




Mundtørhed og valg af antidepressivum  
– eksempel på spørgsmål til Lægemiddelinformationen
Sygehistorie
En mandlig patient er i behandling med en selektiv serotonin-

genoptagshæmmer (sertralin) på grund af angst. Efter opstart 

af dette lægemiddel, er patienten begyndt at blive meget tørstig 

og lide af xerostomi (mundtørhed). Patientens psykiater spørger 

derfor, om et andet antidepressivum med fordel kunne vælges, 

for at mindske disse symptomer. Patientens øvrige medicin, som 

er opstartet på samme tid som sertralin er: cetirizin, omeprazol, 

simvastatin og tolterodin (Detrusitol).

Konklusion
Patientens medicinliste indeholder, udover sertralin, flere læge-

midler der er kendt for at forårsage mundtørhed, især toltero-

din (Detrusitol). Det kan ikke udelukkes, at behandling med anti-

histaminer (cetirizin) og antikolinergika (tolterodin) interagerer 

farmakodynamisk med patientens antidepressivum (sertralin), 

medførende en additiv eller synergistisk effekt på graden/fore-

komsten af mundtørhed. 

Det er derfor tvivlsomt, om omlægning af patientens anti-

depressivum alene har mærkbar effekt på patientens gener.

Ønskes omlægning af nuværende angst-behandling er escitalo-

pram det bedste alternativ til sertralin, idet escitalopram har 

den laveste rapporterede frekvens af mundtørhed i gruppen af 

selektive serotonin-genoptagshæmmere med en incidens på 

4-9%.

Spørgsmål til Lægemiddelinformationen ved  

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH: 

Telefonisk henvendelse kan ske på hverdage  

mellem 9.00 og 15.00. 

Telefon 20 22 88 55

E-mail: li@health.sdu.dk

Nyheder om lægemidler · nr. 20 · februar 2013

Session om den ældre patient på Praksisdag Syd

På Praksisdag Syd den 3. maj 2013 udbydes sessionen
”Hands-on session om den ældre patient” 
• Det bedste fra DSAMs vejledning om den ældre patient 
• Få ideer til samarbejde med kommunen 

Du vil på session høre om hvordan kollegaer/lægehuse 
har omsat vejledning og organisering med kommunen 
til den praktiske hverdag. Hør også en kommunal syge-
plejerskes erfaringer med samarbejde om den ældre 
patient. Sessionen er målrettet læger såvel som prak-
sispersonale.

Tilbud – få gennemgået 5 af dine polyfarmacipatienters medicin

Der er fokus på medicingennemgang i almen praksis i Region 

Syddanmark.

Derfor tilbyder vi nu at besøge DIN/JERES praksis og gen-

nemgå udvalgte patienters medicin. Vi drøfter i fællesskab 

medicineringen for de patienter som I har udvalgt.

Har I lyst til dette skal I gøre følgende:
 • Kontakt Merete (se nedenfor) og aftal et tidspunkt

 • Send 5 patienters medicinlister samt de vigtigste diagno-

ser til os

 • Vi kommer på besøg (besøget varer 1 time)

 • Vi følger op på besøget med en skematisk oversigt over  

de ændringsforslag der blev drøftet

 

Besøgene udføres af praktiserende læge og klinisk 

farmakolog Palle Mark Christensen og farmaceut og 

lægemiddelkonsulent Merete Willemoes Nielsen 

(76 63 14 08 eller  

Merete.Willemoes.Nielsen@regionsyddanmark.dk)



Ændringer af medicintilskud til 
stærke smertestillende 
lægemidler (opioider)
Sundhedsstyrelsen har besluttet at ændre tilskuddet for en 

række stærke smertestillende lægemidler. 

Sundhedsstyrelsens baggrund for ændringerne: Der er store 

prisforskelle på de stærke smertestillende lægemidler, og samti-

dig har grupper af disse lægemidler som udgangspunkt samme 

smertestillende effekt. Blandt lægerne er der generel enighed 

om, at der bør behandles med de billigste stærke smertestil-

lende lægemidler, dvs. morfin eller tramadol. Kun hvis man ikke 

kan behandles med de billigste lægemidler, bør der skiftes til et 

andet og evt. dyrere lægemiddel. 

Tilskudsordning for stærke smertestillende lægemidler  

pr. 4. marts 2013:

LÆGEMIDLER MED GENERELT TILSKUD
 • Buprenorfin resoribletter

 • Fentanyl depotplastre

 • Kodein filmovertrukne tabletter

 • Metadon tabletter og oral opløsning

 • Morfin tabletter og depottabletter

 • Oxycodon kapsler og depottabletter

 • Tramadol tabletter/kapsler (50 mg), hårde depotkapsler og 

visse depottabletter

LÆGEMIDLER MED KLAUSULERET TILSKUD:
 • Buprenorfin depotplastre 5 og 10 μg/time

 • Morfin depotgranulat til oral suspension

 • Oxycodon smeltetabletter og oral opløsning

 • Tramadol orale dråber, opløselige tabletter, brusetabletter og 

suppositorier.

Alle øvrige stærke smertestillende lægemidler og lægemiddel-

former har hverken generelt eller generelt klausuleret tilskud. 

Læs mere og se klausuler og oversigter over alle berørte læge-

midler med handelsnavne på:

www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud-staerke-smertestillende 

Her findes også link til to vejledninger udarbejdet af IRF der kan 

understøtte dig i at omstille berørte patienters behandling. 

Bestil en liste med de af dine patienter der berøres af tilskuds-

ændringerne. Brug vedlagte statistik.
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