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NYT FRA LÆGEMIDDELRÅDGIVNINGEN 

Kære kollega, 

Vi vil gerne give dig en hurtig og kortfattet information om aktuelle emner på lægemiddelområdet. 

Nyhedsbrevet er baseret på aktuelle spørgsmål til vores rådgivning. Hvis et eller flere emner har 

din interesse, kan du kontakte os og få tilsendt en kopi af de(t) pågældende svar.   

Har du spørgsmål om konkrete, kliniske problemstillinger vedrørende lægemidler, kan du kontakte  

 Lægemiddelrådgivningen 

Vagthavende 23280601 (alle hverdage 8-15)  

eller via mail KFA@auh.rm.dk  

Rådgivningen er vederlagsfri for alle læger i Region Midtjylland og i Region Nordjylland. 

 

Med venlig hilsen   Ledende overlæge Lars Peter Nielsen  

 

-----------------------------------------------------------------  
Fluconazol kan anvendes mod oral candidiasis hos patienter i Pradaxa behandling  

Den direkte thrombinhæmmer dabigatranetexilat (Pradaxa) er substrat for P-glycoprotein. 

Svampemidler som ketokonazol og itrakonazol er stærke hæmmere af P-glycoprotein, mens 

fluconazol tilsyneladende ikke hæmmer P-glykoprotein. Da miconazol (Brentan) er en kendt P-

glykoproteinhæmmer, og da der ikke foreligger data for mycostatin (Nystatin) må fluconazol med 

den nuværende viden anses for at være det bedste valg ved oral candidiasis hos patienter i 

pradaxabehandling. Fluconazol kan hos immunkompetente personer gives som en kort kur på  

100 mg én gang dagligt i 3 dage  

----------------------------------------------------------------- 
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Graviditetsinduceret kvalme og opkastning kan behandles med metoclopramid 

Et nyt dansk register-baseret kohortestudie fandt at forekomsten af medfødte misdannelser og 

spontan abort var den samme blandt 28.486 gravide der brugte metoclopramid i første trimester 

og i 113.698 gravide der ikke gjorde. Således bekræftes antagelsen om at metoclopramid ikke er 

fosterskadende og derfor om nødvendigt kan anvendes til gravide. 

---------------------------------------------------------------- 

Interaktion mellem amlodipin og simvastatin  

Samtidig administration af amlodipin og simvastatin kan resultere i en øget eksponering for 

simvastatin. Det vurderes ikke at være klinisk relevant ved en dosis på 40 mg simvastatin. Såfremt 

patienten har tålt kombinationen af 40 mg simvastatin og amlodipin gennem længere tid og er 

velbehandlet herpå, findes der ingen grund til at reducere simvastatin dosis eller skifte til et andet 

statin. 

 

---------------------------------------------------------------- 

Methylphenidat og graviditet/amning  

Risikoen for medfødte misdannelser ved terapeutiske doser af methylphenidat er ikke væsentligt 

øget, men datamængden tillader dog ikke at udelukke en let øget risiko. Laveste effektive dosis 

kan anvendes til kvinder, hvor methylphenidat har stor effekt på svær ADHD eller narkolepsi. 

Udskillelsen af methylphenidat i modermælk er så beskeden, at amning næppe udgør en risiko for 

barnet. 

---------------------------------------------------------------- 

P-piller og amning 

Ethinylestradiol og gestagenerne levonorgestrel, desogestrel eller drospirenon udskilles i ringe 

grad i mælken under amning. Ved ønske om anvendelse af p-piller under amning kan præparater 

indeholdende disse stoffer anvendes, men bør tidligst initieres 6 uger postpartum grundet øget 

thromboembolisk risiko og risiko for at hæmme mælkeproduktionen.  Man bør desuden holde sig 

til præparater indeholdende mindre end 30 µg ethinylestradiol dagligt. 


