
Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

Terapiområde Parkinsons sykdom

FAKTA OM PARKINSONS 
SYKDOM
Parkinsons sykdom er en relativt 
 vanlig sykdom. Mellom 1 og 2 pro-
sent av befolkningen over 60 år 
utvikler  sykdommen. Medikamentell 
behandling er ofte veldig effektivt i 
mange år.

Vil du vite mer?
Nettsider
Norges Parkinsonforbund
www.parkinson.no

Spørsmål og svar-tjeneste
parkinson.no/tilbud-og-aktiviteter/
spørsmål-og-svar

Nasjonal kompetansetjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser:
sus.no/nkb

Helsekompetanse
helsekompetanse.no/kurs/
parkinsonmedisin

Trenger pasienter eller 
 pårørende noen å snakke 
med?
Parkinsontelefonen: 22 00 82 80

Likepersoner på parkinson.no

Pasientforening 
Norges Parkinsonforbund
www.parkinson.no

Tlf.: 22 00 83 08

Hvordan kan farmasøyter bidra?
• Gi pasienten god tid, stress forverrer symptomer.
• Gi beskjeder skriftlig og muntlig.
• Informer om at jern ikke skal tas samtidig med levodopa (halverer effekten av 

parkinsonmedisinen).
• Informer om faren for impulskontrollforstyrrelser.
• Obs! Blodtrykksmedisiner sammen med parkinsonmedisiner kan forsterke blodtrykksfall.
• Gi tydelig beskjed ved synonympreparater, så pasienten ikke tar dobbelt opp.
• Gi beskjed om viktigheten av å ta rett dose til rett tid.
• Gi beskjed om faren for vitamin B 12-mangel og vitamin D-mangel.
• Beskriver pasienten en vanskelig hverdag preget av parkinsonsymptomer? Be  pasienten 

ta opp med nevrologen om en avansert behandling (duodopa, apomorfin eller DBS) 
bør startes.

Medikamentell behandling
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til effekten av å starte tidlig med sykdomsmodulerende 
 behandling, men MAO-B-hemmere kan muligens utsette sykdomsutviklingen noe i tidlig fase 
og anbefales derfor til yngre pasienter i veiledende retningslinjer.   Symptomatisk behand-
ling bør startes når pasientens funksjonstap er hemmende. Medikamentell behandling av 
 P arkinsons sykdom har som formål å erstatte dopaminmangelen i hjernen som er for-
årsaket av sykdommen. Man starter behandling når pasienten er så hemmet at man ønsker 
 symptomlindring. Det finnes flere ulike symptomlindrende medikamentgrupper, viktigst er 
levodopa og dopaminagonister. 

Det finnes ikke en klar konsensus rundt bruken av de ulike medikamenter. Levodopa med 
dekarboksylasehemmer gir mest effektiv symptomlindring og gir minst bivirkninger på kort sikt. 
Levodopa tas vanligvis i tre eller flere doser per døgn. Levodopa kan imidlertid gi noe større 
risiko for motoriske komplikasjoner med varierende medikamenteffekt og ufrivillige bevegelser. 
Dette er mer vanlig hos unge pasienter. Det er derfor vanlig å starte med dopaminagonist 
hos unge (f.eks. < 60 år). Dopaminagonister gir mer søvnproblemer og nevropsykiatriske 
komplikasjoner, og ofte impulskontrollforstyrrelser (seksuell hyperaktivitet, tvangsshopping, 
gambling, spiseforstyrrelser, tvangshandlinger m.m.). Pasientene bagatelliserer ofte selv slike 
bivirkninger. Det er vanlig å starte med levodopa hos eldre og hos pasienter med uttalte 
motoriske symptomer.

COMT-hemmere kan brukes sammen med levodopa og forlenger effekten noe, dette er 
aktuelt hos pasienter med varierende medikamenteffekt gjennom døgnet. 

Parkinsons sykdom – hva bør du vite?
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Parkinsons sykdom er en kronisk degenerativ hjernesykdom som kjennetegnes ved  nevrontap 
i en liten del av mellomhjernen kalt substantia nigra. Disse  nevronene produserer signalstoffet 
dopamin og har en viktig funksjon i  hjernens motoriske system. Sykdommen medfører en 
dopaminmangel i basalgan gliene i hjernen. Sykdomsprosessen rammer i tillegg andre, 
ikke-dopaminerge deler av nervesystemet, spesielt ved lengre tids sykdom. Dette er årsak til 
at ikke- motoriske symptomer som søvnproblemer, depresjon, fatigue, ortostatisk h ypotensjon, 
seksuell dysfunksjon, vannlatingsproblemer og obstipasjon forekommer hyppig. Årsaken 
til Parkinsons sykdom er i de aller fleste tilfeller ukjent. Sykdommen debuterer oftest etter 
50 år og rammer menn noe oftere enn kvinner. De motoriske kjernesymptomene er nedsatt 
evne til å starte og gjennomføre viljestyrte bevegelser, og at bevegelsene blir langsommere 
(akinesi/bradykinesi), samt økt muskeltonus (rigiditet), og skjelving (hviletremor).


