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Begreber

Begreb Definition Hvornår Dokumentation

Medicingennemgang kritisk lægefaglig gennemgang af
en patients aktuelle medicinering
og forbrug af ikke-ordinerede
præparater med henblik på
kvalificering af den kliniske
relevans ud fra kendskab til
patient, sygdom, symptomer og
præparat

Indlæggelse, visse
ambulante besøg,
almen praksis

I lokalt
system/FMK

Medicinafstemning
Ajourføring af FMK

lægens validering af at de aktuelle
lægemiddelordinationer på FMK
afspejler den aktuelle medicinering
på afstemningstidspunktet

Udskrivelse,
ambulante besøg,
almen praksis

FMK



 

 



Differentiering af farmakologiske risikopatienter i
psykiatrien

I) Antal behandlingskrævende somatiske
diagnoser:
□ 0 diagnoser (0 point)
□ 1-3 diagnoser (1 point)
□ > 3 diagnoser (2 point)

II) Estimeret Glomerulær filtrationshastighed
(eGFR):
□ >30 (0 point)
□ <30 (1 point)

III) Alder:
□ 0-59 år (0 point)
□ 60-70 år (1 point)
□ >70 år (2 point)

IV) Misbrug eller i behandling for misbrug:
□ Nej (0 point)
□ Ja (1 point)

V) Antal lægemidler:
□ 0-5 lægemidler (0 point)
□ 6-10 lægemidler (1 point)
□ >10 lægemidler (2 point)

VI) Antal risikolægemidler inkl. pn-medicin*
□ 0-1 risikolægemidler (0 point)
□ 2-4 risikolægemidler (1 point)
□ >4 risikolægemidler (2 point)

VII) Antal antipsykotika:
□ 0-1 antipsykotikum (0 point)
□ >1 antipsykotikum (1 point)

Samlet score: ______

* Risikolægemidlerne : Antikoagulantia, Diuretika, Antiarrytmika, Systemiske kortikosteroider,
Aminoglykosider, Rifamyciner, Immunosuppressiva, NSAID, Opioider, Teofylliner, Antiepileptika,
Antidepressiva, Antipsykotika, Litium, Benzodiazepiner, Centralstimulantia



 
 
 
 
 
 
 
 
Score 0-4: Yngre læge
Score 5-7: Speciallæge i psykiatri
Score 8-11: Speciallæge i psykiatri samt inddragelse af klinisk
farmaceut
 
> 5 kan kontakt til klinisk farmakolog overvejes .
 

 



 

 



 

 



Fælles konference…

• Tager udgangspunkt i 1 - 2 af den psykiatriske
afdelings patienter, med relevante farmakologiske
problemstillinger.

 
• En læge fra den psykiatriske afdeling indleder med

en kort præsentation af patient og problemstilling,
hvorefter en læge fra KFA gennemgår patientens
medicinering.

 
• Efterfølgende fælles diskussion.
 
• Konferencen forventes at vare 45 – 60 min.



TAB, Kodipar, 30,6 + 500 mg, 1-2 tabletter 3 gange daglig, smertestillende, Ordineret af: JG
TABFILM, Kinin "DAK", 100 mg, 2 tabletter daglig, mod natlige læggekramper, Ordineret af: JG
TAB, Furix, 40 mg, 1 tablet 3 gange daglig, vanddrivende
TAB, Triatec, 2,5 mg, 1 tablet daglig, for hjertet, Ordineret af: JG
DEPTAB, Kaleorid, 750 mg, 1 tablet 3 gange daglig, kaliumtilskud
TABOTR, Centyl med Kaliumklorid, 2,5+573 mg, 1 tablet daglig, for blodtrykket
TAB, Petidin "DAK", 25 mg, 2 tbl x 3 dgl, mod stærke smerter, Ordineret af: JG
KAPH, Lyrica, 150 mg, 1 kapsel 2 gange daglig, mod smerter
TABFILM, Estrofem, 2 mg, 2 tablet daglig, hormontilskud
TAB, Spirix, 50 mg, 1 tablet daglig, vanddrivende
TAB, Allopurinol "DAK", 100 mg, 1 tablet daglig, mod urinsur gigt, Ordineret af: JG
DEPKAPH, Dolol Retard UNO, 150 mg, 1 kapsel 2 gange daglig, mod stærke smerter
INHVSKO, Spiriva Respimat, 2,5 mikrogram, 2 pust 1 gang daglig, ved kronisk obstruktiv lungesygdom
(KOL)
TABFILM, Cetirizin "PCD", 10 mg, 1 tablet daglig, mod høfeber
TABFILM, Atarax, 10 mg, 1 tablet daglig, beroligende
Tabl., D3 Vitamin, , 3tabl daglig, D-vitamintilskud, Ordineret af: JG
Tabl. f, Jern C, , 1 tabl. daglig, jerntilskud
TABFILM, Metformin "Actavis", 500 mg, 2 tabletter 2 gange daglig ved et måltid, mod sukkersyge
TABFILM, Onglyza, 5 mg, 1 tablet daglig, behandling af diabetes type 2
TAB, Atenodan, 100 mg, 1 tablet daglig, for blodtrykket
TAB, Ketogan, 5 + 25 mg, 1 tablet 3 gange daglig, mod stærke smerter, Ordineret af: JG
TABFILM, Paroxetin "Orifarm", 20 mg, 2 tabletter daglig, mod depression
ENTKAPH, Omeprazol "Bluefish", 20 mg, 2 kapsler daglig, mod mavesyre i spiserøret
TABFILM, Dexofan, 30 mg, 1 tablet 3 gange daglig, mod tør hoste
GEL, Ibumetin, 5%, påsmøres højst 3 gange daglig, til lokale smerter
TABFILM, Simvastatin "KRKA", 40 mg, 1 tablet om aftenen, mod forhøjet kolesterol
ORALOPL, Lactulose "MIP", 650 mg/ml, 15 ml. daglig, mod forstoppelse
TABFILM, Tenormin, 100 mg, 1 tablet daglig, for blodtrykket, Ordineret af: JG
ENTTAB, Omeprazol "BMM Pharma", 20 mg, 2 tabletter daglig, mod mavesyre i spiserøret
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Agomelatin

             
 
 
Nortriptylin

             
 
 
Mirtazapin

             
 
Aripiprazol              
 
Chlorprothix
en

             
 
Ziprasidon              
 
 
Gabapentin

             
 
 
 
Lithium

             



 

 



Kommentarer:
 

 
• Gabapentin: Reducer dosis: Får aktuelt 400 mg x 3

dgl. Ved nedsat nyrefunktion bør max gives 300 mg
x 3 dgl. (bivirkninger ?).

 
• Todolac: overvej skift til andet smertestillende om

nødvendigt, pga. uheldig indflydelse af NSAID på
nyrefunktionen (kan nedsætte denne) samt forringe
den antihypertensive effekt af hhv. ACE og AT-II. 

 
• Atorvastatin: Overvej måling af kreatininkinase

pga. påvirket nyrefunktion samt ”muskeltics ” +
smerter?   Behandling m. atorvastatin er indledt
2005-6 ? Forsigtighed ved atorvastatin og lopid
sammen, specialist behandling.



 

 



 

 

  

P,Q,R
+ Holstebro via video



 

 



 

 



 

 

  



 

 


