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Nyheder om lægemidler

Medicin til praksis  
– sådan undgår du at bruge dit CPRnummer ved bestilling
Her får du en vejledning til, hvordan du bestiller medicin til din 

lægetaske/praksis, uden at medicinen bliver registeret på dit 

CPRnummer, som noget du personligt får:

1. Gå til www.fmkonline.dk

2. Log på med dit ”erhvervslogin”

3. Nedenstående skærmbillede fremkommer  

 Tryk på ”Recept til brug i praksis”

4. Nedenstående skærmbillede fremkommer. Udfyld ”navn på   

 lægemiddel”, ”pakning”, ”genudlevering” og afslut med ”Opret”

Se en oversigt over de lægemidler du kan rekvirere på regio

nens regning her: gå til www.sundhed.dk og søg på ”Positivlisten 

med vejledninger”.

Tilskudsændringer for AT-2 i 2010 
– hvad var konsekvenserne?

Ny forskning støttet af Hjerteforeningen konkluderer, at der 

ikke var flere patienter, der stoppede med deres behandling 

som følge af de ændrede tilskudsregler for angiotensin2 

antagonister (AT2) tilbage i november 2010. 

Studiet tyder også på, at tilskudsændringerne førte til et  

fald på 20 procent i antallet af hjertesvigtpatienter, som får 

optimal dosis af de pågældende lægemidler. Der kan dog 

også være andre grunde til, at patienterne ikke får fuld  

dosis, fx at de har oplevet bivirkninger. 

Læs mere om studiet her: 

https://www.hjerteforeningen.dk/nyheder__udgivelser/

nyhedsvisning/?newsid=1297

	  

	  



Basislisten 2014-2015 er udkommet  
– få den før din nabo
Basislisten angiver forslag til førstevalg for ukomplicerede patienter ved de mest 

almindelige indikationer i almen praksis. Basislisten er vedtaget af det regionale 

læge middelråd og implementeres i sygehusenes rekommanda tionslister med  

henblik på at sikre rationel farmakoterapi i begge sektorer.

Basislisten er vedlagt nyhedsbrevet som lamineret A4ark, og er også trykt som  

en lille bog til kittellommen. Der kan bestilles flere eksemplarer hos læge  

 middelteamet, farma ceut Kirstine Mindegaard Gommesen på kmg@rsyd.dk 

Basislisten kan også ses på www.sundhed.dk og tilgås med en knap fra de  

forskellige lægesystemer i almen praksis.
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Samarbejde med kommunen om medicinhåndtering 
– FAQ til lægemiddelteamet
Embedslægeinstitutionen har hjulpet os med at besvare føl

gende spørgsmål, som vi ofte bliver stillet. Hvis du har yderligere 

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Embedslægeinsti

tutionen på telefon 72 22 79 50 eller email sesyd@sst.dk

SPØRGSMÅL
Hvor mange gange om året skal et plejecenter dokumentere, 

at der er foretaget afstemning af medicinlister og medicin

gennemgang i samarbejde med borgerens egen læge?

SVAR
Der er ingen krav til hyppigheden af hverken medicinafstem

ning eller medicingennemgang, men der er krav om, at pleje

hjemmene og hjemmesygeplejen registrerer datoen for medi

cingennemgangen i borgerens sundhedsfaglige dokumentation.

SPØRGSMÅL
Er det tilladt at bruge fax i kommunikationen mellem lægehus 

og plejecenter, når der udveksles personoplysninger?

SVAR
Ja, hvis man sikrer sig, at det er den rigtige modtager, der er i 

den anden ende når det sendes, så papirerne kun ses af dem, 

der har noget med sagen at gøre. 

SPØRGSMÅL
Må plejecentre og bosteder have et akutskab med receptpligtig 

medicin, som ikke er ordineret til specifikke patienter, men som 

kan anvendes ved behov og efter telefonisk samtale med en 

(vagt)læge?

SVAR
Der er ikke bestemmelser om, på hvilken måde en læge opbe

varer sin medicin til brug i praksis, udover at lægen er ansvarlig 

for, at medicinen opbevares forsvarligt. Juridisk er der således 

ikke noget til hinder for, at en læge kan ordinere medicin til 

brug i praksis og eventuelt beslutte,  at denne medicin skal  

opbevares et andet sted, f.eks. på det lokale plejecenter.

Lægemidlerne må kun anvendes efter en konkret lægeordina

tion. Ordinationen skal indføres i patientens journal, ligesom 

lægen skal føre optegnelser over, hvem der har fået medicinen 

ordineret. 

En vagtlæge kan principielt set fungere som den praktiserende 

læges vikar ved behandlingen af patienter, men generelt er det 

ikke hensigtsmæssigt, at andre læger har mulighed for at ordi

nere fra lægens medicindepot, ligesom det ikke er hensigts

mæssigt, at en læge har medicindepoter flere steder. 

Et egentligt medicindepot på et plejehjem kan eventuelt være 

hensigtsmæssigt enkelte steder i landet på grund af særlige 

geografiske og organisatoriske forhold, fx på en ø uden læge

betjening. Medicin, der er ordineret til en konkret patient, må 

ikke lægges i lægens medicindepot. 

Hvor injektionsbehandling gives af plejehjemmets personale, 

bør der på plejehjemmet forefindes adrenalin, som må betrag

tes som nødberedskab og ikke akut medicindepot.

?

Anbefaling
Stoftype

Forslag til førstevalgGenerisk navn (eksempel på handelsnavn)HYPERTENSIONThiazid
ACE-hæmmer (evt. kombineret  med hydrochlorthiazid) 
 

AT-2-antagonist (evt. kombineret med hydrochlorthiazid)
Ca-antagonist m. vaskulær effekt

Bendroflumethiazid m. KCl (Centyl Mite m. KCl)Ramipril eller 
Enalapril eller
Lisinopril eller 
Trandolapril
Losartan eller
Candesartan
Amlodipin

STABIL ANGINA PECTORIS (SAP) OG AKUT KORONAR SYNDROM (AKS)Trombocythæmmer 

Statin

Beta-blokker, selektiv
Hurtigvirkende nitrat 
Nitrat m. protraheret virkningCa-antagonist m. vaskulær effekt

Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl)Ticagrelor (Brilique) 
Simvastatin
Atorvastatin
Metoprololsuccinat
Glycerylnitrat (Nitroglycerin) Isosorbidmononitrat (Imdur)Amlodipin

HJERTEINSUFFICIENSACE-hæmmer
 
 

AT-2-antagonist 

K-besparende diuretika 
Loop-diuretika
Beta-blokker, selektiv

Beta-blokker (alfa + beta) 

Ramipril eller 
Enalapril eller 
Lisinopril eller 
Trandolapril
Losartan eller 
Candesartan
Spironolacton (Spirix)
Furosemid
Metoprololsuccinat depottabl. ellerBisoprolol eller 
Carvedilol

 NON-VALVULÆR ATRIEFLIMMERVitamin K-antagonist 
Beta-blokker, selektiv
Ca-antagonist m. kardial effektHjerteglykosid

Warfarin (Marevan)
Metoprololsuccinat eller
Verapamil 
Digoxin

APOPLEKSI OG TCI
Trombocythæmmer
Statin 

Sek. profylakse: 
Clopidogrel 
Simvastatin
Atorvastatin
For blodtrykket: 
Se under “Hypertension”

HYPERLIPIDÆMIStatin
Simvastatin
Atorvastatin

ASTMAInhalationssteroid 
Beta-2-agonist, korttidsvirkendeBeta-2-agonist, langtidsvirkende

Budesonid (Giona Easyhaler)Salbutamol (Buventol Easyhaler) Formoterol (Formo Easyhaler)
KOLRygestop: 

Beta-2-agonist, langtidsvirkendeBeta-2-agonist, korttidsvirkendeAntikolinergikum, langtidsvirkende Inhalationssteroid

Nikotinlægemidler 

Formoterol (Formo Easyhaler) Salbutamol (Buventol Easyhaler) Tiotropium (Spiriva inhal.pulver)Budesonid (Giona Easyhaler)MAVESYRERELATEREDE FORSTYRRELSERProtonpumpehæmmer (PPI) Omeprazol eller 
Lansoprazol eller
Pantoprazol

Anbefaling
Stoftype

Forslag til førstevalgGenerisk navn (eksempel på handelsnavn)INFEKTIONER
V-penicillin

Makrolid
 
 
Sulfonamid
Penicillin med virkning primært  på gramnegative bakterier 

Antiviralt middel

V-penicillin
Penicillin kombineret med  beta-lactamasehæmmer

Luftveje: 
Phenoxymethylpenicillin (Primcillin) Ved penicillinallergi vælges:Roxithromycin

Urinvejsinfektion, ukompliceret: Sulfamethizol
Pivmecillinam (Selexid)

 
Hud:
Klorhexidin sæbe/creme 

Infektion med herpes virus: Valaciclovir

Opblussen i KOL:
Phenoxymethylpenicillin (Primcillin) Amoxicillin/clavulansyre

DIABETES TYPE 2Biguanid
Insulin Metformin

Insulin – human
OSTEOPOROSECalcium + D-vitamin 

Bisfosfonat Calcium + D-vitamin
Alendronat (ugetablet)

PROSTATAHYPERPLASIAlfa-blokker 
(mod vandladningsbesvær)
5α-reduktasehæmmer 
(reduktion af prostatavolumen)

Alfuzosin
Doxazosin

Finasterid

SMERTENon-opioid
NSAID
Svagt virkende opioid 
Stærkt virkende opioid 

Paracetamol
Ibuprofen 
Tramadol
Morfin (Contalgin)
Oxycodon 

MIGRÆNE 
Non-opioid 

NSAID 
Triptan  
  

Beta-blokker, selektiv

Akut: 
Paracetamol eller
Acetylsalicylsyre Komb. (Treo) eller Ibuprofen 
Sumatriptan (tabletter)

Profylakse: 
Metoprololsuccinat

DEPRESSIONSSRI
Sertralin

P-PILLER2. generations  p-pille Levonorgestrel/ethinylestradiol (Malonetta)Spørgsmål og ændringsforslag mailes til kmg@rsyd.dkFor yderligere kommentarer henvises til Den Nationale Rekommandationsliste fra  
Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) samt til www.basislisten.dk
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Basisliste 2014-2015
•	Præparaterne er valgt ud fra kriterierne dokumentation, effekt, bivirkninger og pris. 

Anbefalingerne følger den Nationale Rekommandationsliste fra Institut for Rationel  
Farmakoterapi (IRF). 

•	Listen giver forslag til førstevalg af lægemidler hos ukomplicerede patienter inden  
for de mest almindelige indikationsområder. Basislisten er opdelt efter indikationer  
og er implementeret på regionens sygehuse.•	Listen er udarbejdet af Lægemiddelkomiteen for almen praksis. Den har været i høring  

hos sygehusenes lægemiddelkomiteer, relevante specialeråd i Region Syddanmark,  
PLO Syddanmark, HEKLA (Hospitalsenhed til Kvalitetssikring af Lægemiddelanvendelse, 
OUH) og IRF. Basislisten er godkendt af det regionale lægemiddelråd den 4. juni 2014.

•	Den trykte liste revideres én gang årligt, mens løbende ændringer kan ses i nyhedsbrevet 
“Nyheder om lægemidler” og på sundhed.dk•	På basislisten angives eksempler på handelsnavne, såfremt der ikke forhandles præpa-
rater under det generiske navn.



Hvilke antipsykotika kan  
anvendes under graviditet? 
– eksempel på spørgsmål til 
lægemiddelinformationen

Mange faktorer spiller en rolle for valg af antipsykotika til en 

gravid. Olanzapin bør, ud fra mængden af safety data (1000 

eksponerede), betragtes som førstevalg ved antipsykotisk be

handling under graviditet. Risperidon/quetiapin/perphenazin 

(400500 eksponerede for hvert præparat) kan safetymæssigt 

betragtes som ligeværdige alternativer.

SPØRGSMÅL
En kvinde i behandling med paliperidon depotinjektioner  

(Xeplion) planlægger graviditet. Psykiateren efterspørger  

information om hvilke antipsykotika, der kan anvendes under 

graviditet. Kvinden vil gerne fortsætte med depotinjektioner.

SVAR
Paliperidon er risperidons aktive metabolit.  Når paliperidon  

gives som depotinjektion vil aktivstoffet frigives i mindst 4 

måneder efter injektionen. Halveringstid 2549 dage. Der er 

ikke fundet humane data på paliperidon i forbindelse med gra

viditet. Paliperidon bør derfor ikke anvendes under graviditet.

Behandling med antipsykotika til gravide bør foregå i samar

bejde med en speciallæge i psykiatri. Andre faktorer end 

mængden af safety data, kan spille en væsentlig rolle i behand

lingsvalget. Det kan være  komplians og adherens, individuelt 

behandlingsrespons og uhensigtsmæssig metabolisk bivirk

ningsprofil. Nedenstående  anbefalinger vil også afspejles i den 

nye guideline fra Dansk Psykiatrisk Selskab, ”Psykofarmako

logisk behandling af gravide og ammende” som udkommer i 

løbet af efteråret 2014.

Perphenazin har igennem mange år været førstevalg ved anti

psykotisk behandling under graviditet på grund af mængden af 

safety data (omkring 500 eksponerede graviditeter). Perphena

zin tabletter er ikke længere markedsført i Danmark men kan 

rekvireres på udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Mængden af data er siden vokset for andre antipsykotika. For 

olanzapin er der således nu data for over 1000 eksponerede 

graviditeter uden tegn på overhyppighed af uønsket foster

påvirkning. Ud fra mængden af safety data bør olanzapin der

for betragtes som førstevalgspræparatet. 

For risperidon og quetiapin er der nu data på 400500 gravidi

teter for hvert præparat og disse må, sammen med perphena-

zin, betragtes som ligeværdige andetvalgspræparater i safety 

sammenhæng. 

For alle 4 præparater gælder, at der ikke er tegn på overhyp

pighed af uønsket fosterpåvirkning. For risperidon/quetiapin/

perphenazin kan en mindre øget risiko dog ikke udelukkes  

(på grund af den mindre datamængde). 

Ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer i nyfødte, hvor 

mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje 

trimester af graviditeten har været rapporteret. Der har været 

beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, 

respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende 

sværhedsgrad og varighed. I de fleste tilfælde var der mange 

andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale kompli

kationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinens

symptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 

I alle tilfælde bør den lavest mulige effektive dosis tilstræbes, 

eventuelt vejledt af monitorering af plasmakoncentationen.

Fortsættes på bagsiden u
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Spørgsmål til Lægemiddelinformationen ved  
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH  

Telefonisk henvendelse:  
Hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00  
Telefon 20 22 88 55. E-mail: li@health.sdu.dk



Depotbehandling anbefales som udgangspunkt ikke under  

graviditet. Efter injektion af et depotpræparat frigives aktiv

stoffet kontinuerligt til det systemiske kredsløb. Det vil derfor 

ikke være muligt at gennemføre en hurtig dosisjustering, f.eks. 

ved behov for dosisreduktion. Ligeledes vil der gå længere tid 

efter en dosisjustering , før plasmakoncentrationen kommer i 

steady state og en evaluering (TDM) af plasmakoncentrationen 

kan udføres.

Konklusion
 • Olanzapin bør, ud fra mængden af safety data (1000  

eksponerede), betragtes som førstevalg ved antipsykotisk 

behandling under graviditet. Risperidon/quetiapin/per

phenazin (400500 eksponerede for hvert præparat) kan 

safetymæssigt betragtes som ligeværdige alternativer. 

 • Paliperidon bør ikke anvendes under graviditet pga. util

strækkelige data. 

 • Behandling med depotpræparater bør som udgangspunkt 

undgås. 

 • Behandling med antipsykotika til gravide bør foregå i sam

arbejde med en speciallæge i psykiatri. Andre faktorer end 

mængden af safety data, kan spille en væsentlig rolle i  

behandlingsvalget. Det kan være komplians og adherens,  

individuelt behandlingsrespons og uhensigtsmæssig meta

bolisk bivirkningsprofil. 

 • I alle tilfælde bør den lavest mulige effektive dosis  

til stræbes, eventuelt vejledt af plasmakoncentrations

bestemmelser. 

Region Syddanmark
Damhaven 12 . 7100 Vejle 
Tlf. 7663 1000

regionsyddanmark.dk

Nyhedsbrevets redaktion: 

Bente Overgaard Larsen, farmaceut – Merete Willemoes Nielsen, 

farmaceut – Kirstine Mindegaard Gommesen, farmaceut – 

Palle Mark Christensen, praktiserende læge og klinisk farmakolog  

– Jens Ehlers, praktiserende læge, – Lars Kensmark,  

praktiserende læge  

Henvendelse til: 

Merete W. Nielsen på tlf. 7663 1408, fax 7663 1505 eller  

e-mail: merete.willemoes.nielsen@rsyd.dk
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