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Sammanfattning: 

Bakgrund: I Sverige avlider, varje dag, cirka tre äldre människor till följd av en 

fallolycka. Cirka 17 000 äldre människor drabbas per år av höftfrakturer till följd av 

fallolyckor. Uppgifter från 2014 visar att fallolyckor hos äldre kostar samhället cirka 14 

miljarder kronor per år. Syfte: Syftet med denna studie var att  hitta fysiologiska och 

farmakologiska faktorer som predisponerar för falltendens och fallskador hos 

människor, ≥75 år. Metod: Denna studie baserades på journaldata som extraherats från 

den pågående studien: ”Betydelsen av bra D-vitaminstatus för äldres hälsa” och 

omfattar tre patientgrupper: 100 patienter som ramlat och fått fraktur, 96 

strokepatienter, 148 friska kontroller med avseende på följande parametrar: andel 

patienter med: hypoglykemi, hypotoni, D-vitaminbrist, sänkt njurfunktion och antal 

läkemedel på ordination. Resultat: Denna studie visar att gruppen patienter med fraktur 

som har ramlat har högst andel med hypotoni, hypoglykemi, D-vitaminbrist och 

försämrad njurfunktion. I genomsnitt fick frakturpatienter 5,6 läkemedel/dag, 

strokepatienter 5,5 läkemedel/dag och kontrollgruppen 2,3 läkemedel/dag. Flertalet 

läkemedel hade biverkningar som kan kopplas till fall och fallskador. Slutsats: Studien 

visar att det var vanligare bland de som drabbats av färsk lågenergifraktur att ha 

predisponerande riskfaktorer för fall och därmed fallskador jämfört med strokegruppen 

och kontrollgruppen. Studier på läkemedel och dess biverkningar visade att flertalet 

läkemedel i denna studie kan kopplas till falltendens och fallskador. Flera av de 

läkemedel som studerades kan även påverka de olika parametrarna som undersökts i de 

olika studiegrupperna. 

 

Abstract: 

Background: In Sweden, about three elderly people a day die as a result of a fall. Each 

year, around 17 000 older individuals suffer a hip fracture due to a fall. Data from 2014 

show that falls among elderly cost society up to 14 billion Swedish crowns each year. 

Aim: The aim of this study was to find physiological and pharmacological factors that 

could predispose for falls and injuries among elderly, ≥75 years of age. Methods: This 

quantitative study is based on data, extracted from the ongoing study: ”Betydelsen av 

bra D-vitaminstatus för äldres hälsa” and comprises three study groups: 100 patients 

who suffered  from a fracture, 96 patients who suffered from a stroke and 148 people 

from a control group. The following parameters have been studied: the percentage of 

patients suffering from: hypoglycemia, hypotension, vitamin D deficiency, decreased 

renal function and the number of pharmaceuticals taken each day. Results: This study 

shows that the group of patients who suffered from a fracture had the largest proportion 

of patients with hypoglycemia, hypotension, vitamin D deficiency and the most severe 

decrease in renal function. On  average, the patients who suffered from a  fracture took 

5,6 pharmaceuticals/day, the patients who suffered from stroke 5.5 and the control 

group 2,3. Several pharmaceuticals had side effects that could be linked to falls and 

injuries due to falls. Conclusions: It was more common among the patients who 

suffered from a fracture to have different factors that could predispose for falls and 

injuries in comparison to the group of patient who suffered from a stroke and the group 

of elderly who considered themselves as healthy. The studies of pharmaceuticals and 

their side effects  showed that several pharmaceuticals used in this study can be related 

to falls and injuries due to falls. Several pharmaceuticals in this study can affect the 

different parameters that were examined in the three study groups. 
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1  Bakgrund  

Bara i Sverige avlider, varje dag, cirka tre äldre människor till följd av en fallolycka 

vilket är mer än dubbelt så många som omkommer i trafiken. Det är fem gånger så 

vanligt att hamna på sjukhus på grund av en fallolycka än på grund av en trafikolycka 

(1). Fall och dess följder i form av frakturer, hjärnskakningar, skador på inre organ, 

dödsfall, rädsla för fall och nedsatt livskvalitet, bland äldre är ett växande 

folkhälsoproblem (2).  
 

Cirka 17 000 äldre människor drabbas per år av höftfrakturer till följd av fallolyckor, 

som är den absolut vanligaste typen av olyckor. Risken att ramla ökar med stigande 

ålder till följd av en mängd olika faktorer och kombinationer av dessa. Förutom 

åldersrelaterade förändringar i kroppen som; sänkt njurfunktion, nedsatt syn, yrsel, 

sämre balans, skörare skelett och undernäring kan även oönskade effekter av läkemedel 

och läkemedelskombinationer öka risken för fall och fallskador. Fallen innebär inte 

enbart ett stort lidande för personen i fråga utan uppgifter från 2014 visar att fallolyckor 

hos äldre kostar samhället cirka 14 miljarder kronor per år (3). 

 

Fall och rädsla för fall blir en ond cirkel. Äldre människor, vare sig de har varit med om 

ett fall tidigare eller ej, är ofta rädda för att falla. En rädsla för fall i kombination med 

yrsel, balansproblem, biverkningar av läkemedel, sämre rörlighet och sämre 

koordinationsförmåga kan leda till ökad inaktivitet som i sin tur leder till minskad 

rörlighet, svagare skelett, muskelsvaghet, ökad instabilitet med fall och fallskador som 

följd. Även social isolering kan förekomma då man av rädsla att falla ej lämnar hemmet 

vilket också ställer högre krav på närstående i ens omgivning (2). Allt ovan är exempel 

på faktorer som visar hur viktigt det är att arbeta preventivt med fallrisker, fall och 

fallskador.  

 

Det finns många olika fallriskfaktorer, både direkta och indirekta. I detta arbete omfattar 

begreppet fallriskfaktorer även faktorer som är associerade med ett fall utan att vara det 

som direkt orsakar fallet. 

 

 

1.1  Hypoglykemi och äldre 

Hypoglykemi (lågt blodsocker) är en vanlig, ofta allvarlig komplikation, av 

diabetesbehandling hos äldre människor. Fall orsakat av hypoglykemi är vanligt hos 

samma målgrupp. Insulin och perorala diabetesläkemedel som sulfonylureapreparat är 

exempel på läkemedel som kan orsaka hypoglykemi men insulinbehandling förefaller 

vara den diabetesbehandling som ger högst prevalens av hypoglykemi (4). Diabetes är 

en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre människor. Det är även en sjukdom som ökar 

i omfattning runt om i världen. Ofta är hypoglykemin en av flera faktorer som orsakar 

fallet, men en viktig sådan (4).  

 

Hypoglykemi kan även förekomma hos äldre utan diabetes. Undernäring är en, inte helt 

ovanlig, komplikation hos äldre och uppkommer till följd av flera olika orsaker. De 

kanske är ensamma och tycker det är tråkigt att äta själva, de kanske tar läkemedel som 

minskar aptiten eller orsakar muntorrhet, de värmer på mat flera gånger vilket gör att 

den förlorar i näringsvärde och upptaget av näringsämnen försämras med ökad ålder. 
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Undernäring kan i sin tur leda till lågt blodsocker med yrsel, svaghet, fall och fallskador 

som följd (5).  

 
 
1.1.1 HbA1c 

HbA1c (glykosylerat hemoglobin) bildas när glukos i blodet binder till hemoglobinet 

(järnhaltigt-protein i de röda blodkropparna). Ju mer glukos som finns i blodet desto 

mer ökar HbA1c-koncentrationen. När glukoset bundit till hemoglobinet och bildat 

HbA1c förblir det så. HbA1c-koncentrationen i blodet visar hur mycket glukos de röda 

blodkropparna har utsatts för under sin livstid. HbA1c är ett bra värde på hur 

blodsockernivån har legat under en längre period av två-tre månader och ger därmed en 

vägledning om det har legat för högt eller för lågt (6).  

 

 

1.2 Hypotoni och äldre  

Många äldre tar blodtryckssänkande läkemedel som i för höga doser kan ge hypotoni 

(lågt blodtryck) och i samband med det öka risken för fall (7). En stigande ålder medför 

att baroreflexens funktion försämras, vilket leder till en försämrad förmåga att reglera 

blodtrycket och en ökad känslighet för blodtryckssänkande läkemedel vilket i sin tur 

medför ökad risk för ortostatism (8). Ortostatism innebär att man får ett blodtrycksfall 

när man reser sig eller står upp där symtomen kan vara yrsel, svimning eller kognitiva 

störningar (9). 

 

 

1.3 D-vitaminbrist och äldre 

D-vitamin-receptorer finns i en stor del av kroppens vävnader och celler och att D-

vitaminbrist kan öka risken för ett stort antal sjukdomar och sjukdomstillstånd är 

välkänt (10).Vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol) går båda under 

samlingsnamnet vitamin D. D3 är den vanligaste formen av D-vitamin som bildas av 

solens strålar via huden och som vi även i viss mängd får i oss via maten. För att 

vitamin D ska bli biologiskt aktivt måste det först genomgå en första hydroxylering i 

levern där kalcidiol bildas. Prohormonet D3 hydroxyleras till 25(OH)D3 och prohormonet 

D2 hydroxyleras till 25(OH)D2.  För att det aktiva hormonet ska bildas sker en andra 

hydroxylering, antingen i njuren om hormonet ska ut i blodbanan eller i andra vävnader 

vid lokala behov. 25(OH)D3 hydroxyleras till 1,25(OH)2D3 och 25(OH)D2 hydroxyleras till 

1,25(OH)2D2. Samlingsnamnet för dessa är kalcitriol som alltså är det biologiskt aktiva 

hormonet (10). 

 

Många äldre lider av D-vitaminbrist. Med ökad ålder blir vår hud tunnare och får lägre 

innehåll av prohormonet 7-dehydrokolesterol vilket gör att syntesen av vitamin D3 i 

huden minskar och serumnivån för D-vitamin blir lägre. D-vitaminstatusen blir heller 

inte bättre av att många äldre vistas mycket inomhus och har svårigheter eller är rädda 

för att ta sig ut. Äldre har även ofta nedsatt njurfunktion vilket medför att omvandlingen 

till det aktiva hormonet kalcitriol går sämre. Ett stort antal läkemedel kan också påverka 

D-vitaminstatusen negativt vilket också främst drabbar de äldre då denna åldersgrupp 

tar mycket läkemedel. Behandling med D-vitamin ger bättre balans, bättre muskelstyrka 

och bättre bentäthet, vilket alla är faktorer som minskar risken för fall och fallskador 

(10, 11, 12, 13). 
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1.3.1 Kalcium och PTH 

D-vitaminbrist gör det svårare att ta upp kalcium från maten, likaså kan upptaget av 

kalcium försämras av olika läkemedel till exempel glukokortikoider (14). Många äldre 

har D-vitaminbrist och tar mycket läkemedel vilket kan leda till lågt serumkalcium. 

Lågt serumkalcium leder till ökade koncentrationer av paratyroideahormon, 

parathormon (PTH) i blodet. Kalcitriol och PTH samarbetar sedan och tar kalcium från 

skelettet, som kompensation för det minskade upptaget av kalcium från tarmen. 

Benmassa bryts ned och skelettet blir skörare med fall och fallskador som följd (10, 14).   

 

 

1.3.2 Osteoporos 

Osteoporos är ett tillstånd som kännetecknas av minskad benmassa med benskörhet och 

ökad risk för frakturer som följd. Den vanligaste formen av osteoporos brukar kallas 

primär osteoporos och är åldersrelaterad. Kvinnor löper större risk att drabbas av 

osteoporos än män, dels för att de redan generellt sett har mindre benmassa men också 

på grund av minskad produktion av östrogen efter menopaus som tenderar att förvärra 

benskörheten. Osteoporos uppträder när det är obalans i benomsättningen alltså när 

osteoblasternas uppbyggnad av ben och osteoklasternas nedbrytning av ben är i obalans 

och nedbrytningen sker fortare än uppbyggnaden. Detta sker med stigande ålder och 

drabbar vissa värre än andra (15). Osteoporos klassas numera som en folksjukdom i 

Sverige som både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Osteoporos ökar risken 

för fraktur och i synnerhet lågenergifrakturer (frakturer efter påfrestningar som ett 

normalt skelett ska klara av) vid fallolycka på grund av det sköra skelettet med den låga 

bentätheten och innebär även ökad risk för upprepade frakturer. I Sverige drabbas en av 

två kvinnor och en av fyra män någon gång av en osteoporosrelaterad fraktur (16).  

 

 

1.4 Njurfunktion och äldre 

Stigande ålder medför nedsatt funktion i flera olika organ. Den glomerulära 

filtrationshastigheten (GFR) är den vätskevolym som filtreras över glomerulus per 

tidsenhet och ligger vanligtvis på 180 liter/dygn (11, 17). GFR börjar minska 

kontinuerligt redan i 30-40-årsåldern med ca 1 ml/min/år (11). Njurfunktionen kan 

därmed nästan vara halverad hos en äldre människa vid 80-årsålder, vilket medför 

komplikationer vid t.ex. eliminering av läkemedel. Läkemedlen kan komma att verka 

längre och ansamlas i kroppen vilket i sin tur kan ge biverkningar t.ex. risk för yrsel, 

lågt blodtryck, hypoglykemi och därmed ökad risk för fall. Det är viktigt att man, vid 

utskrivning av läkemedel, känner till en människas njur- och/eller leverfunktion och 

även hur läkemedlet i sig bryts ned (18). 

 

 

1.5  Läkemedel och äldre 

Läkemedelsanvändningen bland äldre är en viktig, vanlig och väldigt utbredd 

behandlingsform för flertalet åkommor.  Läkemedelskonsumtionen, som redan är hög, 

visar även tendens att öka år efter år.  Många äldre har multipla diagnoser vilket ger en 

komplicerad sjukdomsbild och medför polyfarmaci, intag av flera olika läkemedel. 

Polyfarmaci leder i sin tur till ökad risk för biverkningar, felmedicinering och 

interaktioner. Vid ökad ålder sker både farmakokinetiska och farmakodynamiska 
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förändringar i kroppen, känsligheten för läkemedel förändras, absorptionen förändras 

något medan distributionen och eliminationen av läkemedel förändras markant (11). 

 

Läkemedel är en av de vanligaste orsakerna till fall hos äldre. Olika typer av 

psykofarmaka utgör den största risken för fall och i samband med det även fallskador. 

Även opioider, läkemedel som påverkar syn och balans, olika blodtrycksänkare och 

andra läkemedel som påverkar antingen hjärt-kärl-systemet eller hjärnans funktioner är 

exempel på läkemedel som ökar risken för fall och fallskador (19). Även antalet 

läkemedel som tas varje dag spelar en roll för risken för fall och fallskador. Studier har 

visat att ett intag av fem eller fler läkemedel per dag ökar signifikant risken för fall hos 

äldre (20). 

 

 

1.6 Läkemedelsbiverkningar 

Läkemedelsbiverkningar drabbar äldre oftare än yngre och är en viktig orsak till fall och 

fallskador hos äldre människor. Läkemedel som påverkar hjärt-kärl-systemet, hjärnans 

funktioner, synen, balansorganet muskler och skelett ger ofta biverkningar som ökar 

risken för fall och fallskador hos äldre. Hjärt-kärl-läkemedels påverkan på hjärtat, 

blodtryck, hjärtfrekvens kan t.ex. leda till fall och fallskador då dessa faktorer leder till 

sämre blodflöde till hjärnan (7). Ortostatism är en vanlig orsak till fall hos äldre, 

läkemedelsbiverkningar är i sin tur en av de vanligaste orsakerna till ortostatism (21). 

Följande läkemedel kan orsaka eller förvärra ortostatism:  

     - Kärlvidgande medel 

     - Diuretika 

     - Beta-receptorblockerande medel 

     - Kalciumantagonister 

     -Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 

     - Medel vid benign prostatahyperplasi, alfa-1-receptorblockernade medel 

     - Antipsykotiska läkemedel 

     - Antidepressiva medel (19). 

Flertalet av ovanstående läkemedel t.ex. hjärt-kärl-läkemedel, antipsykotiska läkemedel 

och antidepressiva medel finns med i listan på ”fall-risk-increasing-drugs”(FRID). 

FRID är ett begrepp som använts i flera studier och är till för att identifiera läkemedel 

som har associerats med höftfrakturer hos äldre människor (22). 

 

 

 

2  Syfte/frågeställning 

 

2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att  hitta fysiologiska och farmakologiska faktorer 

som predisponerar för falltendens och fallskador hos människor, ≥75 år. 
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2.2 Frågeställningar 

 

 I vilken grad förekommer följande riskfaktorer: lågt blodtryck, lågt blodsocker, 

D-vitaminsbrist, försämrad njurfunktion, intag av ett högt antal läkemedel hos 

äldre individer med falltendens?  

 

 Vilka läkemedel ger ökad risk för falltendens och fallskador? 

 

 

3  Metod 

Det här är en kvantitativ studie som baseras på journaldata. Kvantitativa data för studien 

extraheras från en databas i den pågående studien: ”Betydelsen av bra D-vitaminstatus 

för äldres hälsa” som pågår vid Länssjukhuset i Kalmar och finansieras av familjen 

Kamprads stiftelse. Huvudansvarig forskare är docent, överläkare Martin Carlsson. 

Studien är godkänd av regionala etikkommittén i Linköping. Dnr 2013/404-31.  

 

Befintlig data på tre olika patientgrupper studeras: 

 

 Patienter som ramlat och fått höftfraktur – 100 patienter 

 Strokepatienter – 96 patienter 

 Kontrollgrupp – 148 patienter 

Dessa tre grupper studeras med avseende på följande parametrar: 

- Andel patienter med hypoglykemi (<35 mmol/mol). 

- Andel patienter med hypotoni (systoliskt blodtryck <120 mmHg). 

- Andel patienter med D-vitaminbrist (<50 nmol/l). 

- Andel patienter med sänkt njurfunktion (GFR <60 ml/min). 

- Antal ordinarie läkemedel i varje grupp. 

Detta gjordes för att komma fram till om det fanns fler riskfaktorer för fall hos de som 

ramlat och brutit sig i jämförelse med en annan sjukdomsgrupp som ej har ramlat 

(stroke) och friska kontroller. En djupdykning har gjorts på olika läkemedel som står på 

ordination i de olika studiegrupperna. Detta för att se vilka läkemedel som har 

biverkningar som går att koppla till fall och fallskador. 

De olika proverna var tagna på följande sätt: 

HbA1c mättes med immunoturbidimetrisk metod med analysinstrumentet Cobas C501 

från Roche Diagnostics.. 

D-vitaminstatus mättes med analysen S-25 hydroxyvitamin- D (25 (OH)D). På 

laboratoriet i Kalmar mäts detta med mass-spektrometrisk metod i kombination med 
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HPLC s.k. LC-MS/MS. Både S-25(OH) D2 och 25(OH)D3 mäts, adderas och anges 

som S- 25(OH)D.  

P-kreatinin mättes som ett mått på njurfunktion. Detta gjordes med enzymatisk metod 

med analysinstrumentet Vitros 5.1/350 från företaget Ortho –Clinical Diagnostics. Från 

P-kreatinin uppskattades glomerulär filtrationshastighet (GFR). Beräkningen bygger på 

att kreatininvärdet värderas i relation till muskelmassan hos en individ. Med stigande 

ålder minskar muskelmassan. GFR beräknas m.h.a. den s.k.MDRD-formeln 

(Modification of Diet in Renal Disease och är en skattning av relativt GFR från 

koncentrationen av kreatinin i plasma tillsammans med ålder och kön. Formeln fungerar 

bäst för personer med nedsatt njurfunktion (< 60 mL/min/1,73 

kvm).                                    

 

Genomsnittsåldern i de olika patientgrupperna var: 

 Patienter som ramlat och fått höftfraktur: 85,4 år (SD = 5,6) 

 Strokepatienter: 83,8 år (SD = 5,7) 

 Kontrollgrupp: 77,9 år (SD = 3,5) 

 

Könsfördelningen i de olika patientgrupperna beskrivs i Figur 1. 

 

Figur 1 – Sammanställning av könsfördelningen i de olika grupperna. 

 

3.1  Inklusionskriterier 

Alla i de olika patientgrupperna är ≥75 år. Frakturpatienter med färsk lågenergifraktur 

(höftfraktur) som lagts in akut på ortopedklinik. Strokepatienter som insjuknat med 

stroke och lagts in akut. Kontrollgrupp som känner sig friska. Djupdykning på 
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läkemedel har endast gjorts på läkemedel som står på ordination innan akutskedet. För 

biverkningar av läkemedel har endast vanliga biverkningar (1/100) inkluderats.  

 

3.2 Exklusionskriterier 

 För kontrollgruppen är tidigare känd lågenergifraktur eller tidigare stroke 

exklusionskriterier. Vid behovs läkemedel räknas inte med i denna studie. Biverkningar 

som är mer ovanliga än 1/100. 

 

3.3 Statistik 

Resultaten redovisas i huvudsak i form av beskrivande statistik. Binomial-test (i 

programmet GraphPad Prism, GraphPad Software, Inc.) användes för att testa statistiskt 

signifikanta skillnader i förekomst av olika läkemedelsgrupper hos frakturpatienter 

jämfört med strokepatienter. Testet jämför observerad förekomst av läkemedel med 

förväntad förekomst under förutsättning att läkemedelsgrupperna förekommer i lika stor 

utsträckning hos de två patientgrupperna. p<0,01 (2-tailed) betraktades som statistiskt 

signifikant eftersom många jämförelser gjorts. 

 

 

4 Resultat 

 
4.1 Hypoglykemi 

Sammanlagt har HbA1c undersökts hos 340 patienter då det var tre bortfall i 

patientgruppen med frakturer och ett bortfall i strokegruppen. Av dessa 340 patienter 

hade 46 (13,4%) lågt HbA1c (<35 mmol/mol). Av 97 patienter med frakturer hade 20 

(20,6%) lågt HbA1c. Strokegruppen var den grupp som hade högst andel med högt 

HbA1c och lägst andel med lågt HbA1c. Resultatet i strokegruppen blev sex (6,3 %) 

med lågt HbA1c. I den friska kontrollgruppen hade 20 patienter (13,5%) lågt HbA1c. 

Resultatet visar att det är flest patienter i gruppen som ramlat och fått fraktur som har 

lågt HbA1c (Figur 2). Av de 20 patienter med lågt HbA1c i studiegruppen med frakturer 

hade fem (25,0%) av dessa tillskott av B12. 
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Figur 2 – Sammanställning av hur många procent i respektive patientgrupp som har hypoglykemi. 

 

 

4.2  Hypotoni 

Totalt undersöktes blodtrycket på 344 patienter och av dessa hade sammanlagt 72 

patienter (20,9%) lågt blodtryck (systoliskt blodtryck <120 mmHg). I patientgruppen 

som har ramlat och fått fraktur (100 patienter) hade 35 patienter (35,0%) lågt blodtryck. 

I strokegruppen hade 6/96 patienter (6,3 %) lågt blodtryck. I kontrollgruppen 

undersöktes 148 patienter varav 29 (19,6%) hade lågt blodtryck. Resultatet visar att det 

är signifikant högre antal av patienterna som ramlat och fått fraktur som har lågt 

blodtryck jämfört med strokegruppen och den friska kontrollgruppen (Figur 3). 
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Figur 3 – Sammanställning av hur många procent i respektive patientgrupp som har hypotoni. 

 

 

4.3 D-vitamin 

D-vitaminstatus undersöktes på 344 patienter. Av dessa hade 107 patienter (31,1%) D-

vitaminbrist (<50 nmol/l). 55/100 patienter (55,0%), i gruppen med frakturer hade D-

vitaminbrist. I strokegruppen undersöktes 96 patienter varav 31 (32,3%) av dessa hade 

D-vitaminbrist. Av de 148 patienter som undersöktes i kontrollgruppen hade 21 (14,2%) 

D-vitaminbrist. Resultaten visar att det är flest i patientgruppen med frakturer som har 

ramlat som har D-vitaminbrist (Figur 4). 

 

Figur 4 – Sammanställning av hur många procent i respektive patientgrupp som har D-vitaminbrist 
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4.4  Njurfunktion 

Sammanlagt undersöktes njurfunktionen hos 344 patienter. 110 av 344 patienter 

(32,0%) hade sänkt njurfunktion (GFR<60 ml/min). I patientgruppen med frakturer 

hade 46/100 (46,0%) sänkt njurfunktion. I strokegruppen låg siffran med sänkt 

njurfunktion på 38/96 patienter (39,6%). Av de 148 patienter som undersöktes i 

kontrollgruppen hade 26 patienter (17,6%) sänkt njurfunktion. Sammantaget är det de 

patienter med fraktur som hade sämst njurfunktion (Figur 5). 

 

 
Figur 5 – Sammanställning av hur många procent i respektive patientgrupp som har sänkt njurfunktion. 

 

 

4.5  Antal läkemedel 

Patienterna med frakturer har högst antal ordinarie läkemedel på 5,6/dag i genomsnitt, 

tätt följt av strokegruppen på 5,5/ dag. Kontrollgruppen hade lägst antal ordinarie 

läkemedel/dag, 2,3 i genomsnitt (Figur 6). 
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Figur 6 – Sammanställning av medelvärdet på antal ordinarieläkemedel respektive patientgrupp har per 

dag. 

 

 

4.6  Läkemedel 

Hjärt-kärl-läkemedel är den i särklass vanligaste typen av läkemedel i alla tre 

studiegrupper. Därefter följer B12, folsyra, järn och erytropoietin (EPO) i patientgruppen 

med frakturer, trombocythämmare och övriga antikoagulantia i strokegruppen och 

kontrollgruppen (Tabell 1). 

 

Hjärt-kärl-läkemedel inkluderar: 

 Kalciumantagonister 

 Diuretika 

 Beta-blockerare (exkl. läkemedel vid glaukom) 

 ACE-hämmare 

 Nitrater 

 Angiotensin-receptorblockerare 

 Alfa-receptorblockerare (inkl. Alfuzosin vid benign prostatahyperplasi) 

 Digitalisglykosid 

 

Psykofarmaka inkluderar: 

 Lugnande medel 

 Sömnmedel 

 Antidepressiva 

 Antipsykosläkemedel (Neuroleptika) 

 

Glukokortikoider inkluderar: 

 Lokala glukokortikoider (exkl. läkemedel vid astma/KOL) 
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 Systemiska glukokortikoider 

 

Analgetika inkluderar: 

 Opioider 

 Paracetamol 

 NSAID 

 

Tabell 1 – Sammanställning av antal läkemedel i respektive läkemedelsgrupp som finns på ordination i 

varje studiegrupp. Vissa tar fler än t.ex. ett hjärt-kärl-läkemedel. 

Läkemedel Alla 

 

Patienter med 

fraktur som 

har ramlat 

 

Strokegrupp 

 

Kontrollgrupp 

 

     

Patienter 344 100 96 148 

Hjärt-kärl-läkemedel 390 127 167 96 

Trombocythämmare + 
övriga Antikoagulantia 

147 47 67 33 

B12, folsyra, järn och 

EPO 

103 49 35 19 

Psykofarmaka 96 48 31 17 

Kolesterolsänkare 82 22 28 32 

Analgetika 64 35 19 10 

Luftvägssjukdomar 63 34 23 6 

Glukokortikoider 58 12 24 22 

Protonpumpshämmare 53 19 18 16 

Glaukom 42 24 8 10 

D-vitamin 34 12 18 4 

Tyroideahormoner 37 18 13 6 

Tarmreglerande 29 19 5 5 

Diabetesläkemedel 15 4 9 2 

Östrogen 18 8 3 7 

Gikt 13 5 5 3 

Demens 12 9 3 0 

Osteoporos 11 4 5 2 

Slask 112 38 36 38 

 

 

I Tabell 2 presenteras den relativa förekomsten av olika läkemedelsgrupper i de olika 

studiegrupperna. Om förekomsten av de olika läkemedelsgrupperna var samma i varje 
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studiegrupp skulle värdet vara 1,00 för varje läkemedelsgrupp och studiegrupp. Siffran 

för demensläkemedel var högst i patientgruppen med frakturer och låg på 2,58. Därefter 

kom tarmreglerande läkemedel på 2,25, läkemedel mot glaukom på 1, 96, analgetika 

och luftvägssjukdomar på 1,88 respektive 1,85, psykofarmaka på 1,72, 

tyroideahormoner på 1,67 och B12, folsyra och övriga anemier på 1,63.  

 

Tabell 2 - Relativ förekomst av olika läkemedelsgrupper i de olika studiegrupperna. Om förekomsten av 

de olika läkemedelsgrupperna var samma i varje studiegrupp skulle värdet vara 1,00 för varje 

läkemedelsgrupp och studiegrupp. 

Läkemedel Alla 
 

Patienter 
med fraktur 
som har 
ramlat 
 

Strokegrupp 
 

Kontrollgrupp 
 

     

Patienter 344 100 (29,1%) 96 (27,9%) 148 (43,0%) 

Demens 12 2,58 0,90 0,00 

Tarmreglerande 29 2,25 0,62 0,40 

Glaukom 42 1,96 0,68 0,55 

Analgetika 64 1,88 1,06 0,36 

Luftvägssjukdomar 63 1,85 1,31 0,22 

Psykofarmaka 96 1,72 1,16 0,41 

Tyroideahormoner 37 1,67 1,26 0,34 

B12, folsyra, järn och 
EPO 

103 1,63 1,22 0,43 

Östrogen 18 1,53 0,60 0,90 

Gikt 13 1,32 1,38 0,54 

Osteoporos 11 1,25 1,63 0,42 

Protonpumpshämmare 53 1,23 1,22 0,70 

D-vitamin 34 1,21 1,91 0,27 

Hjärt-kärl-läkemedel 390 1,12 1,53 0,57 

Trombocythämmare + 
övriga Antikoagulantia 

147 1,10 1,63 0,52 

Diabetesläkemedel 15 0,92 2,15 0,31 

Kolesterolsänkare 82 0,92 1,22 0,91 

Glukokortikoider 58 0,71 1,49 0,88 

Slask 112 1,17 1,15 0,79 

 

Den totala förekomsten av antal läkemedel var likartad i frakturgruppen (5,6/dag) och i 

strokegruppen (5,5/dag). Förekomsten av olika läkemedelsgrupper hos dessa två 

patientgrupper jämfördes och ett statistiskt test (binomial-test) användes för att beräkna 
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statistiskt signifikanta skillnader. Testet jämför observerad förekomst av läkemedel med 

förväntad förekomst under förutsättning att läkemedelsgrupperna förekommer i lika stor 

utsträckning hos de två patientgrupperna. Resultaten för de läkemedelsgrupper som 

uppvisade statistiskt signifikanta skillnader redovisas i Tabell 3. Endast tarmreglerande 

läkemedel och läkemedel mot glaukom hade statistiskt signifikant högre förekomst (3,6 

respektive 2,9 gånger högre) hos frakturpatienter jämfört med strokepatienter. Hjärt-

kärl-läkemedel hade statistiskt signifikant högre förekomst (1,4 gånger högre) hos 

strokepatienter jämfört med frakturpatienter. 

 

Tabell 3 - Läkemedelsgrupper med statistiskt signifikant skillnad i förekomst mellan frakturgrupp och 

strokegrupp.  

Läkemedels
- 

grupp 

Fraktur- 
grupp 

observerat 

Fraktur-
grupp 

förväntat 
(n=100) 

 

Stroke- 
grupp 

observerat 

Stroke- 
grupp 

förväntat 
(n=96) 

p-
värde 

Relativ 
förekomst 
Fraktur-
grupp/ 
Stroke- 
grupp 

Tarm- 

reglerande 

19 12,24 5 11,76 <0,01 3,65 

Glaukom 24 16,33 8 15,67 <0,01 2,88 

Hjärt-kärl- 

läkemedel 

127 150,00 167 144,00 <0,01 0,73 

 

 

 
4.6.1 B12  

I figur 7, är B12 urplockat ur läkemedelsgruppen: B12, folsyra, järn och EPO. Av 344 

patienter var det 61 som fick tillskott av B12 (17,7%). I patientgruppen med frakturer 

hade 31 av 100 (31,0%) tillskott av B12. I strokegruppen fick 21 av 96 patienter (21,9%) 

B12-tillskott. I kontrollgruppen låg antalet som medicinerades med B12 på 9/148 

patienter (6,1 %). Sammantaget är det de patienter med fraktur som medicineras mest 

med B12.  
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Figur 7 – Sammanställning av antalet äldre i varje grupp som medicineras med B12. 

 

 

4.7 Läkemedelsbiverkningar 

Bland hjärt-kärl-läkemedlen som ordinerats i de olika studiegrupperna var det många 

som hade yrsel, balanspåverkan, svimning, trötthet, dåsighet och svaghet som 

biverkningar. Även hypotoni och nedsatt njurfunktion fanns med som vanliga 

biverkning i denna läkemedelsgrupp. Bland psykofarmaka hittades också flera preparat 

med yrsel, balanspåverkan, svimning, trötthet och dåsighet. Det förekom även 

synstörningar, myrkrypningar, domningar och ofrivilliga muskelrörelser. Även 

analgetikan gav biverkningar i form av yrsel, dåsighet, trötthet och synstörningar. 

Läkemedel mot glaukom hade också biverkningar i form av yrsel, svimning, kraftlöshet, 

synstörningar och hypotoni. Det tittades även på biverkningar av vissa övriga 

läkemedel, bl.a. läkemedel mot demens som även det hade många biverkningar i form 

av yrsel, svimning, balanspåverkan, trötthet, svaghet, muskelsmärta och ofrivilliga 

muskelrörelser. För övriga resultat se bilaga 1 – Resultattabeller 4-8 (18). 

 

 

4.8 Sammanfattning av resultat 

 

Denna studie visar att gruppen patienter med fraktur som har ramlat har högst andel 

med hypotoni, hypoglykemi, D-vitaminbrist, försämrad njurfunktion och högst antal 

läkemedel på ordination varje dag i jämförelse med strokegruppen och den friska 

kontrollgruppen.  

 

 Långvarigt lågt blodsocker (HbA1c <35mmol/L) förekom hos 21,0 % av 

patienterna med fraktur, 6,0 % hos strokepatienterna och 13,5 % hos 

kontrollpersonerna. 
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 Hypotoni (lågt blodtryck <120 mmHg vid inkomsten), förekom hos 35,0 % av 

patienterna med fraktur, 6,0 % hos strokepatienterna och 19,6 % hos 

kontrollgruppen. 

 D-vitaminbrist (S-25(OH)D < 50 nmol/L) förekom hos 55,0 % av 

frakturpatienterna, 32,0 % hos strokepatienterna och 14,2 % hos 

kontrollgruppen. 

 Sänkt njurfunktion förekom hos 46,0 % av frakturpatienterna, 40,0 % hos 

strokepatienterna och 17,6 % av kontroller. 

 Frakturpatienter och strokepatienter hade i genomsnitt nästan lika många dagliga 

läkemedel (5,6 respektive 5,5 st). Kontrollpersonerna hade i genomsnitt 2,3 

läkemedel 

 Flertalet läkemedel hade biverkningar som kan kopplas till fall och fallskador 

 

Läkemedel mot demens, tarmreglerande läkemedel, läkemedel mot glaukom, 

analgetika, läkemedel mot luftvägssjukdomar, psykofarmaka, tyroideahormoner och 

B12, folsyra, järn och EPO var de läkemedel som stod ut mest i patientgruppen med 

frakturer i jämförelse med strokegruppen och den friska kontrollgruppen (Tabell 2). 

 

 

5  Diskussion 

Det finns många olika riskfaktorer för fall och fallskador hos äldre. Både direkta och 

indirekta, farmakologiska och fysiologiska. Resultaten i denna studie visar att av de fem 

olika parametrarna som undersöktes i de tre olika studiegrupperna så stod patient- 

gruppen med frakturer ut gällande alla parametrar. Studiegruppen med frakturer hade 

lägst HbA1c, lägst blodtryck, sämst njurfunktion, högst antal med D-vitaminbrist och de 

var även ordinerade flest antal läkemedel per dag. Alla dessa parametrar har associerats 

med ökad risk för fall och fallskador hos äldre. 

 

 

5.1 Hypoglykemi och äldre 

Hypoglykemi är en riskfaktor för fall och fallskador då det kan leda till bl.a. yrsel, 

svaghet och svimning. Av de tre studiegrupperna var det patientgruppen med frakturer 

som hade lägst HbA1c-värden. 

 

Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland äldre och det är även en 

sjukdom som ökar världen över (4). Det var många i studien som hade lågt HbA1c, 

framförallt i gruppen med patienter som ramlat och fått fraktur, där 20,6% hade lågt 

HbA1c. Dock visade det sig att det var väldigt få av dessa (4 %) som hade diabetes och 

diabetes-läkemedel. Diabetesbehandling i form av insulin och vissa perorala 

diabetesläkemedel som sulfonylureapreparat kan orsaka hypoglykemi (4). Tanken var 

från början att många hade hypoglykemi tillföljd av diabetesbehandling men detta var 

inte fallet. Alla som ingår i studien är >75 år, många kanske lever ensamma och äter 

dåligt, vilket leder till malnutrition med lågt blodsocker som följd. Olika läkemedel eller 

näringsämnen kan även påverka HbA1c-nivåerna på olika sätt. Aspirin, C-vitamin och 

E-vitamin har visat sig kunna sänka HbA1c-nivåerna på grund av att de gör så att 

glykosyleringen av hemoglobin går långsammare. Järn- och B12-brist kan leda till 

förhöjda HbA1c-nivåer medan tillskott av dessa och även EPO kan leda till falskt sänkta 
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HbA1c-nivåer på grund av att de ökar bildningen av röda blodkroppar (6). 31/100 

patienter med fraktur (31,0%) fick tillskott av B12. Det var 20/97 patienter (20,6%) i 

samma studiegrupp som hade lågt HbA1c. Av dessa 20 patienter hade fem patienter 

medicinerades (25,0%) med B12, vilket skulle kunna vara en anledning till det låga 

HbA1c-värdet, underlaget för det i denna studie är dock litet. Hjärt-kärl-läkemedlet 

losartan (angiotensinreceptorantagonist) har visat sig kunna ge hypoglykemi som 

biverkning (18). 

 

HbA1c är annars ett bra mätvärde för att se hur blodsockret har legat under en längre 

tidsperiod. 

 

 

5.2 Hypotoni och äldre 

Bland de tre studiegrupperna var det patientgruppen med frakturer som hade lägst 

blodtryck. I samma studiegrupp var det 127 ordinationer på hjärt-kärl-läkemedel varav 

flertalet av dessa var blodtryckssänkande läkemedel som kan ge hypotoni. Det hittades 

flera exempel på hjärt-kärl-läkemedel som kan ge hypotoni. Doxazosin 

(alfareceptorblockerare), hydroklortiazid (diuretika), bisoprolol och metoprolol 

(betablockerare), enalapril och ramipril (ACE-hämmare), kandesartan, losartan och 

valsartan (angiotensinantagonister) samt isosorbidmonitrat (nitrat) är exempel på olika 

hjärt-kärl-läkemedel, som fanns med på ordination bland de tre olika studiegrupperna, 

som kan ge hypotoni. Även bland psykofarmaka hittades läkemedel som kan ge 

hypotoni. Propiomazin (sömnmedel) och mirtazapin och reboxetin (antidepressiva) är 

tre exempel. Brinzolamid/timolol är ett läkemedel mot glaukom som även det kan ge 

hypotoni och var ett läkemedel som också fanns med på ordinationer bland 

studiegrupperna (18). Olika typer av hjärt-kärl-läkemedel och psykofarmaka kan också 

orsaka eller förvärra ortostatism (19). 

 

Blodtrycket är taget i det aktuella akutskedet, vilket kan ha bidragit till brister i studien. 

Själva akutsituationen i sig kan ha bidragit till ett högt blodtryck och kanske inte ger en 

rättvis bild av hur blodtrycket har legat under en längre tid. 

 

 

5.3  D-vitaminbrist och äldre 

Patientgruppen med frakturer var den studiegrupp som hade flest med D-vitaminbrist. 

Däremot var det fler i strokegruppen som fick D-vitamintillskott. I patientgruppen med 

frakturer var det 55,0%  som hade D-vitaminbrist men bara 12,0% hade D-

vitamintillskott. I strokegruppen hade 32,3% D-vitminbrist och 19,0% hade D-

vitamintillskott. 

 

Det fanns olika läkemedel som kan ge D-vitaminbrist. I en undersökning av äldre 

individer > 65 år visades att diuretika och inhalerade kortikosteroider minskade 

serumnivån av 25(OH)D. Hos individer mellan 55-65 år kunde man även se lägre 

serumnivåer av 25(OH)D bland de som tog perorala diabetesläkemedel, 

kalciumantagonister och ACE-hämmare (12). Av ovanstående läkemedel gick alla att 

finna bland läkemedelsordinationerna bland studiegrupperna i denna studie. 
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5.4 Njurfunktion och äldre 
Patientgruppen med frakturer var den studiegrupp med sämst njurfunktion. Sänkt 

njurfunktion är en parameter som ökar risken för fall och fallskador då det ökar risken 

att drabbas av någon av de övriga studerade parametrarna i denna studie. T.ex. minskar 

GFR kontinuerligt redan efter 30-40-årsåldern. Detta medför att njurfunktionen kan vara 

nästan halverad hos en människa i 80-årsåldern. Sänkt njurfunktion försvårar 

elimineringen av läkemedel och många äldre har stående ordination på flera läkemedel 

per dag. Läkemedel ansamlas i kroppen, biverkningarna blir fler och leder till t.ex. 

hypoglykemi och hypotoni som i sin tur ökar risken för fall (18). Sänkt njurfunktion 

medför även att omvandlingen till den biologiskt aktiva formen av vitamin D (kalcitriol) 

går sämre. Detta kan i sin tur ge D-vitaminbrist som ger bl.a. sämre balans, sämre 

muskelstyrka och lägre bentäthet vilket medför ökad risk för fall och speciellt fallskador 

när fallet väl har skett (10, 11, 12, 13). 

 

Bland läkemedelsordinationerna i de tre olika studiegrupperna hittades olika hjärt-kärl-

läkemedel som kan ge nedsatt njurfunktion som vanlig biverkning. Dessa var losartan 

och kandesartan (angiotensinantagonister) och enalapril (ACE-hämmare) (20). 

 

 

5.5  Läkemedel och äldre 

5,6 läkemedel per dag hade patientgruppen med frakturer i genomsnitt på stående 

ordination. De hade därmed högst antal läkemedel per dag i jämförelse med de andra 

två studiegrupperna. Strokegruppen hade i genomsnitt 5,5 läkemedel per dag och den 

friska kontrollgruppen hade 2,3 läkemedel per dag i genomsnitt. Det var alltså ingen 

stor skillnad mellan de båda sjukdomsgrupperna. Ett intag av fem eller fler läkemedel 

per dag ökar signifikant risken för fall hos äldre (20). Tilläggas bör att det är svårt att 

veta om läkemedlen tas som de ska eller ej vilket är grund till felkälla i studien. 

 

Läkemedel är en av de vanligaste orsakerna till fall (11). Antal läkemedel är en 

parameter i sig som ökar risken för fall men även, precis som med njurfunktionen, en 

parameter som ökar risken att drabbas av någon av de andra parametrarna i denna studie 

som ökar risken för fall och fallskador. Det sker både farmakokinetiska och 

farmakodynamiska förändringar i kroppen när man blir äldre. Känsligheten för 

läkemedel förändras, absorptionen förändras något medan distributionen och 

eliminationen av läkemedel förändras markant (11). Sänkt njurfunktion försvårar, som 

tidigare nämnts, elimineringen av läkemedel vilket leder till att läkemedel ackumuleras i 

kroppen och biverkningarna blir fler. 

 

Gällande förekomst av olika läkemedel i de olika studiegrupperna står vissa läkemedel i 

patientgruppen med frakturer ut i jämförelse med de andra två studiegrupperna (Tabell 

2). Tabell 2 visar relativ förekomst av olika läkemedel i de tre studiegrupperna. Läke-

medel mot demens, tarmreglerande läkemedel, läkemedel mot glaukom, analgetika, 

läkemedel mot luftvägssjukdomar, psykofarmaka, tyroideahormoner och B12, folsyra 

och övriga läkemedel mot anemier var de läkemedel som stod ut mest i patientgruppen 

med frakturer i jämförelse med strokegruppen och den friska kontrollgruppen. 

Psykofarmaka hade kunnat förutspås då det verkar lugnande och sederande i många fall 
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men att tarmreglerande, läkemedel mot glaukom, luftvägssjukdomar och 

tyroideahormoner var några av de läkemedel som stod ut mest var överraskande. 

 

 I tabell 3 redovisas resultaten för de läkemedel som visade sig vara statistiskt 

signifikanta. Tarmreglerande läkemedel och läkemedel mot glaukom var de läkemedel i 

patientgruppen som ramlat och fått fraktur som hade statistiskt signifikant högre 

förekomst hos frakturpatienter i jämförelse med strokepatienter. I bilaga 1 (resultattabell 

7) finns vanliga biverkningar av läkemedel mot glaukom uppräknade. Yrsel, trötthet och 

synstörningar är exempel på några sådana biverkningar som kan kopplas till fall (18). 

En tidigare studie har beskrivit att äldre, som behandlades med laxermedel, har dubbelt 

så hög risk att falla jämfört med äldre som inte behandlades med det. Dock hittades inga 

bevis för att det är just laxermedlet i sig som ger ökad falltendens utan man tror snarare 

att det är till följd av andra faktorer. Studien var gjord på äldre där åldern i sig är en 

riskfaktor som medför andra riskfaktorer som svagare skelett, ökat antal sjukdomar, 

ökat antal läkemedel och sämre rörlighet bl.a. (23). Läkemedel mot luftvägsjukdomar 

stod också ut i patientgruppen med frakturer. Många läkemedel mot luftvägssjukdomar 

innehåller kortison (18). Glukokortikoider minskar uppbyggnaden av ben och ökar 

nedbrytningen av ben samtidigt som det även minskar absorptionen av kalcium och D-

vitamin. Dessa är flera faktorer som leder till osteoporos (24). Behandling med 

tyroideahormoner (främst Levaxin) förekom mer i patientgruppen med frakturer jämfört 

med de andra två grupperna. Levaxin används vid hypotyreos som innebär att tyroidea 

(sköldkörteln) producerar för lite av hormonet tyroxin (tyroideahormon). Regelbundna 

kontroller hos läkare bör ske vid behandling med Levaxin då det i för höga doser kan 

orsaka osteoporos (18, 25). Både läkemedel mot luftvägssjukdomar och 

tyroideahormoner kan alltså orsaka osteoporos som är en hög riskfaktor för både fall 

och fallskador. Det var även många i studiegrupperna som fick B12-tillskott, speciellt i 

patientgruppen med frakturer. B12-brist kan uppkomma av olika anledningar. I takt med 

att man blir äldre minskar även förmågan att ta upp olika näringsämnen från tarmen 

t.ex. B12. B12-brist kan även uppkomma vid perniciös anemi som beror på att man har 

för lite av ämnet intrinsic factor (IF) som bildas i magsäcken och behövs för att B12 ska 

kunna absorberas från kosten. Kroppen behöver även B12 för bildningen av erytrocyter 

(röda blodkroppar) som innehåller hemoglobin och transporterar syre från lungorna ut i 

kroppens celler. Även nervsystemet kan drabbas vid B12-brist och leda till neuropati, 

framförallt hos äldre. Neuropati innebär skador på nervsystemet som visar sig i form av 

stickningar, domningar, försämrad känsel och ostadighet. Skador på nervsystemet kan 

även leda till ortostatism (26). B12-tillskott skulle kunna motverka fallrisken då flera 

symtom på B12-brist ökar risken för just fall. 

 

Förekomsten av hjärt-kärl-läkemedel visade sig vara statistiskt signifikant högre i 

strokegruppen i jämförelse med patientgruppen som ramlat och fått fraktur, vilket inte 

var speciellt överraskande då de som drabbats av stroke har en hjärt-kärl-problematik. 

 

5.6 Läkemedelsbiverkningar 

Det fanns många läkemedel i denna studie som enligt litteraturen har visat sig öka 

risken för fall och fallskador. Det gjordes specifika tabeller över biverkningar av hjärt-

kärl-läkemedel, psykofarmaka, analgetika och glaukom (Bilaga 1, resultattabeller 4-7). I 

en sista tabell klumpades biverkningar av övriga läkemedel ihop, då det var färre av 

dessa (Bilaga 1, resultattabell 8). Dessa valdes då hjärt-kärl-läkemedel, psykofarmaka 

och analgetika var exempel på läkemedel som från början antogs kunna associeras med 
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fall och fallskador och glaukom och läkemedel i tabellen för övriga läkemedel var 

exempel på läkemedel som från början inte antogs vara associerade till fall och 

fallskador.  

 

Av de hjärt-kärl-läkemedel som förekom hos de olika patientgrupperna påträffades flera 

biverkningar som kan kopplas till falltendens exempelvis yrsel, balans-påverkan, 

svimning, dåsighet, trötthet och hypotoni. Dessa fanns även med som biverkningar 

bland flertalet av psykofarmaka där bl.a. även darrningar och ofrivilliga rörelser 

förekom 

 

Även analgetika hade vanliga biverkningar som yrsel, balansstörningar och dåsighet. 

Läkemedel mot glaukom kunde ge synstörningar, dimsyn, trötthet. Flera övriga 

läkemedel gav också yrsel, dåsighet, muskelsmärtor etc.  Flera läkemedel i de olika 

läkemedelsgrupperna hade även påverkan på flera av de fem parametrarna; 

hypoglykemi, hypotoni, D-vitaminbrist och njurfunktion som undersökts hos 

studiegrupperna i denna studie. (18). 

 

Av biverkningarna som står uppradade i bilaga 1 har bara de vanligaste (1/100) tagits 

med och endast de biverkningar som är kopplade till falltendens och fallskador. 

Biverkningarna som står med är de biverkningar man känner till för varje enskilt 

läkemedel. Dock har det visat sig att det är många äldre som tar fler än ett läkemedel per 

dag. I patientgruppen med frakturer låg siffran på ett genomsnitt av 5,6 läkemedel per 

dag och i strokegruppen 5,5 läkemedel per dag. Hur ser det ut med biverkningar när det 

tas två, tre, fem eller fler läkemedel samtidigt? Många läkemedel har ökat antal 

biverkningar i samband med intag av andra läkemedel (18).  Det skulle vara intressant 

att i framtida studier titta på specifika individers läkemedelslistor och se hur de olika 

läkemedlen de tar interagerar och hur det påverkar biverkningsbilden. 

 

 

6 Slutsats 

Hypotoni, hypoglykemi, D-vitaminbrist, försämrad njurfunktion och antal läkemedel är 

exempel på fem parametrar som direkt eller indirekt predisponerar för falltendens och 

fallskador. 

 

Denna studie visar att i en grupp äldre >75 år, som drabbats av färsk höftfraktur hade en 

femtedel haft lågt blodsocker en tid före frakturen. Drygt hälften hade D-vitaminbrist, 

vilket kan predisponera för muskelsvaghet och ökad risk för fall och fraktur. En 

tredjedel hade i samband med frakturen lågt blodtryck vilket också kunnat bidra till att 

patienterna ramlat och brutit sig. Patienterna som drabbats av fraktur hade också sämre 

njurfunktion och högre antal läkemedel i jämförelse med åldersmatchade patienter med 

färsk stroke och friska kontrollpersoner. 

 

Djupdykningen på läkemedel och dess biverkningar har även visat att flertalet 

läkemedel som finns på ordination hos de äldre i denna studie kan kopplas till 

falltendens och fallskador. Flera av läkemedlen som studerades visade sig även påverka 

de olika parametrarna som undersökts i de olika studiegrupperna. Det finns många olika 
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faktorer som predisponerar för falltendens och fallskador hos äldre. I framtida studier 

skulle det vara intressant att studera de enskilda patienterna, hur många olika 

riskfaktorer för falltendens och fallskador en och samma individ har. 
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Bilaga 1 - Resultattabell 4 - Biverkningar av olika typer av hjärt-kärl-läkemedel som kan kopplas till falltendens och fallskador. 

Läkemedel: Yrsel, svindel, 

balans-

påverkan, 

svimning 

Trötthet,dåsighet, 

matthet, kraftlös, 

orkeslös 

Svaghet, 

muskelsvaghet 

Hypotoni Hypo- 

glykemi 

Syn- 

störningar 

Kramp, 

muskelsmärta 

Nedsatt 

njurfunktion 

Natriumbrist Domningar, 

myrkrypningar 

Alfuzosin 

(alfareceptorblockerare) 

√          

Doxazosin 

(alfareceptorblockerare) 

√ √ √ √   √    

Amilorid/hydroklortiazid 

(diuretika) 

√ √ √        

Bumetanid 

(diuretika) 

√          

Spironolakton  

(diuretika) 

 √         

Bendroflumetiazid 

 (diuretika) 

√          

Furosemid 

(diuretika) 

*√ *√ *√    √    

Hydroklortiazid 

 (diuretika) 

√ √ √ √       

Amlodipin 

 (kalciumantagonist) 

√ √         

Atenolol 

(betablockare) 

 √         

Bisoprolol  

(betablockerare) 

√ √  √      √ 

Metoprolol  √ √  √  √     



  

 

II 

(betablockerare) 

Enalapril 

(ACE-hämmare) 

√ √  √  √ √ √ √ √ 

Ramipril 

(ACE-hämmare) 

√ √  √   √    

Kandesartan 

(angiotensinantagonist) 

√ √ √ √    √   

Läkemedel: Yrsel, svindel, 

balans-

påverkan 

Trötthet,dåsighet, 

matthet, kraftlös, 

orkeslös 

Svaghet, 

muskelsvaghet 

Hypotoni Hypo- 

glykemi 

Syn- 

störningar 

Kramp, 

muskelsmärta 

Nedsatt 

njurfunktion 

Natriumbrist Domningar, 

myrkrypningar 

Losartan 

(angiontensinantagonist) 

√ √  √ √   √   

Valsartan 

(angiotensinantagonist) 

√   √    √   

Glyceryltrinitrat 

(nitrat) 

√          

Isosorbidmonitrat  

(nitrat) 

√   √       

Digoxin 

 (digitalisglykosid) 

 √         

* Vid samtidig natriumbrist. Natriumbrist visade sig vara signifikant lägre hos patienter med fraktur som har ramlat. 
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Bilaga 1- Resultattabell 5 – Biverkningar av olika typer av psykofarmaka som kan kopplas till falltendens och fallskador. 

Läkemedel: Yrsel, 

svindel, 

balans-

påverkan 

Trötthet,dåsighet, 

matthet, kraftlös, 

orkeslös 

Svaghet, 

muskelsvaghet 

Hypotoni Syn- 

störningar 

Kramp, 

muskelsmärta 

Domningar, 

myrkrypningar 

Darrningar, 

ofrivilliga 

muskelrörelser 

Försämrad 

motorik och 

rörelseförmåga 

Nedsatt 

koncentrationsförmåga 

Hydroxizin 

(lugnande medel) 

 √         

Diazepam 

(lugnande medel) 

 √      √ √  

Pregabalin 

(lugnande medel) 

√ √   √ √  √ √ √ 

Alprazolam 

(lugnande medel, 

bensodiazepin) 

√ √   √   √ √  

Oxazepam 

(lugnande medel, 

bensodiazepin) 

√ √         

Zopiklon 

(sömnmedel) 

 √         

Propiomazin 

(sömnmedel) 

√ √  √   √ √ √  

Zolpidem 

(sömnmedel) 

 √         

Mirtazapin 

(antidepressivt) 

√ √  √  √ √ √   

Reboxetin 

(antidepressivt) 

√   √ √  √    

Klomipramin 

(antidepressivt, 

TCA) 

√ √ √    √ √  √ 

Amitryptylin √ √     √ √ √  



  

 

II 

(antidepressivt, 

TCA) 

Citalopram 

(antidepressivt, 

SSRI) 

√      √ √  √ 

           

Läkemedel: Yrsel, 

svindel, 

balans-

påverkan 

Trötthet,dåsighet, 

matthet, kraftlös, 

orkeslös 

Svaghet, 

muskelsvaghet 

Hypotoni Syn- 

störningar 

Kramp, 

muskelsmärta 

Domningar, 

myrkrypningar 

Darrningar, 

ofrivilliga 

muskelrörelser 

Försämrad 

motorik och 

rörelseförmåga 

Nedsatt 

koncentrationsförmåga 

Sertralin  

(antidepressivt, 

SSRI) 

√ √     √ √  √ 

Risperidon 

(neuroleptika) 

√ √   √   √ √ √ 
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Bilaga 1 - Resultattabell 6 – Biverkningar av olika typer av analgetika som kan kopplas till falltendens 

och fallskador. 

Läkemedel: Yrsel Trötthet, dåsighet Synstörningar Ofrivilliga muskelrörelser 

Buprenorfin 

(opioid) 

√ √   

Fentanyl 

(opioid) 
   √ 

Morfin 

(opioid) 

 √   

Tramadol 

(opioid) 

√ √   

Naproxen 

(NSAID) 

√ √ √  

 

Bilaga 1 - Resultattabell 7 – Biverkningar av olika typer av läkemedel mot glaukom som kan kopplas till 

falltendens och fallskador. 

Läkemedel: Yrsel, 

svimning 

Trötthet, 

kraftlös 

Synstörningar Hypotoni Skakningar Muskelsmärta Svaghet 

Acetazolamid √ √      

Bimatoprost        

Brimonidin √ √ √     

Brinzolamid √ √ √  √ √  

Brinzolamid/Timolol   √ √    

Dorzolamid  √ √     

Dorzolamid/Timolol  √ √    √ 

Latanoprost        

Travoprost        

Timolol *√ *√ √ *√    

*Biverkningar i samband med användning av betablockerare 

 

Bilaga 1 - Resultattabell 8 – Biverkningar av övriga läkemedel som kan kopplas till falltendens och 

fallskador. 

Läkemedel: Yrsel, 

svimning, 

balans-

störningar 

Trötthet, 

dåsighet 

Ben-

skörhet 

Muskel-

svaghet 

Kramp, 

muskel-

smärta 

Darrningar, 

ofrivilliga 

muskelrörelser 

Hypo-

glykemi 

Prednisolon 

(syst. glukokortikoid) 

  √ √    

Darbapoetin alfa 

 (Vid anemier, EPO) 

    √   

Donepezil  

(demens) 

√ √   √   

Memantin  

(demens) 

√ √      

Rivastigmin  

(demens) 

√ √    √  



  

 

II 

Dipyramidol 

(trombocythämmare) 

√       

Ticagrelor 

(trombocythämmare) 

√       

*Pantoprazol 

(protonpumpshämmare) 

*√ *√   *√ *√  

Insulin       √ 

Allopurinol 

(gikt) 

√ √    √  

*Vid användning längre än tre månader kan nivåerna av magnesium sjunka i blodet vilket kan ge dessa 

biverkningar. 

 


