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Lægemiddeltema  
Nærværende tema udgør en slags 
opdateret lægemiddelhåndbog for 
tandlæger, der kan anvendes som 
opslagsbog i det daglige kliniske 
virke. der er især fokuseret på anti-
mikrobielle, smertestillende og antiin-
flammatoriske stoffer, som anvendes i 
odontologisk praksis. Herudover gen-
nemgås lægemidler, som påvirker 
mundhulen og indirekte har betydning 
for tandlæges kliniske virke. Artiklerne 
inddrager eventuelle bivirkninger, som 
det er vigtigt at være opmærksom på.
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ForordForord

 I dette tema af Tandlægebladet, gennemgås hovedparten af 
de medikamina, som i dag anvendes i odontologisk prak-
sis. I modsætning til de temaer, der sædvanligvis bringes i 
Tandlægebladet, er klinikken ikke det primære fokusom-

råde, men derimod de lægemidler, stoffer og medikamenter, 
som vi anvender i forbindelse med forebyggelse og behandling 
af vore patienter. Det betyder dog ikke, at der ikke omtales kli-
niske aspekter i artiklerne, idet fx indikationsområder og evi-
dens for behandlinger kan indgå. Hovedvægten lægges dog på 
basisoplysninger om stofgrupper, bivirkninger, kontraindika-
tioner og ikke mindst lægemiddelinteraktioner. Med hensyn til 
de sidstnævnte forhold bringes en artikel om polyfarmaci samt 
en artikel om lægemidler, som vi som tandlægen ikke anven-
der, men som anvendes til medicinske og psykiatriske patien-
ter. Sådanne lægemidler skal vi som sundhedspersoner have et 
indgående kendskab til, idet de kan indvirke på mundhulens 
biologi og dermed eventuel sygdomsudvikling, hvilket igen kan 
få betydning for valg af behandling evt. i samarbejde på patien-
tens læge. Det er således ambitionen med dette tema at komme 
grundigt rundt om de lægemidler og medikamenter, som di-
rekte eller indirekte har relevans for tandlægers kliniske virke. 

Temaet indledes med en artikel om tandlægers ordinering 
af lægemidler med vægt på ordinationsret og receptskrivning. 
Herefter følger fi re artikler om stoffer, som har effekter mod 
mikroorganismer. Derefter følger bl.a. artikler vedrørende stof-
fer, der har smertedæmpende, beroligende, antiinfl ammatori-
ske og hæmostatiske effekter. Afslutningsvis gennemgås som 
nævnt lægemidler, der har almen medicinsk betydning samt 
anvendelsen af botulinumtoxin, der har en potentiel interesse 
for tandlæger. Temaet afsluttes med en artikel om vaccination 
af tandlæger, der er i risiko ved behandling af patienter at blive 
smittet med meget patogene mikroorganismer og evt. udvikle 
alvorlige/livstruende infektioner.

Temaet udgør således en slags opdateret lægemiddelhånd-
bog for tandlæger, som kan anvendes som opslagsbog i det dag-
lige kliniske virke. Redaktionen takker alle forfattere, som har 
bidraget til dette tema. En særlig tak rettes til de læger på Kli-
nisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, som ydet 
en stor indsats ved udarbejdelsen af temanumrene.

God læselyst!
Fagredaktionen

Lægemidler og medikamenter i 
odontologisk praksis

Lægemidler
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Ordinering af lægemidler  |  vIDeNskab & kLINIk

absTracT

 Behandling med lægemidler er en udfordring for alt 
sundhedspersonale, inkl. tandlæger.  Der er mange 
aspekter, der skal overvejes og tages hensyn til. Dels 
er der præparatvalget og vurdering af effekt og bi-

virkninger, men også om der er kontraindikationer, der skal ta-
ges hensyn til, og om der er interaktioner med patientens øvrige 
medicin. Desuden kan der forekomme kliniske manifestationer 
og symptomer, som skyldes patientens medicin, eller der er me-
dicin, som giver væsentlige bivirkninger, der skal tages hensyn 
til fx blødninger hos patienter i antikoagulerende behandling. 
Det er derfor vigtigt at have et bredt kendskab til alle lægemid-
ler samt et indgående kendskab til de lægemidler, som man selv 
ordinerer.

Dertil gælder det særlige for tandlæger, at der kan opstå 
tvivl, om man må udskrive visse lægemidler, og tandlægers or-
dinationsmønster af visse lægemidler har været til debat inden 
for de sidste par år (1).

Ordinationsret – hvilke lægemidler, regelgrundlag
Ordinationsretten er defineret i Receptbekendtgørelsen. Ifølge 
Receptbekendtgørelsen kan tandlæger som led i deres virk-
somhed ordinere lægemidler til brug for bestemte personer, til 
brug i praksis eller til eget brug (2). En tandlæges virksomhed 
er defineret som værende forebyggelse af instrumentel og me-
dikamentel art, diagnostik og behandling af anomalier, læsio-
ner og sygdomme i tænder, mund og kæber (3). For alminde-
lige tandlæger omfatter det ikke behandling af maligne lidelser 
med manifestation i tænder, mund og kæber, udøvelse af oral 
histopatologisk diagnostisk virksomhed samt iværksættelse af 
generel anæstesi (4).

I 2011 udtaler overtandlæge Mette Halber-
stadt, Sundhedsstyrelsen, til Tandlægebladet, at 
tandlæger har ret til at ordinere lægemidler, 
der bruges til forebyggelse og behandling af 

emneOrd

Prescriptions; 
drugs; dentists; 
adverse effects

det er vigtigt at have et bredt kendskab til an-
vendelsen af lægemidler, når man er tandlæge, 
da lægemidlers virkninger og/eller bivirkninger 
kan give orale manifestationer. Mistænker man 
som tandlæge et lægemiddel for at have givet 
en bivirkning, har man pligt til at indberette den-
ne til Sundhedsstyrelsen. Tandlæger har ret til 
at ordinere lægemidler, der bruges til forebyg-
gelse og behandling af sygdomme i tænder, 
mund og kæbe. ordination af afhængigheds-
skabende lægemidler bør som hovedregel fo-
retages af patientens praktiserende læge. re-
cepter bør så vidt muligt være elektroniske for 
at undgå fejl. det meste af den receptpligtige 
medicin er omfattet af generelt tilskud og gives 
til alle patienter, der køber lægemidlet på recept 
på et dansk apotek.  

Tandlægers rettigheder 
og pligter, når de ordine-
rer lægemidler

Tandlægers  
ordinering af læge-
midler – rettigheder 
og pligter

Tina Bergmann Futtrup, reservelæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital

Hanne Lomholt Larsen, 1. reservelæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, 
Bispebjerg Hospital 



 |  SAMLeT TeMA oM LægeMidLer  || 6 |

vIDeNskab & kLINIk  |  Fokusartikel

tænder, mund og kæbe. Der kan naturligvis være tilfælde, 
hvor en ordination kan befi nde sig i gråzonen afhængigt af den 
konkrete situation, mens andre lægemidler helt klart ikke hører 
under tandlægers virksomhed (1). 

I andre lande er lovgivningen mere specifi k. Fx må tandlæ-
ger i Sverige kun udskrive receptpligtig medicin, som omfatter 
analgetika, midler til lokal og regional analgesi, antiemitika, 
antibiotika (inkl. antivirale midler samt antimykotika), glyko-
kortikoider, spasmolytika, antihistaminer, nikotin, visse benzo-
diazepiner og visse hæmostatika (5).

Ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal 
man være opmærksom på, at der foreligger en offi ciel vejled-
ning, hvori det tydeligt fremgår, at ordination af afhængig-
hedsskabende lægemidler som hovedregel bør foretages af 
patientens praktiserende læge eller en anden læge, som har 
indgående kendskab til patienten. Afhængighedsskabende læ-
gemidler inkluderer bl.a. opioide analgetika, centralstimulan-
tia og benzodiazepiner samt andre lægemidler med virkning på 
benzodiazepinreceptorer (6). Som tandlæge kan det dog være 
relevant at udskrive et benzodiazepin, fx til brug umiddelbart 
før tandbehandling til en patient med tandlægeskræk. Man skal 
da være opmærksom på at vælge et præparat med kort halve-
ringstid og udskrive mindste mulige pakningsstørrelse (1). Dog 
gælder det, at patienten skal kunne observeres og behandles 
forsvarligt. Fx gælder det for Midazolam (et benzodiazepin), at 
anvendelsen af dette kræver tilstedeværelse af genoplivnings-
udstyr til behandling af respirationsinsuffi ciens. Det er Sund-
hedsstyrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel i gældende 
lovgivning til, at tandlæger kan foretage intramuskulær eller 
intravenøs behandling med Midazolam i tandlægepraksis (7).

receptskrivning
En recept er en forskrift fra en læge, tandlæge eller dyrlæge til 
et apotek om udlevering af lægemidler til en patient. Hvis det 
elektroniske journalsystem rummer muligheden for det, er det 
hensigtsmæssigt at benytte elektroniske recepter, hvorved man 
kan undgå en del fejl. Elektroniske recepter kan annulleres i 
Sundhedsstyrelsens PEM (Personlige Elektroniske Medicinpro-
fi ler). Recepter er, medmindre andet er anført, gyldige i to år fra 
udstedelsesdagen (2).

Man bør som hovedregel skrive sine recepter på fortrykte blan-
ketter, som også tjener som ”huskeliste”, således at man får alle de 
nødvendige informationer med (Fig. 1). Disse omfatter:
 
•  Personlige autorisations-id
•  Patientens data (CPR-nr., navn og adresse)
•   Ordinationen, som skal indeholde

 ° Lægemiddelform (fx tablet, salve, mikstur etc.)
 ° Styrke
 ° Præparatnavn (handelsnavn)
 ° Mængde
 °  Brugsanvisning til patienten inkl. indikation på 

letforståeligt dansk

•  Recepten skal underskrives med dato og navn
•  Hvis der er særlige tilskud, påføres disse
•   Hvis ordinationen skal kunne udføres fl ere gange, 

 skrives enten:
 °  Må udleveres X antal gange med Y antal dage/uger/

mdr.s mellemrum 
eller

      °  ”Reit.” (”reiteretur” er latin for ”kan gentages”) X antal 
gange (Y antal dage/uger/mdr.).

der har været en del debat 
om, hvilke lægemidler tand-
lægen må udskrive.  Som ho-
vedregel bør det være patien-
tens praktiserende læge, der 
ordinerer afhængighedsska-
bende lægemidler. Tandlæ-
gen har derimod ret til at ordi-
nere lægemidler, der bruges 
til forebyggelse og behand-

ling af sygdomme i tænder, 
mund og kæbe. det meste 
af den receptpligtige medicin 
er omfattet af generelt tilskud 
og gives til alle patienter, der 
køber lægemidlet på recept 
på et dansk apotek. Tandlæ-
gen bør så vidt muligt bruge 
elektroniske recepter for at 
undgå fejl.

kLINIsk reLevaNs 

recept

Fig. 1. Korrekt udfyldt recept.
  
Fig. 1. Prescription fi lled in correctly.

Pati entens navn, adresse og 
CPR-nummer

Tandlægens underskrift , autorisati ons-ID, dato og årstal

Rp. Form, navn, styrke
No. Mængde 
D.s dosering og indikati on på letf orståeligt dansk
Evt. hvor mange gange recepten kan indløses 
Evt. ti lskud 



absTracT (eNgLIsH)

Dentists and the prescription of drugs

Knowledge of the use of medicine is essential for a dentist. The 

effects of medication, benign or adverse can manifest them-

selves orally. The dentist is obliged to report a suspected ad-

verse effect associated with the use of medicine to the Danish 

Health and Medicine Agency. Dentists may prescribe medicine 

used for the prevention and treatment of disease of the teeth, 

oral cavity and the jaw.  The prescription of medicine known to 

cause addiction should normally be done the patients primary 

physician. Medicine should be prescribed using an electroni-

cally based prescription system to minimize the potential for er-

ror. Much of the medicine bought on prescription in Denmark 

comes with general reimbursement.

•   Hvis lægemidlet ikke må substitueres (udskiftes med  
billigste synonympræparat), skal recepten påføres ”ej S”.

•   Recepter til eget brug skal indeholde påskriften  
”Til eget brug”.

•   Recepter på lægemidler til brug i praksis skal indeholde  
påskriften ”Til brug i praksis” (2).

Ovenstående er de formelle krav til en recept. Derudover er 
der nogle traditioner, som man kan vælge at holde sig til:

•   Man indleder ordinationen med et dobbeltkryds #, med den 
oprindelige betydning ”In nomine dei”, som er latin for ”i guds 
navn”. Dobbeltkrydset er især hensigtsmæssigt til at adskille 
de forskellige ordinationer, hvis der er flere på samme recept.

•   Derefter skrives ”Rp.” som er en forkortelse for ”recipe”, der 
på latin betyder ”tag”. Det er altså ordren til apotekeren om 
at tage følgende medicin.

•   Forud for brugsanvisningen skrives ”D.s.”, som er forkortelsen 
for ”detur signatur” (latinsk for ”skal gives og påskrives”) og 
ordren for, at brugsanvisningen skal påføres pakningen (8).

Hvis man ordinerer et præparat, som er underkastet §4/
AP4-overvågning, som fx morfin, skal man huske at skrive styr-
ke og mængde med både tal og bogstaver. Der må kun være én 
ordination pr. recept, som enten skal påføres tandlægens CPR-
nr. eller være udfærdiget på en særlig recept for kopieringsplig-
tige lægemidler (”narkocheck”). Alternativt kan ordinationen 
foretages elektronisk (2).

Tilskud
Langt det meste receptpligtige medicin er omfattet af generelt 
tilskud, dvs. at tilskuddet er knyttet til lægemidlet og gives til 
alle patienter, der køber lægemidlet på recept på et dansk apo-
tek. Det gælder for alle patienter og bygger på princippet om, at 
jo større beløb man køber for, jo mere tilskud får man. Voksne 
har fuld egenbetaling for de første 890 DKK. Derefter er der 50 
% i tilskud indtil 1.450 DKK. Tilskudsprocenten stiger efter et 
fastsat skema, som kan ses på bl.a. www.pro.medicin.dk eller 
http://laegemiddelstyrelsen.dk. Tilskudsperioden løber i et år 
fra  første medicinkøb,  hvorefter  saldoen  i  CTR  (Centrale  Til-
skuds Register) nulstilles (9).

Nogle lægemidler kan have klausuleret tilskud, således at 
der kun gives tilskud, når det anvendes til bestemte sygdomme 
eller patientgrupper. I så fald skal recepten påtegnes med ordet 
”Tilskud”.

Individuelle tilskud kan søges af patientens læge i bestemte 
tilfælde og omfatter: Kronikertilskud, terminaltilskud, enkelt-
tilskud og forhøjet tilskud. For nærmere information om de en-
kelte tilskud se fx www.pro.medicin.dk eller http://laegemid-
delstyrelsen.dk

Faktaboks

Indberetning af bivirkninger
Som tandlæge har man også pligt til at indberette bivirkninger 
til lægemidler. De første to år et nyt lægemiddel er på marke-
det, skal alle formodede bivirkninger indberettes, herefter skal 
kun alvorlige eller ukendte bivirkninger indberettes. Alvorlige 
bivirkninger defineres som bivirkninger, der:

•  Er dødelige eller livstruende
•  Fører til hospitalsindlæggelse eller forlængelse af denne
•   Resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller  

uarbejdsdygtighed
•  Er en medfødt anomali eller fødselsskade

Bivirkninger indberettes elektronisk på Sundhedsstyrelsens 
(tidl. Lægemiddelstyrelsens) hjemmeside indenfor 15 dage på 
http://laegemiddelstyrelsen.dk (10).

•   Slå aktuelle doseringer, pakningsstørrelser og  
tilskuds-regler op på www.pro.medicin.dk

•   Tjek, om der er interaktioner med patientens øvrige  
medicin på www.interaktionsdatabasen.dk,  
www.pro.medicin.dk, www.produktresume.dk

•   Gældende (og historisk) lovgivning kan findes på  
www.retsinformation.dk

•   Indberet en bivirkning på http://laegemiddelstyrelsen.dk/
da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/bivirkninger

Ordinering af lægemidler  |  vIDeNskab & kLINIk

|  SAMLeT TeMA oM LægeMidLer  | | 7 | 



 |  samlet tema om lægemidler  || 8 |

Litteratur
1.  Ganer T. Tandlæger skal stramme 

op på ordination. Tandlægebladet 
2011;115:842-3.

2.  Retsinformation.dk. Bekendt-
gørelse om recepter. BEK nr. 361 
af 23/04/2012. (Set januar 2012). 
Tilgængelig fra: URL: www.retsin-
formation.dk.

3.  Retsinformation.dk. Bekendt-
gørelse af lov om autorisation af 
sundhedspersoner og om sund-
hedsfaglig virksomhed. LBK nr. 
877 af 04/08/2011. (Set januar 
2012). Tilgængelig fra: URL: www.

retsinformation.dk.
4.  Retsinformation.dk. Bekend-

tgørelse om begrænsning i 
tandlægernes virksomhedsom-
råde. BEK nr. 368 af 20/07/1978. 
(Set januar 2012). Tilgængelig fra: 
URL: www.retsinformation.dk.

5.  Läkemedelsverkets författningssa-
mling.  Läkemedelsverkets 
föreskrifter om förordnande och 
utlämnande av läkemedel och 
teknisk sprit. LVFS 2009:13. (Set  
september 2011). Tilgængelig fra: 
URL: http://www.lakemedels-

verket.se/upload/lvfs/LVFS%20
13%202009.pdf

6.  Retsinformation.dk. Vejledning om 
ordination af afhængighedsska-
bende lægemidler. VEJ nr. 38 af 
18/06/2008. (Set januar 2012). 
Tilgængelig fra: URL: www.retsin-
formation.dk.

7.  Personlig kommunikation; 
overtandlæge Mette Halberstadt, 
september 2012. (VED IKKE HVAD 
JEG SKAL GØRE MED DENNE) 

8.  Thomsen HS. Basisbog i diag-
nostiske fag. 1. udg. København: 

Munksgaard, 2012; 251-5.
9.  Pro.medicin.dk. Medicintilskud 

– generelle forhold. (Set septem-
ber 2012). Tilgængelig fra: URL: 
http://pro.medicin.dk/Speciel-
leemner/Emner/318004

10. Bekendtgørelse om indberetning af 
bivirkninger ved lægemidler m.m. 
BEK nr. 826 af 01/08/2012. (Set 
januar 2012). Tilgængelig fra: URL: 
www.retsinformation.dk.

vIDeNskab & kLINIk  |  Fokusartikel



|  samlet tema om lægemidler  | | 9 | 

Antibiotika i tandlægepraksis  |  vIDeNskab & kLINIk

absTracT

 Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede 
sygelighed og dødelighed relateret til bakterielle 
infektionssygdomme fundamentalt fra omkring 
midten af det 20. århundrede. De følgende årtier 

steg forbruget, og først efterhånden er det for alvor blevet 
kendt, at anvendelsen af antibiotika i sig selv indebærer en 
underminering af deres effekt på grund af udvikling af resi-
stens. Antibiotika selekterer for resistente bakterier, og der 
er en klar sammenhæng mellem forbruget af antibiotika og 
hyppigheden af resistens (1). I Danmark førte denne indsigt 
forholdsvis tidligt til gennemførelse af en rationel antibiotika-
politik indeholdende en bred vifte af indsatsområder. Blandt 
hovedelementerne kan nævnes receptpligtighed, udbredelse 
af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse samt 
fokus på infektionshygiejne. Dertil er kommet forbud mod 
anvendelse af antibiotika som vækstfremmere i landbruget 
samt overvågning af forbrug og forekomst af resistente bak-
terier hos både mennesker og dyr. Disse tiltag har betydet, at 
Danmark i en lang årrække har været blandt de mindst anti-
biotikaforbrugende lande set i forhold til befolkningens stør-
relse, og at forekomsten af resistente bakterier har været lav. 
Nu har forholdene imidlertid ændret sig, og i disse år ses en 

bekymrende stigning i både forbruget af anti-
biotika og forekomsten af resistente bakterier 
i Danmark (2). For at vende denne udvikling 
er der al mulig grund til at begrænse forbruget 
af antibiotika og kun anvende det på absolut 
sikker indikation. Dette er præciseret i ”Vejled-
ning om ordination af antibiotika” udsendt af 

emneOrd

Antibiotics;  
dentistry;  
antibiotic  
resistance;  
drug interactions; 
antibiotic 
prophylaxis

Anvendelse af antibiotika indebærer ikke blot 
virkninger og bivirkninger hos den enkelte 
patient, men kan potentielt have negative 
konsekvenser for andre personer. en øget 
forekomst af resistente og multiresistente mik-
roorganismer skærper kravene til fastlæggelse 
af en sikker, individuel indikation forud for hver 
ordination og til korrekt valg og administration 
af antibiotika. Ny indsigt i farmakokinetiske og 
farmakodynamiske forhold medfører ændringer 
i doseringsprincipperne for antibiotika. endvi-
dere indtager stadigt flere patienter forskellige 
typer af medicin. det er derfor nødvendigt at 
have indsigt i mulige interaktioner, der kan fore-
komme ved samtidig indtagelse af antibiotika. 
denne oversigt beskriver de generelle indika-
tioner for anvendelse af antibiotika og mere 
specifikke forhold for de enkelte stoffer med 
udgangspunkt i, hvad der er relevant at an-
vende i almindelig tandlægepraksis. Formålet 
er at skabe et solidt grundlag for at opnå bedst 
mulig effekt og samtidig minimere risikoen for 
bivirkninger ved administration af antibiotika til 
profylakse og behandling i odontologisk sam-
menhæng.
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tandlægepraksis
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antibiotika i tand-
lægepraksis
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Sundhedsstyrelsen i november 2012. Reglerne heri skal ind-
arbejdes i gældende retningslinjer og lokale instrukser i både 
den primære og sekundære sundhedssektor (3).

I Danmark er tandlæger ansvarlige for omkring 6 % af for-
bruget af antibiotika i primærsektoren (data fra Danske Regio-
ner vedrørende ordinationer i 2011). Denne andel er en smule 
lavere end i andre europæiske lande, hvor tandlægers andel 
af antibiotikaforbruget er opgjort til 7-8 % i Norge, Sverige og 
England (4-6).

Danske tandlæger anvender hovedsageligt phenoxymethyl-
penicillin (penicillin-V), som udgør 65 % af ordinationerne. 
Blandt de øvrige antibiotika udgør amoxicillin 12 %, amoxicil-
lin i kombination med clavulansyre 1,3 %, makrolider 5 % og 
metronidazol 13 % af forbruget (data fra Danske Regioner ved-
rørende ordinationer i 2011). I de øvrige nordiske lande udgør 
penicillin V ligeledes hovedparten af ordinationer på antibio-
tika (70-75 % af tandlægers totale forbrug) (4,5).

Antibiotikas virkning og spektrum
Antibiotika besidder såkaldt selektiv toksicitet, dvs. de angriber 

strukturer eller processer i bakteriecellen, som er forskellige 
fra den humane celle. De forskellige klasser af antibiotika har 
forskellige angrebspunkter og virkningsmekanismer. Dette har 
indflydelse på, om de er baktericide eller bakteriostatiske. For 
nylig er der dog påvist en fælles mekanisme for alle baktericide 
antibiotika, der involverer dannelse af toksiske mængder af ilt-
radikaler, som forårsager letale skader på bakteriernes DNA, 
proteiner og lipider (7).

Forskellige antibiotika, også indenfor samme klasse, har 
desuden forskelligt virkningsspektrum både med hensyn til 
typen og omfanget af følsomme bakteriearter og karakterise-
res følgelig som smal- eller bredspektrede antibiotika. I Tabel 
1 beskrives kort hovedtræk for de mest anvendte grupper af 
antibiotika i tandlægepraksis. Mere detaljerede oplysninger om 
stofferne kan findes på medicin.dk (8). Fluoroquinoloner er 
ikke medtaget, da de af Sundhedsstyrelsen betegnes som kritisk 
vigtige antibiotika, der skal forbeholdes alvorligt syge patienter. 
I primærsektoren, herunder i tandlægepraksis, bør quinoloner 
kun anvendes efter mikrobiologisk diagnostik, der viser, at an-
dre midler ikke kan anvendes (3).

antibiotikun angrebspunkt effekt virkningsspektrum

Penicilliner
fx 
penicillin V,
amoxicillin,
amoxicillin med clavulansyre 
(betalactamase-hæmmer)

Cellevægssyntesen Baktericidt Penicillin V: grampositive kokker og stave, herunder  
orale streptokokker og Actinomyces species
Amoxicillin: tilsvarende samt væsentligt udvidet spektrum 
overfor gramnegative bakterier, herunder anaerobe stave 
som Prevotella, Porphyromonas og Fusobacterium  
species
Amoxicillin med clavulansyre: tilsvarende samt  
betalaktamaseproducerende bakteriestammer 

Makrolider
fx 
erythromycin,
roxithromycin,
azithromycin

Proteinsyntesen Bakteriostatisk grampositive kokker som stafylokokker og orale  
streptokokker og få især fakultative gramnegative stave; 
begrænset effekt på anaerobe bakterier

Clindamycin Proteinsyntesen Baktericidt grampositive kokker, både streptokokker og stafylo-
kokker, samt en række anaerobe kokker og stave som 
Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas og  
Fusobacterium species

Tetracykliner
fx 
doxycyklin

Proteinsyntesen Bakteriostatisk det bredeste spektrum blandt de omtalte antibiotika; omfat-
ter grampositive og gramnegative kokker og stave, herunder 
en lang række orale bakteriearter

Metronidazol dNA-syntesen i strikt 
anaerobe bakterier

Baktericidt en lang række orale anaerobe bakterier som  
Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas og  
Fusobacterium species

antibiotikas virkningsmekanismer og -spektrum

Tabel 1. Angrebspunkt og effekt for de fem hovedgrupper af antibiotika, de er relevante for tandlægepraksis, samt de væsentligste bakterier 
inkluderet i deres virkningsspektrum. 

Tabel 1. Mode of action for the five groups of antibiotics which are relevant for dental practice. The spectrum includes the major bacteria 
susceptible to the antibiotic group.  
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Ved valg af antibiotikum er det afgørende at vide, hvilke 
bakterier der ønskes effekt på. Ved odontologiske behandlin-
ger foretages kun sjældent mikrobiologisk diagnostik og resi-
stensbestemmelse. Derfor er det nødvendigt at have et generelt 
kendskab til mundhulens mikroflora. Mundhulefloraen er ka-
rakteriseret ved at være en blandingsflora indeholdende mange 
hundrede forskellige bakteriearter. Følgelig er orale infektioner  
stort set altid polymikrobielle. Sammensætningen af mikroflo-
raen kan skifte i takt med, at lokale økologiske forhold ændres. 
Under sunde forhold domineres floraen af orale streptokokker. 
Disse kan dog også være involveret i sygdomsprocesser ligesom 
fakultative bakterier som fx Actinomyces, Enterococcus faecalis 
og Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Mest dominerende 
ved orale infektioner er en række anaerobe bakterier som fx 
Parvimonas (tidligere Peptostreptococcus), Veillonella, Prevotel-
la, Porphyromonas og Fusobacterium species m.fl. (for uddyb-
ning se Tandlægebladet 2011, 9).

Et andet vigtigt karakteristikum for orale bakterier er, at de 
typisk vokser i biofilm, dvs. på overflader indlejret i intermi-
krobiel substans. Biofilmvækst reducerer bakteriers følsomhed 
overfor antibiotika væsentligt. Dette skyldes flere faktorer som 
langsommere bakterievækst pga. begrænset tilførsel af vækst-
faktorer, intermikrobiel kommunikation (såkaldt quorum sen-
sing) der regulerer bakteriernes resistensgener, og reduceret 
penetration og binding af antibiotika til molekyler i biofilmens 
intermikrobielle substans m.m. (10). Vælger man at behandle 
med antibiotikum, er det derfor vigtigt at se det som en supple-
rende behandling, idet man i videst muligt omfang bør fjerne 
hele eller dele af biofilmen mekanisk, så antibiotikummet får 
bedre mulighed for at påvirke de enkelte bakterier.

dosering af antibiotika
Antibiotikas effekt in vivo afhænger af antibiotikakoncentratio-

nen på infektionsstedet i forhold til de inficerende bakteriers 
følsomhed over for det pågældende antibiotikum. Følsomheden 
bestemmes ideelt som den laveste koncentration af et antibioti-
kum, der hæmmer væksten af den aktuelle bakterie (minimum 
inhibitory concentration, MIC). For at opnå en effektiv antibio-
tisk behandling på infektionsstedet skal man tage hensyn til 
både de farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold.

Farmakokinetik
Farmakokinetik (PK) beskriver måden, hvorpå koncentratio-
nen af antibiotika i plasma påvirkes af absorption, fordeling, 
metabolisering og udskillelse af stoffet. Det er selvfølgelig vig-
tigt, at der opnås høje koncentrationer lokalt i det aktuelle væv. 
Det er kun den frie (ikke proteinbundne) fraktion, der diffun-
derer fra blodbanen til de lokale væv og yderligere evt. intracel-
lulært. Studier har vist, at fx makrolider ophobes i fagocytter 
ved høje koncentrationer, og at de transporteres aktivt af gingi-
vale fibroblaster og orale epitelceller (11-13). Andre studier har 
vist, at azithromycin og doxycyklin optages af neutrofile granu-
locytter eller fibroblaster i gingiva (14,15). Derved opnås højere 
koncentrationer i gingiva/gingivalvæske i forhold til i plasma 
(14-17). Tabel 2 viser koncentrationen i gingivalvæske for for-
skellige antibiotika som følge af forskelle i diffusion. Diffusion 
ind i abscesser adskiller sig også betydeligt mellem antibiotika, 
idet penicilliner diffunderer dårligt, mens metronidazol diffun-
derer godt ind i abscesser (18,19).

Farmakogenetik
I de senere år er der kommet stigende erkendelse af, at for-
skellige individer metaboliserer og udskiller antibiotika me-
get forskelligt (20). Dette skyldes bl.a. genetisk betingede 
polymorfier, som giver større eller mindre effektiv metaboli-
sering og udskillelse i fx lever og nyrer. Disse forhold kaldes 

*Vedligeholdelse af høje koncentrationer i GCF i længere tid end i plasma
** Opkoncentration i gingivalvæske og stabilt højt niveau

antibiotika (dosis) koncentrationer i plasma koncentrationer i gcF

Amoxicillin (500 mg, 1 dosis) 8 µg/ml 3-4 µg/ml

Clindamycin* (300 mg, 1 dosis)
1,9 ± 0,3 µg/ml,  

30 min efter administration
2,0 ± 0,3 µg/ml,  

90 min efter administration 

Metronidazol (500 mg, 1 dosis) 6-12 µg/ml 8-10 µg/ml 

doxycycline** (4 doser: 200 mg startdosis og 
100 mg dagligt i 3 dage) 1,11 µg/ml 2,41 µg/ml

Azitromycin** (3 doser: 500 mg  startdosis og 
250 mg dagligt i 2 dage) 0,22 ±0,02 µg/ml 8,82 ±1,25 µg/ml 

koncentrationen af forskellige antibiotika i henholdsvis plasma og gingivalvæske

Tabel 2. Koncentrationer (µg/ml) i henholdsvis plasma og gingivalvæske (GCF) af antibiotika anvendt ved odontologiske infektioner (14-17). 

Tabel 2. The concentration in plasma and gingival crevicular fluid (GCF) of antibiotics used to treat odontogenic infections (14-17).

Antibiotika i tandlægepraksis  |  vIDeNskab & kLINIk



Som noget nyt i danmark ses 
i disse år en væsentlig stigning 
i forekomsten af antibiotika-
resistente bakterier, herunder 
multiresistente bakterier, der 
kan forårsage infektioner, der 
er vanskelige at behandle. 
Tandlæger har et væsent-
ligt medansvar for at bremse 
denne udvikling. Man bør der-
for nøje overveje indikationen 
for anvendelse af antibiotika 
hos hver enkelt patient, samt 

– når indikationen er der – ad-
ministrere antibiotika korrekt. 
At kunne vælge og dosere 
antibiotika korrekt forudsæt-
ter grundigt kendskab til både 
de mikroorganismer, der for-
årsager infektionen, og til de 
forskellige antibiotikas virk-
ningsspektrum, deres farma-
kokinetiske og farmakodyna-
miske egenskaber samt deres 
bivirkninger.

kLINIsk reLevaNs farmakogenetik. Standarddosering af antibiotika baseres på 
gennemsnitskoncentrationer bestemt ved farmakokinetiske 
undersøgelser. På grund af de farmakogenetiske forskelle mel-
lem patienter kan antibiotikakoncentrationen i plasma variere 
meget. Nogle patienter risikerer derfor at være underdosere-
de, hvilket kan have konsekvenser for behandlingsresultatet 
(19).

Den stigende forekomst af overvægtige medfører også do-
seringsproblemer, idet standarddosering er tilpasset normal-
vægtige (60-70 kg). Ved højere vægt og ved fedme doseres efter 
idealvægten svarende til patientens højde + 40 % af resten af 
patientens vægt (=”doseringsvægt”) (19). Disse forhold har 
både betydning for den kliniske effekt af behandlingen og for 
forebyggelse af resistensudvikling, da underdosering øger risi-
koen for selektion af resistente mutanter. 

Farmakodynamik
Farmakodynamik (PD) viser, hvordan den antibiotikakoncen-
tration, der er tilgængelig ved infektionsstedet, påvirker bakte-
rien. Der er beskrevet tre former for bakteriedrab afhængigt af 
PK-PD-parametre (Fig. 1) (21,22):

1)  Tidsafhængigt drab: Bakteriedrabet forårsaget af beta-lak-
tamantibiotika (penicillin, amoxicillin), makrolider (ery-
thromycin) og lincosamider (clindamycin) er afhængigt af, 
hvor lang tid antibiotikakoncentrationen er over MIC (Tid 
> MIC) 

2)  Koncentrationsafhængigt drab: Bakteriedrabet forårsaget 
af metronidazol er afhængigt af, hvor højt antibiotikakon-
centrationen (Cmax) når over MIC (Cmax/MIC-ratioen).

3)  Dosisafhængigt drab: Bakteriedrabet forårsaget af tetra-
cykliner (doxycyclin) og azithromycin er afhængigt af 
både koncentrationen og virkningstiden, hvilket udtrykkes 
ved arealet under serumkoncentrationskurven (AUC/MIC-
ratioen).

For tidsafhængige antibiotika har undersøgelser vist, at den 
bedste effekt opnås, når serumkoncentrationen er over bakteri-
ernes MIC i mindst 50 % af tiden i intervallet mellem to doser. 
For koncentrationsafhængige antibiotika opnås den optimale 
effekt, når Cmax overstiger bakteriernes MIC mindst 10 gange. 
For dosisafhængige antibiotika opnås en optimal effekt, når 
AUC/MIC-ratioen er > 100 for Gram-negative bakterier og > 
30 for Gram-positive bakterier.

Viden om disse PK/PD-parametre giver tandlægen mulig-
hed for at optimere doseringen af antibiotika. Beta-laktaman-
tibiotika som penicilliner bør fx doseres som fl ere mindre doser 
for at maksimere påvirkningstiden. Metronidazol bør doseres 
som store, sjældnere doser (maksimere topkoncentrationen 
Cmax), da de også har en post-antibiotisk effekt, der forsinker 
genvækst af overlevende bakterier. Traditionelt er metronida-
zol doseret som 250 eller 500 mg x 3, men baseret på PK/PD-
parametre kan det overvejes at dosere 750 mg x 2 eller 1.500 

Farmakodynamiske indices til illustration af tids-
afhængigt, koncentrationsafhængigt og dosisafhængigt 
bakteriedrab 

Fig. 1. Farmakodynamiske indices, der beskriver antibakte-
rielle drab. AUC = areal under koncentrations-tids-kurven, 
Cmax = maksimum (peak) koncentration, MIC = mindste 
hæmmende koncentration, T = tid. Eksempler på antibio-
tika med tidsafhængigt (Ti > MIC), koncentrationsafhængigt 
(Cmax/MIC-ratioen) og dosisafhængigt drab (AUC/MIC-ratio-
en) er angivet (21,22).
  
Fig. 1. Pharmacodynamic indices that describe antibacterial 
killing. AUC = area under the concentration-time curve; Cmax 
= maximum (peak) concentration; MIC = minimum inhibitory 
concentration; T = time. Examples of antibiotics with time-
dependent (Time > MIC), concentration-dependent (Cmax/
MIC ratio) and dose-dependent killing (AUC/MIC ratio) are 
presented (21,22).
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mg x 1. I et studie blev PK/PD-parametre sammenlignet med 
MIC-værdier  for  orale  Streptococcus species, Peptostreptococ-
cus species, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis og 
Fusobacterium nucleatum og indsat i en simuleringsmodel til 
estimering af effekten på odontologiske infektioner. Resulta-
terne pegede på, at amoxicillin/clavulansyre og clindamycin 
havde tilstrækkelig effekt på hovedparten af de orale mikroor-
ganismer, mens metronidazol havde god effekt på de anaerobe 
bakterier (23).

Korrekt farmakokinetisk/farmakodynamisk dosering for-
hindrer tillige resistensudvikling (24). Dette skyldes, at ud-
sættelse for subinhibitoriske koncentrationer af antibiotika 
(relateret til forkert dosering) medfører et selektionstryk, der 
begunstiger resistente bakterier. Uhensigtsmæssig dosering af 
antibiotika er formentlig en af hovedårsagerne til stigningen i 
bakteriel resistens i samfundet.

Principperne for valg af empirisk antibiotikabehandling er 
følgende: 

1.  Adækvat-spektret antibiotikabehandling med minimal på-
virkning af normalfloraen

2.  Farmakokinetisk/farmakodynamisk/farmakogenetisk 
optimal dosering, så infektionen behandles hos ≥ 95 % af 
patienterne

3.  Målsætning ≥ 95 % dækning af relevant bakteriespektrum, 
≥ 95 % bakteriologisk helbredelse uden antibiotikaskift, ≤ 
5 % resistensudvikling hos ætiologiske bakterier og i nor-
malfloraen (19).

Da hovedparten af infektioner i mundhulen er polymi-
krobielle med dominans af Gram-negative stave og anaerobe 
bakterier, vil brug af penicillin V alene oftest være for smal-
spektret til at have effekt på de ønskede bakterier (25). Det vil 
typisk være nødvendigt at supplere med metronidazol, som 
har specifik effekt på de anaerobe bakterier. Alternativt må der 
anvendes mere bredspektrede penicilliner (amoxicillin +/– 
clavulansyre). Disse stoffer indebærer dog en væsentligt større 
risiko for resistensudvikling end penicillin V kombineret med 
metronidazol. Til patienter med penicillinallergi kan clinda-
mycin anbefales (26).

Herudover vil anvendelse af antibiotika, der kun giver få 
eller ingen bivirkninger, fremme patientens compliance. Fx på-
virkes normalfloraen i tarmen mindre af roxithromycin end af 
erythromycin (27). Patienten vil opleve færre gastro-intestina-
le problemer og derfor med større sandsynlighed fuldføre be-
handlingen. Modsat vil langvarig behandling med clindamycin 
og amoxicillin øge risikoen for superinfektion med Clostridium 
difficile og udvikling af pseudomembranøs enterocolitis.

Indikationer for anvendelse af antibiotika
Helt overordnet kan antibiotika anvendes enten profylaktisk for 
at forebygge udvikling af infektioner eller terapeutisk i forbin-
delse med behandling af allerede eksisterende infektioner. 

Profylaktisk administration
Profylaktisk administration af antibiotikum har til formål at 
forebygge lokale infektioner i mundhulen, fx i forbindelse med 
kirurgiske indgreb, eller systemiske infektioner efter spredning 
af orale bakterier hos særlige risikogrupper (28-30). Bakteriæmi 
med orale bakterier opstår i forbindelse med indgreb i mundhu-
len, der medfører blødning, fx ekstraktioner, kirurgiske indgreb 
eller subgingival depuration (31). Rationalet bag profylaktisk ad-
ministration af antibiotikum er at eliminere cirkulerende og loka-
le bakterier, inden de forårsager infektioner. Dette opnås ved en 
engangsdosering af antibiotikum præoperativt for at opnå høje 
koncentrationer lokalt og i blodet under indgrebet og i de efter-
følgende timer. Længerevarende administration af antibiotikum 
hører derimod til i en terapeutisk sammenhæng (29).

Anvendelse af profylaktisk antibiotikum afhænger både af 
indgrebets karakter og af patientens risikostatus. En patient 
betegnes som risikopatient ved bl.a. tilstedeværelsen af visse 
generelle sygdomme eller immunosuppressiv behandling. Ge-
nerelt er der begrænset videnskabelig evidens for effekten af 
profylaktisk antibiotikum i forbindelse med indgreb i mundhu-
len. På baggrund af en gennemgang af den tilgængelige inter-
nationale litteratur har en ekspertgruppe nedsat af det svenske 
Läkemedelsverket og Smittskyddsinstitutet netop udsendt nye 
rekommandationer for området (32). Her blev det konkluderet, 
at hos i øvrigt raske patienter er der kun evidens for at anbefale 
antibiotisk profylakse ved ortodontisk kirurgi, frakturkirurgi 
og knogletransplantation og ikke for mere rutinemæssig an-
vendelse af antibiotikum ved andre oral-kirurgiske indgreb (for 
uddybning se Sunzel 2012, 33). Denne konklusion er i overens-
stemmelse med flere andre reviews på området (28,29,34).

Til trods for den massive tilstedeværelse af bakterier er 
forekomsten af postoperative sårinfektioner i mundhulen lille 
(29,34). I forbindelse med fx parodontalkirurgiske indgreb, der 
udføres i et højkontamineret område af mundhulen, er der fx 
ingen effekt af og dermed ingen indikation for anvendelse af 
profylaktisk antibiotikum (28). Ved kirurgisk fjernelse af tredje 
molar har effekten af antibiotisk profylakse været meget om-
diskuteret; men på basis af den eksisterende litteratur har flere 
reviews konkluderet, at der ikke er evidens for rutinemæssig 
anvendelse af antibiotika (29,32,34). I forbindelse med indsæt-
telse af implantater fandt den svenske ekspertgruppe begræn-
set evidens for effekten af profylaktisk antibiotikum. Her viste 
et Cochrane-review fra 2010 signifikant færre tab af implanta-
ter ved administration af 2 g amoxicillin præoperativt. Eviden-
sen var dog kun af moderat styrke, og reviewet viste ingen for-
skel på forekomsten af postoperative infektioner (35).

Hos patienter med nedsat immunforsvar kan antibiotisk 
profylakse nedsætte risikoen for lokale og systemiske infektio-
ner. I de fleste tilfælde vil der være tale om en individuel vurde-
ring, ofte i samråd med patientens egen læge (32). Den svenske 
ekspertgruppe anbefaler antibiotisk profylakse til patienter 
med kraftigt nedsat immunforsvar som følge af hæmatologiske 
sygdomme eller immunsuppressiv behandling eller ved lokalt 

|  SAMLeT TeMA oM LægeMidLer  | | 13 | 

Antibiotika i tandlægepraksis  |  vIDeNskab & kLINIk



nedsat forsvar efter højdosis strålebehandling af kæben og ved 
intravenøs bisfosfonatbehandling (for uddybning se reference 
32). Ved patienter med komplekse sygdomsbilleder som fx 
ukontrolleret diabetes med komplikationer, svær autoimmun 
sygdom, samtidig forekomst af flere risikofaktorer, immunsup-
pressiv sygdom eller behandling vurderes risikoen individuelt, 
gerne i samråd med patientens læge (28,29,32).

For patienter med risiko for udvikling af infektiøs endocar-
ditis foreligger der eksakte danske anbefalinger for profylaktisk 
administration af antibiotikum (Faktaboks 1). 

Faktaboks 1

Indikationsområdet er indskrænket gennem årene og omfat-
ter nu kun højrisiko-patienter. Samtidig er der større fokus på 
betydningen af at opretholde god mundhygiejne og sunde paro-
dontale forhold. Det primære mål for antibiotikum i forbindelse 
med indgreb i mundhulen er de orale streptokokker, der over-
føres til blodbanen under indgrebet. Første valg er amoxicillin, 
givet som en høj engangsdosis. Amoxicillin anbefales på grund 
af dets gode farmakokinetiske egenskaber og ikke på grund af 
det brede spektrum, idet de fleste orale streptokokker fortsat er 
følsomme for penicillin V (36-38).

Terapeutisk administration
Terapeutisk administration af antibiotika er som hovedregel et 
supplement til en lokal behandling. Langt de fleste bakterielt 
betingede sygdomme i mundhulen behandles sufficient ved 
konventionelle mekaniske metoder alene (6,39). Det gælder 
for hovedparten af både endodontiske og parodontale infektio-

ner. Ved visse akutte infektioner suppleres den konventionelle 
behandling med antibiotika; dette er der dog udelukkende in-
dikation for, hvis almentilstanden er påvirket, eller hvis der er 
risiko for spredning af bakterier til dybere/mere vitale områder. 
De kliniske tegn kan være feber, ildebefindende, hævede lymfe-
knuder, trismus og diffus og progredierende hævelse (25,40) 
(Faktaboks 2). 

Faktaboks 2

Desværre har studier fra fx England, Belgien og Spanien 
vist, at antibiotika ofte udskrives i forbindelse med ukompli-
ceret endodontisk behandling, selv om der ikke er indikation 
herfor (41-43). Dette understreger behovet for at sætte fokus på 
grundig fastlæggelse af indikationen hos den enkelte patient. 
Udover ved akutte infektioner kan anvendelse af antibiotika 
komme på tale i forskellige kirurgiske sammenhænge, fx ved 
behandling af osteomyelitis og aktinomykose og ved behand-
ling af alvorlige former for aggressiv parodontitis (for uddyb-
ning se Tandlægebladet 2011, 44).

Bivirkninger og kontraindikationer
Ved en bivirkning til et lægemiddel til mennesker forstås en ska-
delig og utilsigtet reaktion på et lægemiddel (45). Lægemiddel-
bivirkninger kan overordnet inddeles i to grupper: Bivirkninger 
kan skyldes farmakologiske reaktioner på lægemidlet og følger 
samme farmakodynamiske principper som de tilstræbte virk-
ninger. De er forudsigelige, kræver ingen særlig disposition, er 
dosisafhængige, hyppige og sjældent alvorlige. Den anden type 
bivirkninger har ikke relation til lægemidlets farmakologiske 
egenskaber, men skyldes andre reaktioner, fx allergiske ma-
nifestationer. De er oftest uforudsigelige og optræder kun hos 
særligt disponerede individer (8). Herudover kan der optræde 
biologiske bivirkninger i form af ændringer i normalfloraen og 
resistensudvikling. Blandt de allergiske bivirkninger er ”drug 
fever” af speciel betydning for antibiotika og ses hyppigst ved 
behandling med bl.a. penicilliner. Drug fever skyldes en type 

Profylaktisk administration af antibiotika
Antibiotika gives kun ved indgreb i mundhulen med risiko 
for blødning. 
Antibiotika anvendes ved følgende hjertesygdomme med 
risiko for endocarditis: 
Hjertesygdomme med risiko for endocarditis: 
•  Tidligere endocarditis 
•  Hjerteklapproteser 
•   Visse medfødte hjertesygdomme (CHD): 

–  ikke korrigerede cyanotiske CHd, herunder pal-
liative shunts og ”conduits”

      –  de første 6 måneder efter vellykket behandling 
(kirurgisk/device) af medfødte defekter i hjertet, 
hvor der er indsat protesemateriale

      –  ikke komplet korrigeret CHd, hvor der resterer 
utæthed i umiddelbar nærhed af indsat protese-
materiale (patch/device)

der gives:  Amoxicillin 2 g x 1 en time inden indgrebet
Ved penicillinallergi:  roxithromycin 300 mg x 1 en time 

inden indgrebet

Terapeutisk administration af antibiotika ved akutte 
tilstande/abscesser
Ved akutte tilstande/¬abscesser med 
•  stor sygdomsudbredelse  
•   risiko for spredning, hvor det ikke er muligt at skabe 

drænage 
•  påvirket almentilstanden  
kan der være indikation for at supplere lokalbehandlingen 
med antibiotika.
der gives:  Penicillin V 1 Mie + Metronidazol 500 mg,  

3 x daglig i 3 dage      
Ved penicillinallergi:  Clindamycin 300 mg, 3 x daglig i  

3 dage
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antibiotikun

bivirkninger

almindelig (1-10 %) Ikke almindelig (0,1-1 %) sjældne (0,01-0,1 %)

P
en

ic
ill

in
er

Penicillin V 
(phenoxy-methyl-
penicillin)

Kvalme, diarré, hududslæt Feber, stomatitis, opkastning,
artralgi, urticaria, erythema  
multiforme, eksfoliativ dermatitis

Anafylaktisk reaktion 

Amoxicillin Feber, kvalme, opkastning,  
dyspepsi, diarré, artralgi, hudkløe, 
hududslæt, urticaria

eosinofili, candidiasis,
interstitiel nefritis

Pseudomembranøs colitis, angioødem, 
granulocytose, hæmolytisk anæmi, trom-
bocytopeni, Stevens-Johnsons  
syndrom, erythema multiforme, allergiske 
reaktioner, anafylaktisk reaktion

Amoxicillin med 
clavulansyre 
(beta-laktamase-
hæmmer)

Kvalme, opkastning, abdomi-
nalsmerter, forhøjede leverenzymer, 
hududslæt, hudkløe, candidiasis

eosinofili, urticaria Pseudomembranøs colitis, hepatitis, 
icterus, erythema multiforme, leukopeni, 
trombocytopeni, trombocytose, Stevens- 
Johnsons syndrom, interstitiel nefritis

M
ak

ro
lid

er

erythromycin Nedsat appetit, kvalme, diarré, 
opkastning, abdominalsmerter

Forhøjede leverenzymer, forhøjet 
bilirubin, hududslæt

Hepatotoksicitet, pancreatitis, forlænget 
QT-interval, ventrikulær takykardi,  
anafylaktisk reaktion, ototoksicitet

roxithromycin Kvalme, abdominalsmerter Forhøjede leverenzymer,  
svimmelhed, hududslæt, urticaria

Pseudomembranøs colitis, 
pancreatitis,bronkospasme, lever-
påvirkning, eosinofili, trombocytopeni, 
lymfadenopati, Stevens-Johnsons 
syndrom, erythema multiforme, tinnitus 
anafylaktisk reaktion

Azitromycin Kvalme, diarré, opkastning, 
abdominalsmerter, forhøjede 
levertransaminaser

Svimmelhed, sløvhed, kramper, 
hudkløe, hududslæt, candidiasis, 
vaginitis

Aggressivitet, synkope, Stevens-John-
sons syndrom, toksisk epidermal nekro-
lyse, nyresvigt, erythema multiforme, 
allergiske reaktioner, anafylaktisk reaktion, 
høretab, tinnitus, palpitationer, arytmier

Li
nc

o
sa

m
id

er Clindamycin Kvalme, opkastning,  
abdominalsmerter, diarré

Neuropati, urticaria, hududslæt Pseudomembranøs colitis, agranu-
locytose, trombocytopeni, erythema 
multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, 
eksfoliativ dermatitis, toksisk epidermal 
nekrolyse, anafylaktisk reaktion

Te
tr

ac
yk

lin
er

doxycyklin Kvalme glossitis, opkastning, diarré, 
hududslæt

Udstående fontaneller, pseudomembra-
nøs colitis,  eosinofili, neutropeni, trom-
bocytopeni, leverpåvirkning, Stevens-
Johnsons syndrom, erythema multiforme, 
eksfoliativ dermatitis, toksisk epidermal 
nekrolyse, tinnitus, anafylaktisk reaktion

Im
id

az
o

l-
d

er
iv

at
er

Metronidazol Metalsmag, kvalme, opkastning, 
abdominalsmerter, diarré, obsti-
pation, mucositis, forhøjede lever-
transaminaser, forhøjet bilirubin

Leukopeni, artralgi, myalgi, 
hovedpine, angioødem, hyper-
sensitivitet, synsforstyrrelser

Pancreatitis, ataksi, leverpåvirkning, 
trombocytopeni, svimmelhed, neuropati, 
paræstesier, psykose, konfusion,  
encefalopati, erythema multiforme

antibiotikas virkningsmekanismer og -spektrum

Tabel 3. Oversigt over de væsentligste bivirkninger, som ses ved brug af antibiotika. Bivirkninger er inddelt i almindelige (ses hos 1-10 % af 
brugerne), ikke almindelige (ses hos 0,1-1 % af brugerne) og sjældne (ses hos 0,01-0,1 % af brugerne) (8). 

Tabel 3. Summary of side effects observed for antibiotics. The side effects are categorized as ordinary (observed in 1-10% of patients), not 
ordinary (observed in 0,1-1% of patients) and rare (observed in 0,01-0,1% of patients) (8).
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III-reaktion (immunkompleks-reaktion) og viser sig typisk 
5-10 dage henne i behandlingen. Feber kan være det eneste 
symptom, men ofte forekommer ledsmerter, nyre- og leverpå-
virkning, interstitiel pneumoni og evt. hududslæt. Drug fever 
bør mistænkes, hvis der under en i øvrigt vellykket behandling 
optræder sekundær temperaturstigning med upåvirket almen-
tilstand. Drug fever optræder med en hyppighed på 1-3 % af de 
behandlinger, som varer mere end én uge.

De mest almindelige bivirkninger ved brug af antibiotika er 
gastro-intestinale gener som kvalme, diarré, mavesmerter og 
opkastninger. Påvirkning af tarmfloraen er størst ved anven-
delse af bredspektrede stoffer som tetracykliner, makrolider, 
clindamycin og quinoloner. Brugen af disse antibiotika medfø-
rer ændringer i normalfloraen, således at fremmede mikroor-
ganismer eller organismer, der sædvanligvis udgør en beskeden 
del af normalfloraen, kan opformeres og evt. forårsage superin-
fektioner. Overvækst af gærsvampen Candida albicans er klas-
sisk, ligesom der kan selekteres for opformering af Clostridium 
difficile, der kan forårsage pseudomembranøs enterocolitis. Til 
de biologiske bivirkninger hører tillige resistensudvikling, som 
omtales i det efterfølgende afsnit.

Tabel 3 angiver de væsentligste bivirkninger for de enkelte 
antibiotika. Visse skal dog omtales her.

Betalaktamantibiotika, herunder penicilliner, er vidtgående 
ugiftige. Allergiske reaktioner, oftest i form af hududslæt, er de 
hyppigste bivirkninger og væsentligt hyppigere efter indgift af 
amoxicillin end andre penicilliner. Alvorlige anafylaktiske re-
aktioner kan, om end meget sjældent, forekomme efter peroral 
indgift. Der er krydsallergi mellem alle penicilliner. Herudover 
kan penicilliner medføre gastro-intestinale gener, og især ved 
behandling med amoxicillin og andre penicilliner med udvidet 
spektrum ses tarmfloraændringer; diarré optræder ved mere 
end 10 % af behandlingerne med amoxicillin med clavulansyre.

Makrolider er vidtgående ugiftige. De hyppigste bivirknin-
ger er madlede, kvalme, abdominalsmerter og forbigående 
diarré. De dyspeptiske gener er mest udtalt for erythromycin. 
Makrolider giver kun sjældent allergiske reaktioner i form af 
hududslæt og drug fever.  Azithromycin bør anvendes med for-
sigtighed ved stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Tetracykliner er kontraindicerede ved nyreinsufficiens og 
bør ikke anvendes til børn under 12 år, da de giver varige ska-
der på tænder og knogler. Biologiske bivirkninger i form af æn-
dringer af normalfloraen er mere udtalte for tetracykliner end 
for andre antibiotika, dels fordi tetracyklinerne har så bredt et 
spektrum, dels fordi de udskilles med galden, absorberes man-
gelfuldt og er meget stabile i tarmkanalen. Ændringerne kan 
medføre diarré og pruritus. Superinfektioner med Candida al-
bicans eller evt. andre mikroorganismer ses hyppigt (8).

resistensudvikling
Bakteriel resistens overfor antibiotika kan skyldes forskellige 
mekanismer som produktion af enzymer, der spalter antibioti-
ka (fx beta-laktamaser, der spalter bl.a. penicilliner), ændrede 

receptorer på bakteriernes overflader, eller ændret permeabi-
litet og transport ind og ud af bakteriecellen, herunder aktiv 
transport af antibiotika ud af bakteriecellen. Sidstnævnte kan 
bl.a. ske ved hjælp af såkaldte ”multidrug resistance pumps”, 
der pumper forskellige antibiotika ud af bakterierne samtidig 
og dermed resulterer i multiresistente bakterier. Bakteriel resi-
stens kan opstå ved mutationer, eller den kan overføres mellem 
bakterier ved udveksling af genetisk materiale, fx plasmider. 
Hvis plasmider bærer gener, der koder for resistens overfor 
flere antibiotika, kan overførslen medføre udvikling af mul-
tiresistente bakterier (46). Et eksempel på en multiresistent 
bakterie, hvis forekomst er steget kraftigt i Danmark indenfor 
det seneste årti, er MRSA (methicillinresistent Staphylococcus 
aureus), der kan optræde hos både patienter og personalet på 
tandklinikken (47).

Resistensudvikling finder især sted i normalfloraen på huden 
og slimhinderne i mundhule, svælg og tarm og ikke så hyppigt 
hos de patogene bakterier, behandlingen er rettet mod. Ten-
densen til resistensudvikling afhænger således ikke kun af det 
enkelte antibiotikums spektrum, men også af dets udskillelse 
på hud/slimhinder og i tarmen. De resistente normalflorabak-
terier giver oftest ikke umiddelbart problemer, men resistens-
gener herfra kan spredes til potentielt patogene bakterier. Disse 
bakterier kan senere forårsage infektioner hos den behandlede 
patient eller spredes til og smitte andre personer (1). Fx er der 
påvist udveksling af resistensgener mellem orale streptokokker 
og patogene Streptococcus pneumoniae (6,10).

Ved behandling af infektioner i mundhulen kan der ud-
vikles resistens i bakteriefloraen i både mundhulen og andre 
steder i kroppen, ligesom antibiotisk behandling i ikke-odon-
tologisk sammenhæng kan forårsage resistensudvikling i den 
orale mikroflora. Selv om mundhulebakteriers følsomhed for 
antibiotika ikke undersøges i nær samme omfang som bakte-
rier fra andre lokalisationer, er der rigelig dokumentation for 
forekomst af resistens i bakterier, herunder i arter, der er invol-
veret i sygdomsprocesser i mundhulen. Således er der fx påvist 
forskellige beta-laktamaser, der medfører penicillinresistens, 
hos orale Streptococcus og Capnocytophaga species og anae-
robe Veillonella, Fusobacterium, Porphyromonas og Prevotella 
species, forskellige makrolidresistensgener hos orale Strep-
tococcus og anaerobe Prevotella og Porphyromonas species og 
ikke mindst udbredte og forskellige tetracyklinresistensgener 
hos bl.a. orale Streptococcus, Peptostreptococcus, Actinomyces, 
Lactobacillus, Capnocythophaga, Porphyromonas og Prevotella 
species. Resistens overfor metronidazol er derimod oftest 
mere begrænset i mundhulen ligesom på andre lokalisationer 
(6,46).

Ved karakteristik af mundhulefloraen ved marginal paro-
dontitis, pericoronitis, postoperative infektioner eller i for-
bindelse med endodontisk behandling er der isoleret mange 
forskellige resistente bakteriearter. Udbredelsen og forekom-
sten af resistens overfor forskellige antibiotika varierer dog 
betragteligt (48-51). Et gennemgående fund er høj forekomst 
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af resistens blandt Prevotella species overfor penicilliner, selv 
hos børn under et år. Tilsvarende er der demonstreret beta-
laktamaseproduktion hos hovedparten af isolerede Prevotella 
species (48,52-54). Dette er bekymrende, dels fordi Prevotella 
species ofte er involverede i orale infektioner, dels fordi beta-

laktamaser ikke kun beskytter den aktuelle bakterie, men også 
andre bakterier i blandingsfloraen mod penicilliner.

Den generelle korrelation mellem forbruget af antibiotika 
og forekomsten af resistente bakterier er også påvist for orale 
bakterier (55,56). Ved sammenligning af subgingivale plakbak-

antibiotikas virkningsmekanismer og -spektrum

antibiotikum Lægemiddel Interaktion kontraindiceret eller forholdsregel

M
ak

ro
lid

er

erythomycin Pimozid Forlængelse af QT og  
hjertearytmier, herunder  
torsades de pointes

Kontraindiceret

Sekalalkaloid ergotisme Kontraindiceret

Atorvastatin, ebastin, lovastatin, 
simvastatin

Plasmakoncentrationen af 
statiner øges pga. hæmning  
af CYP3A4

Kombination bør undgås

Bromocriptin Øget biotilgængelighed af 
bromocriptin

Kombination bør undgås

Alfentanil Øget risiko for forlænget/for-
sinket respirationsdepression, 
nedsat clearence

Kombination bør undgås

Calciumantagonister: diltiazem, 
verapamil; Antimykotika: fluconazol, 
itraconazol, ketoconazol

Øget risiko for pludselig 
hjertedød, pga. hæmning af 
CYP3A4

Kombination bør undgås

roxithromycin Sekalalkaloid ergotisme Kontraindiceret

Pimozid Forlængelse af QT og hjerte-
arytmier, herunder torsades de 
pointes.

Kontraindiceret

digoxin Øget plasmakoncentration dosisjustering kan være nødvendig

Azitromycin Sekalalkaloid ergotisme Kontraindiceret

Lovastin Øget plasmakoncentration Kombination bør undgås

Amiodaron, klasse 1A og iii antiaryt-
mika, warfarin

Lægemidlerne øger QT 
intervallet

Udvis forsigtighed

Te
tr

ac
yc

lin
er doxycyclin Antacida, obstipantia, jern- og  

mineralpræparater med magnesium, 
zink, calcium, aluminium

Nedsat absorption af tetra- 
cycliner, dog er doxycyclin 
mindre påvirket end andre 
tetracycliner

Tidsforskydning af indtagelse i forhold til 
tetracyclin på mindst 3 timer

Im
id

az
o

l-
d

er
iv

at
er Metronidazol Busulfan Øget plasmakoncentration 

med ca. 50 %
Kombination bør undgås

Amiodaron Øget risiko for kardiotoksicitet Kombination bør undgås

Tabel 4. Oversigt over de væsentligste interaktioner mellem antibiotika og andre lægemidler. Tabellen indeholder kun de interaktioner, hvor 
der kræves særlig opmærksomhed, og hvor der er direkte kontraindikation. Yderligere oplysninger om andre interaktioner kan findes på 
www.interaktionsdatabasen.dk fra Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen eller www.medicin.dk fra Lægemiddelindustrien (8,62).

Tabel 4. Summary of adverse drug interactions involving antibiotics. The table only lists interactions that demand special attention, where 
co-administration must be avoided or is contra-indicated. Further information on interactions is available at www.interaktionsdatabasen.dk 
from the Danish Health and Medicines Authority or www.medicin.dk from the pharmaceutical industry (8,62).
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terier fra henholdsvis Spanien og Holland fandtes signifikant 
højere forekomst af beta-laktamaseproducerende plakbakte-
rier hos spanske parodontitispatienter. Blandt disse havde 55 % 
anvendt antibiotika indenfor de sidste 12 måneder, mens dette 
kun var tilfældet for 10 % af de hollandske patienter (57). Efter-
følgende påvistes signifikant højere resistensniveau overfor pe-
nicillin, amoxicillin, azithromycin og tetracyklin i parodontale 
patogener som Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, 
Fusobacterium nucleatum og A. actinomycetemcomitans fra Spa-
nien sammenlignet med Holland (58). Selv hos børn helt ned 
til første leveår er der påvist signifikant sammenhæng mellem 
anvendelsen af antibiotika og forekomsten af resistente bakte-
rier i mundhulen, både i normalflorabakterier som Streptococ-
cus species og i potentielt patogene arter som Fusobacterium nu-
cleatum (59,60). Dette understreger, at hver eneste ordination 
af antibiotika kan have varige konsekvenser.

Lægemiddelinteraktioner, som involverer antibiotika
Ved lægemiddelinteraktion forstås, at virkningen af et stof påvir-
kes kvalitativt og/eller kvantitativt ved samtidig indgift af et andet 
stof. Ved mange lægemiddelinteraktioner kan der observeres en 
påvirkning af plasmakoncentrationen. De fleste er dog uden prak-
tisk klinisk og terapeutisk betydning, enten fordi ændringerne er 
beskedne, omfatter lægemidler med en rimelig terapeutisk bred-
de eller medfører reaktioner, som ikke er alvorlige. Der findes dog 
et mindre antal lægemidler, som kan føre til alvorlige reaktioner, 
der i værste fald kan være dødelige, hvis de interagerer med hin-
anden (61). Tabel 4 giver en oversigt over alvorlige interaktioner 
mellem antibiotika og andre lægemidler på det danske marked. 
Af tabellen fremgår kun de lægemidler, hvor der er anbefalinger 
om, at lægemidlerne ikke må gives samtidig (kontraindikation), 
eller hvor der bør tages specielle forholdsregler. Yderligere infor-
mationer om lægemiddelinteraktioner kan findes på interaktions-
databasen.dk fra Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen og 
medicin.dk fra Lægemiddelindustrien (8,62).

En stor del af de alvorlige interaktioner skyldes påvirkning af 
de enzymer, som metaboliserer lægemidlerne. Cytochrom (CY) 
P450 er en gruppe enzymer, som findes indlejret i leverens hepa-
tocytter og i enterocytter i tyndtarmen (63). Dette enzymsystem 
metaboliserer en lang række lægemidler. Der findes mere end 30 
CYP450 isoenzymer, heriblandt CYP3A4, som udtrykkes i størst 
mængde og derfor er involveret i mange lægemiddelinteraktio-
ner. Fx er erythromycin en potent hæmmer af CYP3A4, dvs. at 

ved samtidig indgift af andre lægemidler, som metaboliseres af 
CYP34A (fx alfetanil), vil disse blive metaboliseret langsommere 
med øget plasmakoncentration til følge. Erythromycin hæmmer 
også CYP1A2, hvilket kan resultere i øget plasmakoncetration af 
teophyllin. (63).

For nogle antibiotika gælder, at deres virkning kan påvirkes af 
samtidig indgift af andre antibiotika. To baktericide stoffer med 
forskelligt angrebspunkt kan forstærke hinandens virkning (fx 
penicilliner og aminoglycosider). Omvendt kan den baktericide 
effekt af fx penicilliner hæmmes ved samtidig indgift af bakte-
riostatiske antibiotika (fx makrolider eller tetracykliner), fordi 
penicilliner kun virker på bakterier i vækst.

Lægemidler kan også interagere med føde og alkohol. Føde 
kan forsinke absorptionen eller mindske absorptionsfraktionen. 
Fx nedsættes absorptionen af tetracykliner af divalente og triva-
lente kationer. Derfor anbefales det, at de ikke indtages samtidig 
med mælkeprodukter, som har et højt indhold af calcium. Metro-
nidazol kan fremkalde en antabuslignende reaktion, hvorfor der 
ikke må indtages alkohol samtidig med metronidazol.

Konklusion
Der er stort fokus på anvendelsen af antibiotika i disse år. Bag-
grunden er, at der ses en stigende forekomst af resistente, her-
under multiresistente bakterier, sideløbende med et stigende 
forbrug af bl.a. bredspektrede stoffer. Som følge heraf udsendte 
Sundhedsstyrelsen i november 2012 ”Vejledning om ordination 
af antibiotika” med det formål at ændre ordinationsmønstret 
af antibiotika i en mere rationel retning. Sundhedsstyrelsen 
ønsker dels at stramme indikationerne for, hvornår der bruges 
antibiotika, dels at der anvendes præparater, der sjældnere gi-
ver anledning til resistensudvikling.

Tre fjerdedele af tandlægers ordinationer af antibiotika udgø-
res af smalspektret penicillin V. Imidlertid kan der også i mund-
hulens mikroflora isoleres en lang række penicillin-resistente 
bakterier, herunder Prevotella og andre arter, der er involveret i 
infektioner i mundhulen. Det betyder, at penicillin V alene oftest 
ikke vil have effekt på de patogene bakterier i mundhulen, men 
må suppleres med stoffer med et bredere spektrum. Dermed bli-
ver det væsentligste budskab til tandlæger i Sundhedsstyrelsens 
nye vejledning at stramme indikationerne for anvendelsen af 
antibiotika og kun supplere den konventionelle behandling med 
antibiotikum efter grundig fastlæggelse af indikationen for den 
enkelte patient.

AbsTrAcT (English)

Antibiotics in dental practice 

In addition to causing effects and side effects in the patient tre-

ated with an antimicrobial agent, the use of antibiotics may pro-

duce negative side effects in third parties. The increasing pre-

valence of resistant and multi resistant microorganisms calls for 

rigorous consideration of each prescription and administration 

of antimicrobial agents. New insight into pharmacokinetic and 

pharmacodynamic factors influences the principles of dosing 

antibiotics. Further, an increasing number of patients are treated 

with increasingly complex combinations of medicin. Therefore 
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knowledge of potential interactions with antibiotics is mandatory. 

This review describes the general indications for using antibio-

tics and more specific details on the antimicrobial agents which 

are relevant for use in dentistry. The purpose of the review is to 

establish a solid basis for achieving the best effect from antibiotic 

prophylaxis and treatment in dentistry, along with minimizing the 

risk of side effects.
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i denne artikel gennemgås udredning og be-
handling af oral candidose. der er fokus på 
kliniske karakteristika, diagnostik, differential-
diagnostik, antimykotika på det danske marked, 
lægemiddelinteraktioner og forsigtighedsregler 
ved anvendelse af disse. identificering af lokale 
og generelle prædisponerende faktorer er vigtigt 
for at opnå det bedste behandlingsresultat.

Antimykotisk behandling 
af oral candidose
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 Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, 
forårsages primært af Candida albicans (C. albicans), 
men andre Candida-arter som C. glabrata, C. tropi-
calis, C. krusei og C. dubliniensis kan også inficere 

mundslimhinden. Omkring 50 % af befolkningen er bærere af 
C. albicans som en del af normalfloraen (1), hvor forstyrrelse i 
den orale balance kan medføre oral candidose som fx ved anti-
biotikumterapi.

Klinik
Der er tre kliniske manifestationer i forbindelse med oral can-
didose, som tandlægen kan erkende. Der skelnes mellem akut 
candidose, der er opstået indenfor en kort tidsramme, og kro-
nisk candidose, der har persisteret i en længere periode (2). 

•   Den pseudomembranøse type, hvor der på mundslimhinden 
ses hvide afskrabelige belægninger. Denne type ses i akut 
form bl.a. som trøske hos nyfødte, der er blevet inficeret af 
moderen. Den kroniske form ses primært hos patienter med 
nedsat immunforsvar, fx AIDS-syge. 

•   Den  erytematøse  type  kendetegnes  ved  større  eller mindre 
områder med slimhinderødme, hvor den akutte oftest mani-
festerer sig som diffus rødme, og den kroniske mere lokali-
seret fx til tungeryggen og ganeslimhinden. Den akutte ery-
tematøse type er ofte associeret med sviende og brændende 
symptomer modsat de andre typer, der ofte er asymptoma-

tiske (2).
•   Den  sidste  type  er  den  hyperplastiske  med 

hvide uafskrabelige belægninger, der enten 
kan fremstå som spættede inhomogene no-
dulære læsioner eller som kraftige homogene 
plakker, der ofte er lokaliserede til kindslim-
hinden bag kommisurerne eller på tungen. 

emneOrd

Mycoses;  
oral candidosis;  
diagnosis,  
differential;  
antimycotics;  
drug interactions

Anvendelse af  
antimykotika i  
tandlægepraksis

|  SAMLeT TeMA oM LægeMidLer  | | 21 | 

Antimykotisk behandling  |  vIDeNskab & kLINIk



Stomatitis prothetica, cheilitis angularis, glossitis rhombica 
medicana og lineært gingivalt erytem er alle læsioner, der kan 
skyldes Candida-infektion og er såkaldte Candida-associerede 
læsioner (2). Ydermere kan der opstå sekundære gærsvampein-
fektioner i slimhindelidelser fx oral lichen planus (3). 

Candida og mundhulen
Vækstbetingelserne i mundhulen er gode for flere Candida-ar-
ter, der vokser godt i 37 graders varme, har gode pH-betingelser 
og lettilgængelig næring. C. albicans kan manifestere sig som to 
fænotyper; blastosporer og hyfer, hvor sidstnævnte er den pa-
togene form, der dog også forekommer hos raske ikke-rygende 
bærere (1). Gærsvampene adhærerer til overflader: epitel, tand 
og akryl, med hydrofobe og covalente bindinger vha. overfla-
deadhesiner. Hyferne kan producere lipaser og proteaser, der 
muliggør nedvækst i de yderste lag af epitelet, hvilket er en vig-
tig virulensfaktor (4). 

Generelt minder gærsvampeceller om de humane celler i de-
res generelle opbygning, dvs. de består af cellemembran, cyto-
plasma, cellekerne m.m. Dog består gærsvampes cellemembran 
i højere grad af ergosterol, hvilket er målet for mange antimy-
kotika. Fx hæmmer stofgruppen azoler et essentielt trin i gær-
svampenes ergosterolbiosyntese ved at hæmme (ERG11), et 
fungalt cytochrome P450 enzym, hvilket medfører ændringer 
i gærsvampenes cellemembran, der fører til celledød, altså en 
fungicid virkning (5).

Udredning af oral candidose
Når tandlægen skal udrede patienter med slimhindeforandrin-
ger, er det vigtigt, at diagnostiske testresultater sammenholdes 
med de kliniske tegn og symptombilledet. Ved oral candidose 
vil den pseudomembranøse type kunne diagnosticeres på det 
kliniske billede alene, mens de erytematøse og hyperplastiske 
former samt de Candida-associerede lidelser alle kræver para-
kliniske undersøgelser for at sikre den optimale behandling. 

diagnostik
Standard diagnostisk analyse for candidose på afdelingen for 
Oral Medicin på Tandlægeskolen i København er cytosmears 
(skrab) fra områder, hvor der er mistanke om oral candidose. 
Dette farves efterfølgende med PAS (periodic acid shiff), hvor-
efter patologen kvantiterer antallet af blastosporer og hyfer 
samt deskvamerede epitelceller. På den baggrund diagnostice-
rer klinikeren ud fra både subjektive og objektive fund. Andre 
diagnosticerer på baggrund af vækstkultur enten ved podning 
fra læsionen, spytprøve eller mundskyl (4). Den diagnostiske 
metode, der anvendes, kan være afgørende for behandlings-
valget. I en helt ny undersøgelse af oral candidose hos patien-
ter med oral lichen planus-patienter fandt vi, at 27 % af pa-
tienterne ville have modtaget en anden behandling end den, vi 
tilbød baseret på cytosmear med efterfølgende PAS-farvning, 
hvis vi havde suppleret med genetisk bestemmelse af Candida-
arterne fra læsionsområdet. Tillige fandt vi vigtige forskelle 

mellem de Candida-arter, der fandtes generelt i mundhulen, 
og dem, der var lokaliseret i slimhindelæsioner med sekundær 
candidose (3). 

Prædisponerende faktorer
Der er flere lokale faktorer, der prædisponerer for oral candi-
dose. Dårlig mundhygiejne, sukkerholdig diæt, nedsat spyt-
sekretion (som følge af sygdom, medicin eller stråleterapi), 
slimhindesår/traumer, slimhindelidelser med hyperkeratose, 
fx oral lichen planus og oral leukoplaki samt lokal steoridbe-
handling er alle lokale faktorer, som øger risikoen for gær-
svampeinfektion. Ældre patienter, rygere og protesebærere 
har en højere bærerhyppighed af Candida, hvorfor disse alt an-
det lige også er i øget risiko for infektion. Generelle helbreds-
faktorer, der prædisponerer for oral candidose, er systemiske 
sygdomme som immundefekter, endokrine lidelser, mangel-
lidelser og maligne lidelser samt antibiotikumbehandling og 
medicinsk immunsupprimering fx som ved inflammatoriske 
tarmlidelser og organtransplantation (4). Identifikation af 

Faktorer Årsag Interventionsmuligheder

Lokale Dårlig  
mundhygiejne

Instruktion, motivation og 
opfølgning evt. klorhexidin 
og højfluorid tandpasta

Sukkerholdig diæt Information, motivation  
og opfølgning

Hyposalivation: 
Sjögrens syndrom, 
medicin- eller stråle-
terapi-associeret

Stimulering af fungerende 
spytkirtelvæv med sukker-
frie pastiller eller tyggegum-
mi, evt. lægemiddelskifte

Slimhindetraumer Identifikation og eliminering 
af udløsende faktor(er)

Slimhindelidelser Diagnostik, information, 
behandling og varig kontrol

Lokal  
steroidbehandling

Instruktion i optimal  
adfærd

Tobak Rygestop

Generelle Immundefekter; 
arvelige, erhvervede 
og iatrogene

Diagnostik og intervention
Ofte behov for multi- 
disciplinært samarbejde

Systemiske sygdom-
me, inkl. infektioner

Mangellidelser

Tabel 1. ofte vil der være flere faktorer til stede hos den enkelte pa-
tient, der således kræver, at flere interventionsmuligheder iværksættes 
af tandlægen.

Table 1. Often the patient will present several predisposing factors at 
the same time why multiple interventions must be initiated by the dentist. 

Prædisponerende faktorer 
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lokale og generelle prædisponerende forhold er essentielt for 
behandlingssucces, da bedst effekt opnås ved ændring af disse 
(Tabel 1). 

Intervention inden eller i forbindelse med antimykotisk 
behandling
Dårlig mundhygiejne kræver motivation, reinstruktion og op-
følgning af såvel mund- som evt. protesehygiejne og evt. ordi-
nering af tandpasta med højt fluorindhold (6), da reinfektion er 
sædvanlig efter antimykotisk behandling, hvis mundhygiejnen 
ikke er god. Det kan være en god idé, at patienten sover uden 
protese og evt. lægger denne i klorhexidin natten over, hvilket 
dog giver misfarvninger af protesen. Nedsat spytmængde kan 
påvirkes, hvis patienten har fungerende kirtelvæv, som kan sti-
muleres, hvilket dog ikke altid hindrer infektion. Ved traume-
associerede ulcerationer, der ikke heler som forventet, og hvor 
der ikke er malignitetstegn, skal udløsende årsager identifice-
res og elimineres. Det skal altid overvejes, om der er sekundær 
gærsvampeinfektion ved symptomer i forbindelse med slimhin-
delidelser (3). Eksponering af mundslimhinden med steroider, 
enten i form af astmainhalatorer eller med lokal behandling af 
symptomgivende slimhindelidelse, skal identificeres, og for-
holdsregler som fx skylning med vand efter inhalation iværk-
sættes. Det er dog i flere undersøgelser vist, at dette ikke altid 
beskytter mod gærsvampeinfektion. Rygere skal motiveres til 
rygestop og informeres om øget risiko for cancerudvikling. Ved 
recidiverende candidose informeres ydermere om sammen-
hæng med gærsvampeinfektion med tobaksmisbrug. Ofte er 
rygestop påkrævet, for at behandlingssucces kan opnås.

Generelle helbredsfaktorer, der prædisponerer for oral 
candidose, skal identificeres fx antibiotikumbehandling, im-
munsupprimerende behandling og dårligt reguleret diabetes. 
Immundefekter, mangellidelser og maligne tilstande skal over-
vejes, når der ikke kan identificeres andre lokale eller generelle 
prædisponerende faktorer, hvorfor egen læge må involveres. 
Det er dog ikke altid muligt at identificere den eller de prædis-
ponerende forhold.

differentialdiagnostik
Gærsvampeinfektion kan være forbundet med symptomer som 
svie og brænden, og nogle patienter beretter om smagsforstyr-
relser som salt- eller metalsmag. Mange rød-hvide slimhinde-
forandringer/læsioner har kliniske ligheder med oral candido-
se, hvorfor det ofte er relevant at undersøge for oral candidose 
(Tabel 2).

Sviende og brændende symptomer forekommer også hos pa-
tienter med slimhindelidelser, og her er den erytematøse form 
af oral lichen planus specielt relevant. Oral lichen planus har 
en hyppighed på 2 % i den skandinaviske befolkning (7) og kan 
være symptomgivende i sig selv. En sekundær candidose ses 
hyppigt ved oral lichen planus, og derfor vil det være indiceret 
at undersøge for infektion ved erytematøse eller symptomgi-
vende læsioner (3). Ved burning mouth syndrom (BMS) er der 

ikke kliniske forandringer af mundslimhinden, men tilsvarende 
sviende og brændende symptomer som ved oral candidose. Her 
indebærer første udredning at udelukke oral candidose evt. ef-
terfulgt af udredning for mangeltilstand (8).

Smagsforstyrrelser opleves i forbindelse med en del læge-
midler, og det er derfor nødvendigt at have kendskab til patien-
tens medicinforbrug (9).

Andre rød-hvide slimhindeforandringer kan have kliniske 
ligheder med oral candidose fx leukoplaki, erytroplaki og oral 
cancer, og her er det særlig vigtigt, at den rigtige diagnose stil-
les vha. biopsi. Hvis der er mistanke om malignitet, skal der 
altid henvises hurtigst muligt for biopsi efter gældende ret-
ningslinjer. Medmindre der er malignitetstegn som ulceration, 
elevation og induration, skal en sekundær gærsvampeinfektion 
behandles, inden der tages biopsi, da infektionen slører det hi-
stologiske billede. Hvis der forekommer non-homogene leuko-
plakier med sekundær candidose, skal patienten informeres om 
øget risiko for cancerudvikling, og prædisponerende faktorer 
forsøges elimineret (10).

De Candida-associerede lidelser kan have anden ætiologi 
end Candida-infektion, hvilket naturligvis skal udredes, før 
behandlingen iværksættes. Stomatitis prothetica kan skyldes 
ustabile og dårligt retinerede proteser. Såfremt der er dårlig 
protesehygiejne, vil det oftest være kombineret bakteriel og 
fungal infektion, der er årsagen. Her er behandlingen naturlig-
vis tilpasning af proteser og optimering af proteserenhold. Hvis 
der er udviklet slimhindehyperplasier i ganen som reaktion på 
infektionen, skal disse fjernes kirurgisk, for at tilfredsstillende 
behandlingsresultat kan opnås (4).

Oral candidose Ikke oral candidose

Pseudomembranøs
Erytematøs

Hyperplastisk
- Nodulære

- Plakagtige

Ligner ikke andet
Erytematøs oral lichen planus, 
erytroplaki, oral cancer

Non-homogen leukoplaki,  
oral cancer
Homogen leukoplaki

Stomatitis prothetica

Cheilitis angularis

Glossitis rhombica medicana

Lineært gingivalt erytem

Ustabil og dårligt retineret  
protese, dårlig protesehygiejne
Bakteriel infektion,  
mangellidelse
Lingua geographica,  
mangellidelse
Bakterielt induceret gingivitis

Tabel 2. grundig udredning er påkrævet, for at adækvat behandling 
kan initieres.

Table 2. Thorough investigation is mandatory before adequate treat-
ment can be initiated.

Differentialdiagnostiske overvejelser
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Cheilitis angularis (rhagader) kan også have bakteriel årsag 
(Staphylococcus aureus), og her er behandlingen antibiotikum. 
Tillige kan mangeltilstande som jern-, B12-vitamin- og folat-
mangel også medføre cheilitis angularis-lignende forandringer 
og depapillering af tungeryggen, som ligner glossitis rhombica 
mediana.

Det er vigtigt, at tandlæger kan differentiere glossitis rhom-
bica mediana fra lingua geographica. Lingua geographica har 
en prævalens på 8 % i den skandinaviske befolkning og kan 
være associeret med sviende og brændende fornemmelse (7). 
Hvis der er symptomer fra tungen, er det indiceret at undersøge 
for sekundær candidose (8).

På Klinikken for Oral Medicin på Tandlægeskolen i Køben-
havn ser vi jævnligt eksempler på, at leukødem klinisk fejldiag-
nosticeres og behandles som pseudomembranøs candidose. 
Der er ikke symptomer i forbindelse med leukødem, ligesom 
der ikke vil være afskrabelige membraner eller materiale ud 
over mucin fra spyttet.

Kronisk pseudomembranøs candidose og lineært gingivalt 
erytem, hvor der ses Candida hyfer langs den marginale gingiva, 
er tæt associeret med HIV-infektion. Sådanne kliniske fund bør 
således vække mistanke om, at patienten kan være HIV-smittet, 
og evt. udredning via egen læge initieres. I 2011 blev der i Dan-
mark diagnosticeret 60 patienter med AIDS og 283 individer 
med HIV, og disse tal har ligget rimeligt stabilt igennem de sidste 
10 år. Det er værd at bemærke, at andelen, der får HIV-diagnose 
samtidig med AIDS-diagnose, har været kraftigt stigende de sid-
ste 15 år og udgør 50-80 % af de anmeldte AIDS-tilfælde (11).

Antimykotiske medikamenter i danmark
Der findes en lang række antimykotika markedsført i Danmark 
med forskellige indikationsområder.

Ved lokalbehandling af oral, faryngeal og øsofageal can-
didose anvendes miconazol og nystatin. Disse virker lokalt og 
optages kun i ringe grad fra mave-tarm-kanalen. Miconazol 
og nystatin virker derfor ikke ved systemiske gærsvampeinfek-
tioner (mykoser). Amphotericin B var tidligere registreret som 
sugetablet til lokalbehandling, men fås nu kun til intravenøs 
behandling af systemiske mykoser. Ved behov for systemisk be-
handling af oral, faryngeal og øsofageal candidose findes der en 
række gærsvampemidler af typen azoler: fluconazol, itracona-
zol, ketoconazol, voriconazol og posoconazol.

Til lokal behandling af hud og negle anvendes miconazol, 
clotrimazol, terbinafin, ketoconazol, amorolfin, ciclopirox og 
ciclopiroxolamin. Miconazol og clotrimazol kan også benyttes 
ved behandling af cheilitis angularis.

Til systemisk behandling af hud- og neglesvamp kan terbina-
fin, itraconazol, ketoconazol og voriconazol anvendes. Terbina-
fin er dog primært virksomt ved superficielle mykoser.

Til intravenøs behandling anvendes amphotericin B, anidul-
afungin, caspofungin, micafungin (echinocandiner) og flucyto-
sin, men en gennemgang af disse ligger udenfor denne artikels 
område (5,12).

Lokalbehandling af perioral og oral candidose
•   Nystatin virker fungistatisk (hæmmer væksten) og fungicidt 

(svampedræbende) overfor forskellige gærsvampetyper og 
gærsvampelignende fungi, specielt C. albicans. Lægemidlet 
bruges kun til lokalbehandling, absorberes kun i ringe grad 
fra mave-tarm-kanalen og udskilles hovedsageligt uændret 
i fæces. Der er ingen kendte lægemiddelinteraktioner med 
nystatin, hvorfor den multimedicinerede patient med fordel 
kan behandles med nystatin. Bivirkninger i forbindelse med  
behandlingen er sjældne, men kan omfatte kvalme, opkast-
ninger, dyspepsi, diarré og udslæt. Vanlig dosering er 1 ml 4 x  
dagligt i 4-6 uger (13). Det er vigtigt at udskrive sukkerfrit  
præparat for at undgå sekundær caries.

•   Miconazol er et syntetisk fremstillet derivat af imidazol, som 
virker fungicidt på en lang række gærsvampe, herunder de 
fleste Candida-arter. Der er kun få bivirkninger til stoffet, da 
kun ca. 25 % absorberes fra mave-tarm-kanalen. Bivirknin-
ger er sjældne og omfatter kvalme, opkastninger, mundtør-
hed og smagsforstyrrelser. Dosering er 2,5 ml 4 x dagligt i 4 
uger til behandling af oral candidose og creme 2 x dagligt i 4 
uger ved cheilitis angularis (14). 

•   Clotrimazol  fås  som  creme,  der  kan  anvendes  til  lokalbe-
handling af cheilitis angularis. Påsmøres 2-3 x dagligt, og 
behandlingen fortsættes i 1-2 uger, efter at symptomer på 
gærsvampeinfektion er forsvundet. Bivirkninger er sjældne 
og er primært af lokal karakter, dvs. hudreaktioner med ud-
slæt, kløe og ubehag (15).

oral candidose kan være 
svær at skelne fra andre 
mundslimhindesygdomme, 
og det er derfor vigtigt, at 
tandlægen sikrer sig korrekt 
diagnose, inden behandling 
iværksættes. oral candidose 
forekommer hyppigt hos pa-
tienter med lokale faktorer, 
der prædisponerer for candi-
dose, men kan også indikere, 
at patienten har en bagvedlig-
gende systemisk lidelse. det 
er vigtigt, at tandlægen iden-
tificerer prædisponerende 
faktorer og reagerer på disse, 
inden tandlægen begynder 
en antimykotisk behandling. 

Flere antimykotiske præ-
parater kan interagere med 
den medicin, som patienten 
tager på daglig basis: derfor 
er det ligeledes nødvendigt at 
undersøge for lægemiddelin-
teraktioner, inden tandlægen 
påbegynder behandlingen. 
Visse Candida-arter har in-
gen eller nedsat følsomhed 
for azol-holdige præparater, 
og de er derfor vigtige at 
identificere, således at be-
handlingen kan målrettes evt. 
med resistensbestemmelsen.

kLINIsk reLevaNs 
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Systemisk behandling af perioral og oral candidose
•   Fluconazol er et syntetisk derivat af triazol. Som det eneste 

stof fra azolgruppen udskilles fluconazol i høj grad uomdan-
net renalt, hvorfor man skal være opmærksom på dosisre-
duktion til patienter med nedsat nyrefunktion. Almindelige 
bivirkninger er kvalme, opkastninger, mavesmerter, diarré, 
hovedpine, udslæt og forhøjede levertal. I lave doser og kor-
tere behandling tåles lægemidlet generelt godt. Dosering ved 
oral candidose er 50-100 mg 1 x dagligt i 7-21 dage (16).

•   Itraconazol er et syntetisk derivat af triazol, og det metaboli-
seres i leveren. Lægemidlet kan, som andre azoler, give lever-
påvirkning, og man bør udvise stor forsigtighed ved behand-
ling af patienter med tidligere eller nuværende leversygdom. 

Endvidere er der set forværring af hjertesvigt, hvorfor itra-
conazol ikke bør gives til patienter med kendt hjertesvigt. 
Øvrige almindelige bivirkninger er mavesmerter, kvalme og 
udslæt. Vanlig dosering er 100 mg 1 x dagligt i 14 dage (17).

•   Ketoconazol, der er et derivat af imidazol, var det første bred-
spektrede antimykotikum til oral behandling. Absorptionen 
nedsættes ved neutralt pH i ventriklen, som det ses hos pa-
tienter i behandling med protonpumpehæmmer (medicin, 
der nedsætter mængden af mavesyre), da stoffet er let basisk 
og derfor kræver syre for at blive opløst og optaget. Der er 
risiko for alvorlig leverpåvirkning, og patienten skal have 
kontrolleret levertal før, under og efter behandlingen. Pga. 
denne risiko anvendes lægemidlet kun til specielt udvalgte 

Præparater Administrations-
form 

Pris 
pr. dag

Dosering ved 
oral/perioral 
candidose

Forhold ved specielle 
patientgrupper

Specielle 
bivirkninger

Gravid/
amning

Brentan  
(miconazol) 

Mundhulegel
Creme

22 kr. 62,5 mg x 4  
i 4 uger
Appl. 2 x dgl.  
i 4 uger 

Kan anvendes til alle Nej +/+

Mycostatin 
(nystatin)

Oral  
suspension

5 kr. 100.000 I.E. x 4  
i 4-6 uger

Kan anvendes til alle Nej +/+

Canesten  
(clotrimazol)

Crème Ikke fast Appl. 2-3 x dgl.  
i 1-2 uger

Kan anvendes til alle Nej +/+

Fluconazol 
”KRKA”
(fluconazol) 

Tablet 
(oral suspension 
og inf. væske)

2 kr. 50-100 mg x 1  
i 1-3 uger

Dosis reduceres ved 
nedsat nyrefunktion

Leverpåvirkning 
EKG-forandringer  
(forlænget QT-interval)

+/+ (ved  
lave doser  
og kortvarig  
behandling)

Itraconazol 
”Sandoz”
(itraconazol) 

Tablet 6 kr. 100 mg x 1 
i 2 uger

Kontraindiceret ved 
hjerteinsufficiens
Udvis stor forsigtighed 
ved tidl. el. nuværende 
leversygdom

Leverpåvirkning -/-

Nizoral  
(ketoconazol)

Tablet 
(creme og  
shampoo)

15 kr. 200 mg x 1 
i 5 dage

Levertal skal  
monitoreres under  
behandlingen
Absorption nedsæt-
tes ved neutral pH i 
ventriklen

Alvorlig  
leverpåvirkning

-/-

Vfend  
(voriconazol)

Tablet 
(oral suspension 
og inf. væske)

812 kr. 200 mg x 2  
i kortest mulig  
tid

Gives ved potentielt 
livstruende infektioner

Talrige og udtalte!
Leverpåvirkning EKG 
forandringer (forlænget 
QT-interval)

-/-

Noxafil  
(posaconazol)

Oral suspension 155 kr. 100 mg x 1 
i 13 dage

Kun indiceret til bestemte 
grupper, fx patienter med 
nedsat immunforsvar

Leverpåvirkning EKG-
forandringer (forlænget 
QT-interval)

-/-

Tabel 3. oversigt over antimykotika til behandling af oral og perioral candidose i danmark. Prisen er for den angivne dosis i tabellen med det 
billigste synonyme præparat afrundet til hele kroner. eksempel: tbl. Nizoral 200 mg 30 stk., pris kr. 456,45, dosering 200 mg x 1 dagligt dvs. 
456,45 kr./30 stk. = 15,22 kr./stk., afrundet til 15 kr. Kilder: (13-20;30;40).

Table 3. Overview of marketed antimycotics in Denmark for treatment of oral and peroral candidosis. The listed price (in DKK) is for the cheapest 
available product.

antimykotika i Danmark
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patientgrupper. Øvrige almindelige bivirkninger er maves-
merter, kvalme, opkastninger, hudkløe, udslæt og gynæko-
masti. Dosering er 200 mg 1 x dagligt i 5 dage (18).

•   Voriconazol og posaconazol er derivater af triazol. Behand-
ling med disse præparater bør reserveres til udvalgte patient-
grupper og er en specialistopgave (19,20). Se i øvrigt Tabel 3 
for oversigt over de tilgængelige gærsvampemidler med rele-
vans for tandlægepraksis.

Behandlingsvejledning
Når det er muligt, bør lokalbehandling være førstevalg til behand-
ling af oral candidose. Ved systemisk behandling er fluconazol 
førstevalg. Itraconazol er også registreret til behandling af oral 
candidose og kan benyttes ved behandlingssvigt af lokalbehand-
ling og/eller ved systemisk fluconazolbehandling (21). I særligt 
sjældne tilfælde kan ketoconazol anvendes. Behandling med ke-
toconazol, voriconazol, og posaconazol er en specialistopgave, fx 
benyttes posaconazol til forebyggelse og behandling af gærsvam-
peinfektioner hos visse hæmatologiske patienter (20).

resistens
Følgende resistensmekanismer for Candida-arter er beskrevet: 
•   Opregulering af det  transportprotein,  som sørger  for  trans-

port af azoler ud af gærsvampecellen, dvs. der kommer min-
dre svampemiddel ind i gærsvampecellen.

•   Punktmutation i cytochrom P450-enzymet, ERG11, som azo-
lerne binder sig til i gærsvampecellen. Denne ændring kan 
betyde, at azolerne ikke kan binde sig og dermed har nedsat/
ingen virkning.

•   Muligvis hæmning af genet ERG3, som kan medføre nedsat 
virkning af azolerne (22).

I en opgørelse fra Danmark fra 2004-2006 om fungæmi 
(svampeinfektion i blodet) var Candida-arter det infektiøse 
agens i de fleste tilfælde. Af Candida-arterne var C. albicans den 
hyppigste (59,8 %) efterfulgt af C. glabrata (20,5 %). Resten 
fordelte sig på C. dubliniensis, C. krusei, C. parapsilosis, C. tro-
picalis m.fl. Resistens for azoler sås primært for C. glabrata og 
C. krusei, hvor op til 35 % af tilfældene var resistente overfor 
fluconazol og/eller itraconazol (23).

Almindeligvis er C. albicans følsom for de forskellige gær-
svampemidler, herunder azoler. Resistensbestemmelse er især 
relevant for patienter, der tidligere har fået gærsvampebehand-
ling, ved behandlingssvigt, eller hvor der har været påvist en 
art, som ikke er C. albicans. Dette er vigtigt, da C. krusei, C. 
glabrata og C. dubliniensis har nedsat eller ingen følsomhed for 
azoler, og behandling med azoler forudsætter derfor resistens-
bestemmelse (24). 

Interaktioner
Lokale antimykotika
Det antikoagulerende lægemiddel warfarin har mulighed for 
interaktion med miconazol, hvilket kan føre til en forøget effekt 

af warfarin og dermed større blødningsrisiko (14). Ellers har 
de lokalt virkende midler: miconazol, nystatin og clotrimazol 
alle et meget beskedent systemisk optag. Som hovedregel er der 
derfor ikke klinisk betydende interaktioner med systemisk vir-
kende medicin. Dog bør interaktionsdatabasen konsulteres, da 
mange lægemidler omsættes/nedbrydes i leveren via humane 
cytokrom  P450-enzymer  (CYP),  der  katalyserer  lægemid-
deloxidationen. Alle azoler hæmmer cytokrom P450-systemet i 
varierende grad, og derfor vil andre lægemidler, som omsættes 
af samme enzym, typisk blive omsat langsommere, og dermed 
er der risiko for at få en forhøjet koncentration med øget risiko 
for bivirkninger af de enkelte lægemidler. 

Systemiske antimykotika
Fluconazol  hæmmer  CYP2C9,  CYP2C19  og  CYP3A4,  og  itra-
conazol og ketoconazol er begge potente hæmmere af CYP3A4 
(16-18). I Tabel 4 ses en oversigt over de hyppigst anvendte læ-
gemidler, der har en væsentlig klinisk relevant interaktion med 
enten fluconazol, itraconazol og ketoconazol. I langt de fleste 
tilfælde øges koncentrationen af lægemidlet ved samtidig be-
handling med det nævnte azol.

Nogle kombinationer af lægemidler har dog en anden effekt, 
fx nedsættes effekten af  itraconazol ved samtidig behandling 
med ciprofloxacin (antibiotikum), Tabel 4 (25). Desuden skal 
man være opmærksom på, at ved brug af lægemidler mod ulcus 
ventriculi (protonpumpehæmmere, syreneutraliserende mid-
ler) øges pH-værdien i ventriklen, hvorved optagelsen af keto-
conazol nedsættes. Azoler er generelt svage baser og har derfor 
brug for et surt miljø for at blive optaget optimalt (5).

En lang række immunsupprimerende (ciclosporin, tacro-
limus og methylprednisolon) og antivirale lægemidler (HIV-
protasehæmmere) interagerer også med azolerne (25). Patien-
ter, som er i behandling med immunsupprimerende lægemidler 
samt HIV-patienter, kan have øget tilbøjelighed til at få oral can-
didose. Behandling af oral candidose hos disse patientgrupper 
bør være en specialistopgave. 

Lægemiddelgrupper, der kræver særlig opmærksomhed
Antikoagulerende (AK) behandling
Der er mange interaktioner mellem warfarin (Marevan) og læ-
gemidler, naturmedicin, kosttilskud og fødevarer. Der kan både 
ses øget og nedsat effekt af lægemidlet. Patienter i warfarinbe-
handling følges med måling af INR (International Normalized 

Man kan ikke huske alle interaktioner – slå derfor op på:
•  www.pro.medicin.dk
•  www.interaktionsdatabasen.dk 
•  www.produktresume.dk 

Faktaboks 1
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Fluconazol Itraconazol Ketoconazol

Blodtrykssænkende Amlodipin 
Felodipin 
isradipin 

Losartan 
Nifedipin 
Verapamil 

Felodipin 
Nifedipin 

Felodipin 

Blodfortyndende Warfarin  Apixaban  (K)
dabigatran  (K)
rivaroxaban  (K) 
Warfarin 

Apixaban  (K)
dabigatran  (K)
rivaroxaban  (K) 
Warfarin 

Kolesterolsænkende/
Statiner

Atorvastatin 
Fluvastatin  (K)

Atorvastatin  (K) 
Fluvastatin 
Lovastatin  (K)
Simvastatin  (K) 

Simvastatin  (K)

Antiarytmika digoxin 
Quinidin 

Smertestillende Celecoxib 
Fentanyl 
ibuprofen 
Metadon 

Fentanyl 
Morfin 

Antibiotika Clarytromycin (K)  

erytromycin (K) 
Ciprofloxacin *
Clarytromycin *
erytromycin (K)  *

Clarytromycin (K) 
erytromycin  (K)  *

Midler mod mavesår omeprazol  omeprazol  Alle – obs. pH ændring

Beroligende / 
Benzodiazepiner

diazepam 
Midazolam 
Triazolam 

Alprazolam  
Buspiron 
diazepam 

Midazolam 
Triazolam  (K)
Zopiclon 

Alprazolam 
Chlor- 
diazepoxid 

Midazolam 
Triazolam  (K)
Zolpidem 

Antidepressiva Amitriptylin 
Citalopram 
Nortriptylin 

Fluoxetin 
Paroxetin 

reboxetin 
Venlafaxin 

Antipsykotika Pimozid   Pimozid  
risperidon 
Sertindol  

Aripriprazol 
Quetiapin  (K)
Ziprasidon 

Antihistaminer ebastin  (K)  ebastin  (K) 
Loratidin  (K) 

diabetesmedicin gliclazid 
glimepirid 
glipizid 

rosiglitazon 
Tolbutamid 

glukokortikoider/Hormoner dexamethason 
Methylprednisolon 

Methylprednisolon 

Antiepileptika Carbamazepin 
Fenytoin 

Carbamazepin *
Fenytoin *
Phenobarbital *

Carbamazepin 
Fenytoin *
Phenobarbital *

Astma/KoL Budesonid 
Fluticason 

Budesonid 

Andet Tadalafil 
eletriptan 

Tadalafil 

Tabel 4. Klinisk vigtige lægemiddelinteraktioner mellem azoler og hyppigt anvendte lægemidler.

Table 4. Clinical important drug-drug interaction with azoles and frequently used drugs.

Fodnoter (Footnotes):
 Koncentrationen af lægemidlet øges (Increased concentration of the drug).
(K) = Kontraindiceret eller kombination bør ikke anvendes (contraindicated or combination should be avoided). 
 = EKG-forandringer, forlænget QT-interval (Changes in ECG, prolonged QT-interval).
* = Nævnte lægemiddel øger koncentration af azolet (This drug increases the concentration of the azole).
Kilder: (16-18;25).

vigtige lægemiddelinteraktioner med azoler
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Ratio), og for de fleste indikationer er målet INR-værdi mellem 
2,0 og 3,0. Dysreguleret AK-behandling med warfarin kan øge 
risiko for trombose (ved INR under det terapautiske mål) eller 
kraftigt øge blødningsrisikoen (ved INR over terapeutisk mål), 
herunder risikoen for fatale blødninger (26).

Alle antimykotika af typen azolderivater, også til lokal an-
vendelse, kan øge effekten af warfarin, hvilket fører til dysre-
guleret AK-behandling med forhøjet INR og forhøjet blødnings-
risiko, hvorfor INR bør måles hyppigt. Selv ved lokalbehandling 
med azoler bør man have øget opmærksomhed på monitorering 
af patientens warfarinbehandling, da der i disse situationer også 
er mulighed for interaktion. Der er ingen kendte interaktioner 
mellem warfarin og nystatin, terbinafin og amphotericin B (25).

Dabigatran, apixaban og rivaroxaban er nye orale lægemid-
ler med antikoagulerende effekt. De anvendes til mange af de 
samme indikationer som warfarin. Det er kontraindiceret at 
anvende itraconazol og ketoconazol ved samtidig behandling 
med enten dabigatran, apixaban eller rivaroxaban, da den anti-
koagulerende effekt vil øges (27-29). 

Azoler og makrolider
Erytromycin og claritromycin er potente hæmmere af CYP3A4, 
som også azoler er hæmmere af. Derfor kan der forventes en 
farmakokinetisk interaktion mellem disse. Det er kontraindice-
ret at kombinere disse stoffer, da det i nogle tilfælde kan med-
føre forlænget QT-interval (EKG-forandringer og dermed risiko 
for arytmi). Det er usikkert, om der her er tale om en klasseef-
fekt, dvs. om der generelt er interaktion mellem alle systemisk 
virkende azoler og makrolider, hvorfor kombinationen af læge-
midler fra de to klasser generelt må frarådes (25).

Graviditet og amning
Ved medicinering af gravide og ammende kvinder bør man al-
tid være særligt opmærksom på de potentielt skadelige effekter 
for barnet. Disse skal holdes op mod den forventede gavnlige 
effekt for moderen. Generelt kan det anbefales at holde sig til 
velafprøvede medikamenter, og hvis muligt foretrækkes lokal-
behandling. Se i øvrigt Tabel 3, hvor anbefalingerne fra www.
pro.medicin.dk er vist i kort form.

Lokal anvendelse:
•   Miconazol  anvendes  ofte  lokalt  til  behandling  af  vaginal 

candidose hos gravide, og der findes data for flere tusinde  
1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af mis- 
dannelser (30). 

•   Nystatin, som ligeledes anvendes lokalt, har en ringe systemisk 
absorption, og der findes data for ca. 1.000 1. trimester-ekspo-
nerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser (30). 

Systemisk anvendelse:
•   Brug af fluconazol i gentagne høje doseringer (400-800 mg) 

under graviditeten har været associeret med et bestemt møn-
ster af alvorlige misdannelser bl.a. for tidlig sammenvoks-

ning af kraniets suturer, exophthalmus, ledkontrakturer og 
ledsammenvoksninger. Der er data for ca. 1.100 1. trimester-
eksponerede, der fik 200 mg pr. dag eller mindre. Her var der 
ingen tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning (30).

•   For  de  øvrige  gærsvampemidler  gælder  det,  at  erfaringer 
med stofferne er begrænsede, og brug under graviditet og 
amning frarådes derfor efter forsigtighedsprincippet. Da der 
er set overhyppighed af misdannelser ved brug af fluconazol 
i høje doser, frarådes brug af de nyere azoler, da der kunne 
være tale om en klasseeffekt (30). 

Andre orale produkter med antimykotisk virkning
Klorhexidin
Klorhexidin er antiseptisk og påvirker såvel bakterier som 
svampe. Det binder sig til akryl-, epitel- og tandoverflader og 
retineres længe i munden. Klorhexidin er såvel fungistatisk 
som fungicidt (afhænger af koncentrationen), da det ødelæg-
ger candidacellens cellemembran og medfører tab og koagu-
lation af nukleære og cellulære proteiner og lipider. Ydermere 
hæmmes celledelingens hyfedannelse. Klorhexidin påvirker 
overflademolekylerne, så gærcellens adhærencemuligheder 
kompromitteres. Det påvirker gærcellerne selv ved meget lave 
koncentrationer i flere timer efter administration; såkaldt post-
antimykotisk effekt. Der er bivirkninger som smagsforandrin-
ger, misfarvninger og epiteldeskvamering i forbindelse med 
klorhexidin, hvilket er begrænsende for længere tids behand-
ling (31). Dog kan det med fordel anvendes til behandling af 
proteser og i kortere perioder af mundslimhinden. Behandling 
med 0,12 % frem for stærkere opløsninger reducerer bivirknin-
gerne (32). In vitro-forsøg har vist, at klorhexidin og nystatin 
gensidigt hæmmer hinandens virkning, hvorfor samtidig be-
handling bør undgås, og hvis dette ikke er muligt, skal behand-
lingen monitoreres nøje (33).

Tandpasta med 5.000 ppm
Siden 2006 har det været muligt at udskrive tandpasta med 
5.000 ppm natriumfluorid (NaF) til patienter med øget cariesri-
siko (6). Dette omfatter patienter med hyposalivation, men pa-
tienter, der ikke kan opretholde en tilstrækkelig mundhygiejne 
pga. gingivale slimhindelidelser eller nedsat motorik, kan også 
have stor glæde af denne tandpasta. Det skal dog pointeres, at 
det er vigtigt, at tandlægen følger op på mundhygiejneinstrukti-
on for at sikre sig, at patienten følger og kan følge denne. In vitro-
forsøg peger på, at fluor, specielt i aminfluorid og stannofluorid 
(SnF2) kan have antimykotiske egenskaber, der nærmer sig klor-
hexidins (34), og at fluorid (NaF) fremmer den cellemembran-
destabiliserende virkning af amphotericin B (35). Candida-arter 
indgår i den orale biofilm, og samlet set vil reduceret biofilmtyk-
kelse også reducere Candida-belastningen (36).

Probiotika
Probiotika er midler, hvor levende bakterier, typisk mælkesyre-
bakterier, tilføres kroppen for gavnlig virkning, og i Danmark 
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Use of antimycotics in dental practice

This paper covers the assessment and treatment of oral candi-

dosis with special attention to the clinical manifestations, the dif-

ferential diagnosis and paraclinical tests. The antimycotics avail-

able in Denmark and their drug-drug interaction including special 

warnings and precautions for use are presented.  It is important 

to identify the local and systemic predisposing factors in order to 

achieve the best treatment results.

har det længe været muligt at anvende probiotika i håndkøb til 
behandling af diarré og vaginitis, ligesom mange fødevarer in-
deholder probiotiske bakterier (37). Der er flere studier, der vi-
ser, at den orale mikroflora kan forskydes vha. probiotiske stam-
mer, og probiotika hæmmer C. albicans in vitro (38). Et finsk 
dobbelt-blindet placebo-kontrolleret studie viste en reduceret 
Candida-forekomst og øget spytsekretion hos ældre, der i 16 uger 

havde indtaget probiotika via føden (39). Endnu mangler større 
undersøgelser, der kan bekræfte probiotikas virkning i behand-
ling af bl.a. candidose. I et igangværende forskningssamarbejde 
mellem Afdelingen for Cariologi & Endodonti og Afdelingen for 
Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi på 
Tandlægeskolen i København undersøges virkningen af probio-
tika hos patienter med symptomgivende oral lichen planus.
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Anvendelse af  
antivirale midler i 
tandlægepraksisi denne artikel gennemgås herpes simplex- og 

varicella zoster-virusinfektioner, deres kliniske 
manifestationer i praktiserende tandlægers ar-
bejdsområde og differentialdiagnostiske aspek-
ter. Tillige de antivirale behandlingsmuligheder, 
der findes i danmark; deres virkningsmekanis-
mer, indikation, dosering og forsigtighedsregler. 
der vil være en kort gennemgang af evidensba-
seret behandling af primær herpetisk gingivosto-
matitis, recidiverende herpes labialis og intraoral 
herpes simplex-infektion samt herpes zoster 
med antivirale midler.

medicinsk behandling af 
orale virussygdomme
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 Tandlægen møder virusinfektioner i sit arbejdsom-
råde, hvoraf flere primært ses hos børn og unge, fx 
coxackie virus (herpangina, vesikulær stomatitis 
med eksantem, akut lymfonodilær pharyngitis), 

morbilli virus (mæslinger), Rubella-virus (røde hunde), Ep-
stein-Barr virus (infektiøs mononukleose), herpes simplex-vi-
rus (primær herpetisk gingivostomatitis), varicella zoster-virus 
(skoldkopper), og parotitisvirus (fåresyge) (1). Da alle børn i 
Danmark tilbydes vaccination mod morbilli-, Rubella- og Rubu-
lavirus, vil tandlægen kun sjældent se disse manifestationer i 
klinikken. Hyperplastiske forandringer ses hos børn og voksne 
ved humant papillomvirus-infektion i form af orale papillomer 
(verrucae, filiformt papillom, pladeepitelcellepapillom, con-
dyloma acuminata og fokal epitelial hyperplasi) samt ved pox 
virus (molluscum contagiosum) (1). Humant papillomvirus er 
tillige isoleret fra andre orale slimhindeforandringer og orale 
planocellulære karcinomer. På længere sigt forventes det også, 
at vaccination mod de fire humane papillomvirus (HPV6, -11, 
-16, -18) vil påvirke incidensen af disse humane papillomvirus 
i mundslimhinden, men dette kan først vurderes om hen ved 
20 år (2). I forbindelse med HIV-infektion ses der desuden Ep-
stein-Barr virus-infektion (håret leukoplaki) og human herpes 
8 virusinfektion (Kaposis sarkom) i mundhulen. I tandlægens 
praksis kan antiviralbehandling af herpes simplex- og varicella 
zoster-virusinfektioner komme på tale, dels af den primære in-
fektion, dels ved recidiverende infektioner, mens papillomatøse 
hyperplasier ofte vil behandles kirurgisk (1). I denne artikel vil 
medicinsk behandling af herpes simplex- og varicella zoster-
infektioner blive gennemgået.

Infektionsmekanismer ved herpes simplex- 
og varicella zoster-virus
Herpes simplex-virus (HSV) og varicella zoster-
virus (VZV) er begge DNA-virus, og fælles for 
dem er, at de efter den primære infektion etab-

emneOrd
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lerer sig latent i de sensoriske nerveganglier i kroppen. Her kan 
de reaktiveres, hvorefter der kommer udbrud svarende til hud- 
eller slimhindeområder, der innerveres af de sensoriske grene fra 
gangliet. Begge virus anvender egne virale gener og gener fra den 
inficerede epitelcelle i deres replikation, hvor den herpesvirus-
specifikke thymidinkinase spiller en vigtig rolle i virus DNA-repli-
kationen og er målet for flere antivirale præparater (3).

Herpes simplex-virus
HSV findes i to hovedtyper, human herpes simplex-virus 1 
(HHV-1) og -2 (HHV-2), hvor HHV-1 primært forårsager orale 
infektioner og HHV-2 genitale infektioner. HSV smitter ved 
fysisk kontakt især i vesikelstadiet, men kan overleve udenfor 
kroppen i flere timer (4). Omkring 40-årsalderen har de fleste 
danskere været i kontakt med HHV-1 og er således seropositive, 
mens omkring 1/3 er seropositive for HHV-2 (5). Det viser sig, 
at der løbende frigives virus i spyttet hos seropositive, hvilket 
udvider smittespredningen (6).

Klinik
Omkring 20 % af befolkningen oplever recidiverende herpes la-
bialis, men kun omkring 10 % har haft symptomer i forbindelse 
med den primære infektion: primær herpetisk gingivostomati-
tis. Det er oftest børn og unge, der oplever primær herpetisk 
gingivostomatitis, der er stærkt smertevoldende ofte med spise- 
besvær til følge, og hvor almentilstanden kan være påvirket 
(1,3). Klinisk manifesterer infektionen sig ofte på gingiva, men 
hele mundslimhinden kan afficeres, og oftest ses der læsioner 
i flere regioner samtidigt. Efter 2-6 dages inkubationstid frem-
kommer der talrige små runde velafgrænsede vesikler, der kan 
forekomme i klaser, hvor der tilkommer flere i løbet af de føl-
gende dage. Vesiklerne brister efter et døgns tid og efterlader 
runde fibrindækkede sår, der kan konfluere til større sår, ofte 
med en guirlandeformet sårgrænse (1). Ved de recidiverende 
former for herpes simplex-infektion i det orale og circumorale 
område ses herpes labialis og intraoral herpes simplex-læsio-
ner. Herpes labialis manifesterer sig på prolabiet og den circu-
morale hud, mens den intraorale herpes simplex-infektion of-
test manifesterer sig på den keratiniserede slimhinde: gingiva, 
processus alveolaris og den hårde gane. Intraoral herpes sim-
plex-infektioner er sjældne med en prævalens på 0,33 % (7). 
Som ved den primære infektion ses der små vesikler i klaser, 
der brister og konfluerer til større sår med guirlandeformede 
sårgrænser. Recidiverende infektioner kan forudgås af prodro-
male symptomer som ændret følsomhed i området, smerte, 
svie, brændende og prikkende fornemmelse, hvilket kan an-
vendes til hurtig initiering af antiviral behandling (3). Soleks-
ponering, stress og forudgående sygdom kan være udløsende 
faktorer (8). De recidiverende HSV-infektioner manifesterer sig 
i en enkelt og altid samme region, de påvirker ikke almentil-
standen, er ikke forbundet med kraftige smerter, men herpes 
labialis kan være kosmetisk skæmmende (1,9). Efter 8-10 dage 
ses komplet opheling af læsionerne uden ardannelse (3). Såvel 

patienter som tandlæger skal være opmærksomme på, at smitte 
kan overføres til andre områder, fx øje og hænder, hvorfor der 
skal tages forholdsregler i behandlingssituationen, som om 
muligt bør udsættes. Smitterisikoen er størst i vesikelstadiet, da 
væsken i vesiklerne indeholder virus.

Differentialdiagnostisk er det vigtigt at skelne intraorale 
herpes-læsioner fra stomatitis aphthosa. Modsat after vil pri-
mær herpetisk gingivostomatitis være forbundet med stærke 
smerter og påvirket almentilstand. Specielt kan herpetiform 
stomatitis aphthosa være svær at skelne fra recidiverende in-
traoral herpes simplex-infektioner da de, som navnet antyder, 
ligner herpes-manifestationerne med multiple små ulceratio-
ner, men altså ikke skyldes en herpesinfektion. Dog vil after som 
regel afficere den ukeratiniserede slimhinde og dorsum linguae 
og have en karakteristisk rød halo omkring ulcerationerne. De 
aftøse ulcerationer forudgås ikke af vesikler og manifesterer sig 
ikke i samme region hver gang, som det er tilfældet for intraoral 
herpesinfektion. Diagnosen kan verificeres ved skrab og/eller 
podning fra området, som sendes til PCR-analyse for virus på 
mikrobiologisk laboratorium (1).

Alvorlige tilstande som erythema multiforme og Bells pa-
rese (idiopatisk lammelse af ansigtsmuskler pga. påvirkning 
af motoriske grene af nervus facialis) er blevet associeret med 
HHV-1 (10).

Herpes zoster
Primær infektion med VZV (også kaldet Human Herpes Virus-3 
(HHV-3)) medfører skoldkopper. Smitte sker via respirations-
vejene eller direkte kontakt med virusholdige blærer, hvorefter 
virus spredes til systemisk infektion via blodet. Skoldkopper ses 
hyppigst hos børn, der ofte har et relativt mildt forløb, mens 
skoldkopper hos unge, voksne og immunsupprimerede kan 
være kompliceret og behandlingskrævende (1). Reaktivering 
af VZV medfører helvedesild, som er forbundet med stærke 
neuralgiforme smerter (11,12). Det er hyppigst ældre eller im-
munsupprimerede, der får helvedesild, og op til 40 % oplever 
postherpetiske neuralgiforme smerter, der kan persistere i flere 
måneder, efter hudlæsionerne er lægt (12).

Klinik
Intraoral herpes zoster er sjælden med en prævalens omkring 
0,01 % (7) og har et mere alvorligt og smerteforbundet syg-
domsbillede end infektioner med HSV. Klinisk kan hud og 
slimhindeområder være afficeret samtidigt, og især risiko for 
involvering af øjne bekymrer. Forandringerne begrænses til de 
inficerede nervegrenes innervationsområder, og kliniske ma-
nifestationer forudgås ofte af kraftige prodromale symptomer 
som brændende og/eller sviende smerter. Læsionerne er typisk 
unilaterale og respekterer midtlinjen med små velafgrænsede 
vesikler i klaser, der brister og efterlader konfluerende sår (1). 
Hud og slimhindelæsioner er smertevoldende, og almentilstan-
den kan være påvirket (11). Der kan opstå osteomyelitis og 
osteonekrose af kæbeknoglen som følge af herpes zoster, hvil-
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ket dog er meget sjældent (12). Prodromalsymptomerne kan 
være svære at skelne fra odontogene smerter, men kan anven-
des til tidlig initiering af antiviralbehandling (13).

midler mod herpes simplex og varicella zoster
De fleste antivirale midler virker ved enten at hæmme virus-
indtrængning i cellen eller ved at hæmme virusspecifikke en-
zymer (11).

De i denne artikel omtalte midler mod herpesvirus er en-
zymhæmmere, der virker ved at hæmme virusreplikationen via 
den herpesvirus-specifikke thymidinkinase.

Aciclovir
Aciclovir er en guaninnukleosidanalog, der virker via herpesvi-
rus-DNA-polymerase, så virusreplikationen går i stå. Aciclovir 
virker specifikt på HSV- og VZV-inficerede celler, da aciclovir 
fosforyleres af herpesvirus-specifik thymidinkinase til aciclo-
virmonofosfat, som efterfølgende omdannes til det aktive stof 
aciclovirtrifosfat, der i stedet for guanin inkorporeres i virus-
DNA, hvorved virusreplikationen stoppes. I normale celler 
omdannes aciclovir kun i ringe grad til den aktive forbindelse, 
hvorfor aciclovir er meget lidt toksisk for humane celler (14).

Aciclovir har gennem mange år været hjørnestenen i behand-
ling og profylakse af primære eller recidiverende infektioner med 
HSV eller VZV. Aciclovir findes både i lokale (dermale cremer og 
øjensalver) og i systemiske (orale og intravenøse) formuleringer, 
og indikationerne dækker fra infektioner i hud og slimhinder til 
systemiske manifestationer af HSV og VZV (15).

Valaciclovir 
Valaciclovir er et prodrug af aciclovir, som efter absorption hur-
tigt omdannes til aciclovir ved intestinal og hepatisk first-pass 
metabolisme. Valaciclovir absorberes betydelig bedre fra mave-
tarm-kanalen end aciclovir (65 % vs.15-20 %) (14).

Penciclovir og famciclovir
Penciclovir er i lighed med aciclovir en guaninnukleosidana-
log, hvis omdannelse til det aktive stof kræver tilstedeværelse 
af herpesvirus-specifik thymidinkinase. Penciclovir absorberes 
i meget ringe grad fra mave-tarm-kanalen og findes derfor kun 
som creme til lokalbehandling. Famciclovir er et prodrug af 
penciclovir, som i modsætning til penciclovir, absorberes godt 
fra mave-tarm-kanalen og findes derfor som tabletter til oral 
administration og systemisk behandling (14,16).

Bivirkninger 
Ved systemisk behandling oplever 1-10 % ”almindelige bivirk-
ninger” som hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastninger, 
abdominalsmerte, diarré, træthed og/eller feber. Mere alvorlige 
bivirkninger er ”meget sjældne” (< 0,1 %) og inkluderer midler-
tidig nyrefunktionsnedsættelse, hepatitis og kramper (16-18). 
For lokalt administrerede midler ses udelukkende lokale og mil-
de bivirkninger grundet minimal systemisk absorption (17,19).

Interaktioner 
Antivirale midler har kun få klinisk relevante interaktioner 
med andre lægemidler. Ved ordination af antivirale lægemidler 
skal tandlægen, som ved andre ordinationer, orientere sig om 
mulige interaktioner. Information kan findes på Medicin.dk og 
ved opslag på www.interaktionsdatabasen.dk. De systemiske 
antivirale midler udskilles via nyrerne ved aktiv tubulær renal 
udskillelse. Alle lægemidler, som gives samtidig og udskilles  
renalt, kan muligvis øge koncentrationen af de antivirale mid-
ler i plasma (indirekte dosisøgning). Dermed kan der være øget 
risiko for bivirkninger, hvilket patienten bør observeres for, så-
fremt stofferne administreres samtidigt (20).

Famciclovir kræver aldehydoxidase for at kunne metaboli-
seres til den aktive metabolit, penciclovir. Raloxifen (selektiv 
østrogenreceptormodulator, middel mod osteoporose) er en po-
tent hæmmer af dette enzym in vitro. Samtidig indgift af raloxi-
fen kan formentlig påvirke dannelsen af penciclovir og dermed 
effekten af famciclovir. Hvis raloxifen gives samtidig med fam-
ciclovir, bør den kliniske effekt af den antivirale behandling der-
for overvåges (16).

Kontraindikationer og forsigtighedsregler
Overfølsomhed for de aktive stoffer eller for et eller flere af 
hjælpestofferne i de antivirale midler, er kontraindikation for 
brug af disse lægemidler (16-19).

Aciclovir- og penciclovircremerne til lokal behandling må 
kun anvendes til sår på læber og i ansigtet. De må ikke anven-
des til applikation på slimhinder (fx øjne, munden, næsen eller 
kønsorganer) (17,19).

Særlige patientgrupper
Patienter med nedsat nyrefunktion
Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse af systemisk aciclo-
vir, valaciclovir eller famciclovir til patienter med nedsat ny-
refunktion, da de antivirale midler udskilles gennem nyrerne. 
Dosis skal reduceres hos ældre med nedsat nyrefunktion og 
hos andre personer med alvorligt nedsat nyrefunktion. Dosi-
sanbefalinger for patienter med nyrefunktionsnedsættelse kan 
findes i de relevante lægemidlers produktresuméer. Der skal 
endvidere udvises forsigtighed, når systemiske antivirale mid-
ler administreres sammen med potentielt nefrotoksiske læge-
midler (16-18).

Patienter med nedsat leverfunktion
For de antivirale midler er dosisjustering ikke nødvendig ved let 
til moderat leverinsufficiens.  Der er ingen tilgængelige data for 
patienter med alvorlig leverinsufficiens (16-18). Omdannelse 
af famciclovir til den aktive metabolit penciclovir sker via leve-
renzymet aldehydoxidase, og ved svært nedsat leverfunktion 
er omdannelsen muligvis nedsat, hvilket kan resultere i lavere 
penciclovirkoncentration i plasma og dermed nedsat effekt af 
famciclovir. Generelt skal tandlægen være opmærksom på, at 
kroniske alkoholikere har risiko for at udvikle levercirrose, der 
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sammen med stort alkoholindtag kan medføre ændret læge-
middelomsætning (21). Patientens læge kan konsulteres, hvis 
der opstår tvivl.

Graviditet og amning
Brugen af antivirale midler under graviditet og amning bør 
kun anvendes, når de potentielle fordele af behandlingen op-
vejer mulige ukendte risici. Eventuel behandling bør drøftes 
med læge/obstetriker. Ved nødvendig systemisk behandling 
af gravide med antivirale midler bør aciclovir vælges, da der 
foreligger flest data for eksponerede gravide behandlet med 
dette lægemiddel. Der er ikke set sammenhæng mellem brug 
af aciclovir under graviditeten og bivirkninger eller misdan-
nelser hos fostre eller nyfødte. Derimod kan en alvorlig HSV-
infektion, som ikke behandles, udgøre en risiko for moder og 
foster (22,23).

Ved lokalbehandling af gravide og ammende med aciclovir 
og penciclovircreme er risikoen for skadelig effekt hos fosteret/
det ammede barn usandsynlig, da den systemiske absorption 
efter lokal applikation er yderst ringe (22,23).

evidensbaseret behandling af herpesinfektioner
For at sikre at den bedst mulige profylakse og behandling er 
tilgængelig for patienterne, laves der jævnligt systematiske 
reviews, hvor data fra relevante forskningsforsøg analyseres 
samlet, optimalt i meta-analyser, for at behandlerne derved 
kan  være  opdaterede  og  behandle  evidensbaseret.  Cochrane 
Collaboration og tidsskriftet Clinical Evidence publicerer syste-
matiske reviews af randomiserede, kontrollerede studier med 
fokus på evidensbaseret viden (24,25). Clinical Evidence vur-
derer tillige graden af bevisbyrden som værende høj-, moderat-, 
lav- og meget-lav-kvalitetsevidens for, at klinikeren har en for-
nemmelse af, hvor substantiel evidensen er, hvilket baseres på 
relativt kompliceret vurdering af kvaliteten af de bagvedliggen-
de data og de statistiske analyser (26). Internationale fagtids-
skrifter publicerer jævnligt systematiske reviews omhandlende 
forebyggelse og behandling indenfor tidsskriftets fagområde 
(10,27).

Behandlingsmålene for manifeste HSV- og VZV-infektioner 
er overordnede kliniske parametre som symptomvarighed og 
-sværhedsgrad, antal og størrelse af læsioner og helingstiden.

Profylaksemålene for forebyggelse af læsioner er antal per-
soner med, hyppighed af og interval mellem recidiverende 
udbrud. Ofte vil kun enkelte af målene kunne vurderes i meta-
analyserne pga. forskelle i forsøgsdesign (fx kliniske registre-
ringer og behandlingsdosis og -interval).

Ydermere kan der også være nationale retningslinjer, og i 
2007 publicerede det danske Institut for Rationel Farmakote-
rapi, anbefalinger omhandlende valg af antivirale midler til be-
handling af HSV- og VZV-infektioner (28).

Behandling af primær herpetisk gingivostomatitis
I 2008 blev der publiceret et systematisk Cochrane-review om-

handlende aciclovirbehandling af primær herpetisk gingivosto-
matitis hos børn, men kun to mindre studier opfyldte kriteri-
erne for at indgå i reviewet (24). Det blev konkluderet, at der 
var svag evidens for, at aciclovirbehandling mere effektivt end 
placebo reducerede antallet af orale læsioner, udviklingen af 
ekstraorale læsioner og reducerede antallet af børn med spise-/
drikkeproblemer og behov for indlæggelse pga. væskemangel 
(24). For de to samme studier blev evidensen for, at oral aciclo-
vir marginalt reducerede smertevarigheden og helingstiden 
ved primær gingivostomatitis vurderet som værende meget-
lav-kvalitetsevidens i en meta-analyse i Clinical Evidence (25). 
Således er der begrænset evidens for behandling af primær 
herpetisk gingivostomatitis, og sunde og raske individer vil ofte 
ikke have behov for antiviral behandling (10). Beslutter man al-
ligevel at behandle, skal behandlingen initieres tidligst muligt i 
sygdomsforløbet, da alle de antivirale midler til behandling af 
herpesinfektioner kun har virkning under virusreplikationen 
(15). Børn behandles med aciclovir oral suspension 200 mg x 
5 i 5 dage.  Valaciclovir og famciclovir har større biotilgænge-
lighed end aciclovir og er førstevalg ved herpetisk gingivosto-
matitis hos voksne. Der kan være stor forskel på prisen på de 
antivirale midler (Tabel 1). Valaciclovir og famciclovir er ikke 
godkendt til små børn (16,18)(Tabel 1).

Behandling af recidiverende HSV-1 infektion
Lokalbehandling af herpes labialis
Der er ikke evidens for, at lokalbehandling med aciclovir re-
ducerer den gennemsnitlige smertevarighed, hvorimod der er 
moderat-kvalitetsevidens for, at lokalbehandling med penciclo-
vir reducerer median smertevarigheden. Der er moderat-kvali-
tetsevidens for, at begge reducerer helingstiden marginalt (25). 
Lokalt appliceret aciclovir har en lav lokal biotilgængelighed og 
penetrerer kun huden i ringe grad. Penetration gennem stratum 
corneum samt timingen af den påbegyndte antivirale terapi er 
formentlig begrænsede faktorer i forhold til effekten af aciclovir. 
Hyppig doseringsfrekvens kan muligvis overvinde den subopti-
male penetration af stratum corneum (Tabel 1) (15).

I modsætning til aciclovir er der formentlig også klinisk ef-
fekt af penciclovir ved applikation i de sene stadier af sygdoms-

i sin praksis møder tandlæ-
gen ofte virusinfektioner og 
kan i få tilfælde behandle 
disse medicinsk. det drejer 
sig om infektioner med her-
pes simplex-virus (HSV) og 

varicella zoster-virus (VZV). 
Hurtig og korrekt diagnostik 
er påkrævet, for at det bedst 
mulige behandlingsresultat 
kan opnås.
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udviklingen (dvs. når der er udviklet vesikler), men dette er ikke 
evidensvurderet, og den bagvedliggende mekanisme mangler at 
blive klarlagt (15,29). Aciclovir 5 % creme og penciclovir 1 % an-
befales begge som lokalbehandling af Institut for Rationel Farma-
koterapi, dog med et vist forbehold på grund af den begrænsede 
absolutte effekt og herpes labialis’ spontane heling (28).

Behandling med semipermeabelt hydrocolloid-plaster uden 
antiviralt middel er ikke blevet evidensvurderet, da der ikke 
foreligger mange undersøgelser herom. Et multicenterstudie 
undersøgte semipermeabelt hydrocolloid-plaster ift. aciclovir 2 
% creme og fandt ingen statistisk forskel i helingstiden ved de 
to behandlinger (30).

Systemisk behandling af herpes labialis og intraoral 
herpesinfektion
Systemisk aciclovir, famciclovir og valaciclovir kan muligvis 
reducere symptomvarighed og helingstiden af herpes labialis, 
hvis behandlingen startes tidligt i sygdomsforløbet (meget-

lav-kvalitetsevidens) (25). Aciclovir, famciclovir og valaciclo-
vir anbefales alle på lige fod af Institut for Rationel Farmako-
terapi til behandling af herpes simplex-infektioner (28). Igen 
skal behandleren være opmærksom på, at der kan være store 
prisforskelle mellem de antivirale midler.  Optimal timing og 
dosering af behandlingen er endnu ikke afklaret, men grun-
det den hurtige udvikling af vesikler (< 12 t) og det hurtige 
fald i påviseligt virus efter 48 timer bør empirisk behandling 
startes indenfor de første timer efter symptomdebut. Der er 
ikke udført studier, som sammenligner tidlig vs. sen behand-
lingsstart (10).

Der findes ingen studier, som direkte sammenligner de for-
skellige orale antivirale midler (15). Evidens og retningslinjer for 
behandling af intraorale HSV-infektioner findes ikke. Dette skyl-
des formentlig læsionernes sjældenhed, deres ofte milde forløb 
og spontane opheling. Således baseres behandling af intraoral 
HSV-infektioner i publicerede caseserier på behandling af enten 
genital HSV-infektion eller herpes labialis (9,31) (Tabel 1).

Indikation for og dosering af antivirale midler 

Herpes 
labialis

Recidiverende
herpes simplex

Profylakse mod 
recidiverende 
HSV- infektion

Herpetisk 
gingivostomatitis

Herpes zoster Pris pr. enhed**

Lokale midler Systemiske midler

Aciclovir 800-1.000 mg dgl.
(fordelt på 5 
doser i 5 dage)

800 mg dgl.
(fordelt på 2-4 
doser i risiko-
perioden)

Anvendes normalt 
ikke*

4.000 mg dgl.
(fordelt på 5 
doser i 7 dage)

2 kr. pr. 400 mg

Aciclovir, 
oral 
suspension

1.000 mg dgl.
(fordelt på 5 
doser i 5 dage)

4.000 mg dgl 
(fordelt på 5 
doser i 5 dage)

4 kr. pr. 80 mg/ml

Aciclovir, 
creme 5 %

Appliceres 
5 x dgl. i 5-10 
dage

5 kr. pr. g

Valaciclovir
(aciclovir 
prodrug)

4.000 mg dgl.
(fordelt på 2 
doser i 1 dag) 

1.000 mg dgl.
(fordelt på 2 
doser i 3-10 dage)

2.000-3.000 mg dgl.
(fordelt på 2-3 
doser i 3 dage)

3.000 mg dgl.
(fordelt på 3 
doser i 7 dage)

4 kr. pr 500 mg

Penciclovir, 
creme 1 %

Appliceres hver 
2. time i vågne 
timer i 4 dage

Uden fast pris

Famciclovir
(Penciclovir 
prodrug)

1.000 mg dgl.
(fordelt på 2 doser)

1.500 mg. dgl. 
(fordelt på 3 
doser i 7 dage)

53 kr. pr. 500 mg

Tabel 1. Antiviral behandling af herpesinfektioner i circumorale og orale områder hos voksne immunkompetente personer med normal lever- og 
nyrefunktion. Fælles for antiviralbehandlingen er, at den skal initieres hurtigst muligt, da den retter sig mod virus-replikationen (15-19).

Table 1. Antiviral treatment of herpetic infections of the oral and circum oral area in immune competent adults with normal liver and kidney 
function. Antiviral treatment must be initiated as fast as possible as it targets virus replication (15-19).

*   Pga. lavere biotilgængelighed end valaciclovir og famciclovir. For børn og særlige patientgrupper gælder andre doseringer se www.promedicin.dk eller 
produktresuméet.

**  Pris pr. enhed: billigste synonyme præparat angivet i afrundede kroner pr. tablet, milliliter (ml) eller gram (g) med angivelse af koncentrationen (mg: milligram) 
fra www.medicinpriser.dk  13-03-2013. Aktuelle priser og doseringsvejledninger kan findes på www.medicinpriser.dk og www.pro.medicin.dk.
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Profylakse af immunkompetente patienter
UV-eksponering aktiverer herpes labiales hos nogle patienter, 
og således er eksperimentel UV-eksponering anvendt til vurde-
ring af antiviral profylakse hos disse patienter. Der er meget-
lav-kvalitetsevidens for, at UV-solfaktor-profylakse reducerer 
antal patienter, der får udbrud ved soleksponering bedre end 
placebo (25).

Der er lav-kvalitetsevidens for, at systemisk aciclovir- og 
famciclovirprofylakse reducerer hhv. symptomvarigheden og 
helingstiden af herpes labialis ved solinduceret herpes labia-
lis bedre end placebo. Der er meget-lav-kvalitetsevidens for, at 
systemisk aciclovirprofylakse kan reducere udbrudshyppighe-
den, og at valaciclovirprofylakse reducerer antallet, der ople-
ver udbrud, og øger intervallet af recidiv af herpes labialis ift. 
placebo. Famciclovirprofylakse er derimod ikke bedre end pla-
cebo til at reducere antal læsioner (25). En meta-analyse viste, 
at den relative risiko for at udvikle herpes labialis-udbrud ved 
systemisk profylaktisk behandling med aciclovir 800 mg eller 
1000 mg om dagen i 3-4 måneder eller 7 dage til 12 timer før 
UV-eksponering var reduceret (risiko ratio 0,68) ift. placebo, 
men dette resultat er forbundet med betydelig statistisk hete-
rogenitet (8).

Således er der begrænset evidens for, at oral aciclovir og 
valaciclovir kan anvendes profylaktisk ved recidiverende her-
pesinfektioner hos immunkompetente patienter, hvorfor profy-
laktisk anvendelse af aciclovir og valaciclovir kan være klinisk 
relevant. Optimal dosering og timing af profylaktisk behand-
ling med aciclovir eller valaciclovir er endnu ikke endeligt klar-
lagt (15,25). Hos patienter, der oplever recidiverende herpes 
labialis udløst af tandindgreb, er profylaktisk behandling med 
oral aciclovir blevet foreslået i doseringen 400 mg 2 gange dag-
ligt (17,32) eller 200 mg 4 gange dagligt (17). Behandlingen 
skal startes 24 timer før det planlagte indgreb (32). Overordnet 
afhænger varigheden af den profylaktiske behandling af, hvor 
længe patienten vurderes at være i risiko (17).

Der er ikke fundet evidens for, at profylakse med lokale 
aciclovir 5 % creme er bedre end placebo til forebyggelse af her-
pes labialis (8,25).

Profylakse af immunkompromitterede patienter
Immunkompromitterede patienter, fx patienter med HIV eller 
kræftpatienter i kemoterapi med recidiverende HHV-1 infek-
tioner, kan have mere atypiske infektioner, som ofte er mere 
udbredte og smertevoldende end hos immunkompetente indi-
vider (33,34). Internationale reviews anbefaler antiviral pro-
fylakse af HSV-positive patienter med hæmatologiske kræftli-
delser og hoved-hals-kræftpatienter, der modtager kemoterapi 
(34). Oral aciclovir og valaciclovir er sidestillede til profylakse 
og behandling af recidiverende herpesinfektioner hos disse 
patienter (34). HIV-positive patienter med lavt CD4-T-celle-tal 
behandles systemisk med aciclovir (33). Generelt skal svært im-
munkompromitterede patienter opfordres til at rådføre sig med 
læge om behandling af  infektion (16,17).

Systemisk behandling af herpes zoster
Systemisk behandling af herpes zoster skal initieres hurtigst 
muligt og helst inden for 48-72 timer efter symptomdebut. 
Herved opnås det bedste behandlingsresultat dvs. reduktion 
af akutte smerter og almen påvirkning, mindske læsionsudvik-
ling og sygdomsvarighed samt reducere risikoen for kompli-
kationer og post-herpetiske neuralgiforme smerter. I et nyere 
review konkluderes det, at oral aciclovir (800 mg x 5 doser i 
7 dage) er effektivt til behandling af herpes zoster, men at va-
laciclovir (1.000 mg x 3 dagligt i 7 dage) er mere effektivt til 
behandling af de akutte smerter samt post-herpetiske smerter 
og føleforstyrrelser (11). Et Cochrane-review fra 2009 konklu-
derede dog, at antiviral behandling ikke mindskede incidensen 
af postherpetisk neuralgi efter fire og seks måneder efter ud-
bruddet bedre end placebo (35).

Til behandling af herpes zoster er de systemiske præpara-
ter aciclovir, famciclovir og valaciclovir anbefalet på samme 
niveau af Institut for Rationel Farmakoterapi, da der ikke er 
fundet konsistente forskelle i effekt og bivirkninger, hvorfor evt. 
prisforskelle må medtages i behandlingsovervejelserne (28). 
Behandling af herpes zoster varetages i reglen af patientens 
læge. Tandlæger kan initiere antiviral behandling i tilfælde af 
intraoral herpes zoster, og hvor ansigtsnerverne er involveret, 
da behandling skal startes hurtigst muligt (Tabel 1). Dog skal 
tandlægen være opmærksom på, at når der ses læsioner på apex 
nasi, er den oftalmiske gren fra trigeminusnerven involveret, 
tydende på, at tilstanden er kompliceret med zoster ophtalmi-
cus, og patienten skal henvises akut til og behandles af øjenlæge 
pga. risiko for corneaskade. Desuden bør patienter med zoster 
ophtalmicus henvises til øre-næse-hals-specialist, da tilstanden 
kan føre til facialisparese (10). Patienter med kompliceret her-
pes zoster, dvs. patienter med visceral indvirkning, oftalmisk 
herpes, dissemineret zoster, motoriske neuropatier, encefalitis 
og cerebrovaskulære komplikationer, bør modtage intravenøs 
antiviral behandling, hvilket er en specialistopgave (10,17).

Opsummering af antiviral behandling af HSV- og
VZV-infektioner
Det vil altid være en klinisk vurdering af det enkelte patient-
tilfælde, om behandlingen skal initieres eller ej. Generelt opnås 
det bedste behandlingsresultat, des tidligere i sygdomsperio-
den den antivirale behandling påbegyndes.

Antiviral behandling af primær herpetisk gingivostomatitis
Det er oftest børn og unge, der oplever primær herpetisk gingi-
vostomatitis, hvilket kan være forbundet med kraftige sympto-
mer. Kun få studier har demonstreret effekt af antivirale midler 
til behandling af primær herpetisk gingivostomatitis. Fokus 
bør være på, at barnet indtager tilstrækkelig væske og næring 
under sygdomsperioden. Immunkompetente individer har ge-
nerelt ikke brug for behandling, men vælger man at behandle, 
behandles børn med oral aciclovir-suspension og voksne med 
oral valaciclovir eller famciclovir. Se Tabel 1 for dosering.
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Antiviral behandling af herpes simplex-infektioner
Lokal behandling af herpes labialis
Behandlingsmålene er at symptomlindre, reducere læsioner 
og undgå sekundærinfektion. Ydermere klager en del patien-
ter over, at herpes labialis er et kosmetisk problem. Overordnet 
er dokumentationen af effekten af lokal antiviral behandling 
minimal, og hos immunkompetente patienter vil der ske spon-
tan opheling uden behandling. Hvis lokalbehandlingen startes 
i prodromalfasen, kan den muligvis reducere ubehaget og ve-
sikelforekomsten marginalt. Aciclovir- og penciclovir-creme er 
begge anbefalet til behandling med forbehold på grund af den 
begrænsede absolutte effekt og spontan heling af læsionerne. 
Hvis prodromalfasen er overskredet, og der er udviklet vesik-
ler, er der, i modsætning til aciclovir, formentlig klinisk effekt 
af penciclovir – også i de sene stadier af sygdomsudviklingen. 
Patienten kan med fordel have lokalbehandlingen tilgængelig, 
så behandling hurtigt kan initieres.

Systemisk behandling
Der er svag evidens for, at behandling med systemisk aciclovir, 
famciclovir og valciclovir reducerer symptomvarigheden og 
helingstiden ved herpes labialis. Behandling af recidiverende 
intraoral herpes-infektion er den samme som systemisk behand-
ling af herpes labialis. Recidiverende oral herpes under graviditet 
bør så vidt muligt ikke behandles systemisk, men ved primærin-
fektion under graviditet anbefales systemisk behandling, hvilket 
i lighed med behandling af immunkompromitterede patienter er 
en specialistopgave.

Profylaktisk behandling
Forebyggende behandling med systemisk aciclovir og vala-
ciclovir kan være til hjælp for patienter med hyppigt recidiv 
af HSV-infektion, da der er svag evidens for reduktion af antal 

patienter, der får recidiv og øger intervallet mellem disse. Fore-
byggende behandling kan ligeledes være indiceret til patien-
ter, hvor tandindgreb erfaringsmæssigt trigger herpesudbrud. 
Behandlingen skal startes 24 timer før det planlagte indgreb. Se 
Tabel 1 for dosering.

Herpes zoster
Behandlingsmålene er at lindre patienternes gener og smerter, 
fremskynde ophelingen og forebygge udvikling af postherpe-
tisk neuralgi. De systemiske præparater aciclovir, famciclovir og 
valaciclovir anbefales på samme niveau, da der ikke er fundet 
konsistente forskelle i effekt eller bivirkninger. Behandlingen har 
kun effekt, hvis den indledes indenfor 2-3 dage efter symptom-
debut (mens der stadig er friske vesikler). Behandlingen gives i 
højere doser og i længere tid end ved HSV-infektion (Tabel 1). 
Tandlægen kan blive involveret, når udbruddet involverer mun-
den og ansigtet, men varetages i reglen af patientens læge eller 
speciallæge, hvor kompliceret herpes zoster behandles med in-
travenøs antiviral behandling, hvilket er en specialistopgave.

Konklusion
De virale infektioner, som tandlægen kan komme til at stå 
overfor at skulle behandle i tandlægepraksis, er typisk HSV- og 
VZV-infektioner. Det drejer sig først og fremmest om lokal- og 
systemisk behandling af herpes labialis, og mindre hyppigt også 
intraorale herpeslæsioner, primær herpetisk gingivostomatitis 
og herpes zoster. Fælles for behandling af alle vesikulære herpes-
infektioner er, at behandlingen skal initieres hurtigst muligt efter 
symptomdebut for at opnå det bedst mulige behandlingsrespons.

Supplerende anbefalet læsning: Prætorius F. Orale virusinfek-
tioner. Tandlægebladet 2002:106:464-76.

absTracT (eNgLIsH)

Use of antiviral agents in dental practice

This paper covers the assessment of infections with Herpes sim-

plex virus (HSV) and Varicella zoster virus (VZV); clinical presenta-

tion of the infections in the oral area and the differential diagnos-

tic considerations. The antiviral drugs available in Denmark, their 

mode of action, treatment indications and dosage, and special 

warnings and precautions for use are presented together with a 

short review of the evidence based treatment of primary herpetic 

gingivostomatitis, recurrent herpes labialis and intraoral Herpes 

simplex infection and herpes zoster. 
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Biocider i  
tandlægepraksis

Nærværende artikel omtaler de antimikrobielle 
stoffer, som hyppigst anvendes i odontologisk 
praksis til plakforebyggelse og -hæmning, til 
brug i forbindelse med endodontiske indgreb 
og i den kliniske hygiejne. Artiklen indeholder 
basisoplysninger om stofferne og gennemgang 
af deres anvendelse, bivirkninger samt øvrige 
skadevirkninger. enkelte af stofferne, som fx 
klorhexidin og natriumhypoklorit, kan anvendes 
til flere af de nævnte formål.  

Biocider til fore- 
byggelse, behandling og 
klinisk hygiejne
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 Biocider er kemiske stoffer, som anvendes til behand-
ling og forebyggelse af betændelsestilstande samt i 
den kliniske hygiejne. Biocider benævnes også anti-
septiske midler eller desinfektionsmidler. Inden for 

medicinen kommer ordet antisepsis af: anti = imod og sepsis 
= forrådnelse, hvilket kan oversættes til: modvirke betændelse 
(1), mens desinfektion er en proces, som fører til reduktion af 
levende og patogene mikroorganismer i et sådant omfang, at 
den desinficerede genstand kan benyttes uden risiko for infek-
tion (2, NB. ”Råd og anvisninger om Desinfektion i Sundheds-
sektoren” erstattes primo 2014 af en betydeligt omarbejdet 
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for des-
infektion i sundhedssektoren”). Dette betyder, at når vi anven-
der betegnelsen antiseptiske midler, taler vi om stoffer, som 
bruges i direkte relation til patienter og personale, mens vi ved 
betegnelsen desinfektionsmidler mener stoffer, som anvendes 
til klinisk hygiejniske formål. Dette indebærer, at kravene til 
antiseptiske midler er strengere end kravene til desinfektions-
midler, idet førstnævnte grupper ikke må skade levende celler 
og væv. For sidstnævnte gruppe er dette ligeledes et hensigts-
mæssigt krav, omend det ikke altid er fuldt opnåeligt, såfremt 
desinfektionen er rettet mod mikroorganismer, som kræver 
stoffer i koncentrationer, der kan medføre skadevirkninger. I 
så fald må stofferne anvendes i forbindelse med strenge sik-
kerhedsforanstaltninger.

I nærværende artikel gennemgås dels stoffer, som anvendes 
i forbindelse med plakkontrol i relation til sygdommene caries, 

gingivitis og marginal parodontitis samt i forbin-
delse med gennemførelse af endodontiske be-
handlinger, dels stoffer, som anvendes til klinisk 
hygiejniske formål. Enkelte af de omtalte stoffer, 
fx natriumhypoklorit og klorhexidin, kan anven-
des til flere formål.
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Antiseptiske midler til brug ved plakkontrol
For at reducere risikoen for persisterende eller ny sygdomsud-
vikling eller for at optimere forholdene for sufficient heling efter 
fx bløddelstraumer eller kirurgiske indgreb er det vigtigt, at der 
i perioder, hvor optimal mundhygiejne ikke kan opretholdes ad 
mekanisk vej, skylles med et mundskyllemiddel med dokumen-
terede antiseptiske egenskaber. Følgende stoffer vil blive omtalt: 
Klorhexidin, hexetidin, Listerine®, triklosan og delmopinol.

Klorhexidin
Til dato er klorhexidin det mest undersøgte mundskyllemiddel 
og det med den bedst dokumenterede effekt. Et nyligt publice-
ret systematisk review konkluderer således, at klorhexidin an-
vendt som mundskyllemiddel medfører signifikant reduktion 
i plak- og gingivitisscorer i sammenligning med placebo- eller 
kontrolskyllemidler, men også signifikant forøget niveau af 
misfarvning hos klorhexidingruppen (3).

I Danmark findes klorhexidin til odontologisk anvendelse i 
handelen som mundskyllemiddel, som dentalgel og tilsat tand-
pasta. Klorhexidin har et bredt antimikrobielt spektrum og vir-
ker som en detergent ved at beskadige cytoplasmamembranen. 
Klorhexidin virker på de fleste bakterier og svampe og nogle 
kappebærende virus. Klorhexidin hører til gruppen af bisbigua-
nider og er kemisk set en dikationisk base ved pH-værdi > 3,5. 
Klorhexidin binder sig til negativt ladede overflader i mundhu-
len (tænder, pellikel, mucosa) uden at miste sin aktivitet. Dette 
medfører en meget høj substantivitet og forlænget virknings-
tid. Et studie har således vist virkning i mere end 12 timer (4).  
Klorhexidins forlængede antiplakeffekt forklares ikke så meget 
mere med frigivelse fra overfladerne, men med, at klorhexidin 
bundet til pelliklen udøver en bakteriostatisk effekt på bakte-
rier, der forsøger at kolonisere tandoverfladen (5). Dette kan 
være med til at forklare, hvorfor klorhexidin kun virker på rene 
tænder og ikke er i stand til at fjerne/nedbryde etableret plak. 
Klorhexidins mest udbredte bivirkning i form af misfarvning af 
tænder og tunge tilskrives også, at stoffet med sin dikationiske 
natur binder farvestoffer fra føden til tænderne (5). Klorhe-
xidins virkning kan hæmmes ved interaktion med anioniske 
stoffer, fx natriumlaurylsulfat, der er det tilsatte skummiddel 
i mange tandpastaer (6). Det anbefales derfor, at der ikke an-
vendes tandpasta med natriumlaurylsulfat i mindst to timer før 
eller efter skylning med klorhexidin.

Klorhexidin til mundskylning har sædvanligvis en lang hold-
barhed (1-2,5 år fra fremstillingsdatoen).

Anvendelse og bivirkninger
Virkningen af klorhexidin er dosisafhængig, hvilket betyder, 
at en given dosis kan opnås med en lavere koncentration og et 
større volumen samt vice versa. Ved mundskylning anbefales 
en dosis på 20 mg i et minut 2 x dgl., hvilket ca. kan opnås ved 
at anvende 15 ml 0,12 % opløsning (7).

I handelen findes enkelte tandpastaer, hvor klorhexidin er 
tilsat i mindre mængde, således indeholder Paroex® 0,06 % 

klorhexidin og Curasept® 0,05 % klorhexidin. Begge indehol-
der fluor og ikke en detergent, der interagerer med klorhexidin. 
På nuværende tidspunkt findes der kun begrænset evidens for, at 
tandpasta tilsat klorhexidin har den ønskede plakhæmmende 
virkning, hvorfor disse endnu ikke kan anbefales i terapeutisk 
sammenhæng  (8).  Curasept® forhandles også som dentalgel 
med 0,12 % klorhexidin, mens Corsodyl® dentalgel indeholder 
1 % klorhexidin. Anvendelse af klorhexidingel direkte i pocherne 
som supplement til depuration har begrænset klinisk effekt (9). 
Klorhexidingel på en tandbørste, der ikke har været anvendt til 
almindelig tandpasta, kan supplere skylningen med klorhexidin i 
områder, der ikke er opereret/traumatiseret, men også for denne 
anbefaling er der sparsom dokumentation for den kliniske effekt.

Det er vigtigt at pointere overfor patienter, der instrueres i 
brug af klorhexidinmundskylning som led i et behandlingsfor-
løb, at det er klorhexidin, der skal købes og anvendes. I handlen 
i Danmark findes flere forskellige typer af mundskyllemidler. 
De fleste har tvivlsom eller i hvert fald udokumenteret virkning 
og må derfor frarådes i terapeutisk øjemed, selv om nogle pa-
tienter efterspørger alternative stoffer på grund af klorhexidins 
misfarvning af tænder og tunge. Allergiske reaktioner overfor 
klorhexidin er en anden, omend sjælden, almindelig kendt bi-
virkning. Der er for nylig rapporteret to dødsfald på grund af 
anafylaktisk shock, der formodedes at være udløst af skylning 
af ekstraktionsalveoler med klorhexidin (10).

Hexetidin
Stoffet hexetidin, der hører til gruppen pyrimidiner, forhandles 
i Danmark under navnet Hextril®. Det markedsføres som ikke-
misfarvende og ikke-interagerende med tandpasta samt med 
samme antiseptiske virkning som klorhexidin, hvilket nemt kan 
vurderes som fordelagtigt blandt nogle patienter og desværre 
også blandt ansatte på apoteker. Undersøgelser viser imidler-
tid, at substantiviteten er 1-3 timer, og at effekten ikke er på 
højde med klorhexidin. Stoffet kan derfor ikke anbefales i tera-
peutisk øjemed (11).

Listerine®

Listerine® er meget udbredt i USA, hvor det har en lang histo-
rie, og blev introduceret i Danmark i 1990’erne. Listerine® er 
baseret på æteriske olier (fenolforbindelser), der i hovedparten 
af produkterne er opløst i 22 % alkohol.  Listerine® virker anti-
bakterielt og har vist reduktion i plak og gingivitis anvendt som 
supplement til mekanisk mundhygiejne. Den plakreducerende 
effekt er dog mindre end klorhexidins (12). Listerine® har en 
meget stærk smag, og kontinuerlig udsættelse for den høje al-
koholkoncentration er blevet forbundet med risiko for lokal ir-
ritation af det orale mucosa og udvikling af oral cancer. Som 
følge heraf er der stillet spørgsmålstegn ved, om det er hen-
sigtsmæssigt at anvende mundskyllemidler indeholdende alko-
hol (13). I sammenligning med klorhexidin ses ingen fordele 
ved anvendelse af Listerine®, og stoffet er derfor ikke relevant i 
terapeutisk sammenhæng (14).
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Triklosan
Triklosan hører også til gruppen af fenoler. Det virker antimi-
krobielt og har længe været brugt i rengøringsartikler og pro-
dukter til personlig hygiejne. Stoffet findes ligeledes i nogle 
tandpastaer. Ved at kombinere med zinkcitrat eller en co-poly-
mer hæves triklosans substantivitet, og den anti-plak- og anti-
inflammatoriske effekt forbedres (15). Skønt stoffet i nogle un-
dersøgelser vurderes at have en vis effekt på plak og gingivitis, 
frarådes anvendelse pga. risikoen for miljømæssige og systemi-
ske bivirkninger. Der er således rapporteret om risiko for resi-
stensudvikling ved anvendelse af triklosan, herunder krydsresi-
stens overfor klinisk vigtige antibiotika (16), og stoffet er fundet 
i plasma og modermælk i en svensk undersøgelse (17).

Delmopinol
Delmopinol hører til gruppen af aminoalkoholer, er kationisk 
af natur, og er kendetegnet ved ikke at virke antimikrobielt og 
medfører derfor lav risiko for resistensudvikling. Delmopinol 
virker både ved at reducere adhærencen af de første bakterier, 
der binder sig til pelliklen, og ved at påvirke etableret plakma-
triks til en mere løs struktur. En metaanalyse har vist, at stoffet i 
en 0,2 % opløsning til mundskylning er et effektivt supplement 
til mekanisk plakkontrol hos gingivitispatienter. Dette sam-
menholdt med at delmopinols tendens til at misfarve tænder 
og tunge er væsentlig mindre i forhold til klorhexidin kan give 
forventning om, at stoffet vil blive mere anvendt fremover (18).

Konklusion
Skønt andre stoffer end klorhexidin har vist at have effekt i for-
bindelse med plak- og gingivitisreduktion, er klorhexidin stadig 
det mest effektive middel til plakkontrol med færrest bivirk-
ninger. Det skal understreges, at der ved almindelig mekanisk 
plakkontrol ikke er behov for at supplere med mundskyllemid-
ler. Det er således kun, hvis lokale eller generelle forhold hos 
patienten forhindrer muligheden for mekaniske mundhygiej-
neprocedurer, at supplement med kemiske stoffer er indiceret.

Antiseptiske midler ved endodontiske behandlinger
Under rodbehandling anvendes desinfektionsmidler dels til at 
opløse det smørelag bestående af dentinspåner og organisk 
materiale som fx pulparester og bakterier, der opstår efter 
bearbejdning af rodkanalvæggen med instrumenter, dels til 
at eliminere tilstedeværende bakterier og evt. svampe. Da mi-
kroorganismerne i rodkanalen findes indlejret i biofilm, bl.a. i 
recesser og bikanaler, hvor de ikke ødelægges under den meka-
niske bearbejdning af rodkanalen, er en kontinuerlig skylning 
vigtig. Arbejdet i en fugtet kanal letter i øvrigt udrensningen, 
idet befugtningen tjener som smøremiddel for instrumenterne. 
Desinficerende midler anvendes desuden som mellemseance-
indlæg, hvis rodbehandlingen udføres over flere seancer og in-
den afsluttende rodfyldning. Følgende stoffer vil blive omtalt: 
EDTA, natriumhypoklorit (NaOCl),  jod-jodkalium, calciumhy-
droxid og klorhexidin.

EDTA (Etylen-diamin-tetra-eddikesyre) og citronsyre
EDTA er en chelator med speciel affinitet til calcium. Skylning 
med EDTA har til hensigt at fjerne den uorganiske del af smøre-
laget på rodkanalvæggen efter mekanisk bearbejdning og kan 
i snævre kanaler til en vis grad facilitere kanalbearbejdningen.  
Tilsyneladende er der ingen klinisk-røntgenologiske undersø-
gelser, som direkte viser bedre resultat, hvis udrensningsfasen 
afsluttes med et kort indlæg af EDTA eller citronsyre, som også 
virker opløsende på calcium (19). Derimod kan fjernelse af 
smørelaget evt. bevirke en forbedret forsegling af kanalen med 
den efterfølgende rodfyldning (20).

EDTA har fungicid effekt, men i sig selv ingen eller kun 
meget ringe antibakteriel effekt. Skylning med EDTA kan evt. 
forbedre andre skyllemidlers antibakterielle virkning ved at 
fjerne smørelaget og åbne dentinkanalerne (21). Imidlertid vil 
et blandingspræparat indeholdende både EDTA og NaOCl redu-
cere NaOCl’s antibakterielle virkning.

Anvendelse og bivirkninger
EDTA bruges oftest i en 15-17 % opløsning og citronsyre i en  
10 % opløsning. Hyppigst anvendes disse midler til en ca. 5 
min.s deponering i kanalen inden desinficerende indlæg mel-
lem behandlingsseancer eller endelig rodfyldning. Længere 
tids deponering medfører ikke væsentligt dybere afkalkning.

EDTA leveres også som blandingspræparat, hvor der fx er til-
sat ureaperoxid og polyetylenglycol. Den additive, smørende og 
skummende effekt har til hensigt at lette rodkanalinstrumen-
ternes bearbejdning af kanalvæggen, men den reelle virkning 
af disse præparater er blevet betvivlet fra flere sider (19,22). 
Endelig findes en variant, EDTAC, som indeholder en kvartær 
ammoniumforbindelse, der skulle give en let forøgelse af den 
antimikrobielle effekt (se senere). Så vidt vides, er der ikke rap-
porteret allergiske eller toksiske reaktioner i forbindelse med 
brug af EDTA inden for endodontien.

EDTA har en lang holdbarhedstid, som er mindst tre år fra 
fremstillingsdato.

Natriumhypoklorit
NaOCl er i dag det mest udbredte skyllemiddel ved rodbehand-
ling. NaOCl er et bredspektret antimikrobielt middel tilhørende 
halogenerne med effekt på de fleste bakterier og svampe, som 
kan optræde under behandlingen (21,23) (se senere Tabel 1 
og under  klorforbindelser). NaOCl  opløser  den  organiske  del 
af smørelaget i rodkanalen og har desuden en vævsopløsende 
virkning på især nekrotisk væv; men også vitalt væv opløses til 
en vis grad, især ved de højere koncentrationer af NaOCl. En-
delig er der i laboratoriet ved høj koncentration beskrevet en 
ødelæggende virkning på dentinens kollagen resulterende i 
reduktion i elasticitet og bøjestyrke, dvs. en teoretisk forøget 
risiko for fraktur af den behandlede tand (21,24).

I vand dissocieres NaOCl i Na+ og OCL÷. OCL÷ (hypochlorit) 
findes i en ligevægt med HOCl (hypochlorsyre), hvor fordelin-
gen afhænger af pH  (24). Ved højt pH dominerer OCL÷, som 
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har mindre antibakteriel effekt end HOCl, som dominerer ved 
et lavere pH på 4-7 (25). Almindelig husholdningsklor – klorin 
– har et højt pH på 11-12. Denne opløsning er temmelig stabil, 
hvis den opbevares mørkt.

Til skylning ved rodbehandling har NaOCl været brugt i kon-
centrationer fra 0,5 % til 5,25 %, hvor den høje koncentration 
svarer til husholdningsklor. Ved lavere koncentration er væsken 
mere ustabil, dvs. den mister hurtigere sin effekt ved opbeva-
ring, og den vævsopløsende effekt er lidt mindre. Men den anti-
mikrobielle effekt i en 0,5-1 % opløsning har i flere undersøgel-
ser vist sig tilstrækkelig til endodontisk brug (26-28). Anvendelse 
af husholdningsklor med højt pH er relativt uproblematisk, så 
længe væsken kan holdes inden for rodkanalens afgrænsning. 
Derimod kan udpresning gennem apex af en 5,25 % NaOCl med 
pH på 11-12 medføre voldsomme vævsskader afhængigt af 
mængden af udpresset væske (se senere).

Anvendelse og bivirkninger
Under rodbehandlingen bør der skylles hyppigt, dels fordi den 
antimikrobielle effekt hurtigt svækkes ved kontakt med orga-
nisk materiale, dels fordi den vævsopløsende effekt er mindre 
ved de lavere koncentrationer på 0,5-1 %.

Efter  udpresning  periapikalt  af NaCOl  i  høj  koncentration 
(2,5-5,25 %) er der beskrevet akut brændende smerte, hævelse 
i naboområder pga. emfysemdannelse, profus blødning, paræ-
stesier eventuelt fulgt af sekundær infektion samt nekrose af 
blødt- og hårdtvæv (29). De fleste europæiske lærebøger anbe-
faler derfor lavere koncentrationer, fordi disse er langt mindre 
ætsende, uden at de positive effekter er svækket i klinikken. 
Men også ved de lavere koncentrationer er der rapporteret hæ-
molyse, hudulcerationer og nekroser ved kontakt med det pe-
riapikale væv (30). Langsom tømning af skyllesprøjten i ca. 2 
mm’s afstand fra rodmål og tynd kanyle sikrer nemt tilbageløb 
af væske og forebygger periapikal udpresning af NaOCL.

Hvis  skaden  alligevel  er  sket,  og  NaOCl  er  presset  ud  pe-
riapikalt, informeres patienten, der lægges umiddelbart koldt 
kompres på området, evt. injiceres lokalanæstesi uden vasokon-
striktor, og/eller der gives analgetica. I særligt svære tilfælde må 
patienten hospitaliseres. Efter en dags tid kan anvendes varme 
for at reducere hævelsen, og smertestillende medikamentering 
fortsættes. Antibiotika er indiceret ved sekundær infektion.

En anden alvorlig komplikation opstår, hvis der spildes 
NaOCl i patientens øjne. Også her vil det medføre øjeblikkelig 
smerte, desuden forøget tåreproduktion og erytem. 10-15 min’s  
skylning med vand eller saltvand er indiceret efterfulgt af hen-
visning til øjenlæge. En mindre alvorlig, men for patienten tem-
melig irriterende situation, er den blegende virkning efter spild 
af NaOCl på patientens tøj.

Der er rapporteret ganske få tilfælde af dokumenterede al-
lergiske reaktioner over for NaOCL (31).

Jod-jodkalium
Jod-jodkalium er en bredspektret forbindelse med ødelæg-

gende virkning på bakteriers og svampes proteiner. Jod hører 
til halogenerne og er beslægtet med klor. Jod-jodkalium er 
mindre toksisk end NaOCl, men det har ingen vævsopløsende 
virkning, og jodforbindelserne er betydeligt mere allergene end 
klor (24).

Inden for endodontien har jod-jodkalium især været an-
vendt til deponering i rodkanalen i tilfælde, hvor behandlingen 
udføres i en seance. Da flydende desinfektionsmidler hurtigt 
inaktiveres i kanalen, egner jod-jodkalium sig ikke som depot-
desinfektionsmiddel mellem behandlingsseancerne (32).

Anvendelse og bivirkninger
Der deponeres eller skylles i 5-15 min med en 2 % eller 5 % van-
dig opløsning af jod-jodkalium umiddelbart inden rodfyldning 
(33,34). Opløsningens dampe angives at trænge ind i dentin-
kanalerne og andre ikke-bearbejdbare recesser i rodkanalsy-
stemet.  Der synes ikke ved søgning i PubMed at findes nyere 
dokumentation for allergiske reaktioner overfor jod-jodkalium 
brugt inden for endodontien.

Calciumhydroxyd
Calciumhydroxyd  har  i  tæt  ved  100  år  været  brugt  som  anti-
mikrobielt middel til mellemseanceindlæg ved endodontisk 
behandling. Calciumhydroxyd opløses langsomt i vand og dis-
socieres i calcium- og hydroxylioner. Den antimikrobielle effekt 
er primært knyttet til hydroxylionerne og et pH over 11 (35). 
Ved dette pH dræbes de fleste bakterier ved, at cellemembran 
og DNA beskadiges, og protein denatureres (36).

Hydroxylionerne kan diffundere ind i dentinkanalerne, men 
kontakt med dentin reducerer hurtigt den basiske effekt. Ind-
læg med Ca(OH)2 virker således mest effektivt på bakterier i 
hovedkanalen og i den mest cirkumpulpale dentin. Her kan den 
høje pH-værdi ofte opretholdes i lang tid pga. den langsomme 
opløsning af Ca(OH)2 i vandigt miljø. Dette til forskel fra den 
antimikrobielle effekt af indlæg med en væske som jod-jodkali-
um, som hurtigt mister sin effekt i kanalen.

Foruden  den  antibakterielle  effekt  virker  Ca(OH)2 øde-
læggende på endotoksin og vævsopløsende på nekrotisk væv 

Tandlæger og det øvrige 
klinikpersonale anvender i 
dagligdagen antiseptiske 
og desinficerende stoffer til 
hygiejneformål samt i fore-
byggelse og behandling af 
sygdomme i mundhulen. det 

er derfor vigtigt at have et 
indgående kendskab til disse 
medikamenters anvendel-
sesområder og håndtering. i 
artiklen gennemgås de hyp-
pigst anvendte stofgrupper 
og stoffer.  
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(37,38). Også dentinens organiske bestanddel kan opløses ved 
langvarig kontakt med Ca(OH)2, hvorved de mekaniske egen-
skaber i dentinen forringes, og den kan blive mere skør (39). 
Bruges Ca(OH)2 som mellemseanceindlæg, angives således 1 
uge som passende for at opnå maksimal antimikrobiel effekt, 
hvorimod der kan være risiko for en svækkelse af dentinen ved 
måneders kontakt (36,39). Hvor stor klinisk betydning dette 
har i færdigdannede og specielt i ældre tænder, er uvist.

En anden ulempe ved Ca(OH)2 er nedsat effekt ved fald i pH, 
som især er fremtrædende ved kontakt med pus. Hvis pH falder 
betragteligt under 11, kan visse bakterier og svampe overleve, 
fx Enterococcus faecalis og Candida albicans, der ifølge fl ere stu-
dier ofte fi ndes ved sekundære eller persisterende infektioner 
som fx mislykkede rodbehandlinger (23,36).

For at overkomme dette problem har man foreslået anven-
delse af kombinationspræparater, hvor Ca(OH)2 fx kombine-
res med 2 % klorhexidin. Flere – hovedsageligt in vitro – un-
dersøgelser synes at vise effekt af denne kombination både 
over for bakterier og svampe, som ellers er resistente over 
for  Ca(OH)2 (23,36,40); men større kliniske undersøgelser 
mangler endnu.

Anvendelse og bivirkninger
En simpel og effektiv måde at anvende Ca(OH)2 på er at blande 
pulver med sterilt vand til en cremet, ikke for tyktfl ydende kon-
sistens, der appliceres i kanalen med en Lentulo spiral. Præfa-
brikerede pastaer kan også bruges, men de bør ikke være for 
tyktfl ydende, idet den antimikrobielle virkning tilsyneladende 

svækkes derved (41). Pga. Ca(OH)2’s høje pH kan udpresning 
af større mængder periapikalt eller gennem en parietal perfo-
ration medføre stærke smerter og nekrose af vitalt væv (Fig. 1).

Mellemseanceindlæg med Ca(OH)2 fjernes fra kanalen med 
fi le understøttet af skylning med NaOCl og EDTA. Oliebaserede 
pastaer er vanskeligere at fjerne, og specielt i disse tilfælde vil sup-
plering med  ultralydsskylning  forbedre  fjernelsen  af  Ca(OH)2. 
Alle undersøgelser viser, at total fjernelse ikke er mulig, og at der 
vil persistere rester langs ujævnheder i kanalvæggen (40).

Klorhexidin
Som omtalt andetsteds har 2 % klorhexidin en stærk antimi-
krobiel virkning overfor de bakterier og svampe, som kan fore-
komme i rodkanalen. Det gælder således også Enterococcus 
faecalis, som ofte er påvist ved sekundære infektioner, og som 
vanskeligt lader sig uskadeliggøre af Ca(OH)2. Den væsentlig-
ste ulempe, hvis klorhexidin bruges som eneste skyllemiddel 
ved endodontisk behandling, er manglende evne til at opløse 
nekrotisk væv.  Desuden kan nævnes en vis reduktion af den-
tinens hårdhed ved ca. 15 min’s kontakt med klorhexidin samt 
risiko for misfarvning af dentinen. I den endodontiske litte-
ratur er der uenighed om værdien af en afsluttende skylning 
med klorhexidin lige inden rodfyldning. Formålet skulle være 
at maksimere den antimikrobielle effekt af den kemomekani-
ske udrensning. Den kliniske effekt er uklar, men skylning med 
klorhexidin kan tilsyneladende forbedre stabiliteten af dentin-
bindingen ved den efterfølgende restaurering med komposit 
plast (40).

Konklusion 
Rigelig skylning af rodkanalen er af afgørende betydning for 
effekten af den biomekaniske bearbejdning, og der kan ikke 
skylles for meget under udrensningen. Desværre fi ndes der 
ikke et middel, som virker desinfi cerende og opløsende på såvel 
organisk som uorganisk materiale. Alternerende skylning med 
NaOCL og EDTA  er derfor et hensigtsmæssigt valg i rutinemæs-
sige tilfælde. Jod-jodkalium og klorhexidin kan alene eller som 
supplement anvendes i specielle situationer.

Selv med de før nævnte ulemper er Ca(OH)2 det foretrukne 
middel til deponering i kanalen mellem behandlingsseancerne. 
Det har en rumudfyldende egenskab, og den langsomme op-
løsning bevirker en langtids antimikrobiel virkning på vævet 
i umiddelbar nærhed. Det er således også et hensigtsmæssigt 
middel, hvis man ønsker en vis observationstid for at vurdere 
forløb af de kliniske og røntgenologiske tegn på infektion (32).

desinfektionsmidler i den kliniske hygiejne
I forbindelse med klinisk hygiejne anvendes kemiske desin-
fektionsmidler til hud- og slimhindedesinfektion, primært til 
hånddesinfektion, og til henstands- og overfl adedesinfektion af 
instrumenter, udstyr og inventar. Det er vigtigt at understrege, 
at kemiske desinfektionsmidler kun anvendes, når desinfektion 
med varme ikke er mulig, da varmedesinfektion er den sikreste, 

calciumhydroxydkomplikation

Fig. 1. Vævsnekrose med kommunikation til mundhulen efter 
parietal rodperforation med udpresning af calciumhydroxyd i 
det parodontale væv.

Fig. 1. Severe tissue necrosis with communication to the oral 
cavity following extrusion of calcium hydroxide in the perio-
dontal membrane through a lateral root perforation.
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billigste og mest miljøvenlige desinfektionsmetode, især hvad 
angår arbejdsmiljø. Kemisk desinfektion anvendes kun, når ud-
styr mv. ikke tåler varme eller rent praktisk ikke kan varmedes-
inficeres. Desuden skal kemisk desinfektion ikke anvendes, når 
almindelig rengøring er tilstrækkelig til at fjerne snavs indehol-
dende mikroorganismer for at forhindre opformering af disse 
(2). Fx er rengøring tilstrækkelig i kliniklokaler i næsten alle 
situationer. Overflødig anvendelse af desinfektionsmidler vil 
forøge belastningen af vores miljø generelt og ligeledes arbejds-
miljøet, idet kemiske stoffer altid medfører skadevirkninger på 
en eller anden måde.

En række forhold er af betydning for effekten af desinfekti-
onsmidler. Den første forudsætning er en direkte kontakt mel-
lem midlet og alle både indre og ydre overflader på genstanden, 
der skal desinficeres. Da snavs og organisk materiale kan mod-
virke kontakt, skal genstande rengøres inden desinfektion. Der-
næst er en tilstrækkelig kontakttid mellem mikroorganismer 
og desinfektionsmidlet vigtig. Denne er længst ved henstands-
desinfektion, hvor genstanden nedsænkes i et lukket kar med 
desinfektionsmiddel i en time (medmindre der foreligger doku-
mentation for effekt ved kortere kontakttid). Ved overfladedes-
infektion afvaskes rene overflader med egnet desinfektionsmid-
del, der efterlades til indtørring. Også koncentrationen af aktivt 
stof i opløsningen skal være tilstrækkelig. Selv en beskeden re-
duktion i koncentration kan medføre betydelig reduktion i des-
infektionseffekten. Endelig har opløsningens pH-værdi samt 
temperatur og holdbarhed betydning. Det er derfor vigtigt nøje 
at følge brugsvejledninger for opløsningers fremstilling, men 
allerhelst at købe dem færdigblandede (2).

Valg af desinfektionsmiddel
Ved valg af desinfektionsmiddel er det vigtigt at vælge et mid-
del, hvor der foreligger dokumentation for dets antimikrobielle 
effekt, samt et middel med færrest mulige arbejdsmiljømæssige 

bivirkninger og skadevirkninger på det omgivende miljø. End-
videre skal alle anvendte midler ifølge EU’s Biocidforordning 
godkendes, før de må sælges og anvendes. I første omgang skal 
aktivstoffer, der indgår i desinfektionsmidlerne, være godkendt 
eller under vurdering. Efterfølgende skal hele biocidproduktet 
godkendes til brug i sundhedssektoren. Et produkt godkendt 
til anvendelse i fx fødevaresektoren er således ikke automatisk 
godkendt til sundhedssektoren (42).

Følgende stofgrupper og stoffer vil blive omtalt: Aldehyder, 
alkoholer, klorforbindelser, persyrer, klorhexidin og kvartære 
ammoniumforbindelser. 

Antimikrobiel effekt
Tabel 1 viser i oversigt stofgruppernes virkningsspektrum over-
for forskellige grupper af mikroorganismer (2,43). Tabellen 
viser, at de fleste stofgrupper har en god effekt på bakterier. Ef-
fekten er bedst på vegetative bakterier, altså bakterier i vækst, 
mens bakteriesporer er mest resistente og kun dræbes ved høje 
koncentrationer og lang kontakttid. Hovedparten af svampe 
samt kappebærende virus (fx HIV, hepatitis B) er følsomme, 
hvorimod ikke-kappebærende virus (fx rhinovirus, norovirus 
(roskildesyge)) er langt mere resistente.

Som udgangspunkt er det vigtigt, at desinfektionsmidlers 
spektrum er bredest muligt, og at det er tilpasset den opgave, 
de anvendes til. Som noget nyt i Danmark inddeles desinfekti-
onsmidler nu i grupper med henholdsvis maksimal, medium og 
minimal antimikrobiel effekt på baggrund af deres virknings-
spektrum og aktivitet (42). I tandlægepraksis anvendes stof-
fer med maksimal antimikrobiel effekt (fx klorforbindelser) til 
henstandsdesinfektion og stoffer med medium antimikrobiel 
effekt (alkohol) til håndhygiejne og til overfladedesinfektion 
af unit og omgivelser. Stoffer med minimal antimikrobiel effekt 
(fx kvartære ammoniumforbindelser) har oftest en tvivlsom in-
dikation og kan typisk erstattes af rengøring (2,42).

Stofgrupper Bakterier Myko- 
bakterier

Bakterie-
sporer

Svampe Kappebærende  
virus

Ikke kappebærende 
virus

Aldehyder + + V + + +

Alkoholer + + - + + V

Klorforbindelser + + +* + + +

Persyrer + + V + + +

Klorhexidin + - - V - -

Kvartære ammonium 
forbindelser + - - + V -

Tabel 1. Mikrobiologisk virkningsspektrum for de hyppigst anvendte desinfektionsmidler (2).

Table 1. Microbiological spectra for the most frequently used disinfectants (2).

antimikrobiel effekt

+: God virkning under kliniske forhold (+* kræver forhøjet koncentration /længere kontakttid for sikker effekt); V: variabel effekt med forekomst af ikke-følsomme 
arter; -: ringe eller ingen virkning.
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Skadevirkninger
Tabel 2 viser i oversigt stofgruppernes biologiske skadevirknin-
ger. Skadevirkningerne omfatter: 1) hud- og slimhindeirritatio-
ner, ofte i form af ætsninger, 2) toksicitet ved indtagelse, der 
kan resultere i svimmelhed og skader i respirationsvejene, 3) 
allergi og 4) udvikling af cancer, fx i indre organer (2). De to 
førstnævnte er ofte akutte skader, mens de sidstnævnte typisk 
optræder efter langtidspåvirkning. Udsættelse for kemiske stof-
fer kan ske ved indånding af dampe, aerosoler eller støvpartik-
ler, hud- eller slimhindekontakt eller optagelse gennem hud og 
slimhinder og efterfølgende systemisk spredning. For at undgå 
skadevirkninger ved arbejde med kemiske desinfektionsmidler 
er det vigtigt at tilrettelægge arbejdet, så kontakt samt sprøjt, 
stænk og aerosoldannelse med midlerne undgås. Desuden skal 
de nødvendige personlige værnemidler som fx handsker, maske 
og beskyttelsesbriller være til rådighed. Endelig skal man ifølge 
Arbejdstilsynets substitutionsprincip udskifte evt. farlige stoffer 
med ufarlige eller mindre farlige stoffer (44).

Udover biologiske skadevirkninger kan desinfektionsmidler 
beskadige instrumenter samt udøve uheldige miljøpåvirknin-
ger. Klorforbindelser og persyrer er fx korrosive overfor metal-
ler, især dem, som indeholder aluminium. For alkoholer gæl-
der, at de er brandfarlige, hvilket kan have betydning for, hvor 
meget man må opbevare på klinikken. Endelig skal man være 
opmærksom på, om koncentrerede midler skal bortskaffes som 
kemikalieaffald (2).

Konklusioner
Grundlaget for udvælgelsen af desinfektionsmidler til klinisk 
hygiejniske formål baserer sig på at sammenholde deres virk-
ningsspektrum med især de biologiske skadevirkninger. Blandt 
stofferne omtalt i Tabel 1 er de kvartære ammoniumforbindelser 
på grund af deres smalle antimikrobielle spektrum ikke anven-
delige til desinfektionsformål i tandlægepraksis. Klorhexidins 

virkningsspektrum er ligeledes begrænset, og det anvendes væ-
sentligst til hud- og slimhindedesinfektion på grund af dets for-
længede effekt (se tidligere). På bivirkningssiden er der ingen 
indikation for anvendelse af aldehyderne i tandlægepraksis på 
grund af deres mange og alvorlige biologiske skadevirkninger. 
Dette efterlader alkoholer og klorforbindelser som de væsentlig-
ste desinfektionsmidler i tandlægepraksis.  Desuden anvendes 
hydrogenperoxid (brintoverilte, H2O2), til desinfektion af unit-
tens vandsystemer (45). Produkter med rene persyrer, der lige-
som klor tilhører gruppen med maksimal antimikrobiel effekt, 
findes ikke i øjeblikket på det danske marked; her forhandles kun 
blandingsprodukter indeholdende fx hydrogenperoxid. Da ef-
fekten af disse blandingsprodukter endnu ikke er tilstrækkeligt 
dokumenteret, kan de ikke på nuværende tidspunkt erstatte klor-
produkter og anbefales dermed ikke til brug i tandlægepraksis.

Alkoholer
I Danmark foreskriver Arbejdstilsynet, at ethanol (CH3CH2OH) 
anvendes som desinfektionsmiddel frem for propanolerne pga. 
mindre akut toksicitet ved indånding. Propanolerne (1-propa-
nol  (CH3(CH2)2OH)  og  isopropanol  ((CH3)2CHOH))  kan  dog 
tilsættes som denatureringsmiddel i koncentrationer på op til 
10 % af den samlede alkoholkoncentration (42). Alkoholers 
desinficerende effekt skyldes denaturering af mikroorganis-
mers proteiner samt opløsning af lipider, der fører til destruk-
tion af cellemembraner (1). Processen kræver tilstedeværelse 
af vand, hvorfor fortyndede alkoholforbindelser foretrækkes 
frem for ren alkohol. I Danmark anbefales ethanol i en koncen-
tration på 70 % til 85 % (volumenprocent, v/v). Da alkohol let 
inaktiveres af organisk materiale, bør overflader rengøres inden 
overfladedesinfektion med ethanol (1). 

Alkoholderne er farveløse og brandbare væsker. De optages 
i organismen ved indånding og for nogle propanolers vedkom-
mende ved hudkontakt. Alkohol nedbrydes og elimineres dog 

Stofgrupper Hud- og  
slimhindeirritation 

Allergi Toksicitet ved  
indtagelse

Carcinogent

Aldehyder ++ +++ ++ +

Alkoholer + - - -

Klorforbindelser + - +++ -

Persyrer +++ ? +++ (+)

Klorhexidin + + ++

Kvartære  
ammoniumforbindelser ++ + ++ ?

Tabel 2. Mulige skadevirkninger for desinfektionsmidler  (2).

Table 2. Possible toxic effects of disinfectants (2).

biologiske skadevirkninger

-: ingen biologiske effekt; (+): mulig biologisk effekt med koncentrerede opløsninger; +: lettere biologisk effekt; ++: moderat biologisk effekt; 
+++: stærk biologisk effekt. 
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hurtigt fra kroppen, og der forekommer ikke målbare koncen-
trationer i kroppen efter anvendelse til desinfektionsformål i 
sundhedssektoren (2). Alkoholernes udtørrende effekt på hu-
den forebygges ved at tilsætte et hudplejemiddel til ethanolpro-
dukter til hånddesinfektion.

I tandlægepraksis anvendes alkoholerne til huddesinfektion, 
især til hånddesinfektion, samt til overfladedesinfektion af unit 
og omgivelser efter patientbehandlinger og optørring af spild.

Klorforbindelser
Klor tilhører stofgruppen halogenerne, som også omfatter jod 
(se tidligere). Klorforbindelser dræber mikroorganismer ved 
at oxidere proteiner, eksempelvis enzymer, så cellemembraner 
lækker. I tandlægepraksis anvendes oftest klorforbindelserne 
natriumhypoklorit  (NaOCl)  og  dichlorisocyanurat,  samt  evt. 
klordioxid (ClO2) (43). Klorforbindelsers antimikrobielle effekt 
er afhængig af, hvor meget aktivt klor der er til stede i en opløs-
ning. Dette bestemmes af molekylets struktur samt af opløsnin-
gens pH-værdi (se tidligere). Mængden af aktivt klor angives 
normalt af producenten i ppm, og brugsopløsninger til hen-

standsdesinfektion skal indeholde minimum 3-400 ppm aktivt 
klor.  Hvis klorforbindelser anvendes til overfladedesinfektion, 
kræves 1.200-1.500 ppm aktivt klor på grund af den kortere 
kontakttid.  Man skal være opmærksom på, at tilstedeværelse af 
blod og sekreter kan inaktivere klorforbindelser, idet organisk 
stof kan binde sig til klor. Derfor bør desinfektion forudgås af 
rengøring. Dette gælder i mindre grad for dichlorisocyanurat 
end for natriumhypoklorit.  Da klorforbindelser er ustabile, skal 
de helst anvendes inden for 48 timer efter åbning af beholder/
flaske eller fremstilling af opløsning (2).

Klorforbindelserne kan især i koncentrerede opløsninger 
give anledning til ætsninger og påvirke åndedrætsorganerne. 
Brugsopløsninger med 3-400 ppm aktivt klor kan anvendes 
uden biologiske skadevirkninger, mens mere koncentrerede op-
løsninger kan have en vis lokalirriterende effekt. Derudover er 
klorprodukter korrosive overfor metaller, især aluminium (2).

I tandlægepraksis anvendes klorforbindelser primært til 
henstandsdesinfektion, især af tandtekniske arbejder. Derud-
over kan klorforbindelser i lave koncentrationer (1-15 ppm) 
anvendes til desinfektion af dentalunits´ vandsystemer (46). 

absTracT (eNgLIsH)

Biocides in dental practice

The present article comments on the antimicrobial substances 

most often employed in dentistry for control and prevention of 

dental plaque, for use in endodontic treatment and for infection 

control purposes. The article presents basic characteristics of the 

substances, their application, their side effects and toxicity. A few 

of the substances such as chlorhexidin and sodium hypochlorite 

can be used for a number of the above purposes.
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Artiklen giver en aktuel oversigt over de almin-
deligste smertestillende og anti-inflammatoriske 
midler, der ordineres i dansk tandlægepraksis 
for akutte og kroniske smerter. det er typisk 
svage analgetika som paracetamol, non-stero-
ide anti-inflammatorika (NSAid) samt codein og 
tramadol. Paracetamol, som generelt tolereres 
godt, er førstevalg ved de fleste tilstande, men 
det skal bemærkes, at der selv ved beskeden 
overdosis af stoffet kan optræde livsfarlig for-
giftning. NSAid-præparaterne har været popu-
lære til odontologisk brug, men indikationerne 
har ændret sig på grund af øget fokus på ga-
strointestinal og kardiovaskulær risiko specielt 
ved længerevarende brug. de er fortsat rele-
vante, men fortrinsvis til kortvarig brug i lavest 
mulige dosis. Codein og tramadol kan undta-
gelsesvist ordineres som supplement og under 
hensyntagen til, at de er potentielt afhængig-
hedsskabende. Bivirkninger, interaktioner og 
kontraindikationer ved anvendelsen af læge-
midlerne beskrives ud fra den aktuelle, doku-
menterede information, og der gives relevante 
internetadresser til fortsat opdatering.

Smertestillende og anti- 
inflammatoriske lægemid-
ler i tandlægepraksis
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 Patienter henvender sig tit til tandlægen på grund af 
smerter, som opstår eller forværres af mekaniske påvirk-
ninger under tygning eller kan provokeres ved kemiske 
eller termiske påvirkninger af tænderne. Smerterne kan 

være akutte, anfaldsvise og lokaliseret til tænderne og deres støt-
teapparat som pulpale, periapikale og parodontale smerter. Smer-
terne kan også være mere vedvarende eller kroniske, lokaliseret 
til tænder, tyggemuskler, kæbeled og mundslimhinde. Endvidere 
kan smerterne være af neuropatisk karakter. Når smertens årsag 
er lokaliseret, kan smerterne i bedste fald elimineres ved forskel-
lige odontologiske behandlingsprocedurer. Samtidig kan tand-
lægens indgreb i sig selv påføre patienterne smerter og medføre 
kortvarige postoperative smerter efter cariesoperative indgreb og 
endodontisk behandling eller kirurgiske indgreb som fjernelse af 
visdomstænder og implantatindsættelse. Der kan derfor være be-
hov for smertestillende lægemidler i en lang række tilfælde. 

Ofte tager patienterne håndkøbsmedicin mod smerterne 
med skiftende doser og intervaller, men generelt opnås den bed-

ste smertedækning ved hyppige eller konstante 
smerter ved at tage medicinen med regelmæssige 
mellemrum, så der opnås ”steady state”. Derved 
er risikoen for gennembrudssmerter lavere, og 
patienten kan klare sig med mindre medicin. Ved 
ordination af analgetiske og antiinflammatoriske 
præparater må der tages hensyn til patientens ge-

emneOrd

Codeine; 
dentistry; 
anti-inflammatory 
agents,  
non-steroidal;  
paracetamol; 
tramadol 
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nerelle helbredstilstand og vanlige medicin, herunder eventuel 
håndkøbsmedicin og naturlægemidler, og behandlingen bør ge-
nerelt pågå i kortest mulige tid med laveste effektive dosis og føl-
ges op med vurdering af effekt, mulige bivirkninger og behov for 
fortsat behandling eller seponering. Da brugen af lægemidler som 
regel er kortvarig i tandlægepraksis, skal risikoen ved anvendel-
sen også vurderes afhængigt af behandlingsvarigheden, idet hyp-
pigheden af bivirkninger ved fx non-steroide anti-inflammatorika 
(NSAID) øges med varigheden af anvendelsen og med dosis. Ved 
tvivlstilfælde anbefales det at kontakte patientens læge eller re-
levant behandler for rådgivning for at undgå bivirkninger eller 
interaktioner i forbindelse med farmakoterapi af særlige patient-
grupper som fx børn, gravide, ammende og personer med alvor-
lige, generelle sygdomme (Faktaboks 1). 
 
Almindelige lægemidler anvendt til smertebehandling i tand-
lægepraksis
Det er typisk svage analgetika i form af paracetamol, acetylsa-
licylsyre (ASA), NSAID eller codein og tramadol, der ordineres. 
Paracetamol anbefales og anvendes hyppigst, hvorimod ASA ge-

nerelt bør undgås på grund af øget risiko for blødning og gastro-
intestinale bivirkninger.

NSAID-præparater er og har været populære, formodentlig 
fordi mange tand- og kæbesmerter har inflammatorisk baggrund, 
og NSAID derfor i nogle tilfælde er mere effektive overfor disse 
smerter end andre smertestillende præparater (1). Ifølge nyere 
anbefalinger fra Institut for Rationel Farmakoterapi (Faktaboks 
2) bør der vises større tilbageholdenhed over for ordination af 
NSAID-præparater på grund af gastro-intestinal og kardiovasku-
lær risiko. De har derfor ikke nogen generel plads i langvarig og 
kronisk smertebehandling. Kortvarig NSAID-behandling med 
lav dosis kan dog stadig være relevant ved smerter med inflam-
mation (Faktaboks 3), men ofte vil der være lige så god effekt 
af paracetamol. Ved behov for NSAID anbefales ibuprofen som 
førstevalg på grund af relativt lav blødnings- og kardiovasku-
lær risiko i forhold til andre NSAID-præparater. Er der ikke til-
strækkelig effekt af paracetamol alene, og tåler patienten ikke 
NSAID, kan paracetamol eventuelt suppleres med codein eller 
tramadol under hensyntagen til disse stoffers bivirkningsprofi-
ler. Man bør imidlertid være opmærksom på, at codein og især 
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Patientgrupper med tilstande, der kræver øget forsigtig-
hed og opmærksomhed ved anvendelse af smertestillen-
de og antiinflammatoriske lægemidler på grund af risiko 
for bivirkninger eller interaktioner med vanlig medicin, og 
som i visse tilfælde indebærer kontraindikation. 
der henvises til evt. anbefalinger for behandling med de 
enkelte lægemidler til de omtalte patientgrupper på www.pro.
medicin.dk, ligesom det anbefales, at man eventuelt kontak-
ter patientens læge eller relevant behandler med henblik på 
rådgivning ved:

• Børn og ældre
•  Gravide og ammende kvinder
•   Personer med større regelmæssigt alkoholforbrug  

(-misbrug)
•  Patienter med lever- eller nyresygdom
•   Patienter med alvorlige sygdomme eller kroniske tilstande 

(cancer, kardio-vaskulær sygdom, diabetes mellitus,  
epilepsi, inflammatoriske tarmsygdomme, astma/KoL mv.)

•   Patienter, der i forvejen behandles med flere lægemidler 
(polyfarmaci)

Faktaboks 1

Væsentlige internetadresser til brug ved ordination af lægemidler:

 dansk Lægemiddel information (Lægemiddelindustri- 
foreningen)

http://pro.medicin.dk/

 institut for rationel Farmakoterapi (tilknyttet Sundheds- 
styrelsen)

http://irf.dk

Lægehåndbogen (danske regioner) http://laegehaandbogen.dk/legemidler

interaktionsdatabasen (Lægemiddelstyrelsen) http://www.interaktionsdatabasen.dk

Produktresuméer for humane lægemidler  
(Lægemiddelstyrelsen)

 http://www.produktresume.dk/docushare 
 /dsweb/View/Collection-96

 The Cochrane Library (oplysninger om gavnlige og  
skadelige virkninger af behandlinger og forebyggelse)

http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

Faktaboks 2
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tramadol er potentielt afhængighedsskabende. Det anbefales 
derfor, at begge præparater kun anvendes undtagelsesvis. 

Der kan endvidere være behov for sekundære analgetika så-
som antiepileptika og antidepressiva ved kroniske neuropatiske 
smerter, men på grund af varigheden af behandlingen i disse 
tilfælde og risikoen for bivirkninger bør denne type behandling 
primært varetages i lægeligt regi eller i tværfaglige smertecen-
tre. Endelig kan behandling med anti-inflammatorika i form af 
intraartikulære injektioner af glukokortikoid eller hyaluronsyre 
være aktuel ved smertevoldende kæbeledslidelser, men bør pri-
mært udføres i hospitals- og universitetsregi eller i specialist-
praksis.

Nedenstående omtales typiske indikationer og præparater 
til ordination i tandlægepraksis med angivelse af virkemåde, 
evidens, bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsreg-
ler. Doser, interaktioner og patientgrupper med særlig risiko 
fremgår af Faktaboks 1 og 3 samt Tabel 1-3. Tabellerne over 
interaktioner mellem de omtalte præparater og andre lægemid-
ler er baseret primært på oplysninger fra Dansk Lægemiddel  
Information (www.pro.medicin.dk), udvalgte produktresumé-
er for de omtalte smertestillende præparater og Interaktions- 
databasen. Der henvises til disse kilder for uddybende oplysnin-
ger (Faktaboks 2). Der tages forbehold for, at der kan forekom-
me potentielle interaktioner, der ikke fremgår af tabellerne. 
Ved behov for yderligere information henvises ud over de an-
førte referencer til Faktaboks 2 med relevante internetadresser, 
som forfatterne har benyttet sammen med lærebøgerne ”Basal 
og klinisk farmakologi” af Kampmann, Brøsen og Simonsen  

(4. udgave, FADL’s Forlag 2010) og ”Praktisk klinisk smertebe-
handling” af Jensen og Sjøgren (5. udgave, Munksgaard 2009). 

Indikationer for farmakologisk smertebehandling i 
tandlægepraksis
Tandsmerter
Tandsmerter i forbindelse med pulpasygdomme og deres lokale 
følgesygdomme vil i langt de fleste tilfælde være inflammato-
riske forårsaget af caries, traume, infraktion eller infektion i 
rodkanalsystemet, hvor relevante behandlingsprocedurer of-
test vil medføre smertelindring (2,3). Behov for supplerende 
farmakologisk behandling vil afhænge af smerteniveau, og af 
om smerten er til stede præoperativt eller opstået i relation til 
endodontisk behandling. Med vital pulpa eller ved irreversibel 
pulpitis efter ”nød”-pulpotomi eller pulpektomi foregår supple-
rende smerte-behandling som hovedregel med analgetika eller 
anti-inflammatorika (paracetamol eller ibuprofen; Faktaboks 
3), mens antibiotika ikke kan benyttes til at forebygge og lin-
dre smerter (4). Kombinationen af irreversibel pulpitis og akut 
apikal parodontitis kan ligeledes medføre kraftige smerter med 
ekstrem følsomhed overfor både termiske og mekaniske stimu-
li, også postoperativt (5). Udover pulpotomi eller pulpektomi 
aflastes tanden, og der kan gives ibuprofen i den postoperative 
periode. Den første dosis tages, mens lokalbedøvelsen stadig 
virker (6,7). Hvis ibuprofen ikke kan tolereres, og der ikke er 
tilstrækkelig effekt af paracetamol alene, kan det overvejes at 
ordinere codein eller tramadol sammen med paracetamol (Fak-
taboks 3). Er der nekrose af pulpa uden tegn på apikal parodon-
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Forslag til peroral dosering af primære analgetika i tandlægepraksis  
Som udgangspunkt bør man altid anvende lavest mulig dosis i kortest mulig tid og med regelmæssig vurdering af effekt,  
bivirkninger og fortsat indikation for behandling. det skal bemærkes, at alle doser er angivet for normalvægtige voksne. doser for 
børn kan findes på dansk Lægemiddel information (www.pro.medicin.dk):

Faktaboks 3

Præparat anbefalet daglig startdosis Maksimal dosis

 Paracetamol (0,5) -1 g 3-4 gange dgl. Højst 4 g i døgnet

ibuprofen 400 mg 3 gange dgl. Kan ved manglende effekt hos patienter uden 
øget risiko for kardiovaskulær sygdom og gastro-
intestinale komplikationer forsøges øget kortvarigt 
til 600 mg 3 gange dgl. under observation for 
bivirkninger og effekt

Naproxen (til patienter med kardio-
vaskulær sygdom, hvor NSAid-
behandling ikke kan undgås)

250 mg 2 gange dgl. 250 mg 2 gange dgl.

Codein (primært i kombination med 
paracetamol)

25 mg 3-4 gange dgl. 50 mg højst 4 gange dgl.

 Tramadol (primært i kombination 
med paracetamol)

50 mg 3-4 gange dgl. 100 mg højst 4 gange dgl.
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titis, vil konventionel kanalbehandling sammen med analgetika 
give en drastisk smertereduktion postoperativt (8). Kombina-
tionsbehandling med ibuprofen og paracetamol vil undertiden 
også kunne lindre de moderate til svære smerter ved en akut 
apikal parodontitis med eller uden hævelse (7). Kun hvis pa-
tientens almentilstand er forværret i forbindelse hermed, vil en 
indledende antibiotisk behandling være indiceret (9), og den 
vil i denne situation samtidig være smertelindrende. Et konkret 
behandlingstilfælde kunne være en akut apikal parodontitis i 
tilknytning til en tidligere rodbehandlet tand.

Dento-alveolære kirurgiske indgreb 
Dento-alveolære kirurgiske indgreb som fjernelse af retinerede 
tænder, apicektomi, implantatindsættelse, knoglerekonstruk-
tive procedurer samt parodontalkirurgi og slimhindeplastik 
må nødvendigvis medføre større eller mindre vævsskade og 
dermed et inflammatorisk respons. Håndtering af patientens 
smerte forårsaget af et oralkirurgisk indgreb er derfor en vigtig 
del af behandlingen. Smerteprofylakse kan eventuelt begyn-
des allerede før det operative indgreb ved én time præoperativt 
at give paracetamol i kombination med ibuprofen, codein eller 
tramadol (Faktaboks 3). Kombinationen af to smertestillende 
præparater med hver sit virkningsspektrum har i nogle under-
søgelser vist at give bedre smertelindring i forhold til et enkelt 
præparat (10). Postoperativt anvendes alt efter indgrebets 
omfang smertebehandling i fast dosis i form af paracetamol 
eventuelt suppleret med ibuprofen i 2-4 dage eller vice versa 
(11), alternativt paracetamol kombineret med codein eller tra-
madol. Langtidsvirkende lokalanalgetika som bupivacain med 
adrenalin kan anvendes for at opnå længerevarende postope-
rativ smertefrihed (12). Arbejdes i et inficeret operationsfelt, 
bør patienten, for at undgå postoperative komplikationer i 
form af infektionsspredning og dermed smerte, præmedicine-

res med antibiotika (8). Kan patientens postoperative smerter 
ikke behandles sufficient på ovennævnte medicinering, bør 
der rejses mistanke om infektion, og en korrekt antibiotisk be-
handling kan i sig selv være smertelindrende (8). Glukokorti-
koid anvendes i et vist omfang ud fra ønsket om at reducere 
postoperativ hævelse, trismus, smerte og analgetikaforbrug 
(10,13-15). Såfremt glukokortikoid anvendes, er det foreslået, 
at der gives methylprednisolon 32 mg en time før operation 
samt 16 mg om morgenen og 16 mg om aftenen dagen efter 
operationen (11). 
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Tandlæger ordinerer relativt få 
typer smertestillende og anti-
inflammatoriske præparater i 
almen tandlægepraksis. For 
at opnå bedst mulig effekt 
må tandlæger kende såvel de 
præcise indikationer for præ-
paraternes anvendelse som 
deres anbefalede doser og 
virkningsmekanismer. endvi-
dere må tandlægen, der ordi-
nerer medicinen, tage hensyn 
til, at præparaterne potentielt 
kan have alvorlige bivirknin-
ger. de kan interagere med 

patientens vanlige medicin og 
i visse tilfælde være kontrain-
dicerede. Patienterne bruger 
oftest de smertestillende og 
anti-inflammatoriske præpa-
rater kortvarigt, men risikoen 
for bivirkninger øges med be-
handlingsvarighed og dosis, 
fx når det vedrører brugen af 
non-steroide anti-inflammato-
rika (NSAid). derfor må tand-
lægen vurdere anvendelsen 
af de specifikke præparater 
afhængigt af behandlings-
varigheden.

kLINIsk reLevaNs 
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Interaktioner vedrørende paracetamol (PcM)

Lægemiddel konsekvens af interaktion

Warfarin, phenprocoumon (blodfortyndende behandling)
Øget blodfortyndende effekt ved regelmæssigt PCM  
indtag > 5 dage

Enzyminducerende stoffer fx fenytoin, carbamazepin  
(antiepileptika)

Øget risiko for levertoksicitet – dagligt indtag af PCM bør undgås

Isoniazid (antibiotikum) Øget risiko for levertoksicitet – dagligt indtag af PCM bør undgås

Probenecid (mod arthritis urica)
Nedsat udskillelse af PCM – dosisreduktion af PCM kan være 
relevant

Colestyramin (bl.a. kolesterolsænkende) Nedsat optag af PCM – bør administreres forskudt

Lamotrigin (antiepileptika) Nedsat plasmakoncentration af lamotrigin – hos særligt  
følsomme epileptikere potentiel øget risiko for krampeanfald 

Tabel 1. Mulige interaktioner mellem paracetamol (PCM) og andre lægemidler. 

Table 1. Possible interactions between paracetamol/acetaminophen (PCM) and other pharmaceutical drugs. 
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Interaktioner vedrørende ibuprofen og naproxen

Lægemiddel konsekvens af interaktion

Andre NSAID-præparater incl. acetylsalicylsyre (ASA)
Mulig additiv effekt og øget risiko for bivirkninger – kombinationen bør 
undgås

Methotrexat-behandling, primært i høje doser (cytostati-
kum, bruges bl.a. ved autoimmune tilstande som leddegigt)

Øget risiko for methotrexat-toksicitet – kombinationen bør undgås

Lithium (middel mod mani)
Øget risiko for lithium-toksicitet pga. nedsat renal udskillelse – kombi-
nationen bør undgås

Alendronsyre og formentlig også de øvrige bisfosfonater 
(osteoporosemidler)

Væsentlig øget risiko for gastro-intestinal (GI) blødning og ulcus ved 
samtidig behandling med naproxen og formentlig også ved andre 
NSAID – kombinationen bør undgås

Blodfortyndende medicin fx AK-midler som warfarin, trom-
bocythæmmende midler mv. samt kortikosteroider og SSRI 
(antidepressiva) 

Øget risiko for blødning, herunder fra GI-kanalen – der bør udvises stor 
forsigtighed ved kombinationen. Hvis NSAID-behandling ikke kan und-
gås, kan suppleres med protonpumpehæmmer (PPI). Ved marevan/
phenprocoumon evt. øget kontrol af INR og af blødningstiden

Ginkgo biloba (naturlægemiddel) Øget risiko for blødning

Digoxin (hjertemedicin) 
Øget risiko for digoxin-bivirkninger og intoksikation  pga. nedsat renal 
udskillelse

Alkohol, større (regelmæssigt) indtag Øget risiko for GI-blødning

ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister (antihyperten-
siva)  eller diuretika 

Øget risiko for nyreskader/-påvirkning

Antihypertensiva inkl. diuretika  (bl.a. ACE-hæmmere, 
angiotensin-II-antagonister, visse betablokkere, hydrochlor-
thiazid og furosemid)

Risiko for nedsat antihypertensiv/diuretisk effekt, evt. behov for jævnlig 
kontrol af kaliumniveau i blodet

Immunsuppressiva fx tacrolimus og ciclosporin Øget risiko for nyretoksicitet 

Colestyramin (bl.a. kolesterolsænkende) Påvirket omsætning af NSAID – bør gives 4 timer før colestyramin

Probenecid (mod arthritis urica) Kan øge koncentration af naproxen – naproxen-dosis bør halveres

Fluconazol, voriconazol (svampemidler)
Risiko for øget plasmakoncentration af ibuprofen – overvej dosis- 
reduktion af ibuprofen, obs. for bivirkninger

Gemfibrozil (middel mod hypertriglyceridæmi) Risiko for øget plasmakoncentration af ibuprofen – overvej dosis-
reduktion af ibuprofen, obs. for bivirkninger

Magnesium Øget risiko for ventrikel irritation ved kombination med ibuprofen

Tabel 2. Mulige interaktioner mellem ibuprofen og naproxen og andre lægemidler. 

Table 2. Possible interactions between ibuprofen and naproxen and other pharmaceutical drugs.

Lægemiddel konsekvens af interaktion

Alkohol, beroligende medicin og sovepiller Risiko for forstærket sedativ virkning

CYP2D6-hæmmere (visse antipsykotika, antidepressiva  
(især fluoxetin og paroxetin), antiarytmika, betablokkere mv.)

Potentielt nedsat analgetisk effekt

Rifampicin (antibiotikum) Potentielt nedsat analgetisk effekt

Tabel 3a. Mulige interaktioner mellem codein og andre lægemidler. 

Table 3A. Possible interactions between codeine and other pharmaceutical drugs.

Interaktioner vedrørende codein
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Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion
Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion 
(TMD) omfatter en række afvigende eller patologiske tilstande 
i tyggemuskler og kæbeled, hvor fællesnævneren er oro-faciale 
smerter og hæmmet kæbefunktion (16). Det er særlig kæbeleds-
artrosen, der er smertevoldende, specielt i den akutte fase. Der er 
ingen kausal behandling for smerterne, men det naturlige forløb 
er som regel gunstigt, selvom tilstanden kan være langvarig. Pa-
racetamol kan tages efter behov, p.n., både for kæbeleds- og tyg-
gemuskel- og hovedpinesmerter eller evt. som fast ordination. Er 
den analgetiske effekt for kæbeledssmerterne ikke tilstrækkelig, 
kan der suppleres kortvarigt med codein eller i stedet ordineres 
en 3-4 ugers ”kur” med ibuprofen (Faktaboks 3). Effekten heraf 
bør revurderes undervejs, ligesom man bør være opmærksom på 
den øgede risiko for bivirkninger, herunder alvorlige gastrointe-
stinale komplikationer, ved længerevarende behandling. Ibupro-
fen som gel til lokal anvendelse kan i et vist omfang penetrere 
huden over kæbeled og tyggemuskler, men virkningen på kroni-
ske TMD-smerter er endnu usikker (17,18). For forholdsregler i 
forbindelse med evt. brug heraf henvises til www.pro.medicin.dk. 
For kæbeledsartrose tages undertiden glucosamin efter ordina-
tion eller på eget initiativ, men effekten er usikker (19,20). 

Virkemåde, evidens, bivirkninger, kontraindikationer 
og forsigtighedsregler ved lægemidlerne
Paracetamol
Paracetamol har analgetisk og antipyretisk effekt og antages 
overvejende at udøve sin virkning centralt i nervesystemet. 

Voksendoser for peroral behandling med paracetamol fremgår 
af Faktaboks 3. Virkningsvarigheden er 4-6 timer ved den anbe-
falede dosis på 0,5-1 g (Faktaboks 3).

Generelt er paracetamol veltolereret og derfor førstevalg 
i de fleste tilfælde. I terapeutiske doser hos i øvrigt raske per-
soner ses kun sjældent bivirkninger. Urticaria og forhøjede 
levertransaminaser ses i sjældne tilfælde, mens allergi og på-
virkning af det hvide blodbillede (trombocytopeni og agranu-
locytose) er meget sjældne bivirkninger. Ved tilsigtet eller util-
sigtet indtagelse af selv en beskeden overdosis kan der optræde 
livsfarlige forgiftningssymptomer. Disse ses sædvanligvis først 
1-3 døgn efter indtagelsen. Ved overdosering kan leverens ka-
pacitet til inaktivering af den toksiske paracetamolmetabolit 
(NAPQI) overskrides med risiko for alvorlig levercellenekrose 
til følge. I tilfælde af intoksikation indlægges patienten til be-
handling med antidot så hurtigt som muligt efter indtaget af 
en overdosis. I sjældne tilfælde kan levertoksicitet også ses ved 
normale doser. Derfor frarådes vedvarende brug og maksimale 
doser hos patienter med kronisk alkoholmisbrug/-overforbrug 
eller svækket ernæringstilstand fx som følge af anoreksi, fejl- 
ernæring, kronisk eller malign sygdom, samt ved samtidigt ind-
tag af visse lægemidler (Tabel 1).

Paracetamol har kun få betydende interaktioner (Tabel 1). 
Brugen af paracetamol er kontraindiceret ved allergi for stof-
fet samt ved svær nyre- og leverinsufficiens. Ved påvirket lever-
funktion skal fordele og risici opvejes, og paracetamol bør do-
seres med forsigtighed (i reduceret dosis og/eller med længere 
doseringsintervaller), ligesom forsigtighed bør udvises ved på-

Lægemiddel konsekvens af interaktion

Alkohol, beroligende medicin inkl. sovepiller, sederende  
psykofarmaka

Risiko for forstærket sedativ virkning

CYP2D6-hæmmere (visse antipsykotika, antidepressiva  
(især fluoxetin og paroxetin), antiarytmika, betablokkere mv.)

Potentielt nedsat analgetisk effekt 

Enzyminducerende stoffer fx carbamazepin (antiepileptikum) Potentielt nedsat analgetisk effekt

Antidepressiva, olanzapin (antipsykotikum), triptaner  
(migrænemidler)

Risiko for serotonergt syndrom

Stoffer, der sænker krampetærsklen (bl.a. antidepressiva,  
antipsykotika, bupropion (middel til rygeafvænning))

Øget risiko for kramper

Warfarin, phenprocoumon (blodfortyndende behandling)
Risiko for kraftig stigning i INR (International Normalized Ratio,  
koagulationfaktor)

CYP3A4-hæmmere (bl.a. ketoconazol, itraconazol,  
fluconazol (svampemidler), clarithromycin, erythromycin  
(antibiotika))

Potentiel risiko for øget plasmakoncentration af tramadol og dets  
aktive metabolit

MAO-hæmmere (antidepressiva, antiparkinson-midler)
Kontraindiceret – der bør gå min. 14 dage mellem administration af  
de to præparater

Tabel 3b. Mulige interaktioner mellem tramadol og andre lægemidler.  

Table 3B. Possible interactions between tramadol and other pharmaceutical drugs.

Interaktioner vedrørende tramadol
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virket nyrefunktion, ved alkoholmisbrug samt ved patienter 
med svækket ernæringstilstand (se ovenfor). Paracetamol kan 
om nødvendigt anvendes til børn, gravide og ammende. 

NSAID (ibuprofen, naproxen)
Disse lægemidler har moderat antiinflammatorisk, antipyretisk 
og analgetisk effekt. De modvirker prostaglandins sensibiliseren-
de effekt på nociceptorerne ved at mindske prostaglandinsynte-
sen via hæmning af enzymet cyklooxygenase (COX) og interfe-
rerer med en række mediatorer i den inflammatoriske proces. 
Endvidere reducerer de smerterelateret neuronal aktivitet i CNS. 

Som ovenfor anført anbefales ibuprofen generelt som første-
valg i forhold til andre NSAID-præparater på grund af relativt lav 
blødnings- og kardiovaskulær risiko, mens naproxen i lav dosis 
kan anvendes kortvarigt til patienter med hjerte-kar-sygdom, 
hvor NSAID-behandling ikke helt kan undgås. Voksendoser for 
peroral behandling med ibuprofen og naproxen fremgår af Fak-
taboks 3. En dosis på 400 mg ibuprofen har en virkningsvarighed 
på 4-8 timer. Peroral ibuprofen er et effektivt smertestillende 
præparat ved postoperative smerter. Ved dentale indgreb er der 
dokumenteret øget effekt i relation til øget dosis (21), hvorfor 
man ved manglende effekt af 400 mg efter pulpale indgreb til 
patienter uden øget risiko for kardiovaskulær sygdom og gastro-
intestinale komplikationer kortvarigt kan forsøge 600 mg under 
hensyntagen til bivirkninger, patientens generelle tilstand og 
vanligt medicinforbrug (Faktaboks 3). Peroral ibuprofen har en 
vis effekt på kæbeledsartrose (19), mens lokalbehandling med 
ibuprofen gel og andre NSAID-præparater til udvortes brug sy-
nes at kunne give en vis lindring ved akutte muskuloskeletale 
tilstande uden systemiske påvirkninger (17,22).

NSAID-præparater kan medføre flere alvorlige kardiovas-
kulære, gastrointestinale og renale bivirkninger. De kardiovas-
kulære bivirkninger omfatter bl.a. ødemer, hypertension og 
hjerteinsufficiens, ligesom flere studier har vist, at COX-2-hæm-
mere samt flere non-selektive NSAID-præparater øger risikoen 
for akut myokardieinfarkt og apopleksi (23,24). Risikoen synes 
relateret til dosis og behandlingsvarighed samt til eksisterende 
kardiovaskulær  sygdom (CVD) og disponerende  faktorer her-
til. Generelt frarådes NSAID-behandling helt til patienter med 
erkendt CVD, og langtidsbehandling og høje doser bør undgås 
til patienter med risiko for CVD fx ved diabetes, hypertension, 
hyperlipidæmi eller rygning. Hos hjerteraske synes naproxen 
(uafhængig af dosis) og ibuprofen i doser på højst 1.200 mg dgl. 
ikke at medføre øget risiko for arteriel trombose eller død. Det 
tyder ligeledes på, at behandling med NSAID kan medføre en 
øget risiko for venøse tromboembolier (25). 

Gastrointestinale (GI) bivirkninger som kvalme, opkast, dys-
pepsi, mavesmerter, diarré og obstipation kan ses ved alle NSAID- 
præparater, ligesom der også er risiko for mere alvorlige GI-
komplikationer som blødning, ulcus og perforation. Risikoen for 
alvorlige GI-komplikationer er højere hos ældre (> 65 år), ved 
tidligere ulcussygdom, ved svær systemsygdom og ved samtidig 
behandling med visse andre lægemidler, herunder glukokorti-

koid- og AK-behandling (Tabel 2). Hvis behandling med NSAID 
ikke kan undgås til disse patienter, anbefales derfor supple-
rende behandling med protonpumpehæmmer for at beskytte 
slimhinden i mave-tarm-kanalen (se www.pro.medicin.dk). 
Dette kan eventuelt ordineres via egen læge. Risikoen for GI-
blødning er dosisafhængig og varierer mellem præparaterne. 
Risikoen for GI-blødning er højere ved naproxen end ved ibu-
profen (23,26).

Renale bivirkninger ved brug af NSAID-præparater omfat-
ter elektrolytforstyrrelser og aftagende nyrefunktion eller ny-
resvigt, som især ses hos patienter med kronisk nyresygdom 
eller lever- og hjerteinsufficiens. Risikoen for nyreskader øges 
ved  samtidig  brug  af  angiotensin  converting  enzyme  (ACE)-
hæmmere eller angiotensin-II-antagonister (antihypertensiva).

Der har været rejst mistanke om, at NSAID kan have hæm-
mende effekt på knogledannelse og knogleheling afhængigt af 
dosis og behandlingsvarighed. Det er dog usikkert, om dette er 
gældende for det kranio-faciale område (27). Øvrige bivirknin-
ger til NSAID-behandling kan bl.a. være træthed, hovedpine, 
svimmelhed, hududslæt, tinnitus og allergiske reaktioner samt 
hos især ældre patienter konfusion og kognitiv dysfunktion. 

NSAID-præparater interagerer med mange andre lægemidler. 
De fleste interaktioner har relation til NSAID’s trombocythæm-
mende og gastrointestinale virkninger samt til reduktion af ny-
refunktionen (Tabel 2). Brug af NSAID-præparater er kontra-
indiceret ved nuværende eller tidligere GI-blødning, ulcus eller 
perforation og ved tidligere astma eller allergiske reaktioner ud-
løst af NSAID- og ASA-behandling. De er ligeledes kontraindice-
ret ved alvorlig hjerte-, lever- og nyreinsufficiens, inflammatorisk 
tarmsygdom  (colitis  ulcerosa, Mb.  Crohn),  svær  hypertension, 
tilstande med risiko for øget blødningstendens og i gravidite-
tens tredje trimester. NSAID kan forårsage bronkospasme og bør 
derfor benyttes med forsigtighed til astmatikere. Generelt skal 
NSAID anvendes med forsigtighed eller så vidt muligt undgås i 
forbindelse med kardiovaskulære risikofaktorer og med de øvri-
ge tilstande, der er nævnt i Faktaboks 1, herunder bør de ikke be-
nyttes til børn, gravide og ammende, ligesom NSAID-behandling 
kan reducere fertiliteten, hvorfor anvendelse frarådes til kvinder 
med ønske om opnåelse af graviditet. 

Svage opioider (codein, tramadol)
Codein og tramadol har både en hostestillende og en analgetisk 
virkning. Voksendoser for peroral behandling fremgår af Fakta-
boks 3. I Danmark anvendes codein oftest i kombination med 
ASA eller paracetamol. Det er et ”prodrug”, da virkningen alene 
synes at være forårsaget af morfin dannet ved O-demetylering 
af codein. Den farmakologiske effekt er et resultat af binding til 
opioidreceptorer i centralnervesystemet (CNS) og starter inden 
for en time og varer i op til seks timer. Virkningsmekanismen 
for tramadol er opioideffekt kombineret med en hæmning af 
genoptaget  af  noradrenalin  og  serotonin  i  CNS,  hvilket  er  af 
central betydning for den analgetiske effekt. Den analgetiske 
effekt er maksimal efter ca. to timer og varer op til seks timer. 
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Ved anvendelse af opioider angiver patienterne ofte, at de efter 
indtagelse stadig kan erkende smerten, men at den ikke længere 
er så ubehagelig. Både codein og tramadol omsættes i leveren 
via cytochrom P450 2D6 (CYP2D6). Op til 10 % af befolkningen 
mangler dette enzym (”poor metabolizers”), hvorfor de ikke vil 
have effekt af codein og ingen eller svækket effekt af tramadol.

Blandt de almindelige og meget almindelige bivirkninger 
ses bl.a. kvalme, opkast, svimmelhed og døsighed. Hos især 
ældre patienter er der risiko for konfusion. Sedation ses især i 
starten af behandlingen og svinder ofte efter nogle dage ved re-
gelmæssigt indtag af opioider, men kan være intermitterende, 
hvis doserne tages efter behov. Alle opioider giver tendens til 
obstipation, især meget udtalt for codein, hvorfor patienter i 
fast behandling med opioider samtidig bør behandles med af-
føringsmidler. Ligeledes kan respirationsdepression ses ved 
opioidbehandling, især i starten af behandlingen og ved høje 
doser. Selvom længere anvendelse vil være meget sjælden in-
denfor odontologi, skal det nævnes, at eufori kan forekomme, 
og fysisk afhængighed kan ses ved brug over 2-4 uger, selvom 
risikoen er ringe ved de svage opioider. Ved alle opioider tilrå-
des forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner (præ-
paraterne er mærket med rød advarselstrekant). Afhængigt 
af præparat og dosis er der ikke nødvendigvis forbud mod at 
føre bil, medmindre patienten påvirkes kognitivt af behandlin-
gen eller oplever anden klinisk relevant påvirkning, samt hvis 
præparaterne kombineres med andre medikamenter, der kan 
nedsætte opmærksomhed, reaktionsevne eller kritisk sans. Det 
vil oftest være nødvendigt med kørselspause, men det må bero 
på en konkret klinisk vurdering. Det påhviler den ordinerende 
tandlæge at vurdere den pågældende patient og situation samt 
at informere patienten om kørselsreglerne.

For potentielle interaktioner mellem codein eller tramadol og 
evt. vanlig medicin henvises til Tabel 3A og B. Behandling med 
tramadol er kontraindiceret ved allergi overfor stoffet, ved samti-
dig eller nylig behandling med monoaminooxidase (MAO)-hæm-
mere, ved svær lever- eller nyreinsufficiens samt ved epilepsi eller 
krampetendens. Behandling med codein er ligeledes kontraindi-
ceret ved allergi. Både codein og tramadol bør undgås ved nedsat 
lever-, nyre- og lungefunktion, herunder ved respirationsinsuffi-
ciens, astma, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og hoste 
med sekretion samt ved tidligere medicinmisbrug. Forsigtighed 
bør også udvises ved behandling af de fleste af de øvrige grupper 
nævnt  i Faktaboks 1, herunder ved ældre. Codein og  tramadol 
bør ikke benyttes til børn, gravide og ammende.

Glukokortikoid (methylprednisolon) til peroral behandling
peroperativt
Glukokortikoid er et naturligt forekommende steroidhormon 
syntetiseret i den adrenale cortex.  Glukokortikoids evne til at 
opregulere ekspressionen af antiinflammatoriske proteiner og 
nedregulere proinflammatoriske proteiner har dannet grundlag 
for at anvende stoffet til at dæmpe det inflammatoriske respons 
i forbindelse med kirurgiske indgreb. Den kliniske evidens for 

at anvende stoffet ved dento-alveolær kirurgi er dog ikke enty-
dig (13,14,15). En meta-analyse af 12 prospektive, dobbeltblin-
de studier bedømte effekten på trismus, hævelse og smerte og 
analgetikaforbrug, og kun trismus var signifikant formindsket 
(13). Der var derimod ingen signifikant forskel i smerteoplevel-
se eller forbrug af smertestillende medicin postoperativt. En ny-
ere meta-analyse kommer til samme resultat, nemlig markant 
forbedring af trismus. Samtidig konkluderes, at præoperativ 
og parenteral administration giver bedre effekt end peroral og 
postoperativ administration (15).

Bivirkningerne er normalt reversible, og ved kortvarig be-
handling med totaldosis på 64 mg methylprednisolon i løbet af 
24 timer (peroperativt) er risikoen for udvikling af bivirkninger 
minimal. Ved længerevarende og/eller gentagne behandlin-
ger med glukokortikoider er risikoen for udvikling af vanlige 
systemiske bivirkninger større, ligesom udvikling af binyre-
barkinsufficiens må haves in mente. Glukokortikoider kan øge 
modtagelighed for infektioner og maskere tegn på infektioner. 
Lægemidlet  bør  undgås  hos  patienter med Cushings  sygdom, 
systemiske svampeinfektioner, aktiv tuberkulose, allergi og/
eller intolerance overfor methylprednisolon. For patienter med 
diabetes kan en højere insulindosis være påkrævet ved pågå-
ende behandling med methylprednisolon. Glukokortikoider 
bør desuden anvendes med forsigtighed hos patienter med hyp-
pigt forekommende lidelser som forhøjet blodtryk, hjertesvigt, 
mavesår, nyresvigt, osteoporose og psykiske lidelser samt hos 
patienter i behandling med digitalis, antikoagulantia (couma-
rinderivater) og kaliumudskillende diuretika. Der bør desuden 
rettes opmærksomhed på risikoen for udvikling af hypokaliæmi 
og ødem. Glukokortikoidvirkningen øges hos patienter med 
nedsat stofskifte eller levercirrose. Ud over ovenstående klinisk 
betydende lægemiddelinteraktioner er der beskrevet mange 
flere lægemiddelinteraktioner. Disse opstår dog fortrinsvist hos 
patienter i mere fast behandling med glukokortikoider (se in-
ternetadresser i Faktaboks 2).

Glucosamin
Glucosamin indgår i bruskens proteoglykaner. Ved osteoar-
trose skulle midlet kunne modvirke brusknedbrydningen, men 
kliniske studier har vist modstridende resultater (28). Samlet 
må skønnes, at præparatet ingen eller kun beskeden effekt har 
på smerter ved knæartrose inden for fire ugers behandling, og 
der er vist en lille statistisk, men næppe klinisk signifikant re-
duktion i det radiologisk påviste brusktab over tre år. Der synes 
også kun at være en beskeden effekt på kæbeleddet (19). Den 
usikre virkning har betydet, at der i Danmark ikke længere gives 
medicintilskud til midlet.

Konklusioner og anbefalinger
Generelt skal behandling med analgetiske og antiinflamma-
toriske lægemidler foregå med lavest mulig dosis og i kortest 
mulig tid. Ved hyppige og konstante smerter skal medicinen ta-
ges med regelmæssige mellemrum for at undgå gennembruds-
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Analgesic and anti-inflammatory drugs in general dental 

practice in Denmark

The report gives an overview of the most common analgesic and 

anti-inflammatory drugs used for acute and chronic pain in den-

tal practice in Denmark. The drugs are typically weak analgesics 

such as paracetamol/acetaminophen, non-steroidal anti-inflam-

matory drugs (NSAID), codeine and tramadol. Paracetamol is ge-

nerally well tolerated and first choice in most conditions, but it is 

to be noted that even a modest overdose of the drug may result 

in life-threatening intoxication. The NSAIDs have been popular 

for dental use, but the indications for their use have changed 

because of increased focus on gastrointestinal and cardiova-

scular risks, especially with long-term use. They are however still 

relevant for short-term use in low doses. Codeine and tramadol 

may exceptionally be prescribed for supplementary use, but are 

potentially addictive. Side effects, interactions and contraindica-

tions associated with the use of the drugs are described from 

current, well-documented sources of information and relevant 

internet addresses are provided for continued update.
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smerter, og effekten på smerten skal følges nøje. Paracetamol 
bør i de fleste tilfælde være førstevalg til farmakologisk lindring 
af smerter i tænder, mund og kæber, da præparatet generelt er 
veltolereret og kun har få bivirkninger. NSAID-præparater er 
dog fortsat relevante ved kortvarig anvendelse, men brugen 
bør mindskes og længerevarende indtagelse undgås på grund 

af risiko for gastrointestinale og kardiovaskulære bivirkninger. 
Selvom anvendelsen af lægemidlerne i odontologisk regi sjæl-
dent er langvarige, skal der ved ordination tages hensyn til pa-
tienternes generelle helbred og vanlige medicin for at mindske 
muligheden for bivirkninger og interaktioner. 
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Alle tandlæger er fortrolige med lokalanalgesi. 
Mange tandlæger er mindre fortrolige med se-
dation.  Udbuddet af farmaka til både lokala-
nalgesi og sedation er overskueligt, og det er 
denne artikels formål at beskrive virkningen af 
de to typer farmaka hver for sig og sammen. 
endvidere gives forslag til valg af præparat, do-
sering og applikationsmåde af sedativa til børn 
og voksne.

Stoffer til lokalbedøvelse 
og beroligelse

absTracT Lokalanalgesi og 
sedation 

Søren Hillerup, professor, overtandlæge, lic. et dr.odont., Odonto-
logisk Institut, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet, og Tand-mund-Kæbekirurgisk Klinik, HovedOrtoCenteret, 
rigshospitalet

Christian risby, speciallæge i anæstesiologi, overlæge, Anæstesi- og 
operationsklinik, Abdominalcenteret, rigshospitalet

 De fleste patienter tager smertefri tandbehandling som 
en selvfølge, og lokalanalgesi (LA) gør dette muligt. 
Korrekt anvendt er moderne lokalanalgetika umåde-
ligt sikre, og det store flertal af patienter oplever hver-

ken ubehagelige bivirkninger eller varige lokale eller systemiske 
komplikationer (1). LA er daglig rutine i odontologisk praksis, og 
danske tandlæger er veluddannede i brugen af de gængse præpa-
rater lidocain, prilocain, mepivacain og articain.

Angst og ubehag ved odontologisk behandling er desværre 
ikke ualmindeligt, og smertekontrol gør det ikke alene. Det er 
denne artikels formål at resumere mulighederne ved at supplere 
LA med sedativ behandling og give forslag til valg af præparater.

Lokalanalgesi og lokalanalgetika
Den historiske udvikling af LA startede i 1884 med opdagelsen 
af cocains og senere i 1905 procains lokalbedøvende virkning 
(2,3). Disse stoffer var baseret på estere af para-aminobenzo-
syre, de var vandopløselige, havde kort virkningstid, og deres 
brug var begrænset af deres potente systemiske virkning på 
centralnervesystemet og den kardiovaskulære funktion (4). 
Ester-baserede lokalanalgetika omsættes i blodbanen og udskil-
les gennem nyrerne.

Forskning i amid-baserede lokalbedøvelsesmidler kulmine-
rede med syntetisering af lidocain i 1948 (5). Lidocain 2 % med 
adrenalin (5-12,5 µg/ml) satte en ny standard i odontologisk 
LA. Stoffet var umådelig sikkert og virkningsfuldt, og det blev 
førstevalgspræparatet i de efterfølgende årtier. Fælles for de 
amid-baserede lokalanalgetika gjaldt, at systemiske komplika-
tioner blev effektivt minimeret, og der var få lokale komplika-
tioner. Amid-baserede lokalanalgetika metaboliseres i leveren.

Tilsætningen af adrenalin som vasokonstriktor nedsætter 
den systemiske virkning af lokalbedøvelsesmid-
let, medfører længere virkningstid af bedøvelsen 
og mindsker blødning. Mepivacain tilkom i 2 el-
ler 3 % koncentration og med eller uden adre-
nalin som vasokonstriktor (6,7). Dette stof er et 
velegnet middel til kortvarige procedurer som et 

emneOrd

Anaesthesia, 
local; sedation; 
dentistry; risk 
assessment; ASA 
classification 
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supplement til lidocain eller til brug hos udvalgte patientgrup-
per (som fx ikke tåler adrenalin). Prilocain blev introduceret i 
3 % koncentration på det europæiske marked med felypressin 
som en ikke hjertestimulerende vasokonstriktor og vandt be-
tragtelig popularitet (8,9). Endelig tilkom de articain-baserede 
lokalanalgetika på det europæiske og nordamerikanske mar-
ked i perioden 1976-2000 i 4 % koncentration (10). Articain-
stofferne, som indeholder både ester- og amid-forbindelser, 
erobrede en substantiel markedsandel i centraleuropa, mindre 
i USA, England og Skandinavien (11,12).

Alle lokalbedøvelsesmidlers virkning beror på en blokade af 
de perifere nervers natriumkanaler, hvorved nervens depolarise-
ring og dermed impulsoverledningen midlertidigt afbrydes (2).

Selv om lokalbedøvelsesmidler er meget sikre i brug, er der 
risiko for toksiske reaktioner ved accidentel intravaskulær in-
jektion eller ved høj dosering i velvaskulariseret væv (mund-
bund) hos patienter i ASA Klasse IV og V (Tabel 1). Lokal neu-
rotoksisk reaktion forekommer sjældent, men med signifikant 
overhyppighed ved anvendelse af præparater i 4 % koncentra-
tion, i Danmark articainbaserede lokalanalgetika og i USA arti-
cain- og prilocainbaserede LA (11-13).

Smerte og ubehag
Den analgetiske virkning af LA beror på stoffernes dosis, kon-
centration, kemiske sammensætning og applikationsmåde. I 
overkæben kan de fleste procedurer inden for konserverende 
tandbehandling og kirurgi klares med infiltrationsanalgesi. I 
underkæben gives den mest effektive smertekontrol med led-
ningsanalgesi ved foramen mandibulare, evt. suppleret med in-
filtration og intra-ligamentær analgesi (2). Men, smertefrihed 
er ikke frihed for ubehag, og en stresset patient med tandlæ-
geskræk vil have svært ved at skelne klart mellem det ubehag, 
der er relateret til smerte, og det, der udspringer af frygt, angst, 
tidligere psykiske traumer under tandbehandling osv. Derfor 
kan det være indiceret at supplere LA med sedativ behandling.
 
Sedation og sedativa – risikovurdering
En sederet patient er i en tilstand af reduceret spænding eller 
angst, der er fremkaldt af et medikament, et sedativum. De fle-

ste sedativa har en kombineret funktion af sederende (beroli-
gende), hypnotisk (søvnfremkaldende), relakserende (muskel-
afslappende) og anxiolytisk (angstdæmpende) virkning. Vidt 
forskellige farmaka har været anvendt, fx barbiturater, opioider, 
benzodiazepiner m.fl. Den kliniske situation vil være bestem-
mende for valg af præparat. I hospitalsverdenen anvendes fort-
sat morfin til præoperativ sedation i et vist omfang. Dette stof er 
uegnet til sedation af ambulante odontologiske patienter.

Det gælder for de medikamina, som anvendes til sedation, 
at de – afhængigt af dosis og patientens modtagelighed – kan 
medføre et kontinuum af ”påvirkethed” fra let døsighed til dyb 
bevidstløshed, i værste fald med respirationsstop (14). Anæ-
stesilæger anvender fortrinsvis potente og hurtigt eliminerede 
farmaka, der gives intravenøst. Derved opnås mulighed for ti-
trering til den nødvendige grad af sedation. Det kræver special-
uddannelse og erfaring, så oversedering med evt. respirations-
stop og kredsløbssvigt undgås. Ligeså kræves kompetence til at 
behandle disse tilstande, om de skulle opstå.

I USA anvendes dyb sedation (conscious sedation) og fuld 
anæstesi uden medvirken af anæstesilæge (15). Tandlæger må 
ikke iværksætte fuld anæstesi i Danmark. Derfor må sedation i 
ambulant tandlægepraksis og uden medvirken af anæstesiper-
sonale kun anvendes på raske individer og i en virkningsgrad, 

asa-klassifikation. (asa classification, american society of anesthesiologists) 

asa klasse beskrivelse

ASA I Rask patient

ASA II Mild systemisk sygdom, ingen funktionel indskrænkning, fx let bronkitis, let hjertesygdom eller mild astma

ASA III Alvorlig systemisk sygdom, afgrænset funktionel indskrænkning, fx invaliderende hjertesygdom eller sygelig fedme

ASA IV
Alvorlig systemisk sygdom, som er konstant livstruende, fx stærk fremskreden lunge- eller leverdysfunktion eller 
endokrin dysfunktion

ASA V Dødssyg patient

Smertefrihed er ikke nødven-
digvis frihed for ubehag, og en 
stresset patient med tandlæ-
geskræk vil have svært ved at 
skelne klart mellem det ube-
hag, der er relateret til smerte, 
og det, der udspringer af frygt, 
angst, tidligere psykiske trau-

mer under tandbehandling 
osv. endelig kan en kompleks 
og langvarig behandling i sig 
selv være en belastning, selv 
med virksom lokalanalgesi. 
derfor kan det være indiceret 
at supplere lokalanalgesi med 
sedativ behandling.
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som ikke medfører bevidstløshed. Ligeså må anbefalede ret-
ningslinjer følges mht. valg af præparat og dosis.

Risikovurdering følger ”ASA retningslinjer”. Dette er et system 
udviklet af American Society of Anesthesiologists, hvor ASA score 
1 er den raske patient, og ASA score 5 er den patient, som forven-
tes at dø inden for 24 timer (16) (Tabel 1). Raske individer kan i 
denne sammenhæng klassificeres som ASA 1 og 2, dvs. patienter, 
som er fuldstændig raske (ASA 1), og patienter med let systemisk 
lidelse uden begrænsning af funktionsniveau (ASA2). Denne in-
ternetadresse ændres til: Eksempler på ASA score 2: behandlet 
hypertension, diætbehandlet diabetes.

Patienter med en systemisk lidelse, som virker begrænsende 
på deres funktionsniveau, er uegnede til sedering i ambulant 
odontologisk praksis (ASA 3+). Eksempler på ASA score 3+: 
kronisk hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom, kronisk obstruktiv 
lungesygdom, levercirrhose, etc.

Der må altså anlægges en konkret risikovurdering af hver 
patient baseret på anamnese (allergi, tidligere forløb ved se-
dering) og en objektiv vurdering. Ligeså må en sederet patient 
ikke forlade klinikken uledsaget, før han eller hun er helt klar. 
Dvs. at i praksis bør alle sederede patienter ledsages hjem efter 
behandlingen. Undtaget herfra er patienter, der er blevet sede-
ret med kvælstofforilte-ilt-analgesi.

Anbefalede præparater
Inspiration til anbefalinger mht. valg af præparat og dosis er 
hentet i Region Hovedstadens vejledning ”Sedation af patien-
ter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesi-
personale”, link: http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/
Desktop.html?Open

Afhængigt af den kliniske situation, diagnose, patientens al-
der og almentilstand mv. kan nogle få forskellige medikamina 
vælges til sedation af ambulante patienter i tandlægepraksis: 
kvælstofforilte-ilt og benzodiazepiner. 

Til børn anbefales
Haukali & Hallonsten (17) skitserede nogle klare mål med se-
dering af børnepatienter:

For barnet
•   at reducere angst og smerteopfattelse under  

behandlingen
•  at lette gennemførelse af behandlingen
•  at forebygge fremtidig tandlægeskræk
For tandlægen
•  at lette gennemførelse af tandbehandlingen
•  at reducere stressfaktorer hos behandleren
•  at forebygge udbrændthed hos behandleren

Kvælstofforilte-ilt-analgesi (lattergas) er et let dosérbart inha-
lations-analgetikum som også virker sederende. Lattergas har 

meget kort halveringstid og god synergistisk virkning med LA 
og suggestion. Patienten skal overvåges konstant under be-
handlingen, men kan forlade klinikken uden ledsagelse relativt 
kort tid efter behandlingens ophør. Koncentrationen af latter-
gas tilpasses individuelt og kan let justeres. Anvendt koncen-
tration ligger mellem 30-50 % lattergas. Metoden forudsætter, 
at barnet er villigt til og har evnen til at trække vejret gennem 
næsen, samtidig med at det holder munden åben for tandlæge-
arbejde (17).

Midazolam (Dormicum®) er et benzoediazepin med forholds-
vis kort halveringstid (2-5 timer) (18). Det har vundet stor ud-
bredning indenfor pædiatrien og findes i øjeblikket som injekti-
onsvæske (i.v. eller i.m.) 5 mg/ml og 1 mg/ml.

Midazolam administreres rektalt eller oralt. Til oral såvel 
som rektal administration anvendes injektionsvæsken 5 mg/ml.  
Barnet bør være fastende.

Dosering:
•  Rektalt: 0,3-0,5 mg/kg 
•  Oralt: 0,3-0,5 mg/kg. 

Da væsken smager meget bittert, er det nødvendigt at ”skjule” 
smagen i koncentreret solbærsaft (fortyndes kun 2:1 mod nor-
malt 5:1). Apoteket kan nu levere en smagstilsat mikstur til pe-
roralt brug.

Ved rektal administration indtræder effekten efter 8-15 mi-
nutter, lidt langsommere efter oral administration. 

Til voksne anbefales
Triazolam, tabl. 0,125 eller 0,25 mg (19). Administreres sub-
lingualt 10-15 minutter før behandlingen, 1-2, maks. 3 tab-
letter. Halveringstid 2-4 timer. Triazolam er et hypnotikum af 
benzodiazepin-gruppen til kortvarig anvendelse mod indsov-
ningsproblemer, idet stoffet er afhængighedsskabende. En af 
fordelene ved triazolam er, at stoffet i forhold til andre benzo-
diazepiner har kort halveringstid (2-4 timer).

Patienter, der i forvejen tager benzodiazepiner eller anden 
angstdæmpende medicin, kan udgøre en udfordring, fordi de 
på den ene side har nedsat følsomhed for medicinen (øget to-
lerans), og på den anden side må de forventes at have større 
tilbøjelighed til angst. Man kan derfor overveje en fordobling 
af deres habituelle dosis til forstærket angstdæmpning ved 
odontologisk behandling. Nyttig information om benzodiaze-
piner kan findes på følgende link: http://www.benzoinfo.dk/
index.php.

Patienter, der er blevet behandlet med sedativa i forbindelse 
med tandbehandling, må efterfølgende ikke færdes alene i tra-
fikken, og de skal ledsages hjem efter behandlingen.

diskussion
Ubehag ved odontologisk behandling i lokalbedøvelse varierer 
med patientens forventninger og robusthed. Heroverfor står, at 
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odontologiske behandlinger, især de kirurgiske, varierer mellem 
det helt simple og det meget komplekse. En angst patient kan 
have behov for hjælp til at slappe af og acceptere en simpel be-
handling, mens en robust patient vil kunne tolerere en langvarig 
og kompleks behandling endnu bedre ved anvendelse af seda-
tion. Et eksempel inden for implantatbehandling er givet i Fig. 1.

Inden for al medikamentel behandling er det vigtigt, at man 
indskrænker sit valg af præparater til det mindst mulige, for at 
man som behandler får en solid erfaring med præparaternes 
virkning. Det gælder ligeså, at medicinske præparater bør an-
vendes i mindste effektive koncentration og dosis. Dette gælder 
også LA, hvor der er slående eksempler på, at højt koncentre-
rede præparater har en markant højere bivirkningsprofi l end 
lavere koncentrerede præparater. Således fandt Hillerup et al. 
i et registerstudie, at der var signifi kant højere hyppighed af bi-
virkninger (adverse drug reactions) ved anvendelse af articain 
4 % med faldende hyppighed svarende til præparaternes kon-
centration (12). En tilsvarende registerundersøgelse fra USA 
kom til samme resultat (11).

I valget af sedativum gælder de anførte anbefalinger. De 
fl este børnetandlæger er fortrolige med anvendelse af kvæl-
stofforilte-ilt-analgesi og vil formentlig vælge det. Tilsvarende 
vil et præparat til oral indtagelse (evt. sublingual applikation) 
være det, de fl este praktiserende tandlæger vil vælge. Hvis man 
holder sig inden for de anbefalede doser, er sedation af raske 
patienter ufarlig. Kvælstofforilte-ilt benyttes trods stoffets sik-
kerhed og unikke egenskaber mindre i tandlægepraksis (og i 
anæstesiologien) på grund af skrappe arbejdsmiljøregler.

Hvis patienten har gennemgået et kirurgisk indgreb, og 
eftersmerter kan forventes, kan man supplere sin analgetiske 

behandling med et benzodiazepin med lang halveringstid, fx 
diazepam 5-10 mg ved sengetid (halveringstid 20 timer+), så 
patienten får en god nats søvn. En udhvilet patient har større 
smertetolerans og højere smertetærskel end en træt og stresset 
patient.

absTracT (eNgLIsH)

Local anaesthesia and sedation

All dental practitioners are supposed to master the use of local 

anaesthesia. Conversely, many colleagues are less familiar with 

sedation. The supply of drugs for both local anaesthesia and se-

dation is manageable, and it is the purpose of this article to de-

scribe the effect of the two types of drugs, separately and together. 

Further, suggestions for choice of treatment, dosage and mode of 

application of sedatives for children and adults will be given.
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Blødning i forbindelse med kirurgiske indgreb 
i mundhulen er almindeligt forekommende, og 
oftest er der tale om ukomplicerede hændelser, 
som kan kontrolleres med enkle tiltag. i visse 
tilfælde kan blødningen dog umuliggøre den 
planlagte behandling eller føre til mere alvorligt 
omfang af blodtab, og derfor er det vigtigt at 
have kendskab til, hvilke hjælpemidler der kan 
anvendes til at kontrollere blødningen.
i denne artikel gennemgås principper for at 
opnå hæmostase med særlig fokus på medi-
kamentelle præparater. der gives for de enkelte 
hæmostatika en farmakologisk gennemgang 
og baggrundsinformation om indhold, virk-
ningsmekanisme og anvendelsesområder.
der findes en stort antal hæmostatika, og i 
denne oversigt er det forsøgt at give et dæk-
kende billede, selv om det i tandlægepraksis 
formentlig vil være tilstrækkeligt med et mindre 
udvalg af præparater, hvilket der gives et for-
slag til.

Hæmostatika i tandlæge-
praksis

absTracT Anvendelse af  
hæmostatiske midler 
i tandlægepraksis
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 Der foretages i tandlægepraksis en række indgreb, 
som kan give risiko for blødningskomplikationer 
under og efter behandlingen. Disse omfatter fjer-
nelse af tænder, enten ved simpel ekstraktion eller 

kirurgisk fjernelse, endodontisk kirurgi, biopsitagning, paro-
dontalkirurgi, implantatbehandling og knogletransplantation. 
Derudover kan der ved nogle behandlinger være et særligt be-
hov for hæmostase for at kunne opnå det bedst mulige resultat; 
fx tørlægning ved retrograd rodfyldning eller ved aftryk af sub-
gingivale præparationsgrænser.

Der er hos alle patienter risiko for blødningskomplikationer 
ved kirurgiske indgreb i mundhulen, og hos visse grupper er 
denne risiko væsentlig forøget enten pga. koagulationsdefekter 
(hæmofili m.fl.) eller behandling med antikoagulerende medi-
cin til forebyggelse af blodpropper.

Blødningskontrol kan inddeles i tre faser: 1) Præoperativ 
planlægning, 2) perioperativ kontrol og 3) postoperative for-
holdsregler.

Blødningskontrol
Præoperativ planlægning
En vigtig faktor er at identificere eventuelle risikopatienter ved 
at optage en grundig anamnese, hvor det sikres, at oplysninger 
om blødningsdefekter, antikoagulantia eller systemiske syg-
domme indhentes. Det er uden for målet for denne artikel at 
give en detaljeret beskrivelse af koagulationsdefekter, og som 
hovedregel behandles denne type patienter i hospitalsregi.

Der findes dog et stort antal patienter, som er i antikoagula-
tionsbehandling (AK-behandling) til forebyggelse af blodpropper 
eller komplikationer til klapproteser. Disse vil have en øget blød-

ningstendens, og der skal altid tages stilling til, 
hvilke forholdsregler man skal tage for at kunne 
behandle dem forsvarligt i tandlægepraksis. Pa-
tienter i AK-behandling monitoreres med INR, 
og denne værdi bør være kendt i hvert enkelt 

emneOrd

Oral surgery; hemo-
stasis; hemostatic 
techniques; bleeding; 
maxillofacial surgery
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tilfælde. Mange patienter kender selv deres INR-værdi, og hvis 
denne gennem længere tid har ligget stabilt i terapeutisk niveau 
(< 3), så er det normalt tilstrækkelig information. Vedrørende 
dette kan henvises til tidligere artikel i Tandlægebladet: http://
www.tandlaegebladet.dk/tbarkiv/TB-2009-06-444.pdf

Indtagelse af analgetika i form af acetylsalicylsyre og NSAID 
hæmmer trombocytfunktionen med risiko for øget blødning. 
Desuden kan visse naturlægemidler øge blødningstendensen; 
dette gælder bl.a. for fiskeolie, hvidløg, ingefær og ginseng i til-
strækkelige mængder (1).

Perioperativ blødningskontrol
Under det operative indgreb kan der ved hensigtsmæssig kirur-
gisk teknik gøres meget for at undgå blødning. Komplicerende 
siveblødning kommer ofte fra incisionen gennem mucosa og 
periost, fra granulationsvæv eller fra den alveolære knogle. For 
at kunne kontrollere blødningen skal man identificere årsagen 
og forsøge at stoppe den med relevante metoder, som fremgår 
af Tabel 1.

Ved afslutning af behandlingen skal det sikres, at der er su-
tureret tæt, og at der ikke er fortsat sivning fra såret. Hvis der 
anvendes et resorberbart hæmostatisk materiale, kan dette ef-
terlades (2).

Postoperativ blødningskontrol
Efter operationen skal der gives vejledning i forholdsregler for 
at undgå blødningsproblemer. Generelt omfatter disse kom-
pres, afkøling, skånekost, undgå varm mad og drikke på opera-
tionsdagen og reduceret fysisk aktivitet. Hvis der er forventning 
om postoperativ blødning, kan der opretholdes kompression 
med  sterile  gazetamponader  eventuelt  vædet med  Cyklocap-
ron® (tranexamsyre), som hæmmer fibrinolysen (3).

Hvis der i efterforløbet opstår fornyet blødning, gælder sam-
me principper om at lokalisere blødningen og anvende oven-
nævnte metoder til at stoppe blødningen.

I tilfælde, hvor det vælges at efterlade materiale af collagen, 
gelatine eller cellulose, anbefales antibiotikumprofylakse (fx 1 
MIE penicillin x 4 dagl. i 5 dage).

Det primære formål med denne artikel er at give en farma-
kologisk oversigt over præparater, som kan anvendes til hæmo-
stase i odontologisk praksis, således at der opnås kendskab til 
de tilgængelige præparater på det danske marked.

Farmakologisk gennemgang af hæmostatika
Der findes på markedet en lang række præparater til at opnå 
hæmostase i forbindelse med kirurgiske indgreb. En del af disse 
er meget specialiserede og kun til anvendelse ved særlige in-
dikationer, så denne gennemgang er ikke en komplet oversigt 
over alle tilgængelige hæmostatika. Der er i det følgende ud-
valgt en række relevante præparater, som potentielt kan anven-
des i odontologisk praksis, såfremt der er behov for at supplere 
patientens spontane hæmostase.

Collagen (Lyostypt®, CollaPlug®, Helistat® m.fl.)
Collagen er den fibrøse del af bindevæv. Hæmostatiske præpa-
rater indeholdende collagen er fremstillet af animalsk collagen, 
der gennemgår en virus-inaktiveringsproces for at sikre, at vi-
rale patogener, som potentielt kunne være til stede i collagenet, 
inaktiveres og dermed ikke overføres til patienten. Hæmosta-
tika indeholdende collagen skal opbevares ved stuetemperatur. 

Collagen er et aktivt hæmostatisk protein, som både stimu-
lerer aggregationen af trombocytter og koagulationskaskaden 
(4). Det er indiceret til behandling af fugtige eller blødende 
rene orale sår opstået under kirurgi. Collagenet fremstilles som 
svampe eller gaze/fleece, der kan lægges direkte på såret eller 
formes omkring området, hvor hæmostase skal opnås. Det er 
vigtigt at sikre, at hele sårfladen er dækket. Det kan adhærere 
til blødende væv, og hæmostase opnås inden for 2-5 minutter. 
Der er beskrevet god effekt ved brug til at opnå hæmostase og 
beskyttelse af sår ved udtagning af frit ganetransplantat (5). 
Ved behov kan svampene sutureres fast til vævet. Svampene er 
særdeles porøse og kan således absorbere væske/blod svarende 
til mange gange deres egen vægt, men deres rumfang øges ikke 
in situ, og de opløses heller ikke. I våd tilstand klæber svampene 
ikke til instrumenter. Svampene kan anvendes postoperativt for 
at sikre varig hæmostase, men også perioperativt for at sikre 
midlertidig hæmostase før suturering, idet materialet ikke be-
skadiger vævet. Collagen er resorberbart (8-10 uger) og hæm-
mer ikke sårhelingen.

Det er kontraindiceret at anvende collagen på inficerede el-
ler kontaminerede sår, og der er set øget forekomst af sårinfek-
tioner i sår behandlet med collagensvampe sammenlignet med 
en kontrolgruppe. Generelt ses bivirkninger sjældent, men for 
andre collagensvampe (ej til oral anvendelse) er beskrevet al-
lergiske reaktioner og fremmedlegemereaktioner, og teoretisk 
vil disse også kunne opstå i forbindelse med oral anvendelse af 
collagensvampe.
Kildemateriale:
Micromedex® Healthcare Series. Thomson Micromedex, Greenwood Village, 
Colorado, USA. http://www.thomsonhc.com
Helistat®,  Helitene®,  HeliTAPE®,  HeliCOTE®,  HeliPLUG®  Absorbable 
Collagen Hemostatic Sponge product information. Integra LifeSciences Cor-
poration, Plainsboro, New Jersey, USA.

Perioperativ hæmostase

Kompres

Koagulering

Sutur/underbinding af kar

Knusning af knogle

Medikamentel behandling

Ilægning af hæmostatisk materiale

Tabel 1. Forskellige metoder til at opnå perioperativ hæmostase.

Table 1. Various methods for obtaining hemostasis during surgery.
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Gelatine (Spongostan®, Curaspon®, Gelfoam® m.fl.)
Gelatine er et oprenset protein udvundet af animalsk collagen. 
Det virker hæmostatisk ved at danne et fysisk netværk, som 
opfanger trombocytterne og starter koagulationskaskaden via 
kontaktaktivering. Det er uopløseligt i vand og skal opbeva-
res ved stuetemperatur. Gelatine fremstilles som svampe eller 
skum, der ligesom collagensvampe kan lægges direkte på såret 
eller formes omkring området, hvor hæmostase ønskes. Det er 
indiceret til anvendelse ved venøse eller sivende blødninger, 
hvor kompression, underbinding eller anden konventionel 
hæmostase ikke er tilstrækkeligt, og hvor man ønsker at an-
vende et resorberbart materiale. God effekt ved oral kirurgi er 
beskrevet i flere studier (4,6). Hæmostase opnås indenfor 2-5 
minutter. Hvis såret forbliver åbent, opløses materialet efter 2-5 
dage. Såfremt såret lukkes, absorberes svampen efter 3-6 uger. 
Svampene kan både anvendes i tør tilstand eller vædes med 
saltvand før brug. Gelatine øger sit rumfang op til tre gange den 
oprindelige størrelse og bliver blødt, når det kommer i kontakt 
med væske, og grundet den porøse struktur kan det absorbere 
mange gange sin egen vægt. Da materialet kvælder op, frarådes 
det at sammenpresse svampen inden anvendelse. 

Der er set øget infektionsrisiko i forbindelse med anvendelse 
af gelatine. Såfremt gelatine anvendes på inficerede sår, skal 
svampen derfor fjernes, når hæmostase er opnået. Der er ligele-
des rapporteret om kompression af det omgivende væv grundet 
væskeabsorption samt fremmedlegemereaktion. Bivirkninger 
er sjældne (2), men hypersensitivitet er set i forbindelse med 
anvendelse af gelatinesvampe (ej oral anvendelse), og teoretisk 
vil hypersensitivitet også kunne opstå i forbindelse med oral an-
vendelse af gelatinesvampe. 
Kildemateriale:
Micromedex® Healthcare Series. Thomson Micromedex, Greenwood Vil-
lage, Colorado, USA. http://www.thomsonhc.com 
Spongostan® Brugsanvisning. Ferrosan A/S, Danmark.
Gelfoam® Product information. Pharmacia and Upjohn Company, Kalama-
zoo, Michigan, USA.

Syntetisk foam – polyurethan
Polyurethan er et nyere syntetisk biologisk nedbrydeligt hæmo-
statisk materiale og indeholder således hverken humane eller 
animalske komponenter. Den syntetiske fremstilling sikrer, at 
materialet er homogent. Det inducerer hæmostase via kontak-
taktivering, og trombocytaggregation og -aktivering fremmes 
ligeledes (7). Polyurethan fremstilles som fast skum, der kan 
appliceres direkte på området, hvor hæmostase ønskes. Det 
anvendes i tør tilstand, og hæmostase opnås typisk inden for 
få minutter. Idet det er biologisk nedbrydeligt, kan materialet 
efterlades i såret. Studier har vist, at polyurethan inducerer 
hæmostase lige så effektivt som hyppigere anvendte materialer 
som collagen og gelatine (4).

Idet polyurethan er et relativt nyt hæmostatisk materiale, er 
der endnu kun få omtaler af det i faglitteraturen. Der er ikke 
rapporteret om mange bivirkninger, hvilket dog kan skyldes 
begrænset udbredelse af polyurethan i forbindelse med hæmo-

stase. Da polyurethan er syntetisk, er der ingen risiko for over-
førsel af potentielle patogener (7,4).

Cellulose (Surgicel®, ActCel® m.fl.)
Cellulose er et  collagen-lignende materiale, men det  indehol-
der hverken collagen eller trombin. Det virker hæmostatisk ved 
at accelerere dannelsen af krydsbundet fibrin samtidig med, at 
blodets viskositet øges. Det opløses hurtigt i vand og skal opbe-
vares ved stuetemperatur.

Cellulose  fremstilles  som hæmostatisk  gaze,  der  anvendes 
direkte på området, hvor hæmostase ønskes. Det er indiceret 
til både venøse og mindre arterielle blødninger fra åbne sår. 
Hæmostase  opnås  typisk  inden  for  få minutter.  Cellulose  ab-
sorberer væske og blod og kan ekspandere til 3-4 gange den 
oprindelige størrelse. Det skal anvendes i tør tilstand, da det 
gennemvædet vil have nedsat absorptionsevne. Hvis materialet 
ikke fjernes, opløses det til glukose og vand i løbet af 1-2 uger. 
Cellulose bør altid fjernes, når hæmostase er opnået, hvis det er 
anvendt i knoglekaviteter. Cellulose kan hæmme epitelisering. 
Materialet har bakteriostatiske egenskaber, hvilket tilskrives 
dets lave pH. Den lave pH bevirker imidlertid også, at eksem-
pelvis trombin destrueres, hvorfor det ikke bør anvendes i kom-
bination  med  hæmostatika  indeholdende  trombin.  Cellulose 
er i flere studier fundet at være et effektivt middel til at sikre 
hæmostase ved oral kirurgi (4,6).

Cellulose har få bivirkninger (2), men fremmedlegemereak-
tioner er beskrevet. Grundet den lave pH kan materialet forår-
sage vævsnekrose eller neurotoksicitet, især hvis det anvendes i 
knoglekaviteter eller nær en eksponeret nerve. Derfor bør even-
tuelt ekstramateriale fjernes, når hæmostase er opnået. Cellu-
lose er hypoallergent (6).
Kildemateriale:
Micromedex® Healthcare Series. Thomson Micromedex, Greenwood Vil-
lage, Colorado, USA. http://www.thomsonhc.com
Surgicel® Product information. Johnson & Johnson Wound Management. 
Ethicon Inc., Somersville, New Jersey, USA; ActCel Hemostatic Gauze Pro-
duct information. ActSys Medical, Inc., Westlake Village, California, USA.

Knoglevoks
Knoglevoks er en steril blanding af bivoks og paraffin eller vase-
line samt eventuelt en blødgører (eksempelvis isopropylpalmi-
tat). Eventuelt kan materialet være tilsat antibiotikum eller hæ-
mostatikum. Det virker hæmostatisk ved at danne en mekanisk 
forsegling over såret. Det har i sig selv ingen biokemisk virkning 
og påvirker således ikke koagulationskaskaden. Knoglevoks 
skal opbevares ved stuetemperatur.

Knoglevoks er indiceret til at opnå hæmostase på blødende 
knogleoverflader under kirurgi. Det er blødt og kan presses ind 
i konkaviteter i knogleoverfladen. Det er minimalt resorberbart, 
og derfor skal mest muligt af materialet fjernes igen, når hæ-
mostase er opnået. Det kan være anvendeligt ved endodontisk 
kirurgi (8).

Knoglevoks kan hæmme osteogenesen, ligesom det kan vir-
ke som en fysisk barriere for sårhelingen. Af øvrige bivirkninger 

vIDeNskab & kLINIk  |  Oversigtsartikel

| 64 |  |  SAMLeT TeMA oM LægeMidLer  |



er beskrevet fremmedlegemereaktion samt infektionsrisiko. Al-
lergiske reaktioner er sjældne.
Kildemateriale:
Lukens Bone Wax Product information. Angiotech, Surgical Specialties Cor-
poration, Reading, Pennsylvania, USA.

Kombinationspræparater (Tachosil®)
Tachosil® er en medicinsk svamp fremstillet af collagen. På 
overfladen indeholder 1 cm2 5,5 mg humant fibrinogen og 2 
IE humant trombin. Ved kontakt med væsker såsom blod, lymfe 
eller saltvand vil fibrinogen og trombin opløses og diffundere 
delvist ind i sårfladen. Dette starter de sidste trin i koagulations-
kaskaden. Tachosil® skal opbevares ved stuetemperatur.

Tachosil® er indiceret til at forbedre hæmostase og fremme 
vævsforsegling ved karkirurgiske operationer, hvor standard-
teknikker ikke er tilstrækkelige. Materialet kan anvendes i både 
tør og våd tilstand, og hæmostatisk effekt opnås efter 3-5 mi-
nutter. I lighed med andre produkter, der indeholder trombin, 
kan den hæmostatiske effekt hæmmes, hvis produktet kom-
mer i kontakt med opløsninger indeholdende alkohol, jod eller 
tungmetaller. Disse bør derfor fjernes, før Tachosil® anvendes. 
Tachosil® er biologisk nedbrydelig i løbet af ca. 12 uger.

En almindelig bivirkning til anvendelse af Tachosil® er fe-
ber (6,3 %) og derudover er beskrevet hypersensitivitet, allergi-
ske reaktioner samt meget sjældent tromboemboli (ved intrava-
skulær administration af produktet). Idet Tachosil® indeholder 
humant materiale, kan muligheden for at overføre smitsomme 
sygdomme ikke fuldstændig udelukkes. 
Kildemateriale:
Tachosil®. www.pro.medicin.dk
Tachosil® Produktresume. www.ema.europa.eu  

Tranexamsyre (Cyklokapron®)
Tranexamsyre er et syntetisk antifibrinolytikum, som hæmmer 
aktiveringen af plasminogen til plasmin. Derved hæmmes fi-
brinolysen. Tranexamsyre skal opbevares ved stuetemperatur. 
Tranexamsyre er indiceret ved blødningstendens i områder 
med øget fibrinolyse, eksempelvis slimhindeblødninger. Ved 
dentalkirurgi anvendes Tranexamsyre typisk lokalt som forsig-
tig mundskylning med en 5 % opløsning 4 gange dagligt i 3-7 
dage, men lægemidlet kan også administreres peroralt eller in-
travenøst (3,9). Injektionsvæsken kan anvendes til at fremstille 
mundskyllevæske. Tranexamsyre kan blandes med isotonisk 
natriumklorid og isotonisk glukose, men må ikke blandes med 
væsker indeholdende penicillin (inaktivering). Ved systemisk 
administration skal døgndosis reduceres, såfremt patienten 
har nedsat nyrefunktion. Kontraindikationer er pågående dis-
semineret intravaskulær koagulation, aktiv trombotisk sygdom 
som fx dyb venetrombose eller cerebral trombose. Forsigtighed 
skal udvises ved behandling af patienter med tidligere trom-
boembolisk sygdom. Bivirkninger ved lokalbehandling med 
Tranexamsyre er sjældne. Allergisk dermatit er beskrevet som 
en ikke almindelig bivirkning ved systemisk anvendelse, og i 

tilfælde af allergi vil kutane reaktioner også teoretisk kunne 
forekomme ved lokal anvendelse.
Kildemateriale:
Tranexamsyre, Cyklokapron®  www.pro.medicin.dk
Tranexamsyre Produktresume. www.produktresume.dk

Fibrinklæber (Artiss®, Evicel®, Tisseel® Duo Quick m.fl.)
Fibrinklæber er vævsklæber i en opløsning, der indeholder hu-
mant fibrinogen samt afhængigt af producenten også human 
koagulationsfaktor XIII, fibronektin, aprotinin og eller plasmi-
nogen. Virkningsmekanismen er en efterligning af den normale 
fibrindannelse, og fibrinklæber absorberes og nedbrydes fuld-
stændig som endogent fibrin. Fibrinklæber skal opbevares ved 
–20°C. Det skal optøs ved 33-37°C, og herefter er holdbarheden 
timer til få uger ved stuetemperatur afhængigt af producent.

Fibrinklæber er indiceret til forbedring af hæmostase un-
der kirurgiske indgreb, eksempelvis tandekstraktion. Generel 
brug af stoffet ved oral kirurgi er beskrevet af Petersen (10). 
Produktet appliceres lokalt på såret, der skal være så tørt som 
muligt. Applikationsområdet skal dækkes fuldstændigt. Efter 
3-5 minutter opnås hæmostase. Der er beskrevet gunstig ef-
fekt på postoperativ blødning ved brug af fibrinklæber på en 
gruppe patienter i antikoagulationsbehandling (11). Cellulose 
kan nedsætte virkningen af fibrinklæber, og kombinationen 
bør derfor undgås. Som for trombinholdige produkter gælder 
også for fibrinklæber, at den hæmostatiske effekt hæmmes, hvis 
produktet kommer i kontakt med opløsninger indeholdende 
alkohol, jod eller tungmetaller. Disse bør derfor fjernes, før fi-
brinklæber anvendes.

En hyppig bivirkning til fibrinklæber er hudkløe, mens al-
lergiske reaktioner kun ses meget sjældent. Som ved andre pro-
dukter, der indeholder humant materiale, kan muligheden for 
at overføre smitsomme sygdomme ikke fuldstændig udelukkes.

Tandlægen kan oftest hånd-
tere blødning ved indgreb 
i mundhulen med ret enkle 
tiltag i form af fx kompres, 
suturering eller afkøling.  Un-
dertiden kan der opstå situa-
tioner, hvor det er nødvendigt 
med yderligere behandling for 
at standse blødningen.  Føl-
gende præparater kan være 
anvendelige til at opnå hæmo-

stase ved blødning i mund-
hulen: collagen, gelatine, 
syntetisk foam – polyurethan, 
cellulose, knoglevoks, kombi-
nationspræparater, tranexam-
syre, fibrinklæber, adrenalin og 
calciumsulfat.  Mange af stof-
ferne mangler imidlertid doku-
menteret evidens for effekten, 
men afgørende faktorer kan 
derfor være pris og sikkerhed.

kLINIsk reLevaNs 

    Hæmostatika i tandlægepraksis  |  vIDeNskab & kLINIk

|  SAMLeT TeMA oM LægeMidLer  | | 65 | 



 |  samlet tema om lægemidler  || 66 |

Kildemateriale:
Artiss®, Evicel®, Tisseel® Duo Quick. www.pro.medicin.dk
Evicel®. http://www.ema.europa.eu
Artiss®, Tisseel® Duo Quick. www.produktresume.dk

Adrenalin
Adrenalin er et sympatomimetisk middel med virkning både på 
alfa- og betaadrenoceptorerne. Det er flydende og anvendes i 
odontologisk praksis topisk, idet det dryppes på det område, hvor 
hæmostase ønskes (12). Her udnyttes virkningen på alfaadre-
noceptorerne, idet stimulation af disse bevirker karkontraktion. 
Modsat mange af de øvrige hæmostatika, der understøtter koagu-
lationskaskaden og således virker ved at fremme den sekundære 
hæmostase, virker adrenalin altså fremmende på den primære 
hæmostase ved direkte at forårsage karkontraktion. Denne effekt 
udnyttes også, når adrenalin tilsættes lokalanæstetika. 

Adrenalin er indiceret til standsning af sivende overflade-
blødninger. Det skal opbevares i køleskab (holdbarhed to år) 
eller ved stuetemperatur (holdbarhed seks måneder). 

Ved topisk anvendelse har adrenalin kun få bivirkninger, og 
disse er primært relateret til den lille mængde adrenalin, der 
kan overgå i det systemiske kredsløb. Beskrevne bivirkninger er 
først og fremmest hjertebanken samt en fornemmelse af angst 
og uro. Ved lokal injektion af lokalanæstetika indeholdende 
adrenalin er det yderst vigtigt at sikre sig mod accidentiel in-
travenøs indgift, idet dette kan medføre kraftige kardielle bi-
virkninger.
Kildemateriale:
Adrenalin®, www.pro.medicin.dk
Adrenalin®, www.produktresume.dk

Calciumsulfat
Calciumsulfat (Plaster of Paris) er et simpelt biologisk nedbry-
deligt materiale, der ikke skaber et inflammatorisk respons i 
biologisk væv og ej heller forsinker helingen. Når calciumsulfat 
hærder, dannes et gitter. Det adsorberer proteiner fra blodet og 
bliver derved negativt ladet. Antageligt er det dette, der aktive-
rer koagulationskaskaden. Derudover ekspanderer calciumsul-
fat ca. 0,3-0,6 %, hvilket skaber en komprimerende effekt, der 
bidrager til hæmostasen. Det fremstilles som pulver, der skal 
opblandes med vand umiddelbart før anvendelse. Det påføres 
i lag på det område, hvor hæmostase ønskes og hærder på ca. 
3-5 minutter. Det danner en tæt forsegling, hvilket er en fordel i 
forbindelse med eksempelvis tørlægning af rodspidser (12,13).

Når hæmostase er opnået, fjernes det overskydende calci-
umsulfat. Eventuelt efterladt materiale vil være resorberet efter 
2-4 uger. Et studie har vist, at calciumsulfat er mere effektivt 
end gazetamponade hhv. jernsulfat til at opnå hæmostase un-
der  odontologiske  indgreb.  Calciumsulfat  skal  opbevares  ved 
stuetemperatur.

Calciumsulfat  har  kun  få  bivirkninger.  Under  hærdningen 
udvikles varme, og det har en smag, som af patienterne kan op-
fattes som ubehagelig. 

Præparatvalg
I det foregående er der givet en gennemgang af de hæmostati-
ske præparater, der findes på det danske marked. Præparaterne 
er udviklede til forskellige formål og indikationer, og ikke alle 
vil være egnede til brug i tandlægepraksis – enten pga. høj pris, 
risiko forbundet med stoffet eller andre årsager. Når man skal 
tage stilling til, hvilke midler man ønsker at anvende, kan man 
stille krav om, at en række egenskaber skal være opfyldt. Såle-
des skal der være tale om præparater, som giver effektiv hæmo-
stase på en rimelig tid, er lette at håndtere, ikke hindrer heling 
(biokompatibelt), er relativt billige og virker bedst muligt til 
den givne procedure.

Af Tabel 2 fremgår priser og pakningsstørrelser for de nævn-
te stoffer. 

Anbefalinger
Alle de nævnte præparater kan være anvendelige til at opnå hæ-
mostase ved blødning i mundhulen. Det er dog svært at give 
helt entydige anbefalinger, da der for mange af stofferne mang-
ler dokumenteret evidens for effekten. Afgørende faktorer kan 
derfor være pris og sikkerhed. Der skal tages særligt hensyn til, 
at der ved mange typer oralkirurgiske indgreb arbejdes i et kon-
tamineret eller inficeret felt, hvor det vil være forbundet med 
forøget risiko for postoperativ infektion at efterlade hæmosta-
tika i såret. Hvis man anvender knoglevoks, skal dette bruges 
i minimale mængder, da det ikke resorberes og kan give anled-
ning til forsinket heling og sene infektioner.

Når man i sit arbejde som tandlæge beskæftiger sig med be-
handlinger, som indebærer risiko for blødningskomplikationer, 
er det vigtigt, at man dels har et grundlæggende kendskab til 
forhold, der forøger blødningsrisikoen, dels har et sortiment af 
hjælpemidler til at opnå hæmostase.

Anbefaling af basisudstyr og præparater:
•  apparatur til elkoagulation
•  adrenalin
•  collagen- eller gelatinesvampe
•  evt. knoglevoks
•  Cyklokapron®
Andre præparater kan være effektive, men for dyre til 
rutinebrug.
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Hæmostatiske præparater

Indholdsstof Handelsnavn Pakningsstørrelse Pris inkl. moms (Dkk) Indikation

Collagen Lyostypt®
CollaPlug® 
Helistat®

1 stk. 10x12 cm
0,9x1,9 cm
18 stk. 
1,27x2,54x0,7 cm

168,00

1166,00

Behandling af fugtige eller  
blødende rene orale sår 
opstået under kirurgi

Gelatine Spongostan® 

Curaspon®

Gelfoam®

24 stk. 10x10x10mm
(fås også større)
50 stk. 10x10x10mm
(fås også større)
12 stk. 2x2x0,7 cm
12 stk. 2x6x0,7 cm

198,75-270,88

246,88-302,00

505,50-586,00
820,00-920,00

Opnåelse af lokal hæmo-
stase under og efter kirurgiske 
indgreb

Syntetisk foam – 
polyurethan*

Opnåelse af lokal hæmostase 
under og efter orale kirurgiske 
indgreb

Cellulose Surgicel® 

ActCel®

10 stk. 1,25 x 5 cm
10 stk. 5 x 7 cm
20 stk. 5,1x5,1 cm
20 stk. 5,1x10,2 cm
20 stk. 10,2x10,2 cm

721,25-1188,75
1633,75
586,00-703,00
879,00-989,00
1172,00-1318,50

Opnåelse af lokal hæmo-
stase under og efter kirurgiske 
indgreb

Knoglevoks 1 stk. 2,5 x 4 cm 607,00 Opnåelse af hæmostase på 
blødende knogleoverflader 
under kirurgi

Komb.præp. Tachosil ® 1 stk. 9,5 x 4,8 cm
1 stk. 3,0 x 2,5 cm
2 stk. 4,8 x 4,8 cm
5 stk. 3,0 x 3,5 cm

2.900,65
860,55
3.188,75
4.219,75

Forbedring af hæmostase, 
fremme af vævsforsegling, 
suturstøtte

Tranexamsyre

Tranexamsyre 

Cyklocapron®

Inj. væske

30 stk./500 mg
60 stk./500 mg
100 stk./500 mg

10 stk./5 ml 10%

119-136,35
221,70-245,45
401,55

426,95

Tandkirurgiske opera¬tioner 
(tandekstraktioner) især hos 
patienter med hæmoragisk 
diatese

Fibrinklæber Artiss®
Evicel®

Tisseel® 

4 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 x 0,5 ml
5 x 2 ml
10 x 1 ml

2.368,65
1.365,80
2.457,90
5.311,15
8.969,55
11.308,75
11.730,35

Lokal hæmostase på 
subkutane vævsoverflader, 
forbedring af hæmostase 
under kirurgiske indgreb

Adrenalin 2 amp a 1 ml
5 amp a 1 ml

88,75
219,55

Tørlægning af mindre kirur-
giske felter, eksempelvis i 
forbindelse med rodspidsop-
erationer

Calciumsulfat * 0,5 g CaSO4 kit
1 g CaSO4 kit

Opnåelse af lokal hæmostase 
under mindre orale kirurgiske 
indgreb

Tabel 2. oversigt over hæmostatiske præparater på det danske marked. 
* det har ikke været muligt at finde priser i danmark. 

Table 2. Overview of haemostatic agents available in Denmark.
* It is not possible to find Danish prices.
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absTracT (eNgLIsH)

Application and use of hemostatic agents in dental practice

Bleeding related to surgical procedures in the oral cavity occurs 

frequently. Usually the events are uncomplicated and can be 

handled with simple measures. Occasionally, the extent of ble-

eding may make it impossible to accomplish the planned treat-

ment or lead to more serious blood loss. Therefore, it is important 

for the clinician to possess a basic knowledge of the available 

methods of controlling oral bleeding.

In the present article we present the principles of haemostasis 

with special emphasis on the medicament options. For each drug 

or agent a pharmacological description is made including con-

tent, mode of action, adverse reaction and indications.

A large number of haemostatic agents are available and the pur-

pose is to provide an overview of most of these, although daily 

needs in a dental practice are covered with a less extensive range 

of drugs.
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Fluorid har en veldokumenteret positiv effekt 
på caries. Fluorid nedsætter cariesprogressi-
onshastigheden. Formålet med denne artikel er 
kort at beskrive, hvad fluorid er, hvordan virk-
ningsmekanismen er på caries, og hvilke fluo-
ridprodukter der er til brug i hjemmet og i tand-
lægepraksis. i danmark har vi valgt at fokusere 
på tandbørstning og brug af fluortandpasta 
som vores basis for at kontrollere sygdommen 
caries og ikke systemisk indgift af fluorid som 
tabletter eller ved kunstigt at fluoridere drik-
kevandet, bordsaltet eller mælk. Professionelt 
applicerer vi højfluoridprodukter som 2 % NaF 
opløsning eller duraphat lak, fordi der dannes 
calciumfluorid, som ligger som et depot af fluo-
rid i flere måneder og hermed nedsætter pro-
gressionshastigheden i forhold til, hvis calcium-
fluoridet ikke havde været der. Artiklen afsluttes 
med guidelines for brug af fluorider.

Fluoridprodukter i  
hjemmet og i tandlæge-
praksis

absTracT Anvendelse af  
fluoridforbindelser 
i tandlægepraksis 

Kim rud ekstrand, lektor, ph.d., Sektionen for Cariologi, endodonti, 
Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Københavns 
Universitet

Heela Zahir, stud.odont., Sektionen for Cariologi, endodonti, Pædo-
donti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Københavns Univer-
sitet

 Fluorid er det vigtigste medikament til at kontrollere 
sygdommen caries. Det er dokumenteret, at fluorid 
virker både forebyggende og terapeutisk (1-5). Denne 
artikel beskriver kort fluorids virkningsmekanisme, 

hvilke produkter der er til rådighed i hjemmet og i tandlæge-
praksis, og giver guidelines over, hvordan behandlingerne bør 
udføres. For en detaljeret gennemgang af fluorids virkningsme-
kanismer se Ekstrand & Twetman, 2013 (1).

Basisoplysninger om fluor og virkemåde
Basisoplysninger
Fluor er et grundstof, nærmere betegnet nr. 9 i det periodiske 
system. Det betyder, at der er 2 elektroner i den inderste skal 
og 7 i den næstkommende skal, som for fluoratomets vedkom-
mende er den yderste eller skal nr. 2. Fluoratomet og andre ato-
mer vil gerne have 8 elektroner i skal nr. 2, hvorfor fluor gerne 
går i forbindelse med bl.a. natrium og calcium, som afgiver en 
elektron, hvorved der kan dannes forbindelser af typerne NaF 
eller CaF2.

Måleenheder
Fluoridkoncentration udtrykkes oftest i parts per million (ppm), 
som svarer til 1 mg fluorid pr. kg eller pr. liter. 1 ppm fluorid i 
drikkevandet svarer således til 1 mg fluorid pr. liter vand. Tand-
pasta indeholdende 1.450 ppm fluorid, hvilket svarer til 1.450 
mg fluorid pr. kg tandpasta. Som regel bruges ca. 1 g tandpasta, 
når vi børster tænder. Dette vil så indeholde 1,45 mg fluorid.

Når fluorid optræder sammen med natrium, som fx i en 2 % 
NaF-opløsning, indgår molekylvægten for Na+ and F– i beregnin-
gerne for at finde den endelige fluoridkoncentration i opløsnin-
gen. Molekylvægten for Na ~ 23 g og for F ~ 19 g; samlet set 

42 g pr. molekyle. Så en 2 % NaF opløsning in-
deholder 19/42 x 2 % F– = 0,9047 % F–. Fra % 
til ppm skal der multipliceres med 10.000, hvil-
ket så giver 9,047ppm fluorid i opløsningen.

emneOrd

Fluorides;  
toothpastes;   
fluoride solutions
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Emaljens indhold af fluorid udtrykkes også ofte i ppm. Det 
kan være relevant at udtrykke, hvor meget af emaljens hydro-
xylapatit (HAP) som er erstattet af fluorapatit (FAP) eller af 
fluorhydroxyapatit (FHAP). Oplyses det, at emaljen indehol-
der 2.500 ppm fluorid og molekylvægten for HAP er 500, kan 
følgende beregning udføres: 2,500 ppm F– x 500/19x106 = 
0,0657, hvilket svarer til, at 6,57 % af emaljen indeholder FAP/
FHAP, mens resten: 93,43 % er HAP2.

Virkermåde(r) mod caries
Når fluorid er til stede i plakvæske/saliva selv i meget små kon-
centrationer, reduceres demineraliseringshastigheden af de hår-
de tandvæv, når pH falder under den kritiske værdi for tandvæ-
venes opløselighedsprodukt. Falder pH under 5,5 i plakvæsken, 
går HAP i opløsning, og ionerne diffunderer frit ud i miljøet (3-5). 
Stiger pH igen, kan HAP gendannes. Denne proces kaldes remi-
neralisering. Dette foregår, uden at fluorid deltager i processen. 
Hvis fluorid deltager i processen ved at reagere med Ca2+- og PO4

3-

-ioner, når disse forekommer ved pH-fald, kan der dannes FAP i 
krystallet. Denne remineralisering kan fortsætte, når pH er over 
5,5. Som det fremgår, vil HAP opløses ved pH-fald og gendannes, 
når pH stiger. FAP kan dannes under pH-faldet samt når pH øges 
igen. FAP-mængden i carieret emalje vil derfor udgøre en stigen-
de mængde af emaljens mineral, hvilket er i overensstemmelse 
med målinger af carieret og ikke-carieret emalje. Fluoridindhol-
det i carieret emalje er ofte højere end i ikke-carieret emalje 86).

Farmakokinetik i et klinisk perspektiv 
Fluorid optræder ofte i naturen som en del af kryolit eller alu-
miniumfluorid. Disse stoffer kan opløses i vand, hvorved fluo-
rid kan forekomme i vandet i vores undergrund og dermed også 
i mange fødeemner. Pga. geologiske forhold kan der være stor 
forskel i fluoridkoncentrationen i drikkevandet i Danmark. Næ-
sten intet forekommende vest for den jyske højderyg og med 
stigende koncentrationer mod øst. De højeste koncentrationer 
findes i Midt- og Sydsjælland og på Bornholm (7,8). Fødeemner 
som fisk og te har ofte højt indhold af fluorid.

Hvileplasmakoncentrationen hos mennesker er i gennem-
snit mellem 0,01 og 0,05 ppm fluorid, men øges ved indtag 
af fluoridholdige fødeemner. Når vi indtager fluorid ved fx at 
sluge noget tandpasta, absorberes det via mave-tarm-kanalen. 
Absorptionen er næsten 100 %, hvis fluortandpasta sluges på 
tom mave, og der optræder en peakkoncentration efter ca. 30 
minutter. Når fluorid sluges efter et måltid, er peakkoncen-
trationen lavere og forskudt tidsmæssigt (8). Dette er vigtigt, 
da specielt små børn faktisk sluger en stor del af tandpastaen, 
fordi de ikke kan spytte ordentligt ud. Der skal derfor anven-
des meget lidt tandpasta til små børn, og tandbørstningen bør 
foregå efter et måltid, da den absorberede mængde derved 
kan falde med ca. 40 %. Herved nedsættes risikoen for bl.a. 
udvikling af dental fluorose (se senere).

Når fluorid er absorberet til blodplasmaet, føres det rundt i 
legemet og kan evt. udfældes i forskellige organer. Resten (ca. 

50 %) elimineres ofte fra legemet, hvilket primært sker gen-
nem nyrerne. Det udfældede fluorid afsættes i første omgang i 
organer, hvor der er stor blodgennemstrømning, men 99 % af 
det fluorid, som er i legemet, ender i sidste ende i vores knog-
ler. Dette skyldes, at knogler ligesom tænder består af HAP, 
og fluorid kan derfor substituere hydroxylionen og danne FAP 
eller FHAP. Fluorid er bundet reversibelt til knoglevævet. Der-
for vil fald i plasmakoncentrationen over tid, fx hvis en person 
flytter fra et område med højt fluoridindhold til lavt fluorid-
indhold i drikkevandet, give anledning til et fald i fluoridkon-
centrationen (9).

Fluorid i tænder
Fluoridkoncentrationen i overfladeemalje er ret høj (2) ek-
sempelvis ca. 2.500 ppm, sv.t. at ca. 7 % af overfladeemaljen 
består af FAP/FHAP. I emaljen under overfladen er der kun 
ca. 50-100 ppm fluorid. Fluoridmængden er højere i dentinen 
specielt i den pulpale del. Den højeste koncentration findes i 
cementen. Forklaringen på den høje koncentration i dentin og 
cement er, at disse tandvæv formes kontinuerligt gennem hele 
livet. Forklaringen på, at fluoridkoncentrationen er højere i 
overfladeemalje end dybere i emaljen, er, at plasma med dets 
indhold af fluorid omgrænser tandkronen under emaljens dan-
nelse (præeruptivt), og at der sker en akkumulering af fluorid i 
overfladeemaljen posteruptivt som følge af demineralisering og 
remineraliseringsprocesser under tandens eruption (2-5).

Opbevaring og holdbarhed af stoffer
Ønskes oplysninger omkring indhold af fluorid, holdbarhed 
etc., anbefales det at læse indlægssedlen i produktets pakning 
eller læse deklarationen på flasken/pakningen. Se også Tabel 1, 
hvor kilden er angivet.

Indikationer og dosering
Tabel 1 viser de fluoridholdige produkter, som anvendes i Dan-
mark, dog med undtagelse af 2.800 ppm fluoridtandpasta, 
fluortabletter og fluorideret salt (med rødt i tabellen). Koncen-
trationen af fluorid er angivet i produkterne og anvendelsen. 
Det handler som nævnt om at have fluorid tilgængeligt i plak/
salivavæsken hele dagen. Derfor er basis: tandbørstning med 
1.100 ppm fluortandpasta for børn i alderen 0-3½ år, og er man 
ældre end 3½ år, bør 1.500 ppm fluoridholdig tandpasta bruges 
et par gange om dagen (1). For patienter i risiko for at udvikle 
caries, eller som har tidlige stadier af caries: caries dentalis 
progressiva superficialis, bør tandlæge/tandplejer applicere 
højfluoridprodukter som 2 % NaF, Duraphat eller Bifluorid 3-4 
gange om året (1,10,11). Anvendes der højfluoridprodukter, 
kan der  dannes CaF2 (1-5,11), der kan fungere som et depot 
af fluorid, som kan bevirke, at remineraliseringsgraden øges. 
Skyllevæsker, tyggegummi og 5.000 ppm fluoridtandpasta bør 
ordineres ved ekstremt cariesaktive patienter, men først efter 
at årsagen til den høje cariesaktivitet er analyseret. Her spiller 
hyposalivation en stor rolle.
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Produkt koncentration i ppm anvendelsesområde Holdbarhed

6 % Bifluorid®-lak (NaF/CaF2) 28.000 Lokal applikation i klinikken, 2-4 gange årligt Ca. 5 år, Plandent

5 % duraphat®-lak (NaF) 22.600 Lokal applikation i klinikken, 2-4 gange årligt Ca. 3 år, Colgate 

gel til skeer 0,2 %-1 % F- 2.000-10.000 Højrisikopatienter, dagligt eller hver uge Se produktet

2 % NaF-opløsning 9.047 Lokal applikation i klinikken, 2-4 gange årligt Ca. 2 år, Apotek

Tandpasta 5,0 mg F-/g 5.000 Tandbørstning 3 x daglig, højrisikopatienter Min. 4 år, Colgate

Tandpasta 2,8 mg F-/g 2.800 Tandbørstning 3 x daglig, højrisikopatienter Formodentlig 3-4- år

Tandpasta 0,15 % F- 1.500 Tandbørstning 2 x dagligt
3-4 år; dog Prorelief kun 

ca. 1 år if. Plandent

Tandpasta 0,10 % F- 1.100 Tandbørstning 2 x dagligt 3-4 år if. Plandent

0,10 % Fluor Protector 1.000 Lokal applikation i klinikken, 2-4 gange årligt Ca. 1,5-2 år, Plandent 

0,20 % NaF-opløsning 905 Hjemmeskylning, en gang pr. uge Ca. 2 år, Apotek

Tandpasta < 0,05 % < 500 Tandbørstning 2 x daglig 3-4 år if. Plandent

0,05 % NaF-opløsning 225 Hjemmeskylning, daglig Ca. 2 år, Apotek

Salt (bordsalt) 90-225 Populationsniveau Se på pakningen

drikkevand fra vandværk
0,0-1,4 naturligt  

forekommende i danmark
Populationsniveau (gennemsnit 0,3-0,4 ppm)

andre produkter Indhold i mg anvendelsesområde Holdbarhed

Tyggegummi 0,13-0,25 pr. stykke Højrisikopatienter, op til 6 stykker pr. dag Ca. 5 år, Apotek

Tabletter 0,25-0,75 pr. tablet Børn med højrisiko, maks. 1 mg fluorid daglig Se produktet

Fluoridholdige produkter til brug mod caries 

Tabel 1. Fluoridholdige produkter, deres koncentrationer i ppm, anvendelse og holdbarhed. 

Tabel 1. Fluoride containing products, their concentrations in ppm, use, and durability.

*Konfidensinterval

Fluoridprodukter antal studier PF (95 % cI*)

Tandpasta 70 24 (21-28)

Lak (duraphat etc) 3 40 (9-72)

geler 13 21 (14-28)

2 % NaF 3 26

Fluorid skyllevæsker 30 26 (22-29)

studier over fluoridholdige produkter og deres  
effekt på caries

Tabel 2. Cochrane-reviews over den cariesforebyggende fraktion 
(PF,%) ved brug af fluoridholdige produkter vs. Placebo (10,14).  

Tabel 2. The caries preventive fractions (PF, %) after use of the fluo-
ride-containing products versus placebo (10,14).

*Fluoridlak, fluoridgel eller fluoridskylning

Intervention kontrol antal studier PF (95 % cI)

overvåget  
tandbørstning

ikke overvåget 
tandb. 70 11 (4-18)

Tandbørstning  
2 x pr. dag

en gang  
pr. dag

70 14 (6-22)

1.450-1.500  
ppm fluorid

1.000-1.100 
ppm fluorid 69 8 (1-16)

Fluortandpasta  
+ lokal applik. F–*

Fluor- 
tandpasta 9 10 (2-17)

Forhold, der øger effekten af tandbørstning med  
fluortandpasta

Tabel 3. Forhold, der påvirker cariesforebyggende effekt af fluor-
tandpasta (15). Cariesreduktionen er udtrykt ved den forebyggende 
fraktion  (PF, %) med konfidensinterval.  

Tabel 3. Conditions, which influence the caries reducing effect 
from fluoridated toothpaste (15). The caries reducing effect is 
expressed by the caries preventive fraction (PF,%) and the con-
fidence interval. 
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evidensen for behandlingen
Der er udført en mængde studier over fluorids effekt på caries. 
De første studier undersøgte effekten over vandfluorideringsef-
fekt. Undersøgelser fra bl.a. Holland (12,13) tydede på, at når 
caries blev udtrykt i DMFT, kunne 1 ppm fluorid i drikkevandet 
versus 0,1 ppm halvere DMFT i aldersgruppen 8-18-årige. In-
kluderedes ikke kaviterede læsioner, var der på det niveau næ-
sten ingen forskel i carieserfaringen. Igen understreger dette, at 
fluorid, her i drikkevand, reducerer cariesprogressionshastig-
heden (5).

Tabel 2 viser resultater over den cariesforebyggende effekt, 
der er opnået i randomiserede kliniske undersøgelser med en 
studietid på omkring tre år. Som det fremgår, varierer antal-
let af studier, der indgår i analyserne, og også den cariesfore-
byggende effekt. Men man kan forvente en reduktion på den 
rigtige side af 25 % i DMFS, når fluorid indgår i produkterne, 
versus når fluorid ikke indgår.

I Tabel 3 ses det, at når 1) tandbørstning er overvåget i for-
hold til ikke overvåget, at når 2) tandbørstning foretages to 
gange om dagen frem for en gang, at når 3) der anvendes 1.450-
1.500 ppm fluortandpasta frem for 1.000-1.100 ppm fluortand-
pasta, og at når der foretages lokal applikation af fluorid, når 
det findes formålstjenligt, frem for ingen applikation, så kan 
der forventes en reduktion i DMFS på den rigtige side af 10 %.

Nye studier viser, at 5.000 ppm fluoridtandpasta har god 
effekt på at kontrollere krone- og rodcaries (16,17).

Kontraindikationer
Ingen, hvis man følger anbefalinger for brug af fluorider.

Lægemiddelinteraktioner
Fluors interaktioner med andre indholdsstoffer er ringe doku-
menteret, og for nuværende synes ingen interaktioner.

Bivirkninger
For høj indtagelse af fluorid under tændernes mineralisering 
specielt i alderen fra 0 til 3½ år (> 0,4 mg/kg/dag i længere 
tid (18)) kan give anledning til dental fluorose. Lette grader af 
dental fluorose ses som hvidlige pletter på tænderne, mens al-
vorligere grader viser sig som brunlige forandringer, hvor emal-
jeoverfladen også kan være brudt sammen lokalt (19). Dental 
fluorose kan være et kosmetisk problem, men giver ikke anled-
ning til øget cariesrisiko.

Natriumfluorid kan sammen med mavens saltsyre danne 
flussyre. Toksisk dosis peroralt er omkring 5 mg fluorid/kg 
legemsvægt (18). Symptomerne er bl.a. mavesmerter og op-
kastning. Ved mistanke om akut forgiftning på klinikken skal 
tandlægen sikre, at patienten tømmer ventriklen og drikker 
mælk. Ved alvorlige grader af forgiftning skal tandlægen ind-
lægge patienten på hospital.

Konklusioner og anbefalinger
Den overordnede regel for brug af fluorid i praksis er at mak-

simere effekten over for caries og minimere bivirkninger, som 
er dental fluorose og forgiftning. I otte områder i Danmark er 
fluoridkoncentrationen i drikkevandet over 1 ppm (7,8). Tand-
plejepersonalet er i disse områder bekendt med dette og rådgi-
ver børn og deres forældre i brug af fluorid med dette in mente.  
Rådgivningen fokuserer på at begrænse mængden af fluortand-
pasta, men brug relativt høj fluoridkoncentration.

I Danmark har vi valgt at fokusere på tandbørstning og 
brug af fluortandpasta som vores basis for at kontrollere 
sygdommen caries (20) og ikke systemisk indgift af fluorid 
som tabletter eller ved kunstigt at fluoridere drikkevandet, 
bordsalt eller mælk. Diagnosticerer tandlæger eller tandple-
jere caries eller risiko for cariesudvikling hos deres patienter, 
appliceres højfluoridprodukter som 2 % NaF eller Duraphat lo-
kalt på tænderne. Herved skabes et depot af fluorid, som kan 
hjælpe til med at reducere cariesprogressionshastigheden. 
Patienter med meget høj cariesaktivitet, især hvis en analyse 
viser, at der er hyposalivation, bør anbefales at børste tænder 
med 5.000 ppm fluoridtandpasta. 5.000 ppm fluoridtandpasta 
er receptpligtig i Danmark.

Guidelines for brug af fluorid
Hjemmebrug
•   Børn op til ca. 10 år bør hjælpes med tandbørstning, hvilket 

skal foregå 2 x dagligt og med brug af fluortandpasta. Frem 
til 3½-årsalderen bør der bruges tandpasta med 1.000-
1.100 ppm fluorid i en begrænset mængde svarende til bar-
nets lillefingernegl pr. dag. Disse tiltag for at nedsætte risi-
koen for at udvikle dental fluorose. Fra 3½-årsalderen bør 
der børstes tænder med 1.450-1.500 ppm fluoridtandpasta, 
stadig i mængder svarende til barnets lillefingernegl.

•   Fra  seksårsalderen  og  frem  bør  der  børstes  tænder  med 
1.450-1.500 ppm fluorid efter følgende 1-2-2-regel: (1 cm 
≈ 0,5 g) tandpasta på tandbørsten, børst i 2 minutter og 2 
gange pr. dag (før/efter morgenmad og før nattesøvn). Der 
bør bruges en lille smule vand til at skylle efter med, hvor-
efter der spyttes ud. Reglen kan udvides til 2-2-2 for voksne 
patienter

Fluoridforbindelser er de væ-
sentligste medikamenter i 
forbindelse med forebyggelse 
af caries. i danmark har man 
valgt at anvende fluorider 
lokalt i forbindelse med cari-
eskontrol frem for systemisk 

anvendelse. Anvendes fluor-
forbindelse såvel i hjemme-
tandplejen som professionelt 
efter forskrifterne, er det uden 
risiko for bivirkninger og uhen-
sigtsmæssige interaktioner 
med andre stoffer.  

kLINIsk reLevaNs 
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Professionelt
•   Fluoridlak eller 2 % NaF-opløsning appliceres lokalt mindst 

2 gange om året på cariesaktive patienter eller på patienter, 
der er i høj risiko for udvikling af caries og dette uanset alder.

•   Andre højfluoridprodukter bør kun anvendes eller applice-
res efter en grundig risikovurdering.

Use of fluoride vehicles in dental practices

Fluoride has a positive effect on caries by reducing the pro-

gression rate. The aim of this paper is to describe what fluoride 

is, how it works on caries, and what kind of products can be 

used at home as well as professionally. In Denmark we have 

choosen to focus on toothbrushing using fluoridated toothpaste 

as basis for controlling caries, rather than encourge systemic 

intake of fluoride from tablets, or by artificially fluoridating the 

drinking water, the table salt or the milk. Professionally we use 

local applications of high fluoride products as 2% NaF solution 

or Duraphat, because this creates calcium fluoride, which act as 

a depot of fluoride for several months. The paper finishes with a 

short guideline for use of fluorides.
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Anvendelsen af botulinum toxin (BTX) er i de 
senere år øget betydeligt, ikke mindst på grund 
af stigende kosmetisk brug. BTX hæmmer 
frigørelsen af acetylcholin fra kolinerge nerve-
ender. den nedsatte afgivelse af disse stoffer 
reducerer signalerne fra nervesystemet til mus-
kler eller kirtler, således at muskelkontraktion 
og sekretion mindskes.  generelle indikationer 
for medicinsk, ikke-kosmetisk behandling med 
BTX er blefarospasmer, hemifaciale spasmer, 
torticollis, dystoni, dysfoni, fokal spasticitet 
som følge af cerebral parese og slagtilfælde, 
svær hyperhidrose samt senest analfissurer 
og overaktiv urinblære. der er også lidelser og 
tilstande, som involverer tand-, mund- og kæ-
beregionen, som kan afhjælpes eller lindres ved 
BTX-injektioner, som oromandibulær dystoni, 
smertevoldende masseterhypertrofi, Freys syn-
drom og svær hypersalivation. det er primært 
læger med bestemte specialer, der har tilladel-
se til at anvende præparatet, men det er vigtigt 
at vide, hvornår det kan være relevant at henvi-
se, så patienterne får bedst mulige behandling.  

Botulinum toxin – et 
lægemiddel af potentiel 
interesse for tandlæger

absTracT Botulinum toxin  
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 Botulinum toxin (BTX) er et neurotoxin og anses for 
at være et af verdens giftigste stoffer. Det dannes af 
den  anaerobe  bakterie  Clostridium  botulinum,  der 
typisk vokser i kontaminerede og forkert opbeva-

rede eller dårligt tilberedte fødevarer. Indtagelse af toxinet og 
absorption fra tarmkanalen medfører botulisme (pølseforgift-
ning), hvor lammelse af muskelfunktionen i mellemgulvet og 
brystkassen uden behandling medfører åndedrætsorgansvigt 
og kvælningsdød. I midten af sidste århundrede opdagede 
man, at intramuskulær indsprøjtning af selv en meget lille 
dosis BTX kunne lamme muskelfunktionen lokalt i flere må-
neder. Herefter begyndte man at anvende toxin til medicinsk 
brug. I første omgang for at afhjælpe strabismus (skelen) og 
blefarospasmer (ukontrolleret blinken og øjenknibninger), se-
nere til behandling af muskler med langt bredere indikation, 
og nu anses injektioner med BTX for rynker for at være den 
mest almindelige kosmetiske behandling i USA. Anvendel-
sen af BTX er i de senere år øget betydeligt, ikke mindst på 
grund af det stigende kosmetiske brug. Ud over behandling af 
muskler anvendes BTX også mod hyperhidrose (øget svedpro-
duktion) og hypersalivation (savlen) samt analfissurer (rifter 
i endetarmen) og overaktiv urinblære. Herudover forskes der 
i BTX’ muligheder med hensyn til smertebehandling, herun-
der hovedpine og migræne (1). Endelig har det været frygtet, 

at toxinet kunne anvendes til biologisk krigs-
førelse eller bioterrorisme, men dertil kræves 
anaerobe dyrkningsforhold og stor mikrobiolo-
gisk ekspertise ved fabrikationen. Samtidig er 
BTX ustabilt, og dets effekt reduceres, når det 
kommer i forbindelse med luften. For at virke 
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skal det derfor være i tæt kontakt med kroppen, og effekten er 
mindre, hvis det indåndes end gives intravenøst.

Virkemåde og dosering  
BTX er et polypeptid med en tung og en let kæde, som er bun-
det sammen med en disulfid-bro. Den tunge kæde binder sig til 
protein- og lipidmolekyler på de perifere kolinerge nerveender. 
Den enzymatisk aktive lette kæde transporteres ind i cytoplas-
maet og blokerer vitale proteiner i det cellulære enzymsystem 
(SNARE), der er ansvarlig for fusionen mellem de acetylchol-
inholdige vesikler og cellemembranen, således at frigørelsen 
af acetylcholin hæmmes. Med nedsat eller blokeret afgivelse 
af disse signalstoffer reduceres signalerne fra nervesystemet til 
muskler eller kirtler. Dette resulterer for muskelfibrenes ved-
kommende i, at de bliver funktionelt denerveret, og der opstår 
hæmning af muskelkontraktionerne og parese. Latenstiden 
for fuld virkning efter injektion af BTX er omkring en uge, 
og effekten er bedst inden for den første 1½ måned (2). Den 
neuromuskulære transmission regenererer langsomt, muskel-
funktionen gendannes, og effekten ophører efter 3-6 måneder. 
Hæmning af acetylcholinafgivelsen fra de postganglionære 
parasympatiske nerveender i spytkirtlerne og den resulterede 
påvirkning af spytsekretionen har et lignende forløb (3).

For nærværende er det generelt kun læger med speciale i 
dermatologi, klinisk neurofysiologi, neurologi, oftalmologi, 
plastikkirurgi samt fagpersoner med specialtilladelse fra Sund-
hedsstyrelsen, der må udføre behandlingerne. BTX anvendes 
primært til lokalbehandling som perifert neuromuskulært 
blokerende middel (4). Der er flere typer BTX, men som læ-
gemiddel er det type A (BTX-A: Botox, Dysport, Xeomin) og B 
(BTX-B: Neurobloc), der anvendes, og der er ikke rapporteret 
sikre kliniske forskelle på effekten af de forskellige præpara-
ter ved muskelbehandling. Der kan være en risiko for at ud-
vikle antistoffer og immunitet ved gentagne behandlinger med 
samme type BTX. Der bør derfor gå mindst 12 uger mellem 
behandlingerne. Hvis patienten udvikler resistens mod den 
ene type BTX, således at behandlingen bliver virkningsløs, kan 
den anden forsøges. I lægemidlerne indgår også hjælpestoffer, 
som varierer fra præparat til præparat. For BTX-A er de humant 
albumin samt sukrose, laktose eller natriumchlorid og for BTX-
B humant albuminet, dinatriumsuccinat, natriumacetyltrypt-
ophanat, natriumcaprylat og natriumchlorid (4). 

Dosering af BTX for enkelte muskler eller kirtler angives 
i (muse)enheder, målt som LD50 ved intraperitoneal injek-
tion i mus, og dosis tilpasses musklens eller kirtlens størrelse. 
I modsætning til andre lægemidler med samme aktive ind-
holdsstof er der ingen direkte overensstemmelse mellem do-
seringsenhederne for de forskellige præparater. Således kan 
der afhængigt af præparaterne være op til 50 ganges forskel 
i antallet af enheder for den samme behandling. Den anbefa-
lede dosis er således specifik for de enkelte præparater og kan 
derfor ikke overføres fra det ene præparat til det andet. Lige-
gyldigt hvilket præparat man anvender, er behandling med 

BTX umiddelbart en dyr behandling. Alene medicinudgif-
terne til behandling af en enkelt tyggemuskel eller spytkirtel 
kan nemt beløbe sig til omkring 1.000 kr., altså et betydeligt 
beløb, ikke mindst når der gerne er flere muskler/kirtler, der 
skal behandles, samt at behandlingerne typisk skal gentages 
3-4 gange årligt. Omvendt gør den lange virkningsvarighed på 
omkring 100 dage, at den daglige behandlingspris gennem-
snitligt kun ligger på ca. 30 kr.

Opbevaring, klargøring og holdbarhed
BTX forhandles i hætteglas som et hvidt, lugtfrit pulver til op-
løsning i isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. Herefter 
kan opløsningen opbevares klar til brug fra nogle få timer til et 
helt døgn i køleskab. Overskydende injektionsvæske i kanyler, 
sprøjter og hætteglas anbefales inaktiveret med 1 % hypochlo-
ritopløsning, inden det bortskaffes. Imidlertid er det dog sådan, 
at toxinet inaktiveres efter få timer ved stuetemperatur.  

Indikationer og evidens 
Generelle indikationer for medicinsk, ikke-kosmetisk behand-
ling med BTX er blefarospasmer, hemifaciale spasmer, torticol-
lis (ufrivillig halsdrejning), dystoni (ufrivillige spændinger/
spasmer i ellers raske muskler udløst af funktionsændringer 
i det centrale nervesystem, som kan resultere i abnorme be-
vægelser og stillinger af kropsdele), spastisk dysfoni (dystoni 
i stemmelæber), fokal spasticitet (konstant forhøjet muskel-
spænding på grund af nedsættelse af hæmmende reflekser, 
uhensigtsmæssigt bevægelsesmønster og abnormt øget mod-
stand ved passive bevægelser) som led i cerebral parese eller 
følge af slagtilfælde samt svær hyperhidrose, analfissurer og 
hyperaktiv blære (4).

Der er også lidelser og tilstande, som involverer tand-, 
mund- og kæberegionen, som kan afhjælpes eller lindres ved 
BTX-injektioner. Det drejer sig især tilstande, der involverer 
tyggemusklerne.

Oromandibulær dystoni 
Oromandibulær dystoni er en fokal bevægelsesforstyrrelse 
i kæbe, tunge og mund fx i form af tvangsåbning og lukning, 
gumlebevægelser og ufrivillige mund- og tungebevægelser. 
Denne type dystoni hæmmer ansigtsmimikken samt tygge-, 
synke- og talefunktionen. Den nedsætter livskvaliteten og kan 
medføre vægttab, social isolation og depression. Når den oro-
mandibulære dystoni optræder sammen med blefarospasmer, 
anvendes betegnelsen kraniel dystoni, også kendt som Meiges 
syndrom (2). Overraskende nok giver den dystone muskelak-
tivitet og de ofte meget kraftige kontraktioner sjældent mu-
skelsmerter, selvom der kan være en fornemmelse af træthed 
hos disse patienter. Imidlertid kan der, når underkæbens åbne-
muskler er involveret, forekomme overbelastning og habituelle 
luksationer af kæbeleddene, ligesom dystoni af lukkemuskler-
ne kan traumatisere læber, kind, tunge og processus alveolaris 
(5). Samtidig vil den stadige kæbeaktivitet dagen igennem ofte 



resultere i stort tandslid, frakturering af tænder og restaurerin-
ger (Fig. 1) samt usikkert sammenbid, som giver protesebesvær 
og store behandlingsmæssige problemer. Behandlingen kan 
ikke fjerne dystonien, men hæmmer styrke og omfang. BTX an-
ses for at være en sikker og effektiv behandling af tyggemusk-
lerne, også vurderet over en periode på 10 år (6). I detaljerede 
rapporter om små patientgrupper har BTX vist sig at kunne for-
bedre funktionen væsentligt ikke bare ved dystoni (2,7), men 
også ved spasticitet (8). Der fi ndes ingen Cochrane-reviews el-
ler metaanalyser over behandlingerne, formodentlig fordi disse 
lidelser er relativt sjældne.

Masseterhypertrofi  med smerter 
Masseterhypertrofi  med smerter er en lidelse, som også kan 
behandles med tilfredsstillende effekt med intramuskulære 
BTX-injektioner (9). Benign masseterhypertrofi  er karakterise-
ret ved en blød og undertiden smertefuld hævelse tæt på kæ-
bevinklen. Ætiologien er ofte usikker, men kan være relateret 
til søvnbruksisme. Ved BTX-behandlingen opnås reduktion af 
smerter, volumen og aktivitet af m. masseter (Fig. 2), og den 
er langt mindre invasiv end den kirurgiske korrektion, man 
ofte har anvendt af kosmetiske årsager. Samtidig synes BTX-
behandlingen at kunne reducere muskelsmerter og hyppighed 
af perioder med bruksisme under søvn (10).

Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion
Temporomandibulære funktionsforstyrrelser eller dysfunktion 
(TMD) omfatter en række afvigende eller patologiske tilstande 
i tyggemuskler og kæbeled, hvor fællesnævneren er orofaciale 
smerter og hæmmet kæbefunktion (11). I modsætning til de 
ovenfor nævnte lidelser synes BTX-behandling ikke at have 
nogen væsentlig rolle i forbindelse med TMD og muskulær 
spændingshovedpine, og der mangler i det hele taget evidens 
for virkningen af BTX mod de fl este orofaciale smertetilstande 
(12,13).

Freys syndrom
Freys syndrom (gustatorisk sveden) er karakteriseret ved rød-
me, varmefornemmelse og svedsekretion på kinden i forbin-
delse med fødeindtagelse og stimulation af spytsekretionen. Til 
nøjere diagnostik og lokalisering foretages Minors jod-stivelses-
test. Tilstanden kan opstå måneder til år efter parotidektomi el-
ler traumer i området. Den skyldes formentlig en fejlinnerva-
tion af de overskårne parasympatiske, sekretoriske nerver til 
kirtelvævet, som vokser over i sympatiske tråde til svedkirtler 
og kar i huden. Injektion med BTX i det affi cerede hudområde 

Fig. 1. excessivt tandslid hos en 68-årig kvinde med Meiges 
syndrom og kraftige ufrivillige kæbebevægelser dagen igen-
nem.

Fig. 1. Excessive tooth wear in a 68-yr woman with Meige’s 
syndrome and forceful involuntary jaw movements all day 
long.

Tandslid som følge af oromandibulær dystoni

Fig. 2. effekt af en serie intramuskulære injektioner med bo-
tulinum toxin (BTX angivet med pile, 30 enheder Botox®) ved 
smertefuld bilateral masseterhypertrofi  forbundet med søvn-
bruksisme hos en 26-årig mand. Bilaterale registreringer fra 
m. masseter af muskelsmerte (subjektiv vurdering på visuel 
analog skala), muskeltykkelse (målt med ultralydscanning) og 
maksimal muskelaktivitet (målt ved elektromyografi  med over-
fl adeelektroder), relateret til værdierne før behandling (100 %).

Fig. 2. Effect of a series of intramuskular injections with bo-
tulinum toxin (BTX indicated by arrows, 30 units Botox®,) on 
painful bilateral masseter hypertrophy associated with sleep 
bruxism in a 26-yr man. Bilateral recordings from m. masse-
ter of muscle pain (subjective assessment on visual analogue 
scale), muscle thickness (measured by ultrasound scanning) 
and maximal muscle activity (measured by electromyography 
with surface electrodes), related to the values before treat-
ment (100 %).
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har i fl ere år været standardprocedure (14) og er kendt også in-
den for tandlægeverdenen (15,16). 

Hypersalivation 
Hypersalivation eller svær savlen er et problem hos patienter 
med progressive neurodegenerative lidelser som Parkinsons 
sygdom og amyotrofi sk lateral sklerose (17) og ved forskellige 
hjerneskader som fx cerebral parese. Den kan imidlertid også 
være medicininduceret, specielt ved indtagelse af clozapin som 
anvendes som antipsykotikum og ved visse bevægelsesforstyrrel-
ser. Savlen skyldes i de fl este tilfælde overløb af ophobet spyt 
i mundhulen på grund af nedsat synkefunktion, som det ses 
hos nogle af de neurologiske patienter, snarere end stærkt øget 
spytsekretionshastighed. Tilstanden kan skabe både sociale og 
medicinske problemer, idet spyttet kan blive aspireret eller gøre 
læber, hage, hals og tøj våde (3). Problemerne mindskes hos 
mange (Fig. 3) ved intraglandulære BTX-injektioner i gl. sub-
mandibularis eventuelt suppleret med gl. parotis (18,19), men 
kliniske erfaringer tyder på, at behandlingerne nøje skal tilpas-
ses den enkelte patient med henblik på dosis og valg af kirtler, 
der skal behandles.

Specielle patientsituationer 
Ud over de nævnte tilstande kan BTX være en hjælp i helt spe-
cielle patientsituationer. Bidsår i tunge, læber og kinder kan fore-

komme hos demente eller retarderede personer efter utilsigtede 
og ufrivillige sammenbidninger (Fig. 4). Beskyttelsesskinner vil 
som regel ikke kunne benyttes, fordi de bides i stykker eller splin-
tres, men intramuskulære injektioner kan dæmpe sammenbids-
kraften og dermed mindske muligheden for svære læsioner.

Hyppige kæbeledsluksationer kan hos enkeltpersoner give 
alvorlige problemer og indebære hyppige henvendelser til 
sundhedsvæsenet. Årsagerne til luksationerne kan variere fra 
neurologiske lidelser til hypermobilitet og tidligere kæbetrau-
mer. Er tilstanden stærkt generende og tilmed smertefuld, kan 
BTX-injektioner i m. pterygoideus lateralis uni- eller bilateralt 
medføre rimelig ro i en længere periode (20).

Kontraindikationer, forsigtighedsregler og 
lægemiddelinteraktioner 
Infektion ved det påtænkte injektionssted er kontraindikation 
for behandling. BTX bør heller ikke anvendes ved graviditet 

Lægemidlet botulinum toxin 
(BTX) og dets kosmetiske ef-
fekt er kendt af de fl este. de 
medicinske behandlingsmu-
ligheder med BTX, der invol-
verer lidelser i tand-, mund- 
og kæberegionen, er derimod 
mindre velkendte. BTX-injek-
tioner kan fx afhjælpe lidelser 
som oromandibulær dystoni, 

smertevoldende masseter-
hypertrofi , Freys syndrom og 
svær hypersalivation. det er 
primært læger med bestemte 
specialer, der har tilladelse til 
at anvende præparatet, men 
det er vigtigt at vide, hvornår 
det kan være relevant at hen-
vise, så patienterne får bedst
mulige behandling.

kLINIsk PersPekTIv savlen behandlet med botulinum toxin

Fig. 3. effekt af intraglandulære injektioner med botulinum 
toxin (BTX angivet med pil, 25-40 enheder Botox® i gl. parotis 
og 15-30 enheder i gl. submandibularis i begge sider tilpasset 
sværhedsgrad) ved svær savlen hos 15 patienter med neu-
rodegenerative lidelser (17). Subjektiv vurdering af savlen på 
visuel analog skala (VAS) og ustimuleret sekretionshastighed 
af helspyt, relateret til værdierne før behandling (100 %).

Fig. 3. Effect of intraglandular injections with botulinum toxin 
(BTX indicated by the arrow, 25–40 units Botox® into the pa-
rotid and 15–30 units into the submandibular gland on both 
sides, adjusted according to the rate of salivation) in severe 
drooling in 15 patients with neurodegenerative diseases (17). 
Subjective assessment of drooling on visual analogue scale 
(VAS) and unstimulated whole saliva fl ow rate, related to the 
values before treatment (100 %).
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Fig. 4. Læbetraume efter ufrivillig sammenbidning hos en 16-
årig pige med cerebral parese.

Fig. 4. Lip trauma after involuntary bite in a 16-yr girl with 
cerebral palsy.
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eller amning. Ved behandling af patienter i antikoagulantia-
behandling eller med sygdomme, der medfører neuromusku-
lær transmissionsdefekt og udtrætning af skeletmuskulatur fx 
myasthenia gravis, skal der udvises stor forsigtighed og nøje 
opsyn. Det samme gælder for muskler, der er svækkede eller 
udviser atrofi. Det skal endvidere bemærkes, at bloddonorer, 
der behandles med BTX, ikke må tappes i ugen efter injektioner, 
dvs. syv døgns karantæne. 

Der kan ses interaktion ved behandling med antibakterielle 
midler som aminoglykosid (Gentamicin), som har en neuromu-
skulært blokerende effekt. Når der samtidig anvendes et peri-
fert neuromuskulært blokerende middel som BTX, forstærkes 
denne virkning og kan medføre apnø.

Bivirkninger
Der kan forekomme lokal ømhed, ubehag og blødning omkring 
indstiksstedet samt eventuelt feber og influenzalignende symp-
tomer, men bivirkningerne er reversible og kortvarige (hyppigst 
den første uge efter injektionerne). I øvrigt varierer bivirknin-
gerne i forhold til lokalisationen af behandlingen. Således er de 
fx hyppigere ved injektion af m. pterygoideus lateralis end m. 

masseter på grund af de anatomiske forhold. Generelle bivirk-
ninger er meget sjældne, da stoffet indgives lokalt og ikke spre-
des med blodbanen som fx tabletmedicin. De kan omfatte ud-
talt muskelsvaghed, dysfagi og aspirationspneumoni på grund 
af spredning af BTX væk fra administrationsstedet. Ved opstå-
ede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående sø-
ges lægehjælp. Sådanne bivirkninger kan almindeligvis undgås, 
hvis injektionerne gives under vejledning med elektromyografi 
eller ultralydscanning.

Konklusioner og anbefaling 
Det er væsentligt, at tandlæger kender til, hvilke lidelser der kan 
lindres med BTX. Dette gælder også, selvom det for nærværen-
de primært er læger med bestemte specialer, der har tilladelse 
til at foretage denne type behandling. Hvis det på ovennævnte 
indikationer skønnes relevant, at BTX vil være den bedst mulige 
behandling for en patient, kan der henvises til Neurofysiologisk 
klinik, Neurologisk afd., Bispebjerg Hospital i Region Hovedsta-
den, som har landsfunktion for oromandibulære dystonier. Der 
kan også henvises til Neurologisk afdeling, Aarhus Universitets-
hospital. Begge dele kan eventuelt ske via patientens egen læge. 

absTracT (eNgLIsH)

Botulinum toxin – a drug with potential interest for dentists

Therapy with botulinum toxin (BTX) has increased significantly in 

the last number of years, especially due to growing cosmetic use. 

BTX reduces the release of acetylcholine from cholinergic nerve 

endings. The reduced or blocked release of these transmitters 

diminishes the signals from the nervous system to muscles and 

glands thereby decreasing muscle contraction and secretion. 

General indications for medical, non-cosmetic treatment with 

BTX are blepharospasms, hemifacial spasms, torticollis, spa-

stic dysphonia and other dystonias, focal spasticity, and severe 

hyperhidrosis. Recently anal fissures and hyperactive urinary 

bladder problems have also been alleviated by BTX.  There are 

also diseases and conditions involving the teeth, mouth and jaw 

region that may be alleviated or relieved by BTX injections, for 

example, oromandibular dystonia, painful masseter hypertrophy, 

Frey’s syndrome and severe hypersalivation. At present, only 

consultants in certain specialties are allowed to use the drug, but 

it is important to know when it is relevant to make a referral to 

ensure that patients receive the best treatment.
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de eksisterende anbefalinger for behandling af 
mundtørhed og hyposalivation er i vid udstræk-
ning empiriske, idet erfaringsgrundlaget fra ran-
domiserede interventionsstudier af høj kvalitet 
er begrænset. desuden er langtidseffekten af 
de forskellige lokalbehandlinger, herunder ef-
fekten på tandsubstans og mundslimhinde, 
ikke videnskabeligt belyst.  
Behandling af den mundtørre patient kan bestå 
i spyterstatningsmidler eller, hvis patienten har 
resterende funktionelt spytkirtelvæv, produkter 
til stimulation af spytsekretionen. denne stimu-
lation kan foregå enten lokalt i mundhulen eller 
via systemisk påvirkning. 
Spyterstatningsmidlerne er som oftest vand- 
eller oliebaserede og tilsat elektrolytter. derud-
over er der tilsat stoffer, som øger viskositeten, 
samt stoffer, der fx virker antibakterielt eller bak-
teriehæmmende. enkelte produkter indeholder 
desuden bovint colostrum, der indeholder en 
række proteiner, der også findes i humant spyt.  
Lokal stimulation af spytsekretionen foregår 
ved tilførsel af gustatoriske og mekaniske sti-
muli. i princippet vil alle typer af bolsjer, tygge-
gummi, sugetabletter og pastiller således have 
en stimulerende effekt. i relation til risikoen for 
at udvikle caries, der er forhøjet hos den mund-
tørre patient, er det dog væsentligt at anbefale 
produkter uden sukker. Ligesom produktets 
indhold af syre og dermed det erosive poten-
tiale er af betydning i forhold til udviklingen af 
dentale erosioner. 
Systemisk stimulation af spytsekretionen er en 
specialistopgave, der bør foregå i samråd med 
patientens læge.

Hvordan kan mundtørhed 
lindres og spytsekretion 
stimuleres?

absTracT Midler til lindring  
af mundtørhed  
og stimulation af  
spytsekretion
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 Behandling af mundtørhed (xerostomi) og nedsat spyt-
sekretion har til formål at genoprette befugtningen i 
mundhulen enten ved stimulation af eventuel residual-
kapacitet i spytkirtelvævet og/eller ved direkte tilførsel 

af fugt. Xerostomi og nedsat spytsekretion kan skyldes lokal oral 
sygdom, systemiske sygdomme (Tabel 1) og/eller den farmako-
logiske behandling af disse (1). Før behandling af den mundtørre 
patient er det væsentligt, at årsagen til patientens mundtørheds-
gener og nedsatte spytsekretion så vidt muligt er udredt. Mulig-
hederne for at ændre selve årsagen til spytkirteldysfunktionen 
vil ofte være begrænsede, hvilket skærper relevansen af at lindre 
mundtørhedsgener og kontrollere/behandle øvrige orale konse-
kvenser af nedsat spytsekretion med det formål at bevare bedst 
mulig oral sundhed og forbedre patienternes livskvalitet.

Det er afgørende for behandlingsvalget at klarlægge, om der 
eksisterer funktionelt spytkirtelvæv. Ved at udføre sialometri 
for både den ustimulerede og den stimulerede helspytsekretion 
er det muligt at bestemme, om patienten kan øge spytsekre-

tionen ved stimulation. Måling af den ustimu-
lerede spytsekretion udføres med den såkaldte 
”afløbsmetode” (2), hvor patienten lader sit spyt 
løbe/dryppe ned i et forvejet bæger (gram med 
to decimaler) i 15 minutter. Efter de 15 minut-
ter vejes bægeret igen, og differencen mellem 

emneOrd

Xerostomia;  
hyposalivation; 
therapy; saliva, 
artificial; saliva, 
stimulants 
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de to målinger giver mængden af spyt i gram pr. 15 minutter 
svarende til ml pr. 15 minutter. Patienten må ikke ryge, drikke, 
spise eller have børstet tænder, minimum en time før målingen 
foretages. Den stimulerede helspytsekretion måles på tilsva-
rende vis og måles under standardiserede forhold som den tyg-
gestimulerede helspytsekretion ved tygning på 1 gram paraffi n 
i 5 minutter. I klinikken kan fx anvendes et almindeligt stykke 
sukkerfrit tyggegummi med smag, da formålet med målingen 
blot er at undersøge, om spytmængden kan øges ved stimu-
lation. Når evnen til stimulation er intakt, er det relevant at 
rådgive om både spytstimulerende og mundtørhedslindrende 
præparater, mens patienter uden funktionelt spytkirtelvæv kun 
vil have gavn af mundtørhedslindrende præparater. Det er des-
uden relevant at måle patientens spytsekretion over tid for at 
følge progressionen i tilstanden. Tilsvarende er det væsentligt 

at registrere den subjektive oplevelse af mundtørhed, fx patien-
tens symptomer, samt vurdering af mundtørhedsfølelsen på en 
visuel analog skala (Fig. 1). Disse registreringer er nødvendige 
for at kunne vurdere effekten af behandling.

Inden selve behandlingen med spytstimulerende og/eller 
mundtørhedslindrende præparater bliver iværksat, bør patien-
ten informeres indgående om sammenhængen mellem nedsat 
spytsekretion og risikoen for at udvikle orale sygdomme samt 
rådgives om, at rygning og indtagelse af kaffe, te og alkohol i 
store mængder kan forværre mundtørhedsfornemmelsen (3). 
Tilsvarende bør patienten opfordres til at drikke rigeligt (ca. to 
liter i døgnet), så ikke dehydrering er en medvirkende faktor til 
fornemmelsen af mundtørhed. Øget profylakse i form af instruk-
tion i grundig tandbørstning med fl uortandpasta, hyppig regel-
mæssig professionel tandrensning og kontrol hos tandlæge/

Årsager til xerostomi og nedsat spytsekretion 

sygdomsgruppe eller tilstande eksempler

Kroniske infl ammatoriske bindevævssygdomme Sjögrens syndrom

Endokrine sygdomme
Diabetes mellitus
Hypothyroidisme

Infektionssygdomme HIV/AIDS

Neurologiske sygdomme Parkinsons sygdom

Spiseforstyrrelser Anorexia nervosa

Cancer-associerede forstyrrelser
Strålebehandling i hoved-hals-regionen
Cancerkemoterapi
Fremskreden cancer/terminalt syge patienter

Tabel 1. eksempler på systemiske sygdomme og tilstande med hyppig forekomst af nedsat spytsekretionshastighed og xerostomi 
(fl ere eksempler ref. 1).

Table 1. Examples of systemic diseases and conditions where decreased salivary secretion and xerostomia is commonly experienced (for 
more examples ref. 1). 

Visuel analog skala (VAs) til måling af mundtørhed 

Fig. 1. Visuel analog skala til måling af den subjektive fornemmelse af mundtørhed. Patienten markerer den aktuelle fornemmelse af 
mundtørhed med en streg eller et kryds på skalaen, der er gradueret fra den situation, hvor patienten ikke har mundtørhedsfølelse (0 
mm) til den værst tænkelige mundtørhed (100 mm).
  
Fig. 1. Visual analogue scale for measurement of the subjective feeling of dry mouth. The patient marks the actual sense of oral dryness 
with a cross or a line on the scale that is graded from the situation where the patient feels no oral dryness (0 mm) to the situation, where 
the patient can’t think of any worse sense of oral dryness (100 mm).

Jeg kan ikke forestille mig 
at have værre mundtørhed

Jeg føler mig ikke 
tør i munden
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tandplejer og kostvejledning indgår også som en del af behand-
lingen af disse patienter. Endelig vil det ved medicininduceret 
hyposalivation og xerostomi være relevant at tage kontakt til 
patientens læge med henblik på vurdering af mulighederne for 
ændring i patientens medicinindtag (3).

Eksisterende anbefalinger for behandling af xerostomi/hy-
posalivation er i vid udstrækning empiriske, idet viden fra ran-
domiserede interventionsstudier af høj kvalitet er begrænset. 
Dette bekræftes i et Cochrane-review publiceret i 2011, der om-
handler lokalbehandling af xerostomi, som netop konkluderer, 
at der ikke er tilstrækkelig evidens for effekten af lokalbehand-
ling af xerostomi med sugetabletter, mundsprays, mundgeler, 
skyllevæske og tyggegummi (4). Om end evidensen fra rando-
miserede interventionsstudier af høj kvalitet er mangelfuld, er 
forsøgsvis brug af en eller anden form for spyterstatningspræ-
parat og/eller lokal stimulation af spytsekretionen ofte eneste 
alternativ til afhjælpning af mundtørhed. I praksis vil man såle-
des erfare, at nogle patienter vil have gavn af disse produkter, 
andre vil ikke.

I det følgende beskrives en række spyterstatningspræpara-
ter til lindring af mundtørhed samt præparater til henholdsvis 
lokal og systemisk stimulation af spytsekretionen med fokus på 
virksomme indholdsstoffer.

Lindring af mundtørhed med spyterstatning
Der findes talrige kommercielt tilgængelige spyterstatningspro-
dukter, hvoraf flere kan erhverves i håndkøb på danske apote-
ker, mens andre kan rekvireres fra internetbaserede forretnin-
ger (Faktaboks 2).

Fugtende spyterstatningsprodukter lindrer xerostomi, om-
end kortvarigt, hvilket nødvendiggør hyppig applikation af 
spray, mundskyl og/eller gel på mundslimhinden (5,6). Dette 
er i overensstemmelse med konklusionen i det førnævnte sy-
stematiske Cochrane-review omhandlende lokalbehandling af 
xerostomi (4) (Faktaboks 3).

Virksomme indholdsstoffer i spyterstatningsprodukter
Spyterstatningsprodukterne er som oftest vandbaserede og tilsat 
elektrolytter (fx natrium, kalium og klorid), som tilnærmelses-
vist svarer til indholdet i naturligt spyt. Derudover kan der være 
tilsat stoffer, der øger viskositeten, som eksempelvis carboxy-
methylcellulose (7), hydroxypropylmethylcellulose, hydroxy-
ethylcellulose, polyglycerylmethacrylat (8), polyethylenoxid, 
xanthangummi (9) eller mucin (10,11). De fleste patienter skal 
ofte vænne sig til den viskøse konsistens i disse spyterstatnings-
produkter. Dertil kan der være tilsat ingredienser, der virker 
smørende og vandbindende (glycerol og propylenglycol) samt 
overfladespændingsnedsættende. Spyterstatningsprodukterne 
kan også være oliebaserede, fx på hørfrø- (12), oliven- (13) el-
ler rapsolie. Der kan være tilsat enzymer med antibakterielle 
eller bakteriehæmmende funktioner svarende til dem, der fore-
kommer naturligt i spyt, fx laktoferrin (14,15), laktoperoxidase 
(15,16), lysozym (15), glukoseoxidase og thiocyanat.

Nogle mundtørhedslindrende produkter er tilsat bovint co-
lostrum (Faktaboks 1). En væsentlig baggrund for at tilsætte 
bovint colostrum til mundplejeprodukter er, at det indeholder 
en lang række proteiner, som også er naturlige bestanddele i vo-
res spyt, og dermed at understøtte spyttets naturlige beskytten-
de virkning på mundslimhinden og det hårde tandvæv. Studier 
af effekten af colostrum tyder på, at colostrum kan medvirke 
til lindring af mundtørhed og oral ømhed/smerte (14), samt 
at proteiner (især kasein) fra bovint colostrum yder en bedre 
beskyttelse mod syreinduceret afkalkning af tandsubstans dvs. 
hydroxylapatitkrystaller end spytproteiner (17,18). Der er imid-
lertid behov for yderligere eksperimentelle og kliniske studier 
af colostrum og dets potentielle anvendelse i lindring og fore-
byggelse af orale symptomer og sygdomme.

Eksempler på kommercielt tilgængelige spyt- 
erstatningsprodukter (listen er ikke udtømmende)

Bioténe® oral Balance® fugtende mundskyl,  
www.laclede.com

Bioténe® oral Balance® fugtende mundspray,  
www.laclede.com

 Bioténe® oral Balance® fugtende mundgel,  
www.laclede.com

BioXtra dry Mouth® fugtende mundgel,  
www.biohealthcare.com 

BioXtra dry Mouth® fugtende mundspray,  
www.biohealthcare.com 

Caphosol® fugtende mundskyl, www.caphosol.com 

oramoist® fugtende mundspray, www.periproducts.co.uk 

Proxident® fugtende mundgel og -spray, nogle varianter 
med smag, www.proxident.se

Saliva orthana® fugtende mundspray,  
www.aspharma.co.uk   

 Xerotin® fugtende mundspray, www.spepharm.com

Zendium Saliva® fugtende mundgel, www.zendium.dk 

Colostrum (råmælk) er betegnelsen for den første mælk, 
der dannes i brystkirtlerne hos pattedyr, herunder men-
nesket, kort tid efter og i nogle få dage efter de har født. 
Colostrum indeholder store mængder af immunoglo-
buliner (igg, igA og igM), en lang række antimikrobielle 
substanser som fx laktoperoxidase, laktoferrin og lysozym 
samt vækstfaktorer som epidermal growth factor, fibro-
blast growth factor og insulin-like growth factor (36).

Faktaboks 1

Faktaboks 2
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Herudover indeholder nogle spyterstatningsprodukter fluor 
som cariesforebyggelse, hvilket skal medregnes i den overord-
nede planlægning af fluorprofylakse for den mundtørre patient.

Smagen af spyterstatningsprodukterne er hyppigt let sødlig 
grundet tilsat xylitol (bakteriehæmmende) og sorbitol (smags-
stof).

Det skal tages i betragtning, at patienten kan udvikle al-
lergi eller intolerans overfor indholdsstofferne, der påsmøres 
mundslimhinden, herunder især konserveringsmidler som fx 
sorbater og benzoater.

Lokal stimulation af spytsekretion
Ved tilstedeværelsen af resterende funktionelt spytkirtelvæv 
kan patienten have gavn af lokal stimulation og aktivering af 
spytsekretionsrefleksen. Således kan gustatorisk stimulation af 
smagsreceptorer eller mastikatorisk stimulation af mekanore-
ceptorer i parodontalmembranen og de orale slimhinder bidra-
ge til en øget spytsekretion. Den smagsrelaterede stimulation 
har størst effekt på spytsekretionen (19).

I praksis er det ofte en kombination af tygning og smag, der 
benyttes til lokal stimulation. I princippet vil alle typer af bol-
sjer, pastiller, sugetabletter og tyggegummi have en lokal sti-
mulerende effekt på spytsekretionen, men især hos den mund-
tørre patient er det vigtigt at anbefale produkter uden sukker. 
Tilsvarende er produktets syreindhold og dermed det erosive 
potentiale (evnen til at opløse tandsubstans) væsentligt i rela-
tion til udvikling af dentale erosioner hos den mundtørre pa-
tient.  Sidstnævnte kan således være et problem ved produkter, 
der indeholder syre som smagskomponent (20).

Helt overordnet er der fortsat brug for flere randomise-
rede studier af høj kvalitet for at kunne fastslå evidensen for 
brug af produkter til lokal stimulation af spytsekretionen. 
I  føromtalte  Cochrane-review  inkluderes  enkelte  studier, 
der har undersøgt effekten af tyggegummi (4), mens det for 
langt de fleste af disse produkter gælder, at hverken effekten 
på stimulation af spytsekretionen eller mulige bivirkninger i 
mundhulen og på tænderne er undersøgt – og i særdeleshed 
ikke hos personer med mundtørhed og nedsat spytsekretion. 
Ligeledes mangler vi viden om langtidseffekten af de forskel-
lige lokalbehandlinger, herunder indflydelse på tandsubstans 
og slimhinde.

Virksomme indholdsstoffer i spytstimulerende produkter 
De fleste kommercielt tilgængelige produkter, som kan give 
lokal stimulation af spytsekretion, er ikke medikamenter, men 
sælges som konfekture, mundfriskere eller ”sundt” slik, fx tyg-
gegummi, sugetabletter, pastiller og bolsjer. Disse produkter 
indeholder ofte sødestoffer som fx sorbitol, xylitol, isomalt, 
maltitol, aspartam; farvestoffer (naturlige såvel som kunstige);  
spytstimulerende stoffer primært i form af syrer som fx æble-

Mundtørhed og nedsat spyt-
sekretion kan have betydelige 
konsekvenser for både den 
orale og almene sundhed 
med en væsentlig nedsat livs-
kvalitet til følge. Før behand-
ling af den mundtørre patient 
iværksættes, er det væsent-
ligt så vidt muligt at udrede 
årsagen til symptomerne 
samt at udføre sialometri for 
at afgøre, om patienten har 
resterende funktionelt spyt-
kirtelvæv. Spyterstatnings-

produkter (både på gel-, 
mundskyl- og sprayform) kan 
i nogle tilfælde lindre følelsen 
af mundtørhed, mens patien-
ter med tilbageværende funk-
tionelt spytkirtelvæv desuden 
kan have gavn af produkter til 
stimulation af spytsekretion. 
desuden følger forebyggelse 
og behandling af de orale 
komplikationer, der ofte ses i 
relation til nedsat spytsekreti-
on, fx caries, erosion, tandslid 
og oral svampeinfektion. 

kLINIsk reLevaNs 

Guide til brug af spyterstatningsprodukter (5,8,37,38) 
For at opnå en lindrende effekt kræves der en grundig 
instruktion i korrekt anvendelse af spyterstatningsproduk-
ter. Spyterstatningsprodukterne sprayes eller påsmøres 
mundslimhinden regelmæssigt i et jævnt tyndt lag. 
desuden skal spyterstatningerne helst benyttes over en 
periode på minimum en uge, før en eventuel lindrende 
behandlingseffekt kan forventes. da der er stor variation i 
patientpræferencer for konsistens og smag, er det værd 
at afprøve forskellige spyterstatningsprodukter til en 
patient for at nå frem til en adækvat lindrende effekt.

•   Ved hyposalivation/svær xerostomi vil spyterstat-
ningsprodukter med høj viskositet (gel) typisk have 
god effekt både om natten og i dagtimerne, når 
aktivitetsniveauet er lavt, suppleret med spyterstat-
ningsprodukt med lav viskositet (spray/mundskyl) 
efter behov i dagtimerne.

•   Ved let til moderat nedsat spytsekretion/moderat 
xerostomi vil fugtende spyterstatningsprodukter 
med lav viskositet (spray/mundskyl) være til gavn i 
dagtimerne, mens spyterstatningsprodukter med 
høj viskositet (gel) er velegnet til nattebrug eller i 
perioder med udtalt tørhed i dagtimerne.

•   Patienter med let grad af spytkirteldysfunktion/let 
xerostomi vil typisk ikke have gavn af spyterstat-
ningsprodukter, men foretrække vand, eller alterna-
tivt vil stimulation af spytkirtlerne være sufficient.

Faktaboks 3
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syre (21), citronsyre og vinsyre (20) samt flavourstoffer som fx 
mentol. Alle former for smag vil bidrage til den gustatoriske sti-
mulation af spytsekretionen, men det er den syrlige smag, der 
giver den mest effektive stimulation. Terapeutiske indholds-
stoffer i disse produkter kan være fluorid (21) til cariesforebyg-
gelse, xylitol, der er bakteriehæmmende; ligesom nogle syrlige 
produkter modificeres med fx calciumforbindelser for at redu-
cere det erosive potentiale (22).

Når tyggegummi anvendes til stimulation af spytsekretio-
nen hos patienter med nedsat spytsekretion (4,23,24), er det 
væsentligt, at produkterne er sukkerfri og ikke i væsentlig grad 
er tilsat syre som smagskomponent. Tyggegummi indeholder 
sjældent terapeutiske stoffer, dog har nogle varianter et indhold 
af fluorid (25). Tyggegummi fungerer ofte også for protesebæ-
rere, dog med den begrænsning, at nogle patienter vil opleve, at 
tyggegummi hænger fast i akryltænderne.

Enkelte andre produkter til lokal stimulation af spytsekre-
tionen er klinisk testet på patienter med mundtørhed og har vist 
gunstig effekt på spytsekretionen (21,22,26,27). På trods af ind-
holdet af henholdsvis æble- og vinsyre i disse produkter viser dis-
se studier, at produkterne ikke opløser tandemaljen hos patienter 
med nedsat spytsekretion efter strålebehandling i hoved-hals-
området (21,26,27). Det er produkternes indhold af henholdsvis 
fosfat (21) og calcium (26,27), der modvirker syrens skadelige 
virkning på tandemaljen. Tilsvarende har indhold af fluorid en 
kortvarig beskyttende effekt mod caries efter indtagelse (21). 
Omend disse produkter tilsyneladende ikke har skadelig virk-

ning på tandsubstans, er effekten af langtidsbrug på tænder og 
slimhinder dog fortsat ikke videnskabeligt belyst.

Fælles for alle spytstimulerende produkter på bolsje-, pastil- 
og tabletform er, at de ved indtagelse bliver opløst i spyttet, og at 
spyttets beskyttende egenskaber kommer til at spille en væsentlig 
rolle for, hvilken effekt produkterne har på tandoverfladen. Det 
er altså en anderledes situation, end når en læskedrik kommer i 
kontakt med tandemaljen, hvor det overvejende er læskedrikkens 
egenskaber, der har betydning for effekten. Fordi spyttets beskyt-
tende egenskaber, herunder bufferkapacitet, spyttets proteiner og 
spyttets eget indhold af calcium og fosfat spiller sammen med de 
spytstimulerende midlers indholdsstoffer, kan produkterne godt 
indeholde en vis mængde syre som smagskomponent, uden at 
tandsubstans opløses. Den væsentligste årsag hertil er sandsynlig-
vis spyttets proteiner, som danner en beskyttende pellikel på tand-
overfladen, der i et begrænset tidsrum kan modvirke deminerali-
sering selv ved lave pH-værdier (21,22). Se Tabel 2 for eksempler 
på produkter til lokal stimulation af spytsekretion.

Systemisk stimulation af spytsekretion
I nogle tilfælde vil patienter have gavn af en systemisk behandling 
af mundtørhed. Denne opgave bør varetages af en specialist i tæt 
samarbejde med patientens læge. 

Pilokarpin
Pilokarpin (Salagen®) er en systemisk virkende muskarinerg ago-
nist. Præparatet har en betydelig lindrende effekt på xerostomi, 

Produkter til lokal stimulation af spytsekretion

Produkt spytstimulation beskyttende indholdsstoffer Firma

V6® tyggegummi 
Mekanisk og smagsstimulation  
fra forskellige smagsvarianter

Nogle af varianterne indeholder 
fluorid 

Cadbury Stimorol 
www.v6.dk

Fluorette®, Fluorolex® Mekanisk og smagsstimulation Fluorid
Fertin Pharma 
www.fertin.dk

Andre typer af tyggegummi
Mekanisk og smagsstimulation  
fra forskellige smagsvarianter

Sjældent

Xerodent®
Æblesyre samt lakrids og  
appelsinsmag

Fosfat og fluorid
Actavis
www.actavis.dk

HAp+®
Vinsyre samt flere forskellige  
smagsvarianter

Calcium
Ice Medico
www.happlus.is

Stisal® Æblesyre samt tutti-fruttismag Fosfat og fluorid
MEDA
www.meda.dk

Xerodrops®
Vinsyre samt rabarber- og  
jordbærsmag.

Fosfat og fluorid
Actavis
www.actavis.dk

Andre typer af pastiller
Smagsstimulation fra forskellige 
smagsvarianter

Sjældent

Tabel 2. eksempler på produkter til lokal stimulation af spytsekretion (listen er ikke udtømmende). Produkterne kan erhverves via 
internettet eller på apoteket.

Table 2. Examples of products used for local stimulation of salivary secretion (the list is not complete). The products are commercially 
available via the internet or a pharmacy.
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hvorimod effekten på spytsekretionen synes begrænset (28-30). 
Anvendelsen af pilokarpin kræver tilstedeværelse af resterende 
funktionelt spytkirtelvæv og er mest virksomt hos patienter med 
let til moderat mundtørhed og ikke ved udtalt mundtørhed. Sy-
stemisk behandling med pilokarpin kan være forbundet med en 
del bivirkninger, ligesom anvendelsen er kontraindiceret ved 
en række systemiske tilstande. Behandling med pilokarpin er 
således en specialistopgave, der skal monitoreres af en læge 
(29,30). Salagen® er ikke markedsført i Danmark, og Sund-
hedsstyrelsen skal ansøges om individuel udleveringstilladelse.

Cevimelin hydroklorid
Cevimelin  hydroklorid  (Evoxac®) er en kolinerg agonist med 
høj affinitet for muskarinerge M3-receptorer og har dermed en 
mere specifik effekt på spytkirtelvæv end eksempelvis pilokar-
pin. Evoxac®, som endnu ikke er markedsført i Danmark, har 
samme dokumenterede effekt som Salagen®, men færre syste-
miske bivirkninger (28,30).

Bromhexin
Bromhexin virker slimløsende og antages at mindske spyttets 
viskositet. Systemisk behandling med bromhexin (Bisolvon® 
eller Bromhexin®) i en dosering på 8-24 mg 3 gange dagligt 
kan mindske mundtørhed hos patienter med Sjögrens syndrom 
(30). Effekten på spytsekretionen er begrænset. Ordination af 
bromhexin er kontraindiceret ved mavesår. Præparatet er til-
skudsberettiget hos patienter med Sjögrens syndrom.

Systemisk antiinflammatorisk behandling med effekt på spyt-
sekretion
Nedsat spyt- og tåresekretion er karakteristiske symptomer ved 
flere autoimmune sygdomme som fx Sjögrens syndrom. Det anta-
ges, at den nedsatte glandulære funktion er et resultat af de auto-
immune og inflammatoriske sygdomsprocesser i det eksokrine 
væv, som karakteriserer patogenesen ved Sjögrens syndrom (30). 
Nyere behandling af den underliggende inflammatoriske syg-
domsproces omfatter brug af biologiske lægemidler, rettet mod 
immunaktive celler og/eller cytokiner. Således har behandling 
med humant interferon-alpha (IFN-α) vist at øge den ustimulere-
de helspytsekretion samt lindre xerostomi-relaterede gener (31).

En anden nyere eksperimentel behandling af Sjögrens syn-
drom omfatter rituximab (Mabthera®), som er et monoklonalt, 
B-celle depleterende antistof, der binder sig til CD20-antigenet 
på modne B-celler. Det er vist, at mundtørhedsgener lindres ef-
ter behandling med rituximab (32). Herudover reduceres om-
fanget og antallet af lymfocytære infiltrater i læbespytkirtelvæv 
og parotisbiopsier (33).

Ikke-farmakologiske muligheder for stimulation af spyt-
sekretion
Akupunktur kan mindske mundtørhed og øge spytsekretionen i 
nogen grad hos patienter med Sjögrens syndrom og strålebehand-
lede hoved-hals-kræft-patienter, hvis der er en tilbageværende se-
kretorisk kapacitet (30,34). Der er imidlertid behov for yderligere 
randomiserede kliniske studier af denne behandlingsform (28).

Tilsvarende har intraoral elektrisk stimulation i kliniske 
undersøgelser vist at kunne reducere xerostomi i nogen grad. 
En dental skinne er kommercielt tilgængelig (Saliwell GenNa-
rino®), hvor strømkilden er placeret i molarregionen og leverer 
lavspændingsstrøm til den nærliggende mundslimhinde i regio 
n. lingualis, hvorved afferente og efferente ledningsbaner i 
spytsekretionsrefleksen stimuleres (35).

Konklusion
Det fremgår af ovenstående, at behandlingsmulighederne ved 
mundtørhed og nedsat spytsekretion primært har symptomatisk 
karakter. Om end evidensen for brug af mundtørhedslindrende 
præparater og præparater til lokal stimulation af spytsekretion 
er usikker, kan information og systematiske lindrende tiltag i 
flere tilfælde medvirke til at gøre generne tålelige for mange 
mundtørre patienter.

Foruden de her beskrevne kommercielle og lægeordinerede 
behandlingsmuligheder er udviklingen af nye biologiske læge-
midler steget markant de seneste år, hvilket åbner nye mulig-
heder for behandling af underliggende årsager til xerostomi og 
spytkirteldysfunktion, ikke blot inden for Sjögrens syndrom, 
men også andre autoimmune sygdomme, som kan påvirke spyt-
kirtlernes funktion. Endelig vil fremtiden måske bidrage med 
endnu mere avancerede former for behandling, der involverer 
genterapi og stamcelleimplantering.

absTracT (eNgLIsH)

Products for alleviation of xerostomia and stimulation of 

saliva secretion

Recommendations for treatment of xerostomia and hyposalivation 

are primarily based on empirical observations, since evidence from 

high quality randomized intervention studies is limited. Furthermo-

re, there is no scientific knowledge of the long term effects on teeth 

and oral mucosa of different kinds of local treatment of dry mouth.

Management of the dry mouth patient can include saliva substi-

tutes or, if the patient has remaining glandular capacity, products 

for stimulation of salivary secretion. This stimulation can be local 

or systemic.

Saliva substitutes are often based on water or oil and contain elec-

trolytes. Additionally, saliva substitutes contain agents to increase 

viscosity and agents with antibacterial and bacteria inhibiting pro-
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perties. A few products contain bovine colostrum, which holds a 

number of proteins that are present in human saliva.

Local stimulation of salivary secretion is initiated by gustatory and 

mechanical stimuli. Principally, all types of candies, chewing gum, 

lozenges and pastilles have a stimulating effect. In accordance to 

the caries-risk, which is increased in dry mouth patients, it is of 

importance to recommend products without sugar. Likewise it is 

essential to minimize the content of acid and the erosive potential.

Systemic stimulation of the salivary secretion is an assignment 

for the specialist, and should take place in cooperation with the 

patient’s medical practitioner.
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Patienter med hjerte-kar-sygdomme, lunge-
sygdomme, endokrine sygdomme, autoim-
mune sygdomme, cancer og psykiatriske 
sygdomme behandles ofte med lægemidler, 
som kan give en række bivirkninger i mund-
hulen. de typiske bivirkninger er mundtørhed 
(xerostomi) og nedsat spytsekretion, smags- 
forstyrrelser samt øget risiko for blødning. 
gingivale hyperplasier er også associeret med 
indtagelse af visse lægemidler, bl.a. calcium- 
antagonister. Patienter med hjerte-kar-syg-
domme, herunder patienter, der har haft et 
cerebralt infarkt eller en venøs tromboemboli, 
vil ofte være i behandling med antikoagulan-
tia eller trombocythæmmende lægemidler og 
har derfor øget risiko for blødning i forbindelse 
med tandlægelig behandling. Lægemidler, der 
påvirker centralnervesystemet, som fx antide-
pressiva og antipsykotika, giver øget risiko for 
xerostomi og nedsat spytsekretion og dermed 
øget risiko for udvikling af caries og svampe-
infektioner samt påvirkning af oro-faryngeale 
funktioner som smag, tale og synkning. det 
er således centralt, at tandlægen optager en 
grundig medicinanamnese og regelmæssigt 
opdaterer denne inden iværksættelse af tand-
lægelig behandling. 

Lægemidler, som kan give 
bivirkninger i mundhulen
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 En lang række lægemidler kan give bivirkninger i mund-
hulen (1). De typiske bivirkninger er smagsforstyrrel-
ser, mundtørhed (xerostomi) og nedsat spytsekretion. 
Sidstnævnte kan medføre øget risiko for udvikling af 

caries og oral candidose. Endvidere kan der forekomme læge-
middelinducerede mundslimhindeforandringer som gingivale 
hyperplasier og erytema multiforme og andre bivirkninger, 
som imiterer egentlige mundslimhindesygdomme som fx li-
chen planus. Desuden er der lægemidler, som giver øget risiko 
for blødning ved bl.a. depuration og oralkirurgiske indgreb. 
Der er således en række patientgrupper, som kræver ekstra 
opmærksomhed, når der optages medicinanamnese i tandlæ-
geklinikken. Denne artikel beskriver lægemidler, som kan give 
bivirkninger i mundhulen, og som kan være af betydning for be-
handlingsplanlægningen i tandlægeklinikken. Vi beskriver ikke 
sygdommene, som giver kliniske manifestationer i mundhulen.

Patienter med hjerte-kar-sygdomme
Antikoagulantia
Alle antikoagulantia og trombocythæmmende midler giver en 

øget risiko for blødning i mundslimhinden, 
især ved invasive/operative behandlinger 
(Tabel 1). Perorale antikoagulantia anven-
des som tromboseprofylakse af bl.a. patien-
ter med atrieflimmer, hjerteklapproteser, 
karproteser og tidligere eller nuværende 

emneOrd
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tromboembolisk sygdom som fx dyb venetrombose, lungeem-
boli, cerebral tromboembolisk sygdom og perifer arteriel trom-
boemboli. Det hyppigst anvendte perorale koagulationshæm-
mende lægemiddel er vitamin K-antagonisten warfarin. Denne 
virker ved at hæmme leverens regenerering af vitamin K, som 
er nødvendig for funktionen af koagulationsfaktorerne II, VII, 
IX og X samt de antikoagulerende faktorer protein C og S (2). 

Behandlingseffekten monitoreres med INR (International Nor-
maliseret Ratio), som i terapeutisk niveau skal ligge på 2,0-3,0 
for atrieflimmer, mekanisk aortaklapprotese eller venøs trom-
boembolisk sygdom og 2,5-3,5 hos patienter med mekanisk 
mitralklapprotese. Jo højere INR er, des mere antikoaguleret 
er patienten, og dermed er der større risiko for blødning. Risi-
koen for, at der kan opstå blødning, afhænger udover INR også 

Med virkning fra 3. august 2012 er der indført ny bivirknings-
definition i hele eU. definitionen er udvidet til at omfatte alle 
skadelige og utilsigtede reaktioner ved anvendelsen af et læ-
gemiddel i overensstemmelse med det godkendte produkt- 
resumé og som følge af medicineringsfejl, forkert brug, mis-

brug og off-label-brug af lægemidler. Tandlæger kan indberette 
denne type bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på: http://la-
egemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-for-
soeg/bivirkninger/meld-en-bivirkning-eller-utilsigtet-
haendelse

Faktaboks

Tabel 1. De hyppigst anvendte koagulationshæmmende og trombocythæmmende lægemidler, som øger risikoen for blødning i mundhulen 
ved invasiv tand- og gingivalbehandling og oral kirurgiske indgreb.

Table 1. The most frequently used anticoagulant and antiplatelet drugs that increase the risk of oral cavity bleedings in relation to invasive 
dental and gingival treatment, and oral surgery.

Lægemiddel Indholdsstof Indikation andre bemærkninger

Koagulationshæmmende midler

Vitamin K-antagonister Warfarin 
Phenoprocoumon

Forebyggelse og behandling af dyb 
venøs tromboemboli og tromboem-
boliske komplikationer. 

ingen pausering med lægemidlet, såfremt iNr 
ligger i det terapeutiske interval. evt. pausering 
skal konfereres med behandlende læge (3,4).

Hepariner Heparin
dalteparin 
Tinzaparin
enoxaparin

Forebyggelse og behandling af dyb 
venøs tromboemboli og tromboem-
boliske komplikationer.

indgreb skal tidligst udføres 12 timer efter ≥ 
4.000 internationale enheder (ie) lavmolekylært 
heparin, men umiddelbart efter lave profylakse-
doser (2.000-3.500 ie sc) (3,4). Behandling 
genoptages med profylaksedosis 9-12 timer 
postoperativt. Terapeutisk dosis bør først gives 
1-2 døgn postoperativt (3). 1 mg enoxaparin 
svarer til 100 ie.

Andre antikoagolantia Fondaparinux
dabigatranetexilat
Apixaban
rivaroxaban

Tromboseprofylakse. Fondaparinux 
er desuden indiceret til behandling af 
akut myokardieinfarkt under indlæg-
gelse samt ved akut, symptomatisk, 
spontan trombose i superficiel vene i 
underekstremiteterne.

evt. pausering skal konfereres med  
behandlende læge (3).

Trombocythæmmende midler

Acetalisylsyre Acetylsalisylsyre iskæmisk hjertesygdom.
Smerter.

Fås i håndkøb. ingen pausering før mindre 
dentalkirurgiske indgreb (3).

dipyramidol  
og kombinationer

dipyramidol
dipyramidol  
+ acetylsalisylsyre

Sekundær profylakse ved iskæmisk 
apopleksi og transitorisk cerebral 
iskæmi. Persantin ved samtidig 
peroral AK-behandling hos patienter 
med hjerteklapproteser.

Pausering er ikke nødvendig på grund af den 
begrænsede påvirkning af trombocyt-funktionen 
(3). dipyamidol alene øger ikke blødnings-
tendensen.

AdP-receptorhæmmere Ticagrelor 
Clopidogrel 
Prasugrel

Akut myokardieinfarkt, ustabil an-
gina pectoris, efter PCi, og CABg.

evt. pausering skal konfereres med  
behandlende læge (3).

Koagulations- og trombocythæmmende lægemidler
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af, om patienten er i behandling med trombocythæmmende 
midler eller langvarig steroidbehandling. Ved mindre dento-
alveolære kirurgiske indgreb (kirurgisk parodontalbehandling 
af 1-6 tænder, ekstraktion af 1-3 tænder, kirurgisk fjernelse af 
retineret rod eller tand, denudering af retineret tand, kirur-
gisk endodonti svarende til 1-2 tænder, indsættelse af enkelt-
tandsimplantat uden sinusløftprocedure eller anden form for 
knoglegenopbygning, kirurgisk påsættelse af abutment på 
implantat samt biopsitagning og fjernelse af mindre patologi-
ske forandringer svarende til mundslimhinden) antages blød-
ningsrisikoen for at være lav, hvorfor pausering med vitamin 
K-antagonister ikke er indiceret i disse tilfælde (3,4), såfremt 
INR ligger inden for det terapeutiske niveau. Andre og nyere 
typer af perorale antikoagulantia, som også anvendes til trom-
boseprofylakse, er fondaparinux, dabigatranetexilat, apixaban 
og rivaroxaban (Tabel 1). Fondaparinux, apixaban og rivaroxa-
ban hæmmer koagulationsfaktor Xa, hvorved trombinsyntese 
og trombedannelse reduceres (5-7). Der er ingen påvirkning af 
trombocytterne. Dabigatranetexilat er en direkte trombinhæm-
mer, som hindrer omdannelsen af fibrinogen til fibrin i koagu-
lationskaskaden og dermed udviklingen af tromber (8). Disse 
lægemidler monitoreres ikke med INR. Generelt gælder det, at 
pausering med antikoagulantia bør undgås ved indgreb såsom 
mindre dentoalveolær kirurgi (Tabel 1). Dog kan indgrebene 
være komplekse, hvorfor der i hvert enkelt tilfælde bør være en 
individuel vurdering af blødningsrisikoen. En evt. pausering af 
den antikoagulerende behandling bør konfereres med den be-
handlende læge (3).

Trombocythæmmende midler
De hyppigst anvendte trombocythæmmende midler er acetylsa-
licylsyre, clopidogrel, ticagrelor og prasugrel. Acetylsalicylsyre 
virker ved irreversibelt at hæmme cyklooxygenase-1, hvorved 
dannelsen af tromboxan og dermed trombocytaggregationen 
hæmmes  (9).  Clopidogrel,  ticagrelor  og  prasugrel  hæmmer 
selektivt bindingen af adenosindiphosphat til trombocytterne. 
Herved hæmmes aktiveringen af glykoprotein IIb-IIIa og der-
med også trombocytaggregationen (10). Virkningsvarigheden 
for trombocythæmmerne svarer til trombocytternes levetid (al-
mindeligvis 7-9 dage) (9,10).

Patienter, som har været indlagt med ustabil angina pec-
toris eller akut myokardieinfarkt, vil oftest være i behandling 
med enten clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel i op til et år 
efter indlæggelsen.  Derudover vil disse patienter være i livs-
lang behandling med acetylsalicylsyre (11). Blødningsrisiko-
en er forøget ved anvendelse af ovenstående lægemidler, men 
eftersom tromboserisikoen hos patienter, som anvender disse 
lægemidler, er betydelig, bør pausering med acetylsalicylsy-
re og clopidogrel generelt undgås (3). Der foreligger endnu 
ingen anbefalinger for mindre dentoalveolær kirurgi hos pa-
tienter i behandling med ticagrelor eller prasugrel, hvorfor en 
evt. pausering af disse lægemidler skal konfereres med den 
behandlende læge.

Betablokkere
Betablokkere anvendes i behandling af en lang række tilstande, 
men primært i behandling af forhøjet blodtryk og hjertearytmi-
er. Betablokkere hæmmer effekten af adrenalin, noradrenalin 
og dopamin ved at virke som en antagonist på beta-adrenerge 
receptorer i det sympatiske nervesystem (12). De mest almin-
delige bivirkninger er kvalme, diarré, bronkospasme, bradyk-
ardi, hjerteinsufficiens, kuldefølelse, træthed, og nedsat fysisk 
ydeevne (13). De ikke-selektive betablokkere (propranolol) 
hæmmer både beta 1- og beta 2-receptorer i spytkirtlerne, 
mens de selektive (atenolol) hæmmer beta 1-receptorerne. 
Da disse receptorsystemer regulerer proteinindholdet i spyt-
tet (14), er xerostomi en hyppig (ca. 20 %) bivirkning ved 
behandling med betablokkere. Det er vist, at behandling med 
beta 1-blokkere reducerer parotisspyttets indhold af amylase, 
histatiner, statherin og kallikrein betydeligt, og at dette kan 
medføre forringelse af spytproteinernes beskyttende virkning 
på tænder og mundslimhinder (15). Ydermere har et lille case 
control-studie vist, at patienter i behandling med betablokkere 
har mindre supragingival tandsten end raske kontrolpersoner, 
hvilket kan tilskrives ændringer i spyttets proteinsammensæt-
ning (16). Lichenoide reaktioner og after/aftøs stomatitis har 
også været associeret med betablokkerende behandling. Dog 
er det ikke entydigt, om det er grundmorbus eller den farma-
kologiske behandling, der var årsag til de kliniske manifesta-
tioner i disse studier (1,17).

Diuretika
Diuretika er lægemidler, som øger vand- og saltudskillelsen i 
nyrerne. Diuretika anvendes til behandlinger af forhøjet blod-
tryk, hjerteinsufficiens, ødemer, levercirrose og visse nyre-
sygdomme (12). Diuretika inddeles i tre grupper afhængigt 
af deres angrebspunkter: Thiazider, loop-diuretika samt ka-
liumbesparende diuretika (18). De mest almindelige orale bi-
virkninger omfatter xerostomi, nedsat spytsekretion og/eller 
ændringer i spyttets sammensætning (19,20) samt lichenoide 
reaktioner (1).

ACE-hæmmere 
ACE-hæmmere  anvendes  til  behandling  af  forhøjet  blodtryk, 
hjerteinsufficiens og til at forsinke udvikling af sendiabetisk ny-
resygdom (12). ACE-hæmmere hæmmer enzymet angiotensin-
konverterende enzym (ACE), der normalt omdanner angioten-
sin I til angiotensin II. Angiotensin II binder sig til receptorer på 
glatte muskelceller i blodkar. Dette medfører karkonstriktion, 
hvorved blodtrykket stiger. Ved at hæmme denne omdannelse 
virker ACE-hæmmere blodtrykssænkende. De mest anvendte er 
enalapril, ramipril, captopril, trandolapril og perindopril. Den 
hyppigste bivirkning er en tør hoste, mens de mest almindelige 
orale bivirkninger omfatter forbigående smagsforstyrrelser 
(sædvanligvis metallisk, bitter eller sur smag, sød smag, tab af 
smag), ulcerationer, lichenoide reaktioner, xerostomi, nedsat 
spytsekretion samt burning mouth (20-22).
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Calciumantagonister
Calciumantagonister virker vasodilaterende på arterier og ve-
ner ved at hæmme influx af calcium til behandling af hyper-
tension. Alle calcium-antagonisterne kan derfor anvendes til 
hypertension og verapamil, amlodipin, nifedipin, diltiazem 
endvidere til forebyggelse af angina pectoris. Derudover har 
verapamil og diltiazem en antiarytmisk og frekvenslimiterende 
effekt, da de hæmmer impulsledningen i hjertet, og anvendes 
derfor til konvertering af supraventrikulære reentry-takykardi-
er og til frekvenssænkende behandling ved atrieflimmer (23). 
Den mest velkendte orale bivirkning til calciumantagonister er 
gingivale hyperplasier (24,25). Dette gælder primært nifedipin 
og diltiazem, og bivirkningen opstår typisk inden for de første 
tre måneder af behandlingen. Der er også rapporteret en øget 
forekomst af xerostomi hos patienter, der indtager calcium-
antagonister (20).

Patienter med type 2-diabetes
Patienter med type 2-diabetes vil oftest være i behandling med 
en eller flere glukosesænkende lægemidler, en eller flere anti-
hypertensiva, et kolesterolsænkende lægemiddel (sædvanlig-
vis simvastatin) og evt. acetylsalicylsyre. Metformin er et oralt 
antidiabetikum og er førstevalgspræparat til patienter med 
type 2-diabetes med bevaret insulinproduktion (26), hvorfor 
flertallet af patienter med type 2-diabetes er i metforminbe-
handling. Metformin sænker glukosekoncentrationen ved at 
øge insulinfølsomheden, hæmme glukoseabsorptionen fra 
tarmen, øge den perifere glukoseoptagelse i cellerne og hæm-
me glukosedannelsen i leveren. Bivirkninger til metformin er 
hyppige i starten af behandlingen og omfatter blandt andre 
smagsforstyrrelser (27). Nogle patienter med type 2-diabetes 
behandles med sulfunylurinstof eller insulin. En af bivirknin-
gerne til disse lægemidler er hypoglykæmi. Efter tandlægelige 
indgreb i mundhulen, hvor patienterne faster flere timer efter 
indgrebet, skal patienterne derfor informeres om den poten-
tielle risiko for hypoglykæmi, evt. vejledes i at indtage kalo-
rieholdige drikke, såfremt fødeindtaget er reduceret gennem 
længere tid. Den antihypertensive behandling af type 2-diabe-
tikere vil oftest omfatte hæmmere af renin-angiotensin-syste-
met  (ACE-hæmmer  eller  angiotensin  II  receptor-blokker)  og 
evt. en calciumantagonist.

Patienter med allergi og lungesygdomme
Patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller 
astma vil oftest være i behandling med flere forskellige inhala-
tionspræparater (28) deriblandt inhalationssteroider, som øger 
risikoen for oral candidiasis. Patienter med KOL kan desuden 
være i behandling med langtidsvirkende antikolinergika, som 
medfører betydelig risiko for xerostomi og nedsat spytsekretion 
pga. den antikolinerge effekt (13,20). Derudover kan patien-
ter med svær astma, svær KOL og ved akut forværring være i 
behandling med systemiske kortikosteroider (enten kortvarigt 
eller som langtidsbehandling) (28), hvilket øger risikoen for in-

fektioner, slører infektionstegn og forsinker sårheling. Ved lang-
varig kortikosteroid-behandling kan den endogene produktion 
af kortisol være supprimeret. Det har i mange år været rutine at 
dække disse patienter ind med steroid-paraply ved større kirur-
giske indgreb, men det er dog omdiskuteret, hvorvidt dette er 
nødvendigt ved mindre tandlægelige indgreb (29-31).

Patienter med allergi, som er i længerevarende behandling 
med antihistaminer, har også risiko for nedsat spytsekretion og 
dermed xerostomi, primært pga. den antimuskarinerge effekt 
via blokering af H1 receptoren, men også pga. hæmningen af 
H2 receptoren på spytkirtlernes membran (promethazin, Cin-
narizin, meclozin, cyclizin) (32).

Patienter i behandling med lægemidler, som påvirker cen-
tralnervesystemet
Xerostomi og nedsat spytsekretion og/eller ændret spytsam-
mensætning er hyppige bivirkninger til en lang række læge-
midler (33-36), som især ses hos patienter i behandling med 
opioider, antidepressiva, antipsykotika, antiparkinsonmidler 
eller antiepileptika (Tabel 2). Nedsat spytsekretion og ændret 
spytsammensætning øger risikoen for caries, tanderosioner og 
oral candidose, og disse patienter har derfor ofte behov for hyp-
pigere kontrolundersøgelser hos tandlægen. Det er endvidere 
vigtigt at være opmærksom på, at der til patienter i behandling 
med tricykliske antidepressiva eller monoaminoxidasehæm-
mere ikke bare anvendes lokalanalgetika med adrenalin eller 
noradrenalin pga. risikoen for malign hypertension. Det an-
tiepileptiske lægemiddel phenytoin giver gingival hyperplasi 
hos mere end 10 % af behandlede patienter (37). Omhyggelig 
mundhygiejne samt hyppig professionel plakfjernelse er væ-
sentligt for at begrænse progression af hyperplasier og dermed 
marginal parodontitis.

Flere tandlæger oplever, at 
patienters symptomer fra 
mundhulen skyldes bivirk-
ninger fra deres medicinske 
behandling. en lang række 
lægemidler kan give bivirk-
ninger i mundhulen. de typis-
ke bivirkninger er mundtørhed 
(xerostomi) og nedsat spytse-
kretion og smagsforstyrrelser. 
derudover er der lægemidler, 
som øger risikoen for blød-
ning i forbindelse med bl.a. 

depuration og oral kirurgi. der 
er således en række patient-
grupper, som kræver ekstra 
opmærksomhed, når der 
optages medicinanamnese 
i tandlægeklinikken. denne 
artikel beskriver lægemidler, 
som efter længerevarende 
behandling kan give bivirk-
ninger i mundhulen, og som 
kan være af betydning for 
behandlingsplanlægningen i 
tandlægeklinikken.

kLINIsk reLevaNs 
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Lægemiddel Indholdsstof Indikation Orale bivirkninger*

Smertestillende lægemidler

opioider Morphin
oxycodon
Petidin
Fentanyl 
Buprenorphin
Ketobemidon og 
antispasmodika
Tramadol

Smerter. Mundtørhed.

Migrænemidler

Triptaner rizatriptan
Frovatriptan
Zolmitriptan

Anfaldsbehandling af migræne. Mundtørhed.

Pizotifen Pizotifen Forebyggende behandling af migræne. Mundtørhed. 

Clonidin Clonidin Forebyggende behandling af migræne. Mundtørhed og mundhulegener.

Lægemidler til søvnløshed

Zopiclon Zopiclon Søvnløshed. Smagsforstyrrelser (bitter smag) og 
mundtørhed.

Antidepressiva

Tricykliske Amitriptylin 
Clomipramin
imipramin
Nortriptylin
dosulepin
doxepin

depression. Mundtørhed.

Selektive seretonin-
genoptagshæmmere 
(SSri)

escitalopram
Citalopram
Fluoxetin
Paroxetin
Sertralin

depression. 
escitalopram, citalopram, paroxetin og  
sertralin anvendes også til angst og obsessiv-
kompulsiv tilstand. 
Fluoxetin anvendes desuden til bulimia nervosa 
og obsessiv-kompulsiv tilstand. 

Mundtørhed.

Noradrenalingen-
optagshæmmere 
(NAri)

reboxetin depression. Mundtørhed.

Serotonin- og nor-
adrenalingenoptags-
hæmmere (SNri)

duloxetin
Venlafaxin

depression og angst.  
duloxetin anvendes desuden til perifere  
neuropatiske smerter.

Mundtørhed. 

Hæmmere af  
adrenerge receptorer 
(NaSSA) 

Mirtazapin
Mianserin

depression. Mundtørhed.

Monoaminoxidase-
hæmmere

isocarboxazid depression. Mundtørhed.

Antipsykotika

Lavdosis  
antipsykotika

Flupentixol
Pimozid
Haloperidol

Hovedindikationen er psykotiske tilstande. 
Flupentixol anvendes desuden til angst, asteni  
og depression. 
Pimozid kan anvendes ved Huntingtons 
chorea og andre ikke-antipsykotikainducerede 
dyskinesier samt ved tics.
Haloperidol kan også anvendes ved stråle- 
induceret kvalme.

Mundtørhed og tardive dyskinesier.

Middeldosis  
antipsykotika

Zuclopenthixol
Prochlorperazin
Perphenazin

Primær indikation er skizofreni. Mundtørhed og tardive dyskinesier. 
Perphenazin desuden misfarvning af 
tungen (34).

lægemidler for centralnervesystemet
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Tabel 2. De hyppigst anvendte lægemidler for centralnervesystemet, som kan give bivirkninger i mundhulen.

Table 2. The most frequently used drugs affecting the central nervous system and their adverse effects in the oral cavity.

Højdosis  
antipsykotika

Melperon
Levomepromazin
Chlorprothixen

Primær indikation er psykotiske tilstande. 
Melperon og chlorprothixen anvendes også til 
angsttilstande, uro og aggretion. Melperon og 
levomepromazin anvendes desuden ved let-
tere abstinenssymptomer hos stofmisbrugere. 
Levomepromazin desuden som smertestil-
lende behandling ved diabetisk neuropati.

Mundtørhed og tardive dyskinesier (34).

2. generations  
antipsykotika

risperidon
olanzapin 
Quetiapin
Amisulprid
Clozapin
Ziprasidon
Paliperidon
Sertindol

Primær indikation er skizofreni og andre 
psykotiske tilstande. olanzapin, risperidon, 
quetiapin og ziprasidon desuden til maniske 
episoder.

Mundtørhed, hypersalivation (sialorrhea) 
og dysfagi (34). risperidon kan desuden 
give, stomatitis, gingivitis, tungeødem og 
misfarvning af tungen (34). 
olanzapin kan give stomatitis, gingivitis, 
glosittis, tungeødem (34). 
Quetiapin kan give smagsforstyrrelser, 
stomatitis, gingivitis, glossitis, tungeødem 
og bruksisme (34).
Clozapin desuden smagsforstyrrelser (34).

Antiparkinsonmidler

Antikolinergika Biperiden 
Procyclidin
orphenadrin

Parkinson. Mundtørhed.

Levodopa i  
kombination

Levodopa /  
Carbidopa
Levodopa /  
Benserazid
Levodopa / 
carbidopa / 
entakapon

Parkinson. Mundtørhed.

MAo-B-hæmmere rasagilin
Selegilin

Parkinson. Mundtørhed.

CoMT-hæmmere entakapon
Tolcapon

Parkinson. Mundtørhed.

Antiepileptika

Carbamazepin
gabapentin
Lamotrigin
Pregabalin
Topiramat

epilepsi. 
gabapentin og pregabalin anvendes også 
til behandling af neuropatiske smerter og 
generaliseret angst. Lamotrigin kan desuden 
anvendes til forebyggelse af depressive 
episoder ved bipolar affektiv lidelse.
Topiramat anvendes også til forebyggelse  
af migræne.

Mundtørhed. 
Topiramat giver endvidere risiko for 
smagsforstyrrelser. gabapentin giver 
desuden bivirkninger i form af tand- 
misdannelser og gingivitis.

Phenytoin epilepsi. gingival hyperplasi.

Midler mod ADHD

Methylphenidat
Atomoxetin

AdHd. Mundtørhed.

Anxiolytika

Benzodiazepiner Alprazolam Angst og urotilstande. Mundtørhed.

Andre angst- 
dæmpende læge-
midler

Hydroxizin Angst og urotilstande. Mundtørhed.

*Bivirkninger ifølge www.pro.medicin.dk, hvis ikke andet er anført. 
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Onkologiske patienter
Behandling af onkologiske patienter udgør en kompleks pro-
blemstilling, idet behandlingen i flere tilfælde ikke blot omfat-
ter operation, kemoterapi og/eller strålebehandling eller stam-
celletransplantation, men også bisfosfonater, centraltvirkende 
analgetika, antiemetika, glukokortikoider samt antibiotika. 
Cytostatika hæmmer tumorcellers vækst ved at hæmme DNA-
syntesen, DNA-replikationen eller proteinsyntesen. Det er imid-
lertid ikke udelukkende maligne celler i deling, som påvirkes, 
men også normale celler, og især dem med hurtig celledeling 
bl.a. knoglemarvsceller og slimhindeepitelceller. Effekten er 
dosisafhængig og også afhængig af behandlingens varighed. 
Hæmningen af knoglemarven medfører anæmi, trombocyto-
peni samt leukopeni og dermed øget infektions- og blødnings-
risiko. I mundslimhinden kan ses petekkier, ekkymoser og hæ-
matomer som følge heraf. Mange onkologiske patienter er også 
i behandling med glukokortikoider pga. kvalme og/eller ønsket 
om en antiinflammatorisk effekt. Hos disse patienter er blød-
nings- og infektionsrisikoen yderligere forøget. Patienterne har 
således øget risiko for opportunistiske infektioner og candido-
se, men infektionstegn kan også være maskerede (38). Nogle 
patienter i kemoterapi udvikler oral mucositis. Denne tilstand 
er kendetegnet ved varierende grader af erytem, ødem, ulcera-
tioner og smerter, og i svære tilfælde kan tilstanden kompromit-
tere fødeindtagelsen. Endvidere kan der forekomme lichenoide 
reaktioner og afte-lignende ulcerationer i mundslimhinden hos 
disse patienter.

Det er ikke ualmindeligt, at patienter i cancerterapi er gene-
ret af xerostomi og nedsat spytsekretion. Det kan skyldes strå-
lebehandling af tumor i hoved-hals-området, men også en lang 
række af de lægemidler, der også gives for at lindre bivirkninger 
til cancerterapien bl.a. antiemetika og morfika. Kemoterapi 
kan også påvirke spytkirtelcellerne, og dermed spytsekretio-
nen, men det er endnu uafklaret, om der er permanente følger 
af spytkirtelfunktionen efter kemoterapi (39). Det er imidler-
tid vist, at spyttets indhold af sekretorisk IgA er nedsat fem år 
efter kemoterapi (39). Større odontologiske behandlinger bør 
undgås hos patienter i aktiv behandling med kemoterapi og 
kun efter aftale med den behandlende hospitalsafdeling pga. 
risikoen for infektion, blødning og nedsat sårheling. Invasive 
indgreb, herunder gingivalbehandling hos immunsupprimere-
de patienter medfører risiko for bakteriæmi, og der skal i disse 
tilfælde gives antibiotikaprofylakse. Odontologisk behandling 
af patienter i kemoterapibehandling medfører ingen risiko for 
tandlæge og øvrigt personale.

Hos patienter i behandling med bisfosfonater er der i sjæld-
ne tilfælde set tilfælde af kæbenekrose (28 tilfælde pr. 100.000 
behandlingssår) (40). Komplikationen ses specielt ved lang-
tidsbehandling af maligne lidelser med pamidronat og zo-
ledronsyre (41). Hos disse patienter bør der opretholdes god 
mundhygiejne, og invasive dentale procedurer bør om muligt 
undgås med henblik på at reducere forekomsten af kæbene-
krose (42).

Patienter med immunologiske lidelser
Methotrexat er et cytostatikum, der udover at blive anvendt i 
cancerbehandling også anvendes i mindre doser til behandling 
af en række immuninflammatoriske sygdomme som psoriasis 
og reumatoid artritis. Knoglemarvspåvirkningen er således 
langt mindre udtalt. Risikoen for at udvikle ulcerationer, ery-
tem og blødning i mundslimhinden (”stomatitis”) er 1-10 % for 
patienter i methotrexat-behandling og særlig markant hos pa-
tienter, der ikke samtidigt behandles med folinsyretilskud.

Ciclosporin  er  et  immunsupprimerende  lægemiddel,  som 
har flere indikationer. Det anvendes bl.a. til organtransplante-
rede patienter til forebyggelse af afstødning af det transplante-
rede organ. Derudover anvendes det ved alvorlig uveitis, svær 
psoriasis, nefrotisk syndrom, svær reumatoid artritis og svær be-
handlingsrefraktær atopisk dermatitis. Risikoen for gingivale hy-
perplasier under ciclosporin-behandling er mellem 1-10 % (43).

Biologiske lægemidler som TNF-alfa-hæmmere (infliximab, 
adalimumab) anvendes bl.a. til behandling af patienter med 
reumatoid arthritis eller inflammatorisk tarmsygdom. Under 
behandling med disse lægemidler er risikoen for infektion stor. 
Derfor anbefales det, at man før operation pauserer med inflixi-
mab i 2-8 uger og adalimumab i 1-2 uger (44).

Patienter med immuninflammatoriske bindevævssygdom-
me tager ofte NSAIDs. Disse kan medføre udvikling af orale 
ulcerationer, herunder aftøse ulcerationer (17). Herudover kan 
NSAIDs medføre udvikling af lichen-reaktioner og mere alvor-
lige slimhindereaktioner som erytema multiforme major (Ste-
vens Johnsons syndrom).

Konklusion
Den medicinske og psykiatriske patient er ofte i behandling 
med lægemidler, som kan give bivirkninger i mundhulen, og 
som tandlægen derfor skal være opmærksom på, når der op-
tages medicinanamnese. Det er især patienter med hjerte-
kar-sygdom, idet disse patienter har øget risiko for blødning i 
forbindelse med tandlægelig behandling. Derudover er der en 
lang række lægemidler, der kan give xerostomi og nedsat spyt-
sekretion, hvilket især drejer sig om lægemidler, der påvirker 
centralnervesystemet.
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absTracT (eNgLIsH)

Treatment of patients with medical & psychiatric conditions, 

using medicine which are of interest to dentists

Patients with cardiovascular, lung, endocrine, immunological, can-

cer or psychiatric diseases are often treated with drugs that cause 

adverse events in the oral cavity. Common adverse events include 

dry mouth, hypofunction of the salivary gland, taste disturbances 

and increased risk of bleeding. Gingival hyperplasia is associated 

with the use of certain medical drugs. Patients with previous cardio-

vascular events are treated with anticoagulant or antiplatelet drugs 

and have thus an increased risk of bleeding in relation to dental 

treatment. A number of medical drugs, especially antidepressants 

and antipsychotics, may result in xerostomia and salivary gland 

hypofunction and thereby an increased risk of developing dental 

caries and fungal infections as well as having an effect on oro-phar-

yngeal functions like taste, speech and swallowing. Consequently, 

the dentist should record the patients’ medical history carefully, and 

update it on a regular basis, before initiating treatment.
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Tandlæger møder i stigende grad patienter, 
som er i behandling for flere medicinske syg-
domme med mange forskellige lægemidler. en 
væsentlig forklaring herpå er forbedret diagno-
stik og forbedret medicinsk behandling. Yder-
mere øges andelen af ældrebefolkningen, og 
det medfører øget forekomst af kroniske syg-
domme, som kræver farmakologisk behand-
ling. et stigende antal patienter er multimedici-
nerede, idet randomiserede, kliniske studier har 
vist, at behandlingsregimer med en kombinati-
on af flere lægemidler for samme lidelse kan re-
ducere morbiditet og mortalitet betydeligt. det 
gør sig bl.a. gældende for behandling af patien-
ter med type 2-diabetes og hjerteinsufficiens. 
imidlertid øger samtidig indtagelse af mange 
lægemidler (polyfarmaci) risikoen for uønskede 
bivirkninger og interaktioner, og det er usikkert, 
hvorledes effekten af fx antihypertensiva påvir-
kes, hvis patienten samtidig behandles med fx 
analgetika og antidepressiva. Som konsekvens 
af ovennævnte vil tandlægen blive stillet overfor 
krav om indsigt i flere kroniske sygdomme og 
deres behandling, herunder polyfarmaci, samt 
hvorledes disse forhold kan influere på odon-
tologisk diagnostik og behandling. i nærvæ-
rende artikel gennemgås begrebet polyfarmaci, 
forekomsten af polyfarmaci samt tilfælde, hvor 
polyfarmaci kan udgøre et problem i relation til 
odontologisk udredning og behandling. 

Tandlæger skal være 
opmærksomme på poly-
farmaci

absTracT Polyfarmaci og 
odontologisk praksis 
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 Der findes ingen entydig definition af begrebet polyfar-
maci. Polyfarmaci betyder brug af mange lægemidler 
samtidigt, men der er imidlertid ingen konsensus om, 
hvor mange lægemidler der skal til for at anvende be-

grebet. Nogle definerer polyfarmaci som samtidig behandling 
med to eller flere lægemidler, mens andre anvender betegnelsen 
ved samtidig behandling med mere end fem receptpligtige og/
eller ikke-receptpligtige lægemidler samt flere lægemidler end 
klinisk indiceret og/eller et behandlingsregime, som inkluderer 
mindst et unødvendigt lægemiddel (1). Polyfarmaci kan være til-
sigtet og begrundet i en evidensbaseret ordination, men forbin-
des ofte med de utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser, 
der kan opstå ved brug af mange lægemidler, herunder ringe 
compliance/adherence, interaktioner og øget risiko for bivirk-
ninger (2,3).  En yderligere komplicerende faktor er, at lægemid-
deludløste bivirkninger kan forveksles med somatisk sygdom el-
ler forårsage svimmelhed, fald eller konfusion og resultere i, at 
patienten får udskrevet yderligere medicin (4).

Forekomst
Polyfarmaci bliver stadigt mere udbredt. Ved bl.a. type 2-diabetes, 
hjerte-kar-sygdomme og astma iværksættes sædvanligvis behand-
lingsregimer, som omfatter en kombination af flere lægemidler. 
Der er således evidens for, at anvendelse af visse lægemidler i 
kombination kan reducere såvel morbiditet og mortalitet, fx ved 
hjerteinsufficiens, og det er ikke usædvanligt, at disse patienter er 
i behandling med 6-8 forskellige typer medicin på samme tid (5).

Ifølge en analyse fra Danmarks Apotekerforening fra 2012 
bruger ca. 700.000 danskere seks eller flere lægemidler over en 
periode på et halvt år (6). Det svarer til ca. 13 % af Danmarks 

befolkning. Eftersom ældre, dvs. personer på 65 
år og derover, ofte har flere samtidige kroniske 
sygdomme, er polyfarmaci særlig udbredt i den 
ældre del af befolkningen (7,8). Det er vist, at 
ca. 40 % af de ældre over 65 år bruger seks el-
ler flere lægemidler, mens det er over 50 % af 

emneOrd

Polypharmacy; 
adverse events, 
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compliance
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de ældre over 80 år (6). Mere end 200.000 personer bruger 10 
forskellige lægemidler eller mere (6).

En dansk undersøgelse har vist, at blandt 75-årige hjemme-
boende indtog 60 % tre eller flere ordinerede lægemidler, og en 
tredjedel indtog fem eller flere lægemidler (7). Ifølge en nyere 
undersøgelse af 668 ældre (> 65 år) hjemmeboende danskere 
indtog 81 % dagligt ét eller flere lægemidler, heraf ca. 25 % fem 
eller flere lægemidler (8). Hertil kommer daglig indtagelse af 
kosttilskud, naturlægemidler og homøopatiske midler, som var 
udbredt, idet ca. 45 % af de adspurgte indtog ét eller flere af dis-
se midler (8). Endvidere tager kvinder generelt flere lægemid-
ler end mænd, og de har dermed også større risiko for udvikling 
af bivirkninger og uhensigtsmæssige tilstande (6-8).

Det er især i den ældre aldersgruppe, at polyfarmaci kan re-
sultere i uheldige interaktioner og uønskede bivirkninger samt 
forringet compliance med negative følger for helbredstilstan-
den (2,3,9,10).

Konsekvenser af polyfarmaci
Risikoen for uønskede bivirkninger, potentielle interaktioner og 
forringet behandlingsresultat stiger eksponentielt med antallet 
af lægemidler, der indtages samtidigt (Faktaboks 1). Risikoen 
for uønskede bivirkninger er i et studie 13 % ved indtagelse af 
to lægemidler, mens den i et andet studie er vist at stige til 58 % 
ved behandling med fem lægemidler (11), og 82 % ved syv el-
ler flere lægemidler (12). Herudover resulterer aldersbetingede 
ændringer i absorption, fordeling og elimination af lægemidler 
i en øget risiko for udvikling af lægemiddelinducerede proble-
mer hos ældre personer (9,10).

Absorptionen påvirkes mindst i forhold til alderen. Nedsat 
spytsekretion kan medføre forsinket effekt af lægemidler, som 
absorberes via mundslimhinden, bl.a. nitroglycerin og bupre-
norfin. Nedsat peristaltik i spiserøret kan ligeledes forsinke ab-
sorptionen. Nedsat syresekretion i ventriklen kan føre til nedsat 
optagelse af lægemidler, som er afhængige af lavt pH for at blive 
absorberet, fx visse perorale antimykotika (ketokonazol o.a.). 

Ved polyfarmaci kan ventrikeltømningshastigheden desuden 
være reduceret, og det betyder, at der går længere tid, førend 
fx et peroralt indtaget analgetikum virker. Mælk og mælkepro-
dukter kan give anledning til kelatdannelse mellem calcium og 
lægemidlet, fx tetracykliner, og derved reducere biotilgænge-
ligheden af begge komponenter. Det er væsentligt, at patienten 
informeres om, at tetracyklin bør indtages mindst tre timer før 
eller efter indtagelse af mælkeprodukter.

Fordeling eller distribution af lægemidler er relateret til krops-
vægt og sammensætning af fedtvæv, muskelvæv og væske. Med 
alderen mindskes muskelmassen, mens fedtmassen øges og den 
totale kropsvæske reduceres. På den baggrund kan halveringsti-
den for lipofile lægemidler som benzodiazepiner øges betydeligt.

Nyre- og leverfunktionen reduceres med alderen, hvilket kan 
have betydning for omsætning af lægemidler i kroppen, her-
under lægemidler, der helt eller delvist elimineres renalt, eller 
lægemidler med first-pass metabolisme i leveren. Levermetabo-
lismen er variabel og afhænger af alder, genotype, livsstil, hepa-
tisk blodgennemstrømning, leversygdom og interaktioner med 
andre lægemidler. Renal udskillelse af lægemidler er relateret til 
kreatinin-clearance, som reduceres med 50 % fra 25-85-årsalde-
ren (9). En lang række lægemidler udskilles umetaboliseret via 
nyrerne. Det drejer sig bl.a. om lithium, digoxin, cefalospori-
ner, aminoglykosider og methotrexat. Den nedsatte evne til at 
udskille lægemidler renalt betyder, at den ældre patient i be-
handling med nogle af ovennævnte lægemidler må monitoreres 
omhyggeligt bl.a. ved undersøgelse af nyrefunktionen, ligesom 
der kan være behov for dosisreduktion.

Albuminkoncentrationen i plasma reduceres med alderen. 
Herudover kan albuminniveauerne blive meget lave ved dårlig 
ernæringsstatus og ved visse kroniske sygdomme. For lægemid-
ler, som er stærkt bundet til albumin, fx fenytoin, vil en større 
andel cirkulere som ubundet aktivt lægemiddel. Ved lave albu-
minniveauer anbefales koncentrationer lavt i referenceområdet 
for stærkt proteinbundne lægemidler.

Endvidere forekommer der farmakodynamiske ændringer 
hos ældre, der kan medføre øget følsomhed for effekten af visse 
lægemidler som fx benzodiazepiner, opioider og psykofarmaka. 
Baggrunden for disse ændringer er endnu ikke afklaret, ligesom 
de ofte er uforudsigelige (9,10).

Lægemiddelbivirkninger er et betydningsfuldt klinisk pro-
blem og årsag til 5-8 % af alle indlæggelser på medicinske af-
delinger og den hyppigste årsag til iatrogene sygdomstilstande 
blandt  ældre.  Ca.  10  %  af  hospitalsindlæggelser  blandt  ældre 
over 65 år kan tilskrives uhensigtsmæssig medicinering, mens 
ca. 3 % af en række dødsfald skyldes lægemidler. Dødsfaldene 
skyldes især blødninger, nyreinsufficiens og kardiovaskulære til-
stande som hjerteinsufficiens, bradykardi og hypotension (13).

Ca. 2 % af henvendelser til praktiserende læger skyldes bi-
virkninger til medicin (14).

Kardiovaskulære lægemidler, analgetika og psykofarmaka 
er hyppigst medvirkende til udvikling af uønskede interaktio-
ner og bivirkninger samt indlæggelser (15). Endvidere tyder 

Polyfarmaci

Faktaboks 1

•   Polyfarmaci er udtryk for samtidig anvendelse af flere 
lægemidler

•   Polyfarmaci kan være forbundet med øget risiko for 
bivirkninger, uønskede lægemiddelinteraktioner, forringet 
compliance, fejlmedicinering og øget risiko for hospitals-
indlæggelse

•   Samtidig anvendelse af fem eller flere lægemidler (svær 
polyfarmaci) udgør en særlig risiko 

•   Polyfarmaci er særligt udtalt i den ældre del af befolk-
ningen, som har flere kroniske sygdomme og samtidig 
aldersbetingede ændringer i farmakokinetik og dynamik
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undersøgelser på, at lægemiddelbivirkninger underdiagnosti-
ceres i betydelig grad (15). De kan således fejlagtigt opfattes 
som tegn på ny sygdom, forværring af eksisterende sygdom el-
ler som udtryk for normal aldring. En komplicerende faktor er, 
at lægemiddelbivirkninger hos ældre kan være uspecifikke og 
manifestere sig anderledes end hos yngre fx som konfusion el-
ler antipsykotika-induceret parkinsonisme.

Ringe compliance er et andet centralt problem ved polyfar-
maci. Compliance forringes betydeligt ved ordination af mere 
end tre forskellige lægemidler (6,7). Andre årsager til forringet 
compliance omfatter dosering flere gange dagligt og manglen-
de eller for ringe information om korrekt brug af lægemidlerne, 
pris samt almindelig glemsomhed, som indebærer, at en dosis 
springes over og eventuelt kompenseres for med en ekstra dosis 
på et senere tidspunkt (7,16). Andelen af ældre personer, som 
ikke indtager medicinen som foreskrevet, varierer mellem 21 % 
og 55 % (17,18). Alder i sig selv forringer ikke compliance.

Polyfarmaci og odontologiske konsekvenser
Indtagelsen af lægemidler er den hyppigste årsag til xerostomi 
(subjektiv fornemmelse af mundtørhed), nedsat spytsekretion 
og ændret sammensætning af spyttet (19,20). Endvidere kan po-
lyfarmaci forstærke følelsen af mundtørhed og graden af nedsat 
spytsekretion (8,21). Ligeledes er varigheden af lægemiddelind-
tagelsen fundet af betydning for graden af spytkirtelhypofunktion 
(22). Det anslås, at mere end 1.800 markedsførte lægemidler fra 
over 80 forskellige terapeutiske grupper kan medføre xerostomi, 
men lægemidler med antikolinerg virkning (fx inkontinensmid-
ler og mange psykofarmaka) samt kodein og andre opioidanal-
getika er særligt xerogene (19). Lægemiddelinduceret xerostomi 
og nedsat spytsekretion er reversible tilstande, idet påvirkningen 
af spytkirtelfunktionen sædvanligvis ophører, når lægemidlet se-
poneres. Endvidere kan bivirkningerne i nogle tilfælde mindskes 
ved ændret dosering eller substitution af præparatet.

Omkring 200 lægemidler er forbundet med smagsfor-
styrrelser, og ca. 30 % af tilfældene med smagsforstyrrelser 
(bitter smag, metallisk smag, ændret smag) relateres til læ-
gemiddelindtagelse herunder  især antihypertensiva som ACE-
hæmmere (fx enapril) og calciumkanalblokkere (fx diltiazem), 
metronidazol og kolesterolsænkende medicin (23). Forekom-
sten af smagsforstyrrelser øges med stigende alder og med an-
tallet af lægemidler, der indtages, dvs. ved polyfarmaci, og især 
ved indtagelse af xerogene lægemidler.

En lang række lægemidler kan udløse mundslimhindefor-
andringer i form af ulcerationer, undertiden herunder afte-lig-
nende ulcerationer. Disse kan omfatte fixed drug eruption, pem-
figoide læsioner, lichenoide læsioner samt erytema multiforme, 
som især er forbundet med indtagelse af visse lægemidler til 
behandling af hjerte-kar-sygdomme, bl.a. ACE-hæmmere, som 
fx enapril, NSAIDs, kemoterapeutika, methotrexat, immunsup-
pressiva og visse antibiotika.

Der er vist en sammenhæng mellem lichen planus og liche-
noide læsioner og indtagelse af lægemidler, som metaboliseres 

af polymorfe cytokrom P-450 enzymer, især CYP2D6 (24), hvil-
ket antyder, at visse former af lichen planus kan have en farma-
kologisk patogenese, som er relateret til inhiberede, manglende 
eller dysfunktionelle cytokromenzymer.

Behandling med immunsupprimerende lægemidler, både 
lokale og systemiske som fx kortikosteroider og cytostatika, 
øger risikoen for opportunistiske infektioner, herunder især 
oral candidose. Denne risiko øges yderligere ved polyfarmaci, 
der kan medføre nedsat spytsekretion.

Andre lægemidler kan udløse gingivale hyperplasier, mis-
farvninger af mundslimhinden, ændret pigmentering, hævelser 
eller osteonekrose i kæbeknoglen. Disse lægemidler beskrives i 
andre artikler i dette tema. 

Interaktion med lægemidler anvendt eller ordineret i 
odontologisk praksis
De fleste lokalanalgetika metaboliseres primært i leveren, og po-
lyfarmaci (samt alders- og sygdomsbetinget fald i leverfunktio-
nen) kan øge risikoen for overdosering og uønskede bivirknin-
ger af det anvendte lokalanalgetikum. I tilfælde af polyfarmaci, 
leverpåvirkning og høj alder kan det være hensigtsmæssigt med 
en dosisreduktion (også ved enkeltdosis), især ved brug af 
amidforbindelse som lidocain eller mepivacain. Risikoen for 
komplikationer til lokalanalgetika anvendt til tandbehandling 
øges i takt med antallet af lægemidler, patienten indtager. Til 
patienter i behandling med benzodiazepiner, antihypertensiva, 
antiarytmika og tricykliske antidepressiva bør anvendes lokal- 
analgetikum  uden  adrenalin,  fx  3 %  Citanest med  Octapres-
sin® med felypressin som vasokonstriktor, idet adrenalin er 
kontraindiceret eller skal anvendes med forsigtighed (dosisre-
duktion) i nævnte tilfælde (25).

De fleste antibiotika kan ordineres i standarddoser, medmin-
dre patienten har påvirket nyre- og leverfunktion. Tandlægen 
bør således indhente information herom ved at spørge patien-
ten eller i tvivlstilfælde rette henvendelse til patientens læge. 
Visse antibiotika, bl.a. metronidazol og antimykotika (azoler) 
kan forstærke warfarins antikoagulerende effekt og derved 
øge risikoen for blødning. Azoler kan således øge INR-værdien  
(International Normalised Ratio, et udtryk for, hvor længe blo-
det er om at størkne) betydeligt, selv ved lokal applikation af 
miconazol på mundslimhinden (Brentan® 2 % gel).

Hos patienter, der indtager kosttilskud i form af jern, cal-
cium, magnesium og zink, kan der være problemer med ab-
sorption af tetracyklin pga. kelatdannelse. NSAIDs kan udløse 
dyspepsi og maveblødning, og tandlægen bør undlade at ordi-
nere denne type analgetika til patienter med ulcus-anamnese, 
patienter med trombocytopeni, patienter med erkendt hjerte-
kar-sygdom, patienter i AK-behandling eller patienter med 
acetylsalicylsyre-udløst astma/allergi. Endvidere skal der ud-
vises forsigtighed ved ordination af NSAID til patienter med 
nyresygdom. Ydermere kan NSAIDs som ibuprofen mindske 
effekten af antihypertensiva hos patienter med forhøjet blod-
tryk.
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Gastrointestinale gener i form af kvalme, opkastninger og 
diarré kan medføre anoreksi og vægttab og kan være bivirkning 
til et eller flere lægemidler bl.a.  NSAIDs, metronidazol og met-
hotrexat. Dette kan resultere i svækket immunforsvar og give 
problemer med proteseretention og -stabilitet. Tandlægen kan 
ved mistanke om nævnte bivirkninger kontakte patientens læge 
mhp. mulig seponering eller substitution af lægemiddel. 

Håndtering af patienter med polyfarmaci
Som tandlæge er det væsentligt ikke at bidrage til iatrogen syg-
dom som følge af uhensigtsmæssig og unødig lægemiddelordi-
nation. Det er centralt at kende til patientens medicinforbrug, 
herunder evt. brug af ikke receptpligtig medicin, kosttilskud 
eller naturmedicin, i forbindelse med behandlingsplanlægning 
og inden ordination af medicin samt regelmæssigt at opdatere 
oplysninger om patientens medicinforbrug. Tandlægen kan 
med fordel hente oplysninger om den enkelte patients medicin-

forbrug via den personlige elektroniske medicinprofil eller Det 
Fælles Medicinkort, informationer om et givent lægemiddels 
indholdsstoffer, dosis mv. på www.promedicin.dk samt oplys-
ninger om potentielle interaktioner på interaktionsdatabasen.dk  
(Faktaboks 2). Patienter, der indtager flere lægemidler (> 3  
lægemidler) og tager flere doseringer dagligt, kan med fordel 
anvende en doseringsæske og derved forbedre compliance.   
Både som læge og tandlæge er det desuden vigtigt at fremme 
compliance ved at sikre en så enkel og økonomisk lægemiddel-
ordination som muligt. Lokalbehandling kan være at foretræk-
ke, hvis det er muligt, men der kan på trods heraf opstå syste-
miske bivirkninger, fx ved interaktion med andre lægemidler. 
Som tandlæge er det også væsentligt at kunne vurdere, om et 
nyt symptom eller fund hos patienten kan være en mulig konse-
kvens af pågående medikamentel behandling. I den henseende 
vil det være oplagt at kontakte patientens læge for at drøfte og 
undersøge mulighederne for lægemiddelsanering.

Polyfarmaci bliver stadigt 
mere udbredt, og tandlæger 
behandler i dag et stigende 
antal patienter med kroniske 
almensygdomme, som kræ-
ver behandling med en lang 
række forskellige lægemidler. 
risikoen stiger for uønskede 
lægemiddelbivirkninger og po-
tentielle interaktioner ekspo-
nentielt med antallet af læge-
midler, der indtages samtidigt.  
det er således helt centralt, at 
tandlægen har indsigt i patien-
tens medicinforbrug, herunder 

brug af ikke receptpligtig me-
dicin, kosttilskud og naturme-
dicin, for at kunne tage hensyn 
hertil i forbindelse med odon-
tologisk behandlingsplanlæg-
ning og inden ordination af 
lægemidler i relation til tand-
lægelig behandling. det er li-
geledes vigtigt, at tandlægen 
er i stand til at kunne vurdere, 
om patientens evt. sympto-
mer kan skyldes bivirkning el-
ler interaktion til igangværende 
farmakologisk behandling.

kLINIsk reLevaNs Faktaboks 2

Nyttige hjemmesider
Personlig elektronisk medicinprofil/ 
Det Fælles Medicinkort:
•   http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/om-os/

medicinprofilen/tandlaegens-adgang
•   https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/min-side/ 

patientdata/faelles-medicinkort/
•  www.promedicin.dk 
•  www.IRF.dk
•  www.produktresume.dk
•  www.interaktionsdatabasen.dk

Anmeldelse af bivirkning eller utilsigtet hændelse:
•   http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-

forsoeg/bivirkninger/meld-en-bivirkning-eller-utilsigtet-
haendelse/mennesker

absTracT (eNgLIsH)

Polypharmacy and odontological practice

The number of patients who take several medications on a re-

gularly daily basis is increasing, also in the dental practice.  A 

major reason for this is improvements regarding diagnostics and 

medical treatment of chronic medical diseases. With the popula-

tion becoming increasingly older, the general dentist will be con-

fronted with patients who have several chronic systemic disea-

ses that that require pharmacological treatment. An increasing 

number of patients are multi-medicated as randomised clinical 

trials have shown that treatment regimens with a combination of 

several drugs for a single disease reduce morbidity and mortality 

significantly. This applies particularly to the treatment of patients 
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with type-2 diabetes and heart failure. However, polypharmacy 

increases the risk of adverse reactions and interactions, and it is 

uncertain how the effects of, for example antihypertensives are 

influenced by the simultaneous intake of medicine such as anal-

getics and antidepressants.

As a consequence of the above, dentists need to have knowled-

ge about chronic medical diseases and their treatment, including 

polypharmacy, and how these factors may influence the dental 

diagnosis and treatment.  This article includes a review on the 

term polypharmacy, the prevalence of polypharmacy and the po-

tential impact of polypharmacy on odontological diagnosis and 

treatment.
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Når tandlæger behandler patienter, er der risiko 
for at blive smittet eller smitte med potentielt 
alvorlige/livstruende infektioner. det er dog 
muligt at vaccinere for en række smitsomme 
sygdomme. 
i danmark findes der ikke nationale retningslinjer, 
men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tandlæger 
og andet klinikpersonale vaccineres mod he-
patitis B-infektion, hvis de behandler patienter i 
højrisikogrupper, fx stofmisbrugere. WHo anbe-
faler, at alle sundhedsprofessionelle vaccineres 
mod influenza – ikke alene for at opnå individuel 
beskyttelse, men også for at beskytte sårbare 
patienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derimod 
udelukkende influenzavaccine til visse udsatte 
patientgrupper, fx ved alder > 65, kronisk syg-
dom og BMi > 40. generelt bør alle voksne i 
danmark, herunder tandlæger, have gennem-
gået det danske vaccinationsprogram og hvis 
ikke, bør de vaccineres mod difteri og stivkram-
pe og eventuelt polio, mæslinger, fåresyge og 
røde hunde. For enkelte tandlæger kan vacci-
nation mod tuberkulose komme på tale, fx ved 
længerevarende erhvervsmæssig eksponering. 

Vaccination af klinik- 
personale

absTracT Vaccination af  
tandlæger
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Peter Skinhøj, professor, dr.med., epidemiklinik m, rigshospitalet

Hanne Lomholt Larsen, 1. reservelæge, Klinisk Farmakologisk 
Afdeling, Bispebjerg Hospital

 Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for 
at blive smittet eller smitte med potentielt alvorli-
ge/livstruende infektioner. Mange af disse sygdom-
me kan dog forebygges ved at anvende handsker og 

ved korrekt rengøring af instrumenter. Det er endvidere muligt 
at vaccinere for en række smitsomme sygdomme.

På verdensplan er der forskellig praksis for, hvad tandlæger 
anbefales at blive vaccineret imod. I Danmark anbefaler Sund-
hedsstyrelsen, at tandlæger og andet klinikpersonale vaccine-
res mod hepatitis B, hvis de behandler patienter, som tilhører 
højrisikogrupper (1).

I England skal alle tandlæger og klinikpersonale, der har 
patientkontakt, være vaccineret imod hepatitis B, røde hunde, 
tetanus, polio, tuberkulose og skoldkopper (hvis de ikke tidli-
gere har haft dette), og desuden anbefaler man influenzavac-
cination (2). Tilsvarende gælder i Australien, hvor man også an-
befaler evt. vaccination mod pneumokokker, meningokokker, 
hepatitis A og tyfus. I USA anbefales hepatitis B-, MFR- (mæs-
linger, fåresyge og røde hunde), varicella- og influenzavaccine 
og i tilfælde af erhvervsmæssig eksponering eventuelt også vac-
cination imod tuberkulose og hepatitis A.

I disse lande (Australien, England og USA) anbefales des-
uden, at tandlæger og klinikpersonale får lavet en immunitets-
screening for derefter at få relevante vacciner, og i tandlæge-
praksis skal der være dokumentation på ansattes immunitets-/
vaccinationsstatus (3,4).

WHO  anbefaler,  at  alle  sundhedsprofessionelle  vaccineres 
mod influenza A og B – ikke alene for at opnå individuel beskyt-
telse, men også for at beskytte sårbare patienter (5).

I det følgende gennemgås de sygdomme, det er muligt at 
vaccinere imod, og som det kan være relevant, at tandlægen og 
klinikpersonalet bliver vaccineret for.

Hepatitis 
Der findes flere typer hepatitis (A, B, C, D, E og 
G). Hepatitis C er den alvorligste type – og til en 
vis grad også type B. Hepatitis D virus (HDV) er 
et ufuldstændigt virus, som kun kan medføre 

emneOrd

Immunisation;  
dental staff;  
infections;  
vaccines
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leverbetændelse sammen med hepatitis B virus (HBV). He-
patitis A og E har som regel et mildt forløb, og det er endnu 
uklart, om hepatitis G virus (HGV) kan medføre klinisk bety-
dende leversygdom. Det er muligt at vaccinere mod hepatitis 
A og B. Hepatitis A forekommer overvejende i områder af ver-
den med dårlige sanitære forhold og smitter primært fækal-
oralt – men også via blod. Hepatitis A udgør ikke nogen større 
smittetrussel  i  tandlægepraksis  i  Danmark,  men  hepatitis  C 
udgør imidlertid en lige så stor smittetrussel som hepatitis B. I 
Danmark er det således primært hepatitis B-vaccinen, der har 
relevans for tandlægepraksis.

Hepatitis B
Stik fra HBV-inficerede kanyler giver 30-40 % risiko for infekti-
on, og i USA regner man med, at 12.000 sundhedsansatte hvert 
år smittes med hepatitis B på arbejdet (6,7).

Tandlæger, som er inficeret med HBV, vil også kunne smitte 
patienterne, specielt ved manglende brug af handsker. Fra lit-
teraturen har man kendskab til transmission af HBV fra ni tand-
læger, herunder én tandkirurg, som samlet smittede 55 patien-
ter. Siden 1987 er der ikke rapporteret tilfælde af HBV-smitte 
fra tandlæger til patienter, hvilket formentlig skyldes, at flere 
tandlæger bliver vaccineret mod HBV og i højere grad gør brug 
af handsker (8).

HBV forekommer globalt, men er specielt udbredt i Asien, 
Afrika og Sydamerika. Ca. 350 millioner mennesker er kroniske 
bærere af HBV og kan således smitte. I Danmark er antallet af 
kroniske HBV-bærere estimeret til ca. 15.000, hvoraf kun godt 
2.000 er kendt af sundhedsvæsenet. De største grupper med 
kronisk HBV-infektion i Danmark er i.v.-stofmisbrugere og per-
soner fra højendemiske områder, der er smittet ved fødslen, før 
de kom til Danmark (7).

Hepatitis B virus (HBV) er et hepa-DNA virus og klassificeres 
i otte genotyper (A-H). Virus og dele af dets kappe cirkulerer i 
blodet, hvor det kan identificeres.

Diagnose/symptomer/smitte
HBV smitter via blod, ved seksuel kontakt og fra moder til barn 
ved fødslen. Blod er hovedkilden til smitte, og der er risiko for 
smitte gennem fx nålestik, operation eller urene tandlægein-
strumenter. Inkubationstiden er 1-5 måneder (6,7). HBV er me-

get smitsomt og kan overleve udenfor kroppen i størknet blod i 
mere end en uge (6).

Hepatitis B-diagnosen stilles enten, når der er symptomer 
på akut hepatitis (træthed, feber, vægttab, mørkfarvet urin, ik-
terus), forhøjede levertransaminaser og/eller positiv serologi. 
HBV-partiklens overfladeantigen (HBsAg) kan påvises 1-10 
uger efter smitte, dvs. ofte før symptomstadiet (6,7).

Påvisning af HBs-antistof (antistof mod HBsAg) indikerer, at 
sygdommen er overstået, og at patienten er immun mod rein-
fektion eller tidligere er vaccineret. Kronisk HBV-infektion defi-
neres ved, at HBsAg kan påvises i over seks mdr. (6,7).

HBV-infektion kan medføre akut hepatitis, en kronisk in-
aktiv bærertilstand og/eller kronisk hepatitis. Akut hepatitis 
B medfører subklinisk infektion hos 70 %, symptomatisk akut 
hepatitis hos 30 % og fulminant leversvigt hos 0,5 %. 5-10 % 
bliver kroniske bærere, og ca. 30 % vil på sigt udvikle cirrose 
med risiko for leversvigt, portal hypertension og hepatocellu-
lært karcinom (6,9).

Behandling
Akut hepatitis B behandles symptomatisk. Kronisk hepatitis B 
kan medicinsk behandles med præparater, som supprimerer vi-
rusreplikationen, afhængigt af den fase, sygdommen befinder 
sig i, og i hvilken udstrækning leveren er påvirket af infektio-
nen. HBV-bærere skal derfor følges på en specialafdeling, hvor 
behovet for behandling løbende kan vurderes. Behandlingen er 
ikke altid kurativ (7).

Hepatitis B-vaccine
HBV-infektion kan forebygges ved vaccination. Vaccinen anven-
des både forebyggende og som post-exposure profylakse (PEP).

I Danmark er hepatitis B-vaccinen ikke en del af børnevac-
cinationsprogrammet (7).

PEP vil være aktuelt i de situationer, hvor ikke-vaccinerede 
skærer eller stikker sig på en blodforurenet genstand fx tandlæ-
geudstyr, og består i, at der snarest muligt efter uheldet tages 
en blodprøve og herefter gives en dosis HBV-vaccine (senest ef-
ter 48 timer). Hvis blodprøven viser tegn på tidligere infektion, 
vaccineres ikke yderligere, idet vedkommende så er beskyttet i 
forvejen (1).

Hepatitis B-vaccinen beskytter mod HBV-infektion forårsa-
get af alle kendte subtyper hos ikke-immune personer. Vacci-
nen, som er inaktiv, indeholder oprenset HBV-overfladeantigen 
(HbsAg) og fremkalder dannelse af specifikke antistoffer mod 
HbsAg (anti-HB-antistoffer). Der gives en grundvaccination 
bestående af flere doser med forskellige intervaller (Tabel 1).. 
En anti-HB-antistofkoncentration >10 IE/l er forbundet med 
beskyttelse mod HBV-infektion (10).

En række faktorer har vist sig at reducere immunresponset 
mod HBV-vaccinen som fx høj alder, mandligt køn, overvægt, 
rygning og visse kroniske underliggende sygdomme. Serologisk 
kontroltestning skal overvejes hos personer, der er i risiko for 
ikke at opnå tilstrækkelig beskyttelse efter fuldendt vaccinati-
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Faktaboks

Sygdomme, som tandlæger bør overveje at blive  
vaccineret imod:
•  Difteri
•  Hepatitis B
•  Influenza
•   Mæslinger, fåresyge og  

røde hunde

•  Polio
•  (Skoldkopper)
•  Tetanus
•  Tuberkulose
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onsprogram, og yderligere doser skal overvejes hos personer, 
som ikke responderer eller har et suboptimalt respons af et vac-
cinationsprogram (10).

Der forventes mindst 10 års beskyttelse efter tredje vacci-
nation (Tabel 1) (10). Nuværende data støtter ikke behovet for 
boostervaccination hos immunkompetente personer, som har 
responderet på et primært vaccinationsprogram (10).

mæslinger, fåresyge og røde hunde
Mæslinger skyldes en infektion med morbillivirus, først i luftve-
jene og siden med spredning til lymfekirtler, hud og slimhinder. 
Før indførelse af MFR-vaccination forekom der tilfælde med en-
cefalitis i forbindelse med mæslinger i Danmark (11).

Mæslinger er et af de mest smitsomme virus, der findes, 
hvilket medfører, at mindst 95 % af befolkningen skal være im-
mune, for at virus ikke kan cirkulere vedvarende. Dette mål er 
ikke nået for nogen årgang siden MFR-vaccinens indførelse, og 
når virus bringes til Danmark, fx efter rejse til et område, hvor 
mæslingevirus cirkulerer, vil det kunne resultere i udbrud (12). 

Fåresyge er en akut infektion med parotitisvirus, hvor der 
indtræder hævelse af ørespytkirtlerne. Bugspytkirtel og køns-

kirtler inklusive testikler og bitestikler kan også rammes. Sidst-
nævnte er en frygtet komplikation, fordi det i sjældne tilfælde 
kan føre til sterilitet. Før indførelse af MFR-vaccination var 
parotitisvirus den mest almindelige årsag til viral meningititis.

Siden indførelse af MFR-vaccination har sygdommen været 
sjælden i Danmark. I Europa er der dog forekommet større ud-
brud af fåresyge de senere år, bl.a. hos universitetsstuderende i 
Holland og Irland (12,13).

Røde hunde skyldes infektion med rubellavirus, først i luft-
vejene og siden med spredning til slimhinder, lymfeknuder og 
hud. Hvis en gravid smittes i første trimester, kan en rubella-
infektion medføre alvorlige fosterskader. Efter indførelsen af 
MFR-vaccinationsprogrammet er røde hunde næsten udryddet 
i Danmark (14). Siden 1994 er der anmeldt i alt 19 tilfælde af 
akut rubellainfektion hos gravide (sidst i 2008), men ingen til-
fælde, hvor børn er født med røde hunde (13).

Vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR)
MFR-vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram, 
men da der gennem flere år har været 10-15 % af børnene, der 
ikke blev vaccineret, vil der stadig kunne opstå mindre epide-
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Tabel 1. Anbefalede vacciner til voksne, ikke-immune tandlæger.

Table 1. Recommended vaccines for non-immune dentists.

vaccine/type antal doser beskyttelsesvarighed

BCg/levende, svækket Én dosis * 10 år

difteri/toksoid grundvaccination: 3 doser – de to første med 4 
ugers mellemrum og den tredje 8-12 mdr. senere.

revaccination: 1 dosis

5 år efter grundvaccination

10 år efter revaccination

Hepatitis B/inaktiveret 3 doser. Anden og tredje dosis efter 1 og 6 mdr. ** 10 år 

influenza A og B/inaktiv 1 dosis ved influenzasæsonens begyndelse immunitet opnås efter 2-3 uger og holder i  
6-12 måneder – immunitet afhænger dog af  
overensstemmelse mellem vaccinen og  
cirkulerende virusstammer

Polio/tre typer inaktiveret 
virus

grundvaccination:
2-3 doser med 1-2 mdr. interval

revaccination:
Tidligst 6 mdr. efter endt grundvaccination

efter 3 grundvaccinationer og 1 revaccination 
forventes livslang beskyttelse

MFr/levende, svækket 2 doser efter revaccinationen sikres mangeårig immunitet

Tetanus/toksoid ikke-tidl. vaccinerede: 2 doser med 4 ugers  
interval og 1 dosis ét år senere

Tidl. fuldt vaccinerede: 1 dosis i forbindelse med 
revaccination ***

5 år efter grundvaccination

10 år efter revaccination

Varicella/levende, svækket 2 doser med 4-8 ugers interval 7-10 år

relevante vacciner

* Kun ved mulighed for erhvervsmæssig eksponering, fx job i Grønland.
** Hvis hurtig beskyttelse er påkrævet, kan et accelereret program anvendes til voksne (≥ 16 år). Se pro.medicin.dk eller produktresuméet.
*** Primærvaccination anvendes ved vaccination af tidligere uvaccinerede voksne.
Revaccination anvendes i forbindelse med risiko for eksposition.
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mier af de tre sygdomme (14). Yngre tandlæger (født omkring 
1974-80) har størst risiko for at få mæslinger, fåresyge og røde 
hunde. Det skyldes, at kun få blev vaccineret, da de var børn, 
samtidig med at der var en lav incidens af sygdommen.

MFR-vaccinen består af levende, svækket mæslinge-, fåre-
syge- og røde hunde-virus og kan bl.a. som bivirkning give en 
meget mildt forløbende infektion. Ud over at vaccinen indgår i 
børnevaccinationsprogrammet, kan ikke-immune kvinder i den 
fødedygtige alder vaccineres gratis mod røde hunde med MFR-
vaccinen (14,15). 

Influenza
Seroprævalensstudier har vist en højere forekomst af antistoffer 
mod influenza A og B virus hos ikke-immune tandlæger sam-
menlignet med baggrundsbefolkningen, hvilket kunne tyde på, 
at tandlæger har en øget erhvervsrisiko for at få influenza. Årlig 
vaccination kan reducere risikoen for transmission til patienter, 
medarbejdere og familiemedlemmer (8,16). Dog er der ikke 
evidens for, at vaccination signifikant reducerer incidensen af  
influenzalignende og antallet af dage med influenzasymptomer 
eller egentlige sygedage hos ansatte i sundhedsvæsenet (17). 
WHO anbefaler imidlertid, at alle sundhedsprofessionelle vac-

cineres mod influenza A og B – ikke alene for at opnå individuel 
beskyttelse, men for at beskytte sårbare patienter (5).

Influenza forekommer som såkaldt sæsoninfluenza, typisk 
i perioden december-marts, hvor der ofte ses stigninger i ho-
spitalsindlæggelser og dødsfald især blandt den ældste del af 
befolkningen og blandt risikogrupper med visse kroniske syg-
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i tandlægepraksis og på tand-
kirurgiske afdelinger bliver 
både tandlæger, klinikperso-
nale og patienter eksponeret 
for en bred række af mikroor-
ganismer, som kan transmit-
teres via blod, spyt, respirato-
risk sekret eller fra huden. Ved 
bl.a. at lade sig vaccinere kan 

tandlægen beskytte sig selv, 
ansatte og patienterne mod 
visse infektioner. det drejer 
sig hovedsageligt om he-
patitis B, difteri, stivkrampe, 
polio, mæslinger, fåresyge, 
røde hunde, tuberkulose og 
influenza.

kLINIsk reLevaNs 
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Tabel 2. Oversigt over relevante infektionssygdommes forekomst, smittemåde og smitsomhed.

Table 2. Summary for relevant infectious diseases occurence, infection source and infectiousness.

sygdom estimeret antal personer smittet i Dk smittemåde smitsomhed

Hepatitis B (HBV) 15.000 Blod, sæd og vaginalt sekret Stik fra HBV-inficerede 
kanyler giver 30-40 % risiko 
for infektion

Mæslinger Findes i udlandet, og udbrud ses i dK,  
senest i 2011

dråbesmitte er det mest smitsomme  
virus, der findes

Fåresyge i perioden 1994-2011 har der gennem-
snitligt været 18 tilfælde om året

overføres med spyt og dråbe Kræver ret tæt kontakt for  
at blive smittet

røde hunde Næsten udryddet i danmark dråbesmitte Meget smitsomt

influenza Forekommer som sæsoninfluenza, typisk  
i december-marts. Ved en influenzaepidemi 
kan op til 20 % af befolkningen rammes

dråbesmitte eller direkte 
kontakt

Meget smitsomt

Tuberkulose Ca. 380 Smitter ved hoste er ikke særlig smitsomt

Stivkrampe 1 hvert andet år Smitter ikke fra menneske  
til menneske, men fra jord til 
menneske

Smitter ikke

difteri ingen nye tilfælde siden 1998 dråbesmitte Meget smitsomt

Polio ingen nye tilfælde siden 1983 Fækal-oralt fra person til  
person, men evt. også ved 
dråbeinfektion.

Meget smitsomt

Varicella det antages, at 98 % af alle voksne i  
danmark har haft skoldkopper. 40 %  
inficeres før 4-årsalderen

Først og fremmest luftbåren  
og i mindre grad ved direkte og 
indirekte kontakt med blærerne

Meget smitsomt

relevante infektionssygdomme
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domme. Et par gange i løbet af en 10-årig periode kan influen-
zaforekomsten være markant højere end forventet, og hvor 
man taler om en egentlig epidemi. Under en sådan epidemi 
kan op til 20 % af befolkningen rammes af sygdommen (18).

Symptomer/smitte
Influenza smitter ved dråbeinfektion eller direkte kontakt. 
Symptomer på influenza starter ofte med pludseligt indsætten-
de høj feber med kulderystelser, muskelømhed og hovedpine, 
der ledsages af udtalt sygdomsfornemmelse (18).

Behandling
Behandlingen er i langt de fleste tilfælde symptomatisk (18). 
Antivirale midler, som fx neuraminidasehæmmere, kan i visse 
tilfælde anvendes til behandling og forebyggelse af influenza. 
(18).

Influenzavaccine
Influenzavaccinen sammensættes hvert år ud fra de aktuelle 
sæsoninfluenzavirus, som forventes at cirkulere. Derfor skal 
vaccination gentages én gang om året i efterårsmånederne.

Gratis influenzavaccination tilbydes særlige risikogrupper, 
som bl.a. omfatter ældre over 65 år og personer med kroniske 
luftvejslidelser som fx kronisk obstruktiv lungesygdom (19).

Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 70-80 % 
af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre per-
soner er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget 
lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitals-
indlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 % (20).

Tuberkulose
Tuberkulose (TB) er en infektion, som forårsages af mycobakte-
rier. Human tuberkulose skyldes altovervejende Mycobacterium 
tuberculosis.

TB findes i hele verden, og det antages, at en tredjedel af 
jordens befolkning er smittede med de bakterier, der kan frem-
kalde sygdommen. Det er dog kun 5-10 % af smittede, som ud-
vikler aktiv TB i løbet af deres levetid. Langt de fleste smittede 
udvikler således aldrig sygdom og er ikke smittefarlige.

I 2011 fik 380 personer i Danmark konstateret TB, heraf var 
mere end halvdelen indvandrere. Der er kun registreret beske-
den smitte mellem indvandrere og etniske danskere, men der 
ses en høj forekomst af aktiv smittespredning blandt socialt dår-
ligt stillede danske – såsom hjemløse, misbrugere/alkoholikere 
og psykisk syge og personer med grønlandsk baggrund (21).

Symptomer/smitte
TB forekommer hyppigst i lungerne, men kan ramme en lang 
række organer. Symptomerne afhænger af, hvilket organ der 
inficeres. Generelt har TB-patienter længerevarende feber (> 3 
uger), nattesved, vægttab og træthed. Ved lunge-TB ses normalt 
hoste og opspyt, som kan være blodigt. Hos børn er især tuber-
kuløs meningitis en alvorlig tilstand (21).

Personer med TB i lungerne smitter ved hoste, primært i 
perioden indtil sygdommen opdages, og indtil 14 dage efter 
behandling iværksættes. Personer med TB uden for lungerne 
smitter normalt ikke, ligesom børn sjældent smitter andre. An-
delen af smittefarlige personer er lidt højere blandt danskere 
end blandt indvandrere – formentlig pga. senere diagnostik.

Hvis tandlægen behandler en patient med aktiv tuberkulo-
se, er risikoen for at blive smittet generelt lav. I USA er der kun 
rapporteret én smitteepisode i tandlægepraksis.  Dog skal man 
være opmærksom på, at den kirurgiske maske ikke forhindrer 
inhalation af bakterien M. tuberculosis (3).

Diagnose
Smitte uden aktiv sygdom kan påvises ved hjælp af en blod-
prøvetest (interferon-γ påvisning) eller ved hjælp af Mantoux 
hudtest med tuberculin. Førstnævnte er mere specifik hos vac-
cinerede grupper og har mange steder afløst hudtesten.

Behandling
Der findes en effektiv 4-stofs-antibiotikabehandling, som vare-
tages af de lungemedicinske og infektionsmedicinske specialer 
samt af børnelæger.

Hvis en person er nyligt smittet, kan man eventuelt tilbyde 
forebyggende behandling, hvis der ikke er tegn til aktiv sygdom 
(21).

Tuberkulosevaccine 
Vaccinen indeholder levende, svækkede bakterier af en kultur 
af Calmette Guérin-bakterien. Vaccinen fremkalder et celleme-
dieret immunrespons, som giver en varierende grad af beskyt-
telse mod TB-infektion. 

BCG-vaccination beskytter  især børn mod alvorlige  former 
for TB, mens effekten er mere tvivlsom hos voksne.

Vaccinen bør overvejes til personer, der befinder sig i et miljø 
med tuberkulose – primært børn og unge, der skal være i ved-
varende tæt kontakt med lokalbefolkningen i områder med høj 
forekomst af TB, hvilket vil sige mere end 3-6 måneder, samt 
ikke-tidligere vaccinerede voksne, der eksponeres gennem de-
res erhverv, hvilket kan omfatte visse tandlæger og klinikperso-
nale (21-23).

For enkelte tandlæger kan vaccination mod tuberkulose 
(TB) komme på tale, hvis der er en længerevarende erhvervs-
mæssig eksponering i områder, hvor der er høj forekomst af TB 
som fx i Grønland (21,23,24).

difteri og tetanus
Både difteri og tetanus er sjælden i Danmark, især fordi der i 
mange år har været høj tilslutning til børnevaccinationspro-
grammet. Det er vigtigt at være beskyttet mod begge sygdom-
me hele livet (25).

Tetanus
Tetanus (stivkrampe) forårsages af den anaerobe bakterie Clo-
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stridium tetani. Bakterien danner et kraftigt virkende toksin, 
som hæfter sig til nerver i sårområder og transporteres via ner-
vebanerne til hjerne og rygmarv. Her hæmmer tetanustoksinet 
den normale aktivitet af især de motoriske nerver.

Symptomer/smitte
Stivkrampebakterierne findes i jord og gadesnavs. De danner 
sporer, der ikke dræbes ved kogning og er modstandsdygtige 
over for indtørring i længere tid.

I Danmark, hvor stivkrampe er sjælden, anmeldes der ca. et 
tilfælde hvert andet år. På verdensplan er sygdommen fortsat 
hyppig. I 2008 rapporterede WHO godt 16.000 tilfælde af teta-
nus, men det reelle antal tilfælde er mange gange højere.

Indgangsporten for infektionen er oftest et forurenet sår. 
Selv de mindste sår kan blive inficeret af tetanusbakterier. Stiv-
krampe er ikke smitsom mellem mennesker.  

Behandling
Behandling mod stivkrampe foregår på sygehus, hvor der gives 
antibiotika for at dræbe bakterien og antitoksin for at neutrali-
sere toksinet. Der behandles også med medicin til at kontrollere 
kramperne og til at stoppe den abnorme nerveaktivitet (26).

Difteri
Difteri forårsages af bakterien Corynebacterium diphteriae (og 
sjældent C. ulcerans).

Bakterien producerer et toksin, der kan angribe forskellige 
organsystemer, herunder hjertemusklen og centralnervesyste-
met, og sygdommen kan være dødelig.

Symptomer/smitte
Ved difteri ses pludseligt indsættende halsbetændelse med syn-
kesmerter, let feber og eventuelt hvid-grålige belægninger.

Smitte overføres via dråbesmitte ved tæt kontakt til en smit-
som person (syg eller rask bærer), gennem hoste, nys eller sjæl-
dent via kontakt til spyt eller sårsekreter. Smitten afbrydes ved 
effektiv behandling med antibiotika.

Det seneste tilfælde af difteri i Danmark blev diagnosticeret 
i december 1998, og bærertilstand er ikke konstateret i mange 
år. I 1990’erne var der en stor epidemi i det tidligere Sovjet-
unionen, hvilket var medvirkende til, at man i 1996 indførte 
revaccination af danske børn mod difteri i femårsalderen og 
samtidig anbefalede kombineret vaccine mod difteri og tetanus 
(Di-Te) ved sårskade.  I 2008 blev der  ifølge WHO konstateret 
godt 7.000 tilfælde af difteri i hele verden, heraf var godt 6.000 
tilfælde fra Indien.

Behandling
Behandling af difteri består i injektion af difteriantitoksin og 
antibiotikum (penicillin eller erythromycin i.m.).

Der kan ikke forventes immunitet efter overstået infektion, 
hvorfor der altid anbefales at fuldende et påbegyndt vaccinati-
onsprogram mod difteri (27). 

Difteri- og tetanusvaccine
For alle gælder, at man skal have primærvaccinationsserien én 
gang i livet, derefter skal man kun revaccineres. Børn bliver 
normalt primærvaccineret med tre Di-Te-Ki-Pol-Hib- og PCV13-
vacciner. Voksne skal primærvaccineres med separate difteri- 
og tetanusvacciner, da der ikke findes en kombineret vaccine til 
voksne. Generelt anbefales alle voksne revaccineret ca. hver 10. 
år eller i det mindste én gang i yngre voksenalder (25).

Vaccination ved sårskade
Ved en sårskade skal der, hos tidligere grundvaccinerede, gives 
en revaccination mod tetanus, hvis sidste vaccination er mere 
end 10 år gammel. Hvis personen ikke er fuldt grundvaccineret, 
eller hvis læsionen er meget dyb og forurenet, skal der også gi-
ves injektion med specifikke antistoffer mod tetanus.

Til en uvaccineret patient gives TIG (tetanus immunoglubu-
lin) samtidig med første tetanusvaccination. Der suppleres heref-
ter med i alt tre tetanusvacciner efter hhv. en, to og 12 måneder. 
Hvis patienten ikke tidligere er vaccineret mod difteri, bør der 
også gives tre difterivacciner til primærvaccination. Til patienter, 
der er primærvaccinerede mod både difteri og tetanus, anvendes 
den kombinerede Di-Te-vaccine til revaccination. Hvis intervallet 
for vaccinens beskyttelse er overskredet, gives eventuelt også TIG.

Måling af antistoffer for både difteri og tetanus kan give en 
vejledning om immunitet og om eventuelt behov for vaccina-
tion. Dette er især relevant for personer, der tidligere har haft 
udtalte bivirkninger efter vaccination, eller som har ukendt vac-
cinationsstatus (24).

Polio
Polio forårsages af poliovirus, som hører til gruppen af entero-
virus. Der findes tre forskellige typer af poliovirus, og infektion 
med én type beskytter ikke mod de andre.

Symptomer/smitte
En poliovirusinfektion forløber som regel symptomfrit eller 
med milde, ukarakteristiske symptomer som feber, gastroen-
teritis eller ondt i halsen, men kan også forårsage meningitis, 
lammelser og dødsfald. Ca. én ud af 200 infektioner fører til va-
rige lammelser, og heraf dør 5-10 % på baggrund af lammelser 
i åndedrætsmusklerne.

Frem til midten af 1950’erne optrådte sygdommen i epide-
mier med års mellemrum i Danmark.

I 1955 indførte man poliovaccination, og forekomsten faldt 
snart herefter. Sidste tilfælde af polio, opstået i Danmark, var i 
1976, og det foreløbigt sidste importerede tilfælde så man i 1983.

Poliovirus findes stadig endemisk i fire lande i verden: Af-
ghanistan, Indien, Nigeria og Pakistan. Polio har flere gange 
spredt sig til lande, som har været poliofri i en længere periode, 
og har i flere tilfælde været svære at få bugt med.

Poliovirus er meget smitsomt og spredes især fækal-oralt fra 
person til person, men kan muligvis også smitte ved dråbein-
fektion.
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Behandling
Der findes ikke antivirale stoffer til behandling af polioinfek-
tion. Behandlingen er derfor symptomatisk, eventuelt med un-
derstøttelse af respirationen (28).

Poliovaccine
Vaccination mod polio indgår fortsat i det danske børnevac-
cinationsprogram. Fuldført vaccinationsprogram med fire 
poliovaccinationer giver livslang beskyttelse mod polio. Den 
tidligere anvendte levende svækkede orale poliovaccine (OPV) 
blev udfaset i Danmark i 2001-2003, og siden er kun anvendt en 
inaktiveret poliovaccine (IPV) (28-30).

Varicella
Skoldkopper (varicella) og zoster (helvedesild) er to forskel-
lige kliniske manifestationer forårsaget af varicella-zoster-virus 
(VZV), som er et herpesvirus. Skoldkopper opstår ved primæ-
rinfektionen med VZV. Herefter forbliver virus i de sensoriske 
ganglier, hvor reaktivering af virus kan medføre zoster. Dette ses 
særligt, hvis immunsystemet svækkes, fx på grund af sygdom.

Symptomer/smitte
Skoldkopper debuterer med let feber og let påvirket almentil-
stand, hvorefter der fremkommer et vesikulært udslæt. Sjæl-
dent ses pneumoni og encefalitis. Skoldkopper blandt voksne 
er forbundet med højere risiko for komplikationer end skold-
kopper hos børn.

Herpes zoster viser sig med smerter og et vesikulært udslæt i 
et typisk sensorisk ganglions innervationsområde (dermatom). 
Efter vesiklerne er forsvundet, kan smerterne vare ved og nogle 
gange bestå gennem flere måneder (postherpetisk neuralgi). 
Keratitis ses, hvis herpes zoster er lokaliseret til øjet eller øjets 
omgivelser (når den oftalmiske gren fra trigeminusnerven er 
påvirket). VZV meningoencephalitis eller encephalitis er sjæld-
ne komplikationer.

Skoldkopper findes over hele verden. Det antages, at i Dan-
mark har 98 % af de voksne haft skoldkopper. I tropiske lande 
er færre voksne immune og er dermed i risiko for at få skoldkop-
pesygdom.

Smittemåden er først og fremmest luftbåren og i mindre 
grad ved direkte og indirekte kontakt med blærerne. Både ved 
den primære sygdom og ved reaktivering af virus (herpes zo-
ster) er patienten smitsom – ved herpes zoster dog kun ved tæt 
direkte kontakt.

Behandling
Ukompliceret skoldkoppesygdom kræver normalt kun sympto-
matisk behandling. Antiviral behandling af de særlige risiko-
grupper, fx for seronegative gravide, immunsupprimerede og 
patienter med leukæmi, skal igangsættes straks ved udslættets 
start, helst inden for første døgn.

Ved skoldkopper i graviditetens første halvdel er der en lille 
øget risiko for fosterskade, hvorfor gravide bør behandles med 

aciclovir, hvis de får skoldkopper på dette tidspunkt. Herpes zo-
ster kan ligeledes behandles med antivirale lægemidler.

Varicellavaccine
Skoldkoppevaccinen indeholder levende, svækket VZV. Vacci-
nen er indiceret til personer med svækket immunforsvar, som 
ikke tidligere har haft skoldkopper, fx forud for organtrans-
plantation og behandling af leukæmi. Endvidere kan det være 
aktuelt at vaccinere personer i nærmeste familie til en per-
son med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft 
skoldkopper. Hos voksne, der ikke har haft skoldkopper, kan 
vaccination eventuelt overvejes, da sygdommens komplikati-
onsfrekvens stiger med alderen. Vaccinen anbefales dog ikke 
her i Danmark.

Generelt om vacciner
Bivirkninger
Alvorlige vaccinationsbivirkninger er ekstremt sjældne. Milde 
bivirkninger som fx kortvarig ømhed og hævelse på injektions-
stedet ses hyppigt, og alle vaccinationer kan medføre feber (31).

Efter BCG-vaccination udvikles en lille blære på injektions-
stedet, som afløses af en overfladisk ulceration og et ar. I sjæld-
ne tilfælde ser man abscesser på injektionsstedet eller i armens 
lymfeknuder efter BCG-vaccination (< 0,1 %).

For oplysning om ikke-almindelige og sjældnere bivirknin-
ger henvises til produktresuméet for de enkelte vacciner. Ud-
talte eller uventede vaccinationsreaktioner skal anmeldes til 
Sundhedsstyrelsen.

Kontraindikationer
Allergi kan udløses af den aktive komponent eller af vaccinens 
øvrige indholdsstoffer. Personer med alvorlig allergi overfor et 
eller flere af indholdsstofferne i pågældende vaccine bør derfor 
ikke vaccineres. Vaccinerne mod mæslinger, fåresyge og influ-
enza er fremstillet ved dyrkning af virus på hønseæg. Inden vac-
cination med disse vacciner skal det sikres, at modtageren ikke 
tidligere har reageret allergisk overfor hønseæg.

Immunsupprimerede personer bør i almindelighed ikke vac-
cineres med levende mikroorganismer, medmindre fordelene 
ved vaccination opvejer risikoen ved vaccination (fx asympto-
matiske HIV-patienter) (31).

BCG-vaccinen bør endvidere ikke gives til personer, som er i 
behandling med lægemidler mod tuberkulose, ligesom genera-
liserede hudinfektioner er en kontraindikation (eksem er ikke 
en kontraindikation, men injektionsstedet skal være fri for læ-
sioner) (22-23).

Forsigtighedsregler
Anafylaktiske reaktioner er yderst sjældne, men adrenalin bør 
altid være klar. De alvorligste reaktioner ses normalt straks 
efter vaccinationen. Derfor bør den vaccinerede normalt ob-
serveres for allergiske reaktioner i op til 15-20 minutter efter 
vaccinationen.
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Immunisation of dentists

There is a risk that life threatening infections may be passed in 

either directions between dentist and patient. Immunisation can 

reduce this risk

There are no national guidelines for immunisation in Denmark. 

However, the Danish Health and Medicines Authority recommend 

that dentists and other dental staff, treating patients in high-risk 

groups e.g. intravenous drug abusers, should be vaccinated with 

the Hepatitis B - vaccine. Immunisation against Influenza A and 

B is recommended by the WHO - not only to  protect the dentist 

but also vulnerable patients. However, the Danish Health and Me-

dicines Authority only recommend the influenza-vaccine be given 

to patients that are more susceptible to influenza such as patients 

older than 65 years, with a chronic disease, or BMI > 40.

In general, all adults, including dentists, should be immunised 

against diphtheria and tetanus and probably polio, measles, 

mumps and rubella. Because of the additional occupational risk, 

dentists should also consider immunisation against tuberculosis.

Vaccination af tandlæger og klinikpersonale  |  vIDeNskab & kLINIk

| 107 | 

I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut 
febril sygdom. Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber gi-
ver ikke anledning til at udskyde vaccinationen.

Vaccination af immunsupprimerede personer med inaktive-
ret vaccine er muligvis mindre effektiv end af ikke-immunsup-
primerede, men er uskadelig (31).

Interaktioner
Vacciner, som gives samtidig, bør ikke gives i den samme arm, 
og såfremt vaccination med to levende vacciner ikke foretages 
samtidig, bør de administreres med et tidsinterval på mindst 
fire uger. Af risiko for lymfadenitis bør vaccinationer i den arm, 
hvor  der  er  foretaget  BCG-vaccination,  undlades  i mindst  tre 
måneder (31).

Tetanus-vaccine og tetanus-immunoglobulin skal gives se-
parate steder, og hvis der samtidig med en af vaccinationerne i 
primærserien gives tetanus-immunoglobulin, skal der gives en 
ekstra vaccination én måned senere.

Graviditet
Der er ikke beskrevet embryotoksicitet eller teratogen effekt 
for nogen vacciner, men vaccination bør især i 1. trimester be-
grænses til tilfælde, hvor der foreligger en konkret risikofyldt 
eksposition. Vaccination under graviditet bør også undgås pga. 
en lille risiko for maternel hypertermi.

Selv om risikoen for føtal infektion fra levende vacciner er 
teoretisk, anbefales det at undgå graviditet de første tre må-
neder efter vaccination med levende vacciner (fx rubella og 
varicella) (31).

Amning
Amning er generelt forenelig med vaccination. Dog bør amning 
undgås, hvis der anvendes levende vacciner fx mod MFR eller 
tuberkulose, da der ikke findes tilstrækkelig erfaring med vac-
cination af ammende (31).

Opsummering
Alle voksne, herunder tandlæger, bør have gennemgået det 
danske vaccinationsprogram og hvis ikke, bør de vaccineres 
mod difteri og stivkrampe og eventuelt polio, mæslinger, få-
resyge og røde hunde. Derimod er der ikke indikation for vac-
cination mod Haemophilus influenza eller pneumokokker hos i 
øvrigt raske voksne.

Specifikt for tandlæger anbefaler Sundhedsstyrelsen, at 
tandlæger og andet klinikpersonale, der regelmæssigt behand-
ler patienter i højrisikogrupper, fx stofmisbrugere eller per-
soner fra højendemiske områder, vaccineres mod hepatitis B. 
I tandlægepraksis knytter smitterisikoen sig til stikuheld med 
blodforurenede skarpe eller spidse tandlægeinstrumenter.

WHO  anbefaler,  at  alle  sundhedsprofessionelle  vaccineres 
mod influenza A og B – ikke alene for at opnå individuel beskyt-
telse, men også for at beskytte sårbare patienter. Sundhedssty-
relsen anbefaler udelukkende influenzavaccinen til bestemte 
risikogrupper, bl.a. personer over 65 år, personer med kronisk 
sygdom, svært overvægtige med et BMI over 40 og gravide.

For enkelte tandlæger kan vaccination mod tuberkulose 
(TB) også komme på tale, hvis der er en længerevarende er-
hvervsmæssig eksponering i områder, hvor der er høj forekomst 
af TB, fx Grønland.
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