasser. Däremot är polyfarmaci ingen risk faktor i sig dock väger som
riskfaktorn för fall-relaterade skador bland den äldre populationen.
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Sammanfattning av resultat:
Sammanställning av samtliga resultat i tabell 8, 9 och 10.
Tabell 8. Sammanfattande information av studiernas antal deltagare, definition av
polyfarmaci, studiens längd, ålder för deltagare, och studiernas aktualitet.

Studie 1:
[8]
N. Iihara
et al.
Studie 2:
[5]
Dhalwani
NN, et al.
Studie 3:
[9]
T Kojima
et al.
Studie 4:
[10]
G. Ziere et
al.
Studie 5:
[7]
Laflamme
L et al.
Studie 6:
[11]
RyanAtwood et
al.
Studie 7:
[3]
F
Baranzini
et al .

Antal
deltagare

Definition av
polyfarmaci

Studiens längd:

Ålder

Studiernas
aktualitet

303 311 /326
219

≥4

1 månad per
studieperiod

≥65

oktober 2011 and
oktober 2012

5213

≥4

2 år

≥59

2015 och 2016

172

≥5

2 år

≥65

2006 och 2007

6928

≥4

3 år

≥55

1990 och 1993

64 399

≥5

3 år 9 månader

≥65

1 mars 2006 och 31
december 2009

474

≥9

2 år

≥65

Juli 2013 till juni
2015

1198

≥4

2,5 år

≥65

1 juli 2004 till 31
december 2007
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Tabell 9. Sammanfattning av alla studier; syfte, resultat och typ av studie.
Syfte
Resultat
Studie
Undersöka om polyfarmaci i Polyfarmaci i sig inte den viktigaste fall1: [8]
sig en riskökade faktor för
risk-ökande risken bland den äldre
fall eller är specifika
populationen därmed läkemedelsklass
läkemedelsgrupper som igår visade vara en av de väsentliga
i polyfarmacin som ökar
faktorerna som ökar risken för fall.
risken för fall?

Studie
2: [5]

Studie-typ
Tvärsnittsstudie

Undersöka associationen
mellan fall och polyfarmaci.
Polyfarmacins skillnader i
olika definitioner av
polyfarmaci
Undersöka om risken för
fall-olyckor är högre i
samband med polyfarmaci.

Konsumtion av 5 eller fler läkemedel
visade en signifikant ökning med 21 %
ökat risk för fall under den 2 åriga
studieperioden.

Studie
4: [10]

Det jämförs associationen
mellan antalet läkemedel
som konsumeras gentemot
fall-risk-ökande läkemedel
som konsumeras per
person.

Fallolyckor ökar med ökat antal
läkemedel som konsumeras per
dag/person endast om ett fall-riskökande läkemedel är inkluderat i
polyfarmacin

Befolknings
baserad
tvärsnittsstudie

Studie
5: [7]

Undersöka sambandet
mellan fallolyckor, ökande
antal läkemedel och fallrisk-ökande läkemedel
bland äldre människor.

Befolknings
baserad,
fallkontrolls
tudie

Studie
6: [11]

Undersöka om fall-riskökande läkemedel och
polyfarmaci har samband
med fall-relaterade
inskrivning på sjukhus i
jämförelse med andra
inskrivningar på sjukhus
med andra orsaker än fall.

Studie
7: [3]

Studera välkända fall-riskökande läkemedel och
polyfarmaci i samband med
fall-olyckor och visa att
polyfarmaci ger högre risk
för fall när fall-risk-ökande
läkemedel är inkorporerade
i behandlingen

Ökat risk för fall är inte endast på grund
av typen av läkemedel men antalet
läkemedel har också en viktig roll i risken
för fall. Därmed menas att inte endast
polyfarmaci i stora mängder som ger den
ökade risken men även mindre antal
läkemedel i polyfarmacin utgör även en
risk för fall-olyckor.
Polyfarmaci i sig är inte en ledande risk
för fallolyckor bland äldre. Däremot lågt
blodtryck (hypotension) hade samband
med fall-relaterade sjukhusinskrivning
speciellt bland patienter som har
polyfarmaci. Läkemedel som ger
ortostatisk hypotension orsakar risk för
fall som ska ses över vid förskrivning för
äldre patienter.
Konsumtion av ≥7 läkemedel,
antiparkinson läkemedel och
antiarytmyka gav en ökning i oddsration
för att ha en fallrelaterad skada (p =
0,024; oddsratio = 4,4;
konfidensintervall 95 % 1,21 - 15,36).
Däremot är polyfarmaci ingen riskfaktor
i sig dock väger som riskfaktor för fallrelaterade skador bland den äldre
populationen.

Studie
3: [9]

Ökat risk för fall var signifikant
associerat med konsumtion av fem eller
fler läkemedel.

Kohortstudie,
populations
baserad
studie
Observation
s- studie

Sjukhusbaserad
fallkontrollstudie

Retrospekti
vobservation
sstudie
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Tabell 10. Fall-risk-ökande läkemedel som ingick i varje studie.

Studier
Risk-läkemedel
Sedativa och hypnotiska
(Anxiolytika)
Antidepressiva/Neurolep
tika
Antiepileptika
Antiarrhythmika
Antiinflammatoriska
medel (NSAID,
glukokortikoider)
Analgetika
Antiemetika
(Metoklopramid)
Urologiska medel
Anti-allergetika
Medel mot infektioner
Antineoplastiska medel
Antihypertensiva (Alfaand beta-blockerare)
diabetiska medel

Studie
1: [8]

Studie
2: [5]

x

Studie
5: [7]

Studie
6: [11]

Studie
7: [3]

-

x

x

x

x

-

x

x

x

x
x
x

-

x
x

-

x
x
x
x
x

-

x

x

-

x
x

kalcium preparat
Anilider (paracetamol)
Anikolinergika (antiParkinson läkemedel)
Bensodiazepiner
Vasodilatorer (Organiska
nitrater)
opioider
Renin-angiotensin
system inhibitorer
antitrombotiska
läkemedel
gastrointestinala medel
(Antidiarroika)
Antipsykotika

Studie
3: [9]

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

Studie
4:
[10]

x
x
x

x

x
x

-

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

-

x

-

x
x

x

x
x

x

x
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Diskussion
Metoddiskussion
Syftet i denna litteraturstudie riktade sig mot att undersöka äldres läkemedelskonsumtion
och den medföljande risken att falla. Läkemedelskonsumtionen undersöktes i två former,
polyfarmaci och typ av läkemedel som är känt för dess fall-risk-ökande risker.
Studierna som inte valdes att analyseras innehöll omfattande information om andra
risker som ökade risken för fall inklusive riskerna som litteraturstudien hade i syfte att
undersöka. Därför valdes begränsad information från varje studie som var relevant för
syftet och många relevanta risker för fall lämnades utanför resultatet.
Litteratursökningen genomfördes mest i Pubmed men det gav inte det önskade antal
studier som matchade med syftet och frågeställningar i litteraturstudien därför utökades
sökningen även i databasen Scopus. I Pubmed och Scopus användes sökorden
”Polypharmaci”, ”elderly”, ”medication”, ”falls” och ”fall-related injuries” med filtret
”clinical trials” i Pubmed för att begränsa sökningen till endast originalstudier. Däremot
på databasen Scopus användes inget filter eftersom sökningen snabbt matchade med
studier som var relevanta för litteraturstudien, vilket borde ha använts tidigare i
artikelsökningsmetoden. Artiklar som inte var relevanta för litteraturstudien var studier
som behandlade andra riskfaktorer än fall i samband med polyfarmaci och riskläkemedel
och av den orsaken exkluderades.
Val av databaser borde ha utökats i början av litteratursökningen än endast i Pubmed
eftersom Pubmed ger ett brett sökresultat och är tidskrävande i jämförelse med Scopus.
Val av metod av undersökning i form av litteraturstudie hade för-och nackdelar, att välja
ut artiklar som var mest relevanta bland ett stort urval av artiklar i databaserna, var en
utmaning och valen som har gjort kan ha bidragit till fel i selektion av rätt artiklar. De
sökord och olika kombinationer av sökord som användes i datasökningen i Pubmed och
Scopus kan ha varit undermåliga, kanske andra sökord hade varit mer optimala för ett
bättre sökresultat. Fördelar med en litteraturstudie är tidsbegränsningen, att under den
begränsade tiden att göra en studie var en litteraturstudie optimal, mycket information
kan samlas och jämföras under begränsad tid. Med en annan typ av studie hade det varit
ont om tid för en egen undersökning som kräver mer än bara datasökningar såsom
sjukhusbesök och frågeformulär etc.
Studierna som valdes var från olika tidperioder, men samtliga var nya som publicerades
från 2004 till 2016, med undantag för studie 4 som är en äldre studie som publicerades år
1990-1993. Studierna baserades på stort antal personers läkemedelskonsumtion från
olika länder såsom Japan (N. Iihara et al. [8] ), England (Dhalwani NN, et al. [5] ),
Sverige (Laflamme L et al.[7] ), Varese Italien (F Baranzini et al. [3] ), Tokyo (T Kojima et
al. [9] ), Nederländerna Rotterdam (G. Ziere et al. [10]) och USA (Ryan-Atwood et al. [11]
)då både variation av studieplats och stort antal deltagare gav en större vidd till denna
litteraturstudie och det är en fördel med metoden av litteraturstudien. Studierna hade
liknande undersökningsområde, inklusionskriterier, ålder och definition av polyfarmaci;
vilket underlättar att dra slutsatser om resultaten. Polyfarmaci definierades som ≥4 eller
≥5 läkemedel i alla valda studier med undantag av studien av Ryan-Atwood et al. [3] där
definitionen av polyfarmaci var ≥9 läkemedel.
Fördelar med metoden för litteraturstudien var att de studier som inkluderades var
mycket stora med ett högt antal deltagare, större studier är mer tillförlitliga och ger
mindre risk för att resultateten beror på slumpen. Samtidigt kan det också ha en nackdel
att information från varje enskild deltagare kompromissas såsom bortfall av deltagarnas
anamnes och egenskaper, vilket kunde ha gett mer bas för litteraturstudien att utgå ifrån
om de var inkluderade.
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Det finns några begränsningar i de resultat som framkommit. Samtliga studier som
inkluderats i denna litteraturstudie har deltagarna valts från öppenvården och
varje deltagare själv rapporterat om vilka läkemedel de har konsumerat. Denna metod av
informationsinsamling kan vara en negativ aspekt i resultaten eftersom det kan råda en
stor osäkerhet om deltagarna verkligen tagit de läkemedel som de påstår har tagit. Istället
för att fråga deltagarna och få svar, kan blodprov tas för varje deltagare och
läkemedelsnivåer kan mätas. Metoden är inte kostnadseffektiv men på så sätt kan ett mer
tillförlitligt svar erhållas.
Ett annat potentiellt bias i litteraturstudien kan vara att flesta deltagare i studierna själv
rapporterade fallolyckorna, även om patienterna som hade minnesproblem såsom
demens exkluderades kan deras minne om fall inte vara helt korrekta. En bättre metod
kan ha varit att endast inkludera deltagare i äldre boende och krav ska vara att alla fall
dokumenteras av undersköterskor/sjuksköterskor, då får man en mer tillförlitlig frekvens
av fall hos deltagare i studierna.
Resultatdiskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det är antalet läkemedel eller
specifika fall-risk-ökande läkemedel som bidrar till fall hos äldre personer med
polyfarmaci. Studien av T Kojima et al. [9] menar att polyfarmaci, dvs. konsumtion av
fem eller fler läkemedel borde anses vara en risk för fall. Patienter med polyfarmaci har
oftast läkemedel som interagerar med varandra och det kan orsaka olika biverkningar
såsom yrsel och balansrubbningar vilket i sin tur ökar risken för fall [9]. Liknande resultat
fann Laflamme L et al. [7] som visar att vid användning av två läkemedel var risken för
fall mindre uttalad än risken för fall med tio eller fler läkemedel, och dessa resultat stöds
även av M. Gosch et al. [15] som visar att risken för fall var mer uttalad med fler
läkemedel.
Enligt dessa resultat bör reduktion av läkemedel för äldre ses över i framtiden för att
förebygga fall bland äldre patienter eftersom antal läkemedel alltså polyfarmaci visar en
tydlig orsak för fall. En annan studie av Yu Ming et al. [13] visade dock ett mindre tydligt
resultat, polyfarmaci visade en ökning i fallrisken med 1,5-2 gånger men associationen var
måttlig relaterad, vilket kan tolkas som att polyfarmaci har olika risker bland olika
personer i olika studier och kan inte innebära samma risk för fall för alla äldre patienter.
Studien av N. Iihara et al. [8] undersökte om polyfarmaci i sig var en riskökade faktor för
fall eller om det var specifika läkemedelsgrupper som ingick i polyfarmacin som ökade
risken för fall. Denna studie visade att polyfarmaci per se (endast antal, bortsett från
läkemedelsgrupp) inte den viktigaste fall-risk-ökande risken bland den äldre
populationen därmed läkemedelsklass visade vara en av de väsentliga faktorerna som
ökar risken för fall. Och studien av Ziere et al. [10] som är en populationsbaserad studie
för äldre personer över 55 års ålder analyserade risken för fall bland patienter med
polyfarmaci utan och med minst en fall-risk-ökande läkemedel. Studierna visar liknande
resultat även om studie N. Iihara et al. [8] hade större studiegrupp men kortare
undersökningsperiod än studien av Ziere et al. [10] vilket stärker resultat av studierna.
Antalet läkemedel visas inte vara problemet vid ökning av risk för fall för äldre i båda
studierna [10] och [8]. Dessa resultat är i linje med en review av Sirpa Hartikainen et al.
[16] som sammanfattningsvis visar att orsaken av fallen inte endast beror på antalet
läkemedel eller polyfarmaci som konsumeras dagligen men också av vilken typ
läkemedelsklass som ingår i polyfarmacin [16]. Vissa läkemedel är essentiella som den
enskilde patienten är i behov av, därför är det viktigt att se över vilken typ av läkemedel
som ingår i patientens läkemedelslista om de är fall-risk-ökande eller inte och väga
nyttan med onyttan. Om endast antal läkemedel minskas bortsett från läkemedels typ kan
resultat förbli och det resulterar i att risken för fall förblir det samma även efter
förkortning av läkemedelslistan.
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Flertalet av valda studier har undersökt fall-risk-ökande läkemedel, och de mest
förekommande bland alla studier var läkemedel som var sedativa, hypnotiska,
antidepressiva, neuroleptika preparat, analgetika, urologiska medel (diuretika),
antihypertensiva, diabetes medel, kalcium preparat, gastrointestinala medel,
antipsykotika och opioider. Till exempel visade studien av Ziere et al. [10] att läkemedel
som definieras som risk-läkemedel är just risk-läkemedel eftersom exempelvis diuretika
som förekommer i studien har verkningsmekanismen att sänka blodtrycket och det kan
orsaka yrsel som i sin tur ger risk för fall. Verkningsmekanismen för benzodiazepiner som
används som lugnande och som sömnmedel också orsakar yrsel och i sin tur ger risk för
fall. Därmed menar Ziere et al. [10] att det är viktigt att fokus ligger på läkemedel som
orsakar risk för fall än just polyfarmaci i sig. Läkemedel såsom bensodiazepiner,
neuroleptika, antikolinergika och antidepressiva dämpar funktionen i nerverna och har
en lång halveringstid, detta medför yrsel, dåsighet, nedsättning av den kognitiva
förmågan och ger förvirring; alla dessa faktorer som i sig orsakar ökad risk för fall [3] [11]
[10] [8]. Vilket förklarar varför studie Ziere et al. [10], N. Iihara et al. [8], Ryan-Atwood et
al. [11] och F Baranzini et al. [3] hade slutsatsen att risk för fall berodde på typ av
läkemedel och inte polyfarmaci. Resultatet stärks av en studie av Johansson J et al. [12]
som också menar att risk för fallolyckor ökar med daglig konsumtion av urindrivande,
nitrater, medel vid parkinsonism, sömnmedel, antidepressiva, opioider, antihypertensiva
medel och lugnande medel.
Liknande resultat visas i en review av Yu Ming et al [13], att psykotropa läkemedel såsom
bensodiazepiner, antidepressiva, antiepileptika etc. ökar risken för fall och att
konsumtion av två eller fler läkemedel från den läkemedelsklassen ökar risken för fall
med två gånger jämfört med de som inte konsumerar psykotropiskt läkemedel. Även i
artikeln av Allen R et al. [14] menas att psykotropiska läkemedel och analgetika såsom
opioider och kodein visar en signifikant ökning av risken för fallolyckor bland äldre. Även
om det finns svårigheter och problem i from av osäkerhet av typ av informationssamling
och generaliserbarhet bland studierna, ses det en tydlig röd tråd genom studierna att fallrisk-ökande läkemedel ökar risken med ökande antal och det medför allvarliga risker för
äldre personer som konsumerar de här läkemedlen.
Kalcium preparat finns bland fyra av studierna av T Kojima et al. [9], G. Ziere et al. [10],
Laflamme L et al. [7], Ryan-Atwood et al. [11] men det betyder inte att kalcium är ett
riskläkemedel men att kalcium konsumeras av många deltagare kan vara orsak för
prevention för frakturer som förekommer på grund av fall.
Effekten på fall kan ha varit mer eller mindre om studierna inte hade begränsat
läkemedelsanvändning till endast typ av läkemedel utan också lagt till dos av läkemedel
som en faktor. För en god generaliserbarhet krävs det att de olika studierna har utgått
ifrån samma doser på de olika fall-risk-ökande läkemedlen. Därför blir det svårt att
jämföra studiernas resultat med varandra. Detta stärks av tidigare studier [16] och [14]
som visar att det är viktigt att inte bara undersöka de specifika läkemedlen utan även dos
av läkemedel är viktig bas i undersökningen. Därför är det viktigt att vid genomgång av
de äldre patienternas läkemedelslista att både se vilka läkemedel patienterna har samt om
de doser som är förskrivna är anpassade efter deras ålder.
Sammanfattningsvis är äldre känsligare för läkemedel eftersom förändringar i kroppen
gör att absorption och eliminationen av läkemedel avtar med stigande ålder.
Förändringarna resulterar i att läkemedel inte elimineras lika snabbt, och det medför
ansamling av läkemedelskoncentration i kroppen vilket leder till ökat risk för fall [12].
Risken är också olika från en äldre till annan för att faktorer såsom ben struktur, styrka,
och allmäntillstånd spelar en roll i hur stor risken för fall är. Det är dock viktigt att
regelbundet gå igenom de äldres läkemedelslista och utvärdera behandlingen för att i
möjligaste mån undvika risken för fall.
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Konklusion och slutsats
Syftet med litteraturstudien är att undersöka om polyfarmaci i sig är den ledande risken
för fallolyckor bland äldre eller om det var specifika läkemedelsklasser som var orsaken
till fallolyckor bland äldre. Studierna som valdes i litteraturstudien visar att det finns en
tydlig gemensam fallrisk bland den äldre populationen där polyfarmaci och fall-riskökande läkemedel spelar en ledande roll i risken.
Sammanställning av resultat från samtliga studier anses det att polyfarmaci inte är den
ledande orsaken till fall, däremot utgör polyfarmaci en ökande risk för fall endast om fallrisk-ökande läkemedel ingår i polyfarmacin. Båda faktorerna spelar roll i den ökande
risken. Läkemedel som är psykotropiska, urologiska, hjärt-kärl läkemedel och läkemedel
som verkar på det centrala nervsystemet visar en ökande risk för fall. Däremot finns det
en bristande definition av fallolyckor bland studierna då fall inte har en tydlig definition,
och detta kan minska signifikansen av resultaten för samtliga studier och därför kan vara
förslag för vidare forskning inom området.
Polyfarmaci tillsammans minst ett fall-risk-ökande läkemedel som det alltid är fallet
bland äldre, medför yrsel, dåsighet, nedsättning av den kognitiva förmågan och ger
förvirring. Båda faktorerna kompletterar varandra och utgör den ökade risken för fall
bland äldre personer.
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