


Stærk smertestillende medicin som injektion  
og suppositorier
Gives den stærke, smertestillende medicin som injektion eller 

suppositorium, kan der ikke anbefales kørekort til nogen af  

kørekortkategorierne.

Benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler
 • Fast, længerevarende behandling med benzodiazepiner og 

benzodiazepin-lignende midler med lang halveringstid (> 10 

timer) vil føre til inddragelse af kørekortet ved fornyelse, udvi-

delse eller generhvervelse af kørekortet, og bør ikke ordi    neres 

til personer, som ikke vil indstille kørslen så længe behand-

lingen pågår.

 • Fast behandling med benzodiazepiner med en halveringstid 

på 10 timer (oxazepam) vil medføre en tidsbegrænsning i køre-

kortet på ét år ved fornyelse, udvidelse eller generhvervelse.

 • Der kan anbefales kørekort under fast behandling med midler 

med halveringstid på under 10 timer, såfremt døgndosis ikke 

overstiger de anbefalede doser i tabel 2, midlerne bruges mod 

søvnløshed, og kørslen ikke finder sted i timerne efter ind-

tagelsen.

Hvis du er i tvivl om fortolkningen af vejledningen, kan du rette 

henvendelse til Embedslægeinstitutionen Syddanmark på  

telefon 7222 7950 eller e-mail syd@sst.dk
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Tabel 1 – Maksimal døgndosis for anbefaling af kørekort til kategori A, B, C og D*

Lægemiddelstoffets navn og form Eksempel på præparat Maks. døgndosis 

Hydromorphon depotpræparat Jurnista 32 mg

Fentanyl – plaster Matrifen 100 mikrogram/time

Metadon Metadon ”DAK” 120 mg

Morfin depotpræparat Contalgin 360 mg

Oxycodon depotpræparat OxyContin 110 mg

Tramadol depotpræparat Gemadol Retard 1.200 mg

Buprenorphin resoribletter Subutex **

* Gælder ikke injektionsbehandling eller behandling med suppositorier.
** Buprenorphin er en partiel agonist og ved vurdering af egnethed til at oppebære kørekort, vil personer i buprenorphinbehandling,  

uanset dosis, blive vurderet som personer i behandling med mindre end 120 mg metadon.

 

Tabel 2 – Benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler opdelt efter indikation  
(”Søvnbesvær” eller ”Angst og uro”). Skema fra Sundhedsstyrelsens vejledning.

Søvnbesvær 
(præparateksempel)

Halveringstid 
(timer)

Ekvieffektiv dosis 

(mg)
Max døgndosis (mg) 

for anbefaling af kørekort

Flunitrazepam (Flunipam) 24 0,5 Kørekort kan ikke anbefales

Lormetazepam* (Pronoctan) 10 1 1

Nitrazepam (Pacisyn) 24 5 Kørekort kan ikke anbefales

Triazolam (Halcion) 3 0,125 0,125

Zaleplon* (Sonata) 1 til 2 10 10

Zolpidem* (Stilnoct) 2 10 10

Zopiclon* (Imoclone) 5 7,5 7,5

Angst og uro

Alprazolam (Tafil) 12 0,5 Kørekort kan ikke anbefales

Bromazepam (Bromam) 15 3 Kørekort kan ikke anbefales

Chlordiazepoxid (Risolid) 72 10 Kørekort kan ikke anbefales

Clobazam (Frisium) 40 10 Kørekort kan ikke anbefales

Diazepam (Stesolid) 72 5 Kørekort kan ikke anbefales

Lorazepam (Temesta) 12 1 Kørekort kan ikke anbefales

Oxazepam* (Oxapax) 10 15 30

Clonazepam 1 (Rivotril) 40 0,5 Kørekort kan ikke anbefales

1. Ikke registreret indikation
* Rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste med forbehold i særlige tilfælde. De øvrige præparater anbefales ikke. Se www.irf.dk 



Case fra Lægemiddelinformationen på OUH: 
Hvilke antipsykotika kan anvendes til patienter med forlænget QTc interval?  

En 62-årig kvinde behandles for psykoser med venlafaxin 
(fx Efexor Depot) og quetiapin (fx Seroquel). Patienten har 
nu været indlagt på grund af kardielle symptomer og man 
har fundet at patienten har et forlænget QTc-interval på 
500 ms. 

SVAR 
Ekg-ændringer i form af QTc-forlængelser kan ses efter anti-

psykotisk behandling. QTc-forlængelser med et QTc-interval på 

mere end 500 ms er forbundet med øget risiko for arytmiformen 

torsades de pointes, som kan gå over i ventrikelflimmer. Ved 

QTc-interval over 500 ms bør behandling med det pågældende 

antipsykotikum kun fortsætte uændret, hvis patienten er uden 

kardielle symptomer, indikationen er tvingende og efter konfe-

rence med kardiolog. Behandlingen bør pauseres indtil der er 

konfereret. 

I henhold til en vejledning fra 2011 udgivet af Dansk Cardiologisk 

Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab, kan psykofarmakologiske 

stoffer inddeles i tre grupper i forhold til deres respektive risiko 

for at forårsage QTc-forlængelse eller andre kardielle hændelser:

 • Gruppe A: lægemidlerne giver ikke QTc-forlængelse

 • Gruppe B: lægemidlerne giver QTc-forlængelse, og kardiel  

monitorering kan være indiceret

 • Gruppe B*: lægemidlerne giver markant QTc-forlængelse, eller 

der findes veldokumenterede cases med kardielle hændelser 

som nødvendiggør monitorering.

Både quetiapin og venlafaxin er kategoriseret til gruppe B, og 

der kan i stedet vælges lægemidler fra A-gruppen til denne  

patient, under skyldig hensyntagen til hendes tilstand i øvrigt.

Sertralin og paroxetin bør ikke bruges til patienter med kendt 

kongenit langt QT-syndrom.

Se oversigten nedenfor. Der kan læses mere i rapporten  

”Arytme-risiko ved anvendelse af psykofarmaka” udgivet af 

Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab.  

Vejledningen kan ses her: www.cardio.dk/rapporter/kliniske

Bestil en liste med de af dine patienter der er i behandling med 

antidepressiva og antipsykotika fra gruppe B og B*.  

Brug vedlagte statistik.

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
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Antidepressiva Antipsykotika Andre lægemidler

Gruppe A Fluoxetin (fx Fontex)
Paroxetin (fx Seroxat)
Sertralin (fx Zoloft)
Duloxetin (fx Cymbalta)
Reboxetin (Edronax)
Mianserin (fx Tolmin)
Mirtazapin (fx Combar)
Agomelatin (Valdoxan)
Bupropion (fx Zyban)

Isocarboxazid (Marplan)

Perphenazin (Trilafon)
Zuclopenthixol (fx Cisordinol) 

Aripiprazol (Abilify)
Olanzapin (fx Zyprexa)

Carbamazepin (fx Tegretol)
Lamotrigin (fx Lamictal)
Valproat (fx Delepsine)

Benzodiazepin
Gabapentin (fx Gabadoz) 
Pregabalin (Lyrica)

Biperiden (Akineton)
Orphenadrin (Lysantin)

Buprenorfin (fx Norvipren)

Gruppe B Citalopram (fx Cipramil)
Escitalopram (fx Cipralex)
Venlafaxin (fx Efexor Depot) 

Amitriptylin (fx Saroten)
Clomipramin (fx Anafranil)
Doxepin (Sinquan)
Imipramin 
Moclobemid (Aurorix) 
Nortriptylin (Noritren)

Chlorprothixen (Truxal)
Flupenthixol (Fluanxol)
Levomepromazin (Nozinan)
Sulpirid (Dogmatil)

Amisulprid (fx Solian)
Paliperidon (fx Invega)
Quetiapin (fx Seroquel)
Risperidon (fx Risperdal)

Gruppe B* – Haloperidol (fx Serenase) 
Pimozid (Orap)

Clozapin (fx Leponex)
Sertindol (Serdolect)
Ziprasidon (fx Seldox)

Lithium 

Metadon

Kilde: Rapport fra Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab, 2011.



3 gode redskaber til 
RATIONEL FARMAKOTERAPI 
er vedlagt dette nyhedsbrev
Sammen med dette nyhedsbrev får I tre redskaber der kan danne 

god basis for rationel farmakoterapi i praksis. Redskaberne kan 

bruges til ordination, seponering og medicingennemgang.

God fornøjelse!

 • Basislisten for 2012-2013. Se også den elektroniske udgave på 

www.basislisten.dk eller brug knappen i jeres medicinmodul.

 • God indikation for at opstarte behandling hos ældre. Redskab 

fra Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) – anvendes til at 

vurdere om der er indikation for at opstarte en farmakologisk 

behandling hos en ældre patient.

 • Lægemidler hvor indikationen bør revurderes hos ældre. En 

oversigt fra IRF over lægemidler hvor man skal være særligt 

opmærksom ved ordination til ældre.

De to sidstnævnte redskaber indgår også i den nye vejledning om 

den ældre patient fra DSAM.

Der kan bestilles flere lister ved henvendelse til Merete Willemoes 

Nielsen (se kolofonen for kontaktinformation).

Ændringer af medicintilskud  
til enkelte antibiotika
Sundhedsstyrelsen har besluttet, at tilskuddet til følgende  

antibiotika bortfalder pr. 4. marts 2013:

 • Alle lægemidler med indhold af erythromycin (Abboticin,  

Abboticin Novum, Erycin, Escumycin og Hexabotin).  

Erythromycin mister sit tilskud fordi det har flere bivirkninger 

end de øvrige makrolider. De øvrige makrolider har fortsat 

generelt tilskud.

 • Orale lægemidler med indhold af fusidinsyre (Fucidin og Fuci-

dine). Disse lægemidler mister deres generelle tilskud, fordi de 

udelukkende bør anvendes til behandling af alvorlige stafylo-

kokinfektioner, hvilket er specialistbehandling, der initieres på 

sygehuset.

 • Injektionsvæsker med indhold af ampicillin og mecillinam 

(Ampicillin, Pentrexyl, Selexid). Disse lægemidler mister deres 

tilskud, fordi der primært er tale om sygehusbehandling.

Læs mere på: www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud-antibiotika 

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.

Region Syddanmark
Damhaven 12 . 7100 Vejle 
Tlf. 7663 1000

regionsyddanmark.dk
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