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Få en liste over jeres benzodiazepin storforbrugere
På trods af at forbruget af benzodiazepiner generelt er faldende, 

er der stadig langtidsbrugere der får store doser.

I kan bestille en liste med oplysninger om de af jeres patienter, 

der har fået ordineret mindst 180 definerede døgndoser (DDD) 

benzodiazepiner i 1. halvår 2012. Listen indeholder alder, køn og 

forbrug for hver enkelt patient. 

Vi kan desværre ikke tilbyde en liste med CPR-numre, da regio-

nen ikke har adgang til data på ikke-tilskudsberettiget medicin 

(der er ikke generelt tilskud til benzodiazepiner). 

Nedenfor ses et eksempel på listen som bestilles på den vedlagte 

statistik – alternativt ved at sende en mail til Merete Willemoes 

Nielsen (se kontaktinfo her i nyhedsbrevet).

Liste over benzodiazepin storforbrugere 

Ydernr. Køn Alder Rivotril
Stesolid/ 

Oxazepam o.lign.
Apodorm/ 

Flunipam o.lign.
Imovane/ 

Stilnoct o.lign.
Total

  År ATC N03AE ATC N05BA ATC N05CD ATC N05CF  

xxxxx M 042  555  98 653

xxxxx K 062  500   500

xxxxx K 058  480   480

xxxxx M 049  375   375

xxxxx K 066  60  300 360

xxxxx K 065  360   360

xxxxx K 050  360   360

xxxxx M 042  46  300 346

Fortsat ordination hos den ansvarlige behandler
Lægen der initierer behandlingen udskriver en (reitereret) recept 
med den mængde medicin der er nødvendig for behandlingen 
indtil næste kontrol. En recept er gyldig i to år, og der kan derfor 
udskrives medicin der kan anvendes indtil næste kontrol. 

Herved har den læge der opstarter behandlingen fortsat ansva-
ret for den. Det er dog stadig vigtigt, at egen læge får besked 
om, at behandlingen er opstartet. Denne procedure vil ikke 
kræve ekstra ressourcer eller tid hos nogen af de involverede 
behandlere, og ansvarsfordelingen er klar.

Lægemiddelteamet anbefaler, at denne metode anvendes.

Behandlingsplan til almen praksis 
Hvis behandlingen ikke fortsat ordineres, kontrolleres og juste-
res af den læge der har igangsat behandlingen, må egen læge 
have suffi cient information til at tage stilling til behandlingen. 
Denne information skal danne baggrund for lægens receptfor-
nyelse, hvorved egen læge overtager ansvaret for behandlingen 
eller er parat til at hjælpe med udskrivning. I de tilfælde, hvor  
en speciallæge afslutter kontrollerne og forventer at egen læge 
overtager udskrivningen af medicin, bør den iværksættende  
behandler informere den praktiserende læge om den behand-
lingsplan der er lagt for patienten (varighed, dosering, planlagte 
kontroller). Egen læge skal så fremover tage stilling til såvel  
dosis som behandlingslængde og følge op med de kliniske kon-
troller, som er nødvendige for at det kan foregå forsvarligt.

TO METODER TIL AT HÅNDTERE SAMARBEJDET OM RECEPTFORNYELSE



Spørgsmål til Lægemiddelinformationen 
ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi 
Odense Universitetshospital

Telefonisk henvendelse kan ske på hverdage 
mellem kl. 9.00 og 15.00.
Telefon 20 22 88 55

E-mail: li@health.sdu.dk

Brug Lægemiddelinformationen på OUH 
– gratis, neutral og evidensbaseret udredning af kliniske lægemiddelproblemer

Lægemiddelinformationen ved Afdeling for Klinisk Biokemi og 

Farmakologi på Odense Universitetshospital tilbyder udredning 

af kliniske lægemiddelproblemer (bivirkninger, interaktioner, 

graviditet, amning, kontraindikationer, præparatvalg). Formålet 

er vederlagsfrit at forsyne læger med problemorienteret læge-

middelinformation, som er neutral og evidensbaseret. Denne 

service er et tilbud til klinisk arbejdende læger i såvel primær 

som sekundær sektoren i Region Syddanmark.

Fremover vil Lægemiddelinformationen have en fast klumme i 

nyhedsbrevet med svar på relevante lægemiddelspørgsmål.

Eksempel på lægemiddelspørgsmål  
besvaret af Lægemiddelinformationen: 

Sertralin og spontan abort

Lægemiddelinformationen modtager ofte spørgsmål vedrø-

rende graviditet og lægemidler. Det kan dreje sig om lægemidler 

anvendt inden graviditeten blev erkendt eller om graviditetsøn-

ske hos patienter i en igangværende medicinsk behandling.

Sygehistorie: En 24-årig kvinde har tre gange tidligere haft 

spontane aborter, den sidste gang var hun i behandling med 

sertralin 200 mg dagligt. Kvinden ønsker at blive gravid igen. 

Lægen vil gerne vide om sertralinbehandling kan øge risikoen 

for spontan abort.

Risikoen for spontane aborter blandt danske kvinder er under-

søgt og en generel incidens på mellem 14 og 20% er dokumen-

teret. Incidensen varierer med alderen (1). Den vigtigste risiko-

faktor er tidligere spontane aborter. For en 24-årig kvinde med  

2 eller flere spontane aborter vil odds ratio således ligge på  

2,5 (95% CI: 1,1-4,5). I en dansk kohorte, blandt 37 kvinder med 

2 eller flere tidligere spontane aborter, var hyppigheden af 

spontane aborter ca. 35% (2). 

Hvorvidt SSRI lægemidler øger risikoen for spontane aborter er 

et omdiskuteret emne. Et nyligt review analyserede data fra 

7 kliniske studier af SSRI eksponering og spontane aborter. Fire 

ud af de 7 studier syntes at vise en let øget risiko for gruppen 

som helhed, medens 3 studier ikke kunne dokumentere en øget 

risiko. Kun et enkelt studie havde data på sertralin specifikt og 

det viste ikke nogen øget risiko for spontan abort (3).

Et dansk studie af SSRI eksponerede graviditeter (12.425 gravi-

diteter) fandt ingen øget risiko for dødfødsel og neonatal morta-

litet i SSRI gruppen, ej heller for sertralin specifikt (3).

Konklusion: I den aktuelle sag er den væsentligste risikofaktor 

de tidligere spontane aborter, som øger patientens risiko til  

omkring 35%.

Det er omdiskuteret, om SSRI eksponering under graviditeten 

øger risikoen for spontan abort. For sertralin er der ret få data, 

som belyser dette emne, men disse tyder ikke på en specifik 

øget risiko.
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God indikation for at opstarte behandling hos ældre 

 
Rød: Ringe sandsynlighed for forbedring af prognose eller livskvalitet 

Gul:  Nogen sandsynlighed for forbedring af prognose eller livskvalitet 

Grøn: Stor sandsynlighed for forbedring af prognose eller livskvalitet 

 
Indikation START 

 

Kommentar 

Opioidinduceret 
obstipation 

Laxoberal hver 2. dag. 
Laktulose 

• Osmotiske virkende midler er sjældent 

tilstrækkeligt. 
•  Bulk laksantia (fx Husk) er kontraindiceret. 

Type-2 Diabetes Metformin 
 
Hvis GFR<30 ml/min: 
Glimepirid 

• Hvis HbA1c > 75 mmol/mol (9,0%) og 

målet er symptomfrihed. 

• Hvis HbA1c > 53-58 mmol/mol(7-7,5%) og 

målet primært er forebyggelse af 

mikrovaskulære komplikationer. 

 

Hvis nefropati 
el.mikrolabuminuri 
  

ACE-hæmmer el. 
losartan  

• Bør ikke kombineres (specialistopgave). 

Hvis LDL-kolesterol 
> 2,5 mmol/l 
 

Simvastatin 40 mg • hvis funktionsniveau er velbevaret og 

forventet restlevetid > 5 år 

• Seponer hvis bivirkninger. 

Hvis hypertension el. 
hjertesygdom 

Se de respektive 
indikationer 

 

Hypertension 
BT > 160/90 

ACE-hæmmer el. 
Losartan 
 
Hvis mål ikke nås: 
Komb.med thiazid.  
el. amlodipin. 
 

• Bivirkninger af antihypertensiva er hyppig 

årsag til lægemiddelrelateret indlæggelse 

hos ældre. 
• Thiazid kun hvis GFR>30 ml/min: Obs! 

Delir pga. Hyponatræmi 

• Amlodipin: Obs! Ankelødemer 

 

Iskæmisk 
hjertesygdom, 
angina pectoris 

Betablokker (bisoprolol, 

carvedilol, metroprolol) 
• Alternativt verapamil, hvis betablokkere 

ikke tåles. Obs! Obstipation. 

 Magnyl 75 mg.  
 

• Hvis intolerans. Clopidogrel 75 mg 

• Ved dyspepsi el. tidligere ulcus: Tillæg PPI 

fx Lansoprazol 15 mg. 

 

 Simvastatin 40 mg  • Hvis funktionsniveau er velbevaret og 

forventet restlevetid > 5 år  

• Ved muskelsmerter forsøg dosisreduktion til 

20 mg eller seponer. 

Post AMI  Betablokker (Carvedilol,  

metoprolol). 
Magnyl + clopidogrel 

• Seponer beta-blokker efter 2 år med mindre 

der er anden indikation herfor. 

• Seponer clopidogrel efter 1 år.  
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