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Ved lægemiddelordinationer skal tandlægen vurdere indikationen, 

kontraindikationer og risiko for bivirkninger samt tage stilling til mulige 

interaktioner med øvrige lægemidler og kosttilskud, som patienten 

anvender. 
                    Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 

Som tandlæge har man ret til at ordinere lægemidler, der bruges i 

forbindelse med forebyggelse eller behandling af tænder, mund og kæber. 
 

Bekendtgørelse af lov nr. 877 af 04/08/2011 om autorisation  

af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 

Bekendtgørelse nr. 1671 af 12/12/13 om recepter 

 

Som led i en aktuel behandling af en patient har læger, men ikke 

tandlæger, pligt til at indberette alle lægemiddelordinationer til FMK. 

Hvis en læge/tandlæge ikke ændrer i patientens lægemiddelordinationer, 

men blot kigger i FMK som led i behandlingen af patienten, har 

lægen/tandlægen som udgangspunkt udelukkende ansvar for at opdage 

åbenlyse fejl i lægemiddelordinationer fra andre læger/tandlæger. 

 Hvad der vil blive betragtet som en åbenlys fejl er individuelt og vil 

bero på en konkret vurdering. 

 Når lægen/tandlægen bliver opmærksom på en åbenlys fejl, har 

lægen/tandlægen pligt til at sikre, at den bliver rettet. 
 

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 
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ALLE bivirkninger ved et lægemiddel de første 2 år efter 

markedsføringstilladelse og ALLE bivirkninger ved lægemidler med skærpet 

indberetningspligt uanset, hvor længe det har været markedsført. 

 

Lægemidler med skærpet indberetningspligt: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/medicin-

med-skaerpet-indberetningspligt 

HEREFTER 

Alle alvorlige ELLER uventede bivirkninger, uanset hvor længe et 

lægemiddel har været markedsført. 
 

Bekendtgørelse nr. 381 af 09/04/2014 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioider og kørselsforbud: 

• Altid ved erhvervskørsel. 

• Altid ved injektion og supp. 

• Ved korttidsvirkende som ex.  

• Morfin (undtagen depotmorfin fx. Contalgin) 

• Oxycodon (undtagen depotpræparatet Oxycontin) 

• Tramadol * (undtagen depotpræparatet) 

Vejledning nr. 9264 af 10/06/2013 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 

2 

Ved en ALVORLIG BIVIRKNING forstås en bivirkning: 

• som er dødelig, livstruende  

• kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hidtidig 

hospitalsindlæggelse  

• som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller 

uarbejdsdygtighed  
• som er en medfødt anomali eller fødselsskade 

For tandlæger:  

Ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal som udgangspunkt 

ordineres af patientens læge.  

Når omstændighederne nødvendiggør udstedelse af lægemidler til 

behandling af patienters nervøsitet før tandbehandling, det være sig 

søvnløshed eller angsttilstande, skal der alene ordineres 

mindstepakninger og vælges præparater med kort halveringstid. Det 

samme gælder ved smertebehandling af akutte/ postoperative 

smertetilstande. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/medicin-med-skaerpet-indberetningspligt
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/medicin-med-skaerpet-indberetningspligt


 

 
 

PARACETAMOL 

Generelt bør smertestillende behandling primært bestå af paracetamol.   

Paracetamol har i normal dosering stort set ingen bivirkninger! 

Dosis Børn Voksne 

Terapeutisk Maks. 50 mg/kg/dag Maks. 4 g/dag 

Forgiftning (send 

patienten til læge) 

150 mg/kg 

Risikopatienter 75 mg/kg 

150 mg/kg (ca. 10 g) 

Risikopatienter 75 mg/kg 

 

 

 

 

Giftvirkningen forstærkes i risikopatienter, såsom: 

 Patienter med fejlernæring, anoreksi, AIDS, høj alder, kronisk alkohol 

misbrug 

 Længerevarende indtag af lidt for høje doser paracetamol 

 Samtidig indtag af medicin som interagerer, såsom:  

 Anti-epileptika: Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin 

 Medicin mod tuberkulose  

 HIV-medicin  

NSAID 

Ved smerter med samtidig inflammation, fx postoperative smerter, kan 

NSAID benyttes under hensyntagen til risikofaktorer, kontraindikationer og 

interaktioner. 

Bivirkninger ved NSAID:  

 Gastrointestinal blødning 

 Væskeophobning som kan forværre hypertension og hjertesvigt 

 Nyrepåvirkning 

 Øget risiko for AMI 

  

 

 

Undgå behandling med NSAID helt ved:  

 Svær kardiovaskulær sygdom 

 Patienter med nedsat nyrefunktion 

 Gravide i 1. og 3. trimester 

 Patienter i samtidig behandling med Lithium 

 Patienter i antikoagulationsbehandling  

Generelt bør NSAID kun anvendes i LAVEST MULIG EFFEKTIVE DOSIS 
og med KORTEST MULIG BEHANDLINGSVARIGHED  

FORGIFTNING MED PARACETAMOL: Maksimal døgndosis er 4 

gram, mens toksisk effekt er beskrevet helt ned til 7,5 gram. 
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Behandlingsalgoritme: 

Risikofaktorer NSAID 
Protonpumpehæmmer 
(PPI) 

Ingen risikofaktorer 
T. Ibuprofen  
<1200 mg/døgn 

Nej 

Tidligere ulcus el. GI blødning 
NB.>2 tidl. tilfælde 
kontraindiceret 
 
Alder >65 år 
 

Samtidig behandling med: 
• glukokortikoid 
• SSRI 

• Magnyl 

T. Ibuprofen  
<1200 mg/døgn 

Lansoprazol (30 mg), 
Omeprazol (20 mg), 
Pantoprazol (40 mg)  

er alle ligeværdige 
  
 Korte kure og symptom-

styret (”on demand”) 
behandling er tilstræk-
kelig hos de fleste 

patienter 
 

Kardiovaskulær sygdom eller 
risiko herfor 

T. Naproxen  
500 mg/døgn 

Ja, som i feltet ovenfor 

                                                                                                                                              

OPIOIDER 

Tramadol 

 ”Svagt” virkende opioid 

 50 mg tramadol = 10 mg morfin 

 Giver bivirkninger på niveau med stærke opioider 

 

Vigtige interaktioner med tramadol: 

Lægemiddel Konsekvens Håndtering 

Marevan Øget INR/blødningsrisiko Hyppigere INR måling 

Cymbalta, Xeristar 
Nedsat analgetisk effekt, 
serotonin toxicitet* 

Undgå kombinationen 

SSRI – fluoxetin, 
paroxetin 

Nedsat analgetisk effekt,  
serotonin toxicitet* 

Undgå kombinationen 

SSRI – citalopram, 

escitalopram, sertralin 
Serotonin toxicitet* Informér om bivirkninger 

Terbinafin Nedsat analgetisk effekt Undgå kombinationen 

Zyban Øger risiko for kramper Forsigtighed ved epilepsi 

Serenase, nozinan, 

trilafon 
Nedsat analgetisk effekt 

Overvej andet 

anagetikum 

Mirtazapin, venlafaxin Serotonin toxicitet* Informér om bivirkninger 

*Serotonin toxicitet: agitation, tremor, klonus, hyperreflexi, svedtendens 
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Ved smerter, som ikke kan behandles sufficient med paracetamol, 

rekommanderes tramadol frem for kodein: 

 kodein har kortere virkningsvarighed end tramadol 

 giver hyppigt forstoppelse  

 



 

 
 

 

Kodein: (anvend ikke) 

Vær opmærksom på, at ca. 10 % af befolkningen ikke kan 

omsætte kodein eller tramadol, og dermed ikke har effekt heraf.  

Ved svær nyresvigt kan med forsigtighed anvendes tramadol, 

hvorimod kodein frarådes. 

 

BENZODIAZEPINER 

Angst og uro:  

 1. valg: Oxazepam (halveringstid 10 timer).   

 2. valg: Diazepam (halveringstid 72 timer – forlænget hos ældre  

over 75 år  

 

 

 

Konsekvenser for tandbehandling: 

Magnyl, clopidogrel monoterapi 

 Ikke øget blødningsrisiko ved tandekstraktion 

 Bør ikke seponeres/pauseres 

Kombinationer (Magnyl + en anden trombocythæmmer som Brilique, 

clopidogrel) 

 Ved AMI/stent indenfor 1 år må de kun pauseres efter kontakt til 

kardiolog  

Vitamin K antagonister, ex Marevan® 

 Hvis muligt, så aftal med patienten, at de får målt INR få dage inden 

tandlægebesøg (Tandlæger må ikke selv foretage disse prøver) 

 Minimal øget blødningsrisiko ved INR < 3.0 

 Mindre mundhulekirurgi og tandekstraktion kan foretages uden 

pausering, når INR < 3.0 

 Topiske midler, herunder tamponer vædet i tranexamsyre eller 

mundskylning med 5% tranexamsyreopløsning, ex Cyklokapron® kan 

bruges uden risiko for tromboser og med god effekt på lokale 

blødninger 

NOAK: Pradaxa, Xarelto, Eliquis 

 Kan ikke monitoreres med INR! 

 Pausér, hvis du ville pausere ved Marevan 
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Benzodiazepiner er KUN til korttidsbehandling pga.  

udvikling af afhængighed. 

Halv dosis til ældre! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibiotikaprofylakse kan herudover overvejes ved større indgreb til 

udvalgte patienter med ex 

 Ledproteser og samtidig reumatoid artritis, hæmofili, 

immunsuppression med neutropeni 

 Raske med fraktur og knoglekirurgi 

 Immunsupprimerede som HIV-patienter og nogle cancerpatienter 

Dosis er som ved endokarditisprofylakse. 

 

  

Profylaktisk administration af antibiotika 

 Antibiotika gives kun ved indgreb i mundhulen med risiko for 

blødning 

 

 Antibiotika anvendes profylaktisk ved følgende hjertesygdomme 

med risiko for endocarditis:  

 Tidligere endocarditis 

 Kunstige hjerteklapproteser  

 Visse medfødte hjertesygdomme 

 

 Personer med øget risiko for endokardit vil som regel få besked 

om dette i forbindelse med ophold på sygehuset! 

 

 Dosering: 

 Voksne: Amoxicillin 2 g x 1 en time før indgreb 

 Børn: Amoxicillin 50 mg/kg p.o 1 time før indgreb 

 

 Ved penicillinallergi:   

 Voksne: Clarithromycin 500 mg x 1 en time inden 

indgrebet 

 Børn: Clarithromycin 7,5 mg/kg p.o en time før og  
6 timer efter indgreb  
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Antibiotikum Interaktioner  Andet  

Penicillin Warfarin, øger INR OK til gravide 

Metronidazol  Warfarin, øger INR. Alkohol OK til gravide 

Erythromycin* 
Kraftig hæmmer af CYP3A4,  
OBS QT-forlængelse og 
hjerterytmeforstyrrelser 

OK til gravide 
Mange gastrointestinale 
bivirkninger 

Clarithromycin Moderat hæmmer af CYP3A4  Få data på gravide 

Roxithromycin 
Kraftig hæmmer af CYP3A4, OBS 
QT-forlængelse og 
hjerterytmeforstyrrelser 

Få data på gravide 

Azithromycin 
OBS QT-forlængelse og 

hjerterytmeforstyrrelser 
OK til gravide 

Se mere på www.interaktionsdatabasen.dk  

*) Obs, der er flere gastrointestinale bivirkninger ved erythromycin end ved de øvrige 

makrolider 

Hvis muligt, sanering af risikofaktorer:  

 Rygestop, kost, mundhygiejne, protesetilpasning, 

inhalationsbehanding mv 

Farmakologisk behandling: 

 Podning bør overvejes ved behandlingssvigt (Obs stigende resistens 

specielt overfor fluconazol)  

 Brug primært lokal behandling  

 Brug det smallest virkende 

Lægemiddel Adm.form Dosering Interaktioner Andet 

Brentan 

(miconazol) 

Gel 

Creme 

X 4 i 4 

uger 

Hæmmer 3A4. ex 

statiner, marevan 

OK til 

gravide 

Mycostatin 

(nystatin) 

Oral susp. 100.000 

IE X 4  

i 4-6 uger 

Ingen betydende OK til 

gravide 

Fluconazol Tablet 

Oral susp. 

100 mg i 

3 dage 

evt. 

længere 

Hæmmer CYP2C9 

og i moderat grad 

CYP3A4 men 

dosisafhængigt 

OK til 

gravide i lav 

dosis 

Itraconazol Tablet 100 mg i 

2 uger 

Stærk hæmmer af 

CYP3A4 og P-

glucoprotein 
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http://www.interaktionsdatabasen.dk/


 

 
 

Alle lægemidler med en anticholinerg virkning kan medføre mundtørhed. 

Bivirkningen forstærkes med antallet af disse lægemidler. De vigtigste er: 

 alle antipsykotika 

 alle tricykliske antidepressiva (eks amitriptylin, nortriptylin) 

 lægemidler mod overaktiv blære (eks Detrusitol®, Vesicare®) 

 centralstimulerende (eks methylphenidat®, Strattera®) 

Meld en bivirkning: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-

bivirkning/mennesker.aspx 
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http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning/mennesker.aspx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning/mennesker.aspx

