Vær opmærksom på risikosituationslægemidler
Risikosituationslægemidler er lægemidler, som har en øget risiko for at skade patienterne alvorligt, når de bliver
brugt uhensigtsmæssigt – enten af jer som sundhedspersonal eller af patienten selv. Risikoen kan også skyldes
lægemidlernes farmakologiske egenskaber.
Denne oversigt over risikosituationslægemidler kan forhåbentlig hjælpe jer med at være opmærksomme på de
lægemidler, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Eksempler på særlige sikkerhedsforanstaltninger
kan være at forbedre jeres adgang til information om lægemidlerne, at bede en
kollega om at dobbelttjekke jeres beregning af dosis samt jeres dispensering af lægemidlerne, at være opmærksom på indløbshastigheden på dråbetælleren eller gøre en ekstra indsats for at sikre, at patienten kender den
rette dosis, samt ved hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages.

Lægemiddelstoffer

Lægemiddelgrupper
(lægemiddelstoffer og undergrupper)

Acetylcystein, koncentrat til infusionsvæsker

Antibiotika (amoxicillin, ceftriaxon, cefuroxim,
ciprofloxacin, gentamicin, nevirapin og
penicillin)

Adrenalin
Amiodaron
Digoxin
Ferri-salte, injektionsvæske
Fosfat, koncentrat til infusionsvæske
Fosphenytoin
Glucose
Glycerylnitrat
Kalium, mikstur og koncentrat til
infusionsvæske
Lidokain
Levothyroxin
Methadon
Metoprolol
Natriumpolystyrensulfonat
Nifedipin
Noradrenalin
Phenobarbital
Phytomenadion (Vitamin K1)
Prednisolon
Propofol
Suxamethon
Thiopental
OBS! I de tilfælde, hvor det kun er særlige formuleringer af
lægemiddelstoffer, som udgør en risiko, er de nævnt ud for
lægemiddelstoffet på listen.

Antidepressiva (SSRI)
Antipsykotika (haloperidol, quetiapin og
zuclopenthixol)
Anti-trombotiske og koagulationshæmmende
midler (acetylsalicylsyre (hovedsagligt relateret til dosis for ældre personer), clopidogrel,
enoxaparin, phenprocoumon, tinzaparin og
warfarin)
Benzodiazepiner (midazolam og triazolam)
Cytostatika (carboplatin, daunorubicin, etoposid, 5-fluoruracil og methotrexat)
Diuretika (furosemid og thiazid diuretika)
Insulin
NSAID-midler
Stærkt virkende opioider (morfin og oxycodon)
I parentes ud for lægemiddelgrupperne er nævnt de konkrete aktive lægemiddelstoffer og undergrupper, der er set
alvorlige utilsigtede hændelser ved.
Baggrund
Kildematerialet består af offentliggjorte sager fra Patientklagenævnet frem til 2010, alvorlige utilsigtede hændelser
i Dansk Patientsikkerhedsdatabase frem til 2010 samt
systematiske oversigtsartikler, deskriptive epidemiologiske
studier og oversigtsartikler for primær og sekundær sektor
publiceret frem til 2008.
Kriteriet for at tage et lægemiddel med på listen er, at
det har medført mindst én alvorlig, utilsigtet hændelse.

Find yderligere information på
www.laegemiddelstyrelsen.dk/risikosituationslaegemidler
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