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Nyheder•om•lægemidler

Fokus på antibiotikaordinationer
Skrevet af netværksgruppe bestående af 6 farmaceuter fra  

henholdsvis Vojens, Bolbro, Give, Gråsten, Kolding Sønderbro og 

Vejle Løve Apotek. Kontaktperson: HelleMia Fobian Lea (Vejle 

Løve Apotek), email: helle_mia@stofanet.dk

Apotekerne•skal•lovmæssigt•registrere•og•dokumentere•recept-

korrektioner•og•har•dagligt•dialog•med•læger•for•at•afklare••

ordinationer•og•dermed•bidrage•til•øget•patientsikkerhed.

En•netværksgruppe•bestående•af•6•farmaceuter•fra•apoteker•i•

Region•Syddanmark•har•i•en•periode•på•to•måneder•indsamlet•

receptinterventioner•på•antibiotika•til•systemisk•brug.•Formålet•

var•at•skabe•opmærksomhed•om•de•hyppigst•forekommende••

interventioner•af•klinisk•karakter.••

Materialet•består•af•74•antibiotikarecepter•fra•alment•praktise-

rende•læger•samt•52•fra•vagtlæger,•i•alt•126•recepter.•De•regi-

strerede•korrektioner•er•foretaget•efter•dialog•med•læge.•Inter-

ventionstyper•og•opmærksomhedspunkter•ses•i•tabellen.

Interventionstype Antal Opmærksomhedspunkter

Forkert•styrke 23 OBS•på•lægemidler•med•samme•navn,•
som•findes•i•flere•styrker•(fx•Primcillin)

Forkert•dosering 50 OBS•på•dosering•til•børn•efter•vægt•og•
dosisinterval•(ofte•ses•underdosering)•

Forkert•
mængde/antal

22 OBS•på•at•mængde•af•mikstur•og•antal•
tabletter•svarer•til•kurens•længde

Forkert/uspecifik••
indikation

19 Angiv•specifik•indikation•(usikkerhed•
opstår•ofte•hos•især•småbørnsforældre•
ved•forkert•eller•upræcis•indikation)

Andet 12

Antibiotika til 
børn – IRF har 
lavet anbefalinger 
til almen praksis

IRFs månedsblad fra marts 2014 omhandler anti-
biotika til børn ved de indikationer der er relevante 
for almen praksis.

I netversionen af bladet findes ligeledes tabeller 
med doseringsforslag for flydende antibiotika til 
oralt brug.

Find bladet og tabellerne på www.irf.dk  
¬ Antibiotika til børn (højre side af skærmbilledet)

immunsystem, kromosomsygdom, hjertesygdom og tidligere præma-ture.

Purulent konjunktivit
Hovedparten skyldes virale infektio-ner, primært adenovirus, hvis smitte-risiko er mild til moderat og er årsag til mange af de epidemier, der fore-kommer hos børn. Vandigt flåd og/el-ler svær rødme tyder på virus. langt de fleste bakterielle og virale konjunk-tivitter er selvlimiterende. Spontan re-mission forekommer hos ca. 65 % in-den for 2-5 dage. Man kan forsøge med afvaskning af øjenlågene flere gange dagligt. Endvidere kan skift af pudebetræk og brug af engangspapir-servietter anbefales. 
Hvis der ikke ses bedring efter en uge, kan behandling med AB overve-jes ved fortsat pusflåd. Bakterielle in-fektioner er oftest udløst af H. influen-zae, pneumokokker og Staphylococ-cus aureus. AB-valg baseres ofte på et empirisk grundlag, og der er ikke evidens for, at der er forskel i klinisk behandlingseffekt mellem forskellige AB til lokalbehandling.

I Danmark anvendes primært klor-amfenikol og fusidinsyre. Kloramfeni-kol bruges i mange lande, da der er få rapporter om resistensproblemer, og risikoen for udvikling af aplastisk anæmi er minimal. Der er ikke fundet signifikant forskel på effekt af kloram-fenikol og fusidinsyre. Dog er compli-ance for fusidinsyre bedre, fordi man kan dosere færre gange i døgnet Ved brug af kloramfenikol-salve kan man nøjes med administration 3 gange dagligt. Tobramycin (Tobrex) findes som øjendråber og vurderes at have den samme kliniske effekt som fusi-dinsyre og kloramfenikol. Der er  rapporteret om begyndende resi- stens mod fusidinsyre, især ved in-fektion med S. aureus. Tidligere var fusidinsyre en del dyrere end kloram-fenikol, men aktuelt er der kun en mindre prisforskel mellem de 2 præ-parater. Tobrex koster aktuelt det samme som de øvrige omtalte præpa-rater.

Hos nyfødte børn skyldes konjunk-tivitis oftest en manglende åbning af tårekanalerne, som får sekret til at ophobe sig i øjenkrogen. Dette er sjældent behandlingskrævende, men kan blot aftørres med en ren serviet med lidt saltvand og forsigtig masse-ring af tårekanalen. Ved voldsomt pusflåd og ved rødme af konjunktiva bør der podes fra pus til dyrkning (inkl. gonokokker) samt foretages podning fra konjunktiva til PCR for  chlamymdia.
Chlamydiakonjunktivit skal be-handles med et oralt makrolid, og barnet bør kontrolleres af øjenlæge.

Urinvejsinfektioner 
Urinvejsinfektioner deles i øvre (pye-lonefritis) og nedre (cytisits) infektio-ner:
• Øvre – pyelonefritis involverer ofte nyreparenkymet
• Nedre – cystitis er en overfladisk infektion i blærens og urethras slimhinde

NB: Urinvejsinfektioner hos børn < 2 år defineres altid som en øvre UVI/ pyelonefrit.
Urinvejsinfektion foreligger, når der er symptomer (beskrevet neden-for), bakteriuri og leukocyturi.Midtstråleurin kræver afvaskning og urinopsamling i sterilt bæger.

Stix:
• leukocyturi (stix positiv for leuko-cytter og/eller >10 leukocytter /synsfelt med mikroskopi) støtter diagnosen

• Nitrit. Korrekt opsamlet urin posi-tiv for nitrit tyder stærkt på urin-vejsinfektion, negativ nitrit ude-lukker det ikke. Ved mistanke skal altid foretages urindyrkning, uan-set resultat af stix

Bakteriuri foreligger ved: • Vækst af >105 bakt/ml af samme bakterie i 2 korrekt opsamlede midtstråleuriner
• Vækst af 104 bakt/ml kan i nogle tilfælde være udtryk for vækst, og prøven bør gentages

Blandingsflora må uanset mængde betragtes som forurening.
Poseurin kan som udgangspunkt ikke bruges.

Øvre urinvejsinfektion har forskelligt symptombillede afhængig af barnets alder:
• Spædbørn < 3 mdr.: Uspecifikke tegn på systemisk infektion. Gyl-pen og dårlig trivsel. Intoksike-rede, sepsisprægede, med acidose og elektrolytforstyrrelse. Oftest forhøjet CRP

• Børn < 2 år: Ofte højfebrile, pjev-sede, irritable med nedsat appetit, evt. opkastninger. Ildelugtende urin
• Børn > 2 år: Feber >38,5 °C, sig-nifikant forhøjet CRP, flanke/abdo-minale smerter, evt. dysuri og pol-lakisuri

• Flankeømhed først hos børn > 5 år

Øvre urinvejsinfektion (pyelonefritis) hos børn bør henvises til børneafde-ling til i.v.-behandling (ampicillin og aminoglykosid).

Nedre urinvejsinfektion (cystitis) (børn > 2 år):
Ikke påvirket almentilstand, feber < 38,5 °C, lav CRP, oftest symptomer med dysuri, pollakisuri, natlig inkonti-nens, mavesmerter, nedsat appetit og hæmaturi. 

Escherichia coli er den hyppigste årsag til cystitter i alle aldre (> 80 %), efterfulgt af Klebsiella, Proteus, 
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Purulent konjunktivit

Fusidinsyre øjendråber 1×2 til behandlingseffekt, ellerKloramfenikol øjendråber 1×6 til behandlingseffekt, ellerTobrex øjendråber 1×2 til behandlingseffekt til børn > 1 år
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Både nationalt og internationalt er der 

i disse år stor fokus på, at der bør an-

vendes så smalspektret antibiotikum 

(AB) som muligt. Artiklen omfatter 

behandling af nogle af de almindeligst 

forekommende infektioner i almen 

praksis. Udover forslag til valg af AB 

er det angivet, om det valgte AB fin-

des som mikstur, om mikstur kan 

fremstilles magistrelt samt forslag til 

børnedoseringer ved flydende formu-

leringer (se tabel 1 og 2 i artiklen på 

www.irf.dk). 

Almindelig phenoxymethylpenicillin 

(penicillin V) smager bittert og kan 

derfor indimellem være vanskeligt at 

administrere til børn. Dette bør dog 

ikke foranledige skift til et mere bred-

spektret penicillin. Penicillin V er syre-

stabilt og kan opblandes i små mæng-

der saft, juice, cola etc. Endvidere kan 

smagsløgene dæmpes ved at lade 

barnet sutte på en isterning, inden 

medicinen gives. Hvis tabletter benyt-

tes, må de gerne knuses og opblan-

des i fx lidt yoghurt, Nutella eller is. 

En undtagelse er dispergible tabletter, 

der er lavet til at blive absorberet di-

rekte fra mundhulen, fx amoxicillin. 

De fleste børn vil være i stand til at 

sluge en tablet fra 3-4 års alderen. 

Man kan træne indtagelse af tabletter 

med M&M’s, Tic-Tac pastiller ect. Ka-

ster barnet op en halv time eller mere 

efter indtagelse af medicinen, skal ad-

ministrationen ikke gentages, da AB 

absorberes relativt hurtigt fra ventrik-

len. 
Reaktioner på penicillin og andre 

AB er hyppigt forekommende, ikke 

mindst pga. deres udbredte anven-

delse. I en uselekteret patientpopula-

tion antages ca. 5-10 % at have 

anamnestisk penicillinallergi, men i 

undersøgelser har dette kunne af-

kræftes i ca. 85 % af tilfældene. Kun 

1-3 % af patienter med anamnestisk 

penicillinallergi får konstateret type 

1-allergi. Ved alvorlige hudreaktioner, 

anafylaksi eller anden mistanke om 

penicillinallergi bør barnet henvises til 

udredning med måling af specifikt IgE 

og evt. efterfølgende provokations-

test.

Akut otitis media (AOM) 

Øvre virale luftvejsinfektioner er langt 

den hyppigste årsag til AOM. Bakte-

rieudløst AOM skyldes overvejende 

pneumokokker (> 40 %), hvoraf > 90 

% er følsomme for penicillin V, efter-

fulgt af Gruppe A-streptokokker (ca. 5 

%), der altid er følsomme for penicil-

lin V. Både H. influenzae og B. catar-

rhalis har ofte lav virulens og høj 

spontan remission og skal som regel 

ikke behandles. Der er publiceret 

mange randomiserede kontrollede 

studier, metaanalyser og et Cochrane-

review, der sammenholder effekten af 

AB med placebo. Det primære ende-

punkt i disse studier er symptomfri-

hed, målt på smerter og feber. Fælles 

for disse studier er, at børn < 2 mdr. 

er ekskluderet, samt at antallet af 

børn > 12 år er få. Desuden er alment 

påvirkede børn ekskluderet. Børn > 6 

mdr. kan som regel ses an uden AB. 

Spontan bedring inden for 24 timer 

Antibiotika til børn − anbefalinger til almen praksis
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Tabeller i netversionen

Se tabel med doseringsforslag til 

børn og oversigt over flydende anti-

biotikapræparater på www.irf.dk

Akut otitis media

Penicillin V 50 mg (85.000IE)/kg/ døgn fordelt på 3 doser i 5 dage 

NB! Ved penicillinallergi anbefales generelt: 

Clarithromycin (findes som mikstur) 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser i 

samme antal dage som anført ved penicillin.
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Vejl. materiale til læger og p-pillebrugere 
vedrørende•risikoen•for•tromboemboli•ved•brug•af•p-piller
Sundhedsstyrelsen•har•i•flere•omgange•de•foregående•år••

udsendt•informationer•vedrørende•risikoen•for•tromboemboli•

ved•brug•af•p-piller•(1,2).

Vurderingen•er,•at•risikoen•for•venøse•blodpropper•er•lille•ved•

alle•typer•p-piller•eller•anden•prævention•med•hormonkombi-

nationer,•og•at•der•er•små•forskelle•i•risikoen•afhængig•af••

typen•af•gestagen•i•præparatet.•Anbefalingerne•er•således•

uændrede:

•• 2.•generations•p-piller•bør•som•udgangspunkt•være•første-

valg•for•hormonelle•kontraceptiva•af•kombinationstypen.

•• Lægen•bør•overveje•fordele•og•ulemper•for•kvinder,•som•

uproblematisk•har•brugt•3.•eller•4.•generations•p-piller••

gennem•længere•tid.•I•alle•tilfælde•bør•lægen•sørge•for,•at•

forsigtighedsreglerne•fortsat•er•opfyldt.

•• Før•en•kvinde•starter•på•p-piller,•bør•lægen•sikre,•at•hun••

bliver•undersøgt•og•får•klarlagt•sin•sygehistorie•samt•bliver•

informeret•om•risikoen•for•blodpropper•og•de•tidlige•symp-

tomer•herpå.

•• Lægen•bør•løbende•følge•op•på•behandlingen•i•forhold•til•

gældende•lægefaglige•vejledninger•–•og•især•være•opmærk-

som•i•starten•hvor•risikoen•er•størst,•og•i•tilfælde•hvor•kvin-

den•holder•pause•eller•skifter•til•et•andet•mærke.

Vejledende materiale til læger og brugere 
af p-piller
Det•er•vigtigt,•at•lægen•overvejer•den•enkelte•kvindes•risiko-

faktorer•forud•for•ordinationen•af•p-piller•og•er•opmærksom•på•

tegn•og•symptomer•på•venøs•tromboemboli.•

Sundhedsstyrelsen•har•udarbejdet•vejledende•materiale•til••

læger•og•patienter•om•risikoen•for•tromboemboli•ved•brug•af•

p-piller.•

Materialet•indeholder•dels•en•tjekliste•til•læger•til•understøt-

telse•af•konsultationen•inden•ordination•af•p-piller,•dels•et•kort•

til•brugerne•af•p-piller•med•information•om•præparaterne•og•

symptomer•på•blodpropper.

Kontraindikationer, individuelle risikofaktorer 
og information
Forud•for•ordinationen•af•p-piller•bør•lægen•overveje,•om••

kvinden•er•kendt•med:

•• Tidligere•tromboembolisk•hændelse

•• Blodkoagulationssygdom

•• Tidligere•migræne•med•aura

•• Diabetes•mellitus•med•vaskulære•komplikationer

•• Meget•højt•blodtryk•eller•højt•lipidindhold•i•blodet

•• En•forestående•større•operation•eller•periode•med•langvarig•

immobilisering

Ved•tilstedeværelse•af•et•eller•flere•af•disse•kontraindikationer•

bør•det•undlades•at•ordinere•et•kombineret•hormonelt•kontra-

ceptivum.

Dernæst•gennemgås•de•individuelle•risikofaktorer,•hvor•tilste-

deværelse•af•flere•end•én•kan•betyde,•at•der•ikke•bør•anvendes•

et•kombineret•hormonelt•kontraceptivum.•Udvalgte•eksempler•

på•individuelle•risikofaktorer:

•• BMI•>•30•kg/m2

•• Alder•>•35•år

•• Tobaksrygning

•• Migræne

•• Kendt•hjertesygdom

•• Diabetes•mellitus

•• Nylig•fødsel

Lægen•skal•være•opmærksom•på,•om•kvindens•risikofaktorer•

ændrer•sig•med•tiden•og•huske•at•kontrollere•dem•regel-

mæssigt.

Når•der•er•ordineret•et•kombineret•hormonelt•kontraceptivum,•

er•det•vigtigt•med•information•til•kvinden,•bl.a.•med•oplysnin-

ger•om•symptomerne•på•blodprop•samt•faktorer•som•kan•for-

øge•risikoen•herfor,•f.eks.•operationer,•længerevarende•rejser•

og•immobilisering.•Lægen•kan•udlevere•informationskort•som•

kan•findes•på•Sundhedsstyrelsens•hjemmeside.

For•komplet•oversigt•over•individuelle•risikofaktorer,•kontra-

indikationer•samt•information•henvises•til•materialet•på••

Sundhedsstyrelsens•hjemmeside.

Referencer

1.• Sundhedsstyrelsen.•EU's•bivirkningskomite•bekræfter••
fordelene•ved•alle•typer•p-piller.•2014.•

2.• Sundhedsstyrelsen.•Direkte•meddelelser•(DHPC)•sendt•ud••
til•sundhedsprofessionelle.•2014.•

3.• Sundhedsstyrelsen.•Vejledende•materiale•til•læger•og••
p-pillebrugere•om•p-piller.•2014.••
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Xarelto (rivaroxaban) og kirurgi 
–•eksempel•på•spørgsmål•til•lægemiddelinformationen

Sygehistorie
En•80-årig•kvinde•er•i•behandling•med•Xarelto•(rivaroxaban)•

efter•en•lungeemboli.•Patienten•er•henvist•til•laparoskopisk••

kirurgi•for•en•linea•alba•hernie.•Den•praktiserende•læge•spør-

ger,•hvornår•rivaroxaban•bør•seponeres?

Baggrundsinformation
Rivaroxaban•er•en•oral,•direkte•faktor•Xa-hæmmer•med•en••

dosisafhængig•effekt•på•protrombintiden.•Rivaroxaban•hæmmer•

dannelsen•af•trombin•og•tromber,•men•har•ingen•direkte•virk-

ning•på•trombin•eller•trombocytter•(1,•2).

Efter•oral•indgift•optages•rivaroxaban•med•en•biotilgængelighed•

på•80-100%•og•Cmax•opnås•efter•2-4•timer.•Ved•eliminationen•

metaboliseres•ca.•2/3•af•dosis•i•leveren,•mens•ca.•1/3•udskilles•

uomdannet•i•urinen,•fortrinsvis•ved•aktiv•renal•sekretion.•Den•

terminale•halveringstid•er•5-9•timer•hos•unge•og•11-13•timer•

hos•ældre•(2,•3).

Erfaringsgrundlaget•for•præoperativ•håndtering•af•de•nye••

Faktor•IIa-•og•Xa-hæmmere•er•dårligt.•De•følgende•anbefalinger•

er•derfor•baseret•på•rivaroxabans•farmakokinetik•og•en•vis••

ekstrapolering•fra•behandling•med•andre•antikoagulantia.•

Indgreb med lav risiko for blødning  

(f.eks. tandekstraktion, kutan kirurgi, ledpunktur):

Hos•patienter•med•kreatininclearance•over•50•ml/min•anbefa-

les•at•holde•1•døgns•pause.•I•praksis•kan•behandlingen•sepone-

res•aftenen•før•eller•samme•dag•som•indgrebet•udføres.•Hos•

patienter•med•kreatinin•clearance•30-50•ml/min•anbefales•at•

holde•1 1/2•døgns•pause.••Behandlingen•kan•genoptages•i•profy-

laksedosis•6-10•timer•efter•indgrebet•–•afhængig•af•blødnings-

risiko.•Dosis•kan•øges•til•terapeutisk•dosis•efter•2-3•dage.•Lav-

risiko•indgreb•indebærer,•at•indgrebet•kun•forventes•at•kunne•

medføre•en•mindre•blødning•på•et•ikke-kritisk•sted,•som•vil•

være•tilgængeligt•for•mekanisk•kompression•(4,•5,•6).

Indgreb  med moderat eller høj risiko for blødning  

(f.eks. neurokirurgi, leverbiopsi, operation i rigt vaskulariseret 

eller inflammeret væv):

Hos•patienter•med•kreatininclearance•over•50•ml/min,•anbe-

fales•det•at•seponere•behandlingen•2•dage•før•indgrebet.•Hos•

patienter•med•kreatininclearance•30-50•ml/min•anbefales•at•

seponere•3-4•dage•før•indgrebet.•Behandlingen•kan•genoptages•

i•profylaksedosis•8-12•timer•postoperativt.•Dosis•kan•øges•til••

terapeutisk•dosis•efter•4-5•dage•såfremt•der•ikke•er•betydende•

blødning•(4,•5,•6).

•

Den•aktuelle•patient•skal•have•udført•en•laparoskopi.•Laparo-

skopi•er•vurderet•til•intermediær•blødningsrisiko•(4).•Ifølge••

pro.medicin.dk•og•Produktresumeet•bør•rivaroxaban•så•vidt•

muligt•seponeres•mindst•12-24•timer•før•invasive•indgreb•eller•

kirurgi•(1,•3).

Konklusion
Forud•for•ethvert•indgreb•må•den•overordnede•risiko•for•blød-

ning•vurderes•mod•risikoen•for•trombose.••Ved•kirurgisk•ind-

greb•med•lav•risiko•for•blødning,•anbefales•at•seponere•rivaro-

xaban•1- 1 1/2•døgn•før•indgrebet.•Ved•indgreb•med•moderat•eller•

høj•risiko•for•blødning•anbefales•det•at•seponere•behandlingen•

2-4•dage•før•indgrebet,•afhængigt•af•patientens•nyrefunktion.
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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
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Lægemiddelteamet
Vores tilbud
•• •Besøg•i•praksis,•I•vælger•emnet•og•sætter•rammerne
•• •Medicingennemgang•for•polyfarmacipatienter
•• •Oplæg•for•12-mandsforeninger,•lægelaug•mm
•• Kurser•for•læger•og•personale
•• Kurser•for•praksis•og•kommuner•i•fællesskab

  
Vores indsatsområder
•• Den•ældre•medicinske•patient
•• Rationel•farmakoterapi

Materialer fra Lægemiddelteamet 
•• Nyheder•om•lægemidler•udkommer•4•gange•årligt
•• Redskaber•til•medicingennemgang
•• •Basislisten

Om os
Vi•er•3•farmaceuter•og•2•læger

Vi glæder os til at møde jer!

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

Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct® m.fl.)
En•ny•vurdering•af•fordele•og•risici•ved•brug•af•medicin•med•

det•aktive•indholdsstof•zolpidem•er•netop•afsluttet•i•EU.••

Konklusionen•blev,•at•balancen•mellem•fordele•og•risici•ved•

medicinen•fortsat•er•positiv.•Dog•skal•advarslerne•vedrørende•

risikoen•for•døsighed•og•nedsat•reaktionsevne•dagen•efter•

indtagelsen•af•medicinen•skærpes•i•produktinformationen.

Anbefalingerne for zolpidem er nu
•• Den•anbefalede•daglige•dosis•for•voksne•er•fortsat•10•mg,•

og•denne•dosis•bør•ikke•overstiges.

•• Medicinen•bør•indtages•som•en•enkelt•dosis•før•sengetid,•og•

man•bør•ikke•indtage•yderligere•zolpidem•i•løbet•af•natten.

•• Den•anbefalede•dosis•for•ældre•patienter•samt•patienter•

med•nedsat•leverfunktion•er•5•mg.

•• Det•anbefales•først•at•køre•bil•eller•udøve•andre•aktivite-

ter,•der•kræver•særlig•agtpågivenhed,•8•timer•efter•ind-

tagelse•af•zolpidem.

•• Risikoen•for•døsighed•og•nedsat•reaktionsevne•dagen••

efter•øges•ved•samtidig•indtagelse•af•alkohol•eller•anden•

medicin,•der•påvirker•det•centrale•nervesystem.

Kilde: Nyt om Bivirkninger (27. marts 2014) Udgivet af Sundheds

styrelsen

Kontakt os
Kirstine M. Gommesen
76 63 14 71
kmg@rsyd.dk


