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Kom godt i gang med medicinscreening  
 

Denne vejledning henvender sig til medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejeenheder, som 

arbejder med Medicinpakkens screeningsliste.  

 
Vejledningen skal lette arbejdet med at implementere screeningslisten i praksis.  

 

Der er gode erfaringer med brug af medicinscreening i I sikre hænder. Kort fortalt siger de erfarne 

medarbejdere, som har arbejdet med Medicinpakken længe, at:  

 medicinscreening bliver et ekstra sikkerhedsnet 

 deres opmærksomhed på borgernes medicinering øges  

 de rustes til at stille spørgsmål om en borgers medicin 

 de rustes til kontakten med andre sundhedsprofessionelle om borgernes medicin 

 de bliver mere proaktive – de ved, hvad de skal spørge til og være opmærksomme på 
 
 
”Vi havde god samvittighed ved at have været helt inde og røre ved alle præparater, og var der noget 
uhensigtsmæssigt, fik vi talt om det og blev bevidste”. Medarbejder.  

 
”Positivt, min medicinansvarlige har sådan været skarp på nogle ting overfor lægen og også [fået] ændret på 
nogle ting, da der var noget som spillede rigtigt dårligt sammen. Og det havde lægen ikke set. Så der er et 
udmærket samarbejde”. Leder. 

”Jeg synes, der er sket en kulturændring i den måde, vi omgås distriktspsykiatrien; der er det helt tydeligt, at 

vi er blevet opkvalificeret ift. kontakten til de personer. Vi er bedre forberedt, vi har mere styr på det i detaljer, 
og vi har mere fokus på, hvad det er, vi vil have ud af kontakten”. Leder. 

 
”Lægen og psykiateren ved ikke ret meget om, hvad hinanden ordinerer. Før projektet troede vi, at de havde 

styr på det. Nu har vi opdaget, at det er os, der skal være opmærksomme på, hvis der bliver ordineret nogen ny 
medicin, hvordan det så spiller sammen med resten. Vi har kun haft én beboer indlagt på hospitalet det 
seneste år. Men der modtog vi et medicinkort, som vi ikke kunne tolke. Og krævede et hastemøde med en læge 
om det. Og det viste sig, at der var sket nogle fejl. Tidligere har vi jo troet mere på alt det, der stod. Vi har været 
decideret uvidende. ” Leder. 

 

Her følger:  

- En vejledning i at bruge screeningslisten 
- En alfabetisk liste over indholdsstoffer i lægemidler, som man skal være opmærksom 

på 

- Screeningslisten 
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Vejledning til at screene medicinlister  

 
Borgere i ældreplejen får ofte medicin fra flere forskellige læger og har ofte været igennem lange 

behandlingsforløb. 

Det øger risikoen for uhensigtsmæssigheder i borgernes medicinering.  

Medicinscreeningen er medarbejdernes udgangspunkt for en dialog med lægen om medicinen, 

hvis der ved screeningen findes tegn på uhensigtsmæssig medicinbrug.  
 

Screeningslisten er udarbejdet af Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) og er let redigeret til 

brug i I sikre hænder. Screeningslisten er udarbejdet på baggrund af, hvad der i Danmark regnes 

for god praksis for brug af den omfattede medicin. Screeningen bygger dermed på valide kilder. 

Der kan være en god grund til, at en ordination er, som den er; men det er vigtigt, at både 

medarbejdere og den ordinerende læge aktivt har taget stilling til afvigelser fra anbefalede 
retningslinjer.  

 

Screeningslisten er en liste over lægemidler, man bør være særligt opmærksom på brugen af til 

ældre. Det kan skyldes at medicinen kan give alvorlige bivirkninger, eller at den i kombination 

med anden medicin kan give problemer for borgeren.  
 

Listen omfatter: 

- Lægemidler der bør undgås medmindre særlige forhold foreligger (rød). Lægemidlerne bør 

undgås, fx hvis effekten af dem er tvivlsom hos ældre, eller hvis der skal tages hensyn til 

nedsat nyrefunktion. 

- Lægemidler, hvor opfølgning af korrekt og aktuel indikation kræves (gul). Det kan være 
lægemidler, der kun skal bruges i en begrænset periode, eller hvor lægemidlerne kun anbefales 

til ganske bestemte diagnoser. 

- Lægemidler, der bør revurderes pga. manglende evidens for langtidseffekt, bivirkninger eller 

andet (grøn). Det er typisk lægemidler, hvor relevansen af at bruge dem skal vurderes efter 

fastlagte perioder. 

 
I I sikre hænder skal alle borgeres medicinlister screenes systematisk hver måned. Det aftales 

internt, hvornår der skal screenes, hvem der foretager screeningen og tilbagemeldingen til lægen, 

samt hvilke(n) ordinerende læge(r) der skal meldes tilbage til.  

 

Som støtte for medicinscreeningen er udarbejdet en alfabetisk liste over de virksomme stoffer i de 
lægemidler, som er omfattet af screeningslisten. 

 

Sådan gør du  

1. Sørg for, at du har følgende til rådighed  
a. borgerens opdaterede medicinliste. Du skal bruge navnet på det virksomme stof.  Det kan 

stå på medicinlisten, ellers står det på medicinens emballage. Hvis medicinen er 

dosispakket, kan du slå det aktive stof op på www.pro.medicin.dk  

b. den alfabetiske liste over virksomme stoffer man skal være opmærksom på 

c. et udskrift af screeningslisten til at notere på  
d. computer, hvis du får brug for at slå noget op. 

  

2. Udfyld rubrikken med oplysninger om dato, borgeren og dig selv på screeningslisten. 

 

3. Gå borgerens medicinliste igennem lægemiddel for lægemiddel, og tjek, om der er lægemidler 

på borgerens medicinliste, som også findes på den alfabetiske liste.  
 

4. For hvert af disse lægemidler 

a. gå tilbage til screeningslisten med boksnummeret fra den alfabetiske liste 

b. sæt et kryds i anden kolonne på screeningslisten. 

  

http://www.pro.medicin.dk/
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5. Hvis du har sat et eller flere krydser på screeningslisten, tager du en kopi af den og af 

borgerens medicinliste. 
  

6. Tag stilling til, om der skal tages kontakt til en eller flere ordinerende læger, og hvordan 

kontakten skal tages. 

 

7. Gem en kopi af listerne som dokumentation.  
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Alfabetisk liste over indholdsstoffer i medicin, man skal være opmærksom på ved 

medicinscreening 
Denne liste omfatter de indholdsstoffer, du bør være opmærksom på, når du screener medicin.  

Anvender borgeren medicin med en/flere af disse indholdsstoffer, skal du sætte et kryds på 

screeningslisten ud for det pågældende boksnummer. 

 

(Boks 5) Acetylsalicylsyre + dipyridamol 

(Boks 6) Acetylsalicylsyre 150 mg 

(Boks 7) Acetylsalicylsyre 75 mg 

(Boks 27) Agomelatin 

(Boks 17) Alendronat 

(Boks 24) Alprazolam 

(Boks 27+28) Amitriptylin 

(Boks 25) Aripiprazol 

(Boks 3) Atorvastatin 

(Boks1) Beclometason 

(Boks 26) Biperiden 

(Boks 14) Bisacodyl 

(Boks 24) Bromazepam 

(Boks1) Budesonid 

(Boks 20) Celecoxib 

(Boks 24) Chlordiazepoxid 

(Boks 25) Chlorprothixen 

(Boks1) Ciclesonid 

(Boks 27) Citalopram 

(Boks 24) Clobazam 

(Boks 27+28) Clomipramin 

(Boks 10) Clopidogrel + acetylsalicylsyre 

(Boks 11) Dabigatranetexilat 

(Boks 16) Darifenacin 

(Boks 20) Dexibuprofen 

(Boks 24) Diazepam 

(Boks 20) Diclofenac 

(Boks 4) Digoxin 

(Boks 19) Dimethylaminodiphenylbuten + Ketobemidon 

(Boks 8) Dipyridamol + acetylsalicylsyre 

(Boks 18) Donepezil 

(Boks 27) Duloxetin 

(Boks 27) Escitalopram 

(Boks 13) Esomeprazol 

(Boks 20) Etodolac 
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(Boks 20) Etoricoxib 

(Boks 16) Fesoterodin 

(Boks 27) Fluoxetin 

(Boks 25) Flupentixol 

(Boks1) Fluticason 

(Boks 3) Fluvastatin 

(Boks 27) Fluvoxamin 

(Boks 2) Furosemid 

(Boks 18) Galantamin 

(Boks 25) Haloperidol 

(Boks 15) Hyoscinbutylbromid 

(Boks 20) Ibuprofen  

(Boks 27+28) Imipramin 

(Boks 27) Isocarboxazid 

(Boks 20) Ketorolac 

(Boks 13) Lansoprazol 

(Boks 25) Levomepromazin 

(Boks 24) Lorazepam 

(Boks 23) Lormetazepam 

(Boks 20) Lornoxicam 

(Boks 3) Lovastatin 

(Boks 27+28) Maprotilin 

(Boks 20) Meloxicam 

(Boks 18) Memantin 

(Boks 12) Metoclopramid 

(Boks 27) Mianserin 

(Boks 23) Midazolam 

(Boks 16) Mirabegron 

(Boks 27) Mirtazepin 

(Boks 27) Moclobemid 

(Boks1) Mometasonfuroat 

(Boks 19) Morfin 

(Boks 20) Nabumeton 

(Boks 20) Naproxen 

(Boks 14) Natriumpicosulfat 

(Boks 23) Nitrazepam 

(Boks 27+28) Nortriptylin 

(Boks 25) Olanzapin 

(Boks 13) Omeprazol 

(Boks 26) Orphenadrin 
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(Boks 24) Oxazepam 

(Boks 16) Oxybutynin 

Boks 19) Oxycodon 

(Boks 13) Pantoprazol 

(Boks 20) Parecoxib 

(Boks 27) Paroxetin 

(Boks 20) Phenylbutazon 

(Boks 20) Piroxicam 

(Boks 3) Pravastatin 

(Boks 29) Prednisolon 

(Boks 22) Promethazin 

(Boks 15) Propanthelinbromid 

(Boks 25) Quetiapin 

(Boks 21) Quinin 

(Boks 13) Rabeprazol 

(Boks 27) Reboxetin 

(Boks 25) Risperidon 

(Boks 18) Rivastigmin 

(Boks 3) Rosuvastatin 

(Boks 27) Sertralin 

(Boks 3) Simvastatin 

(Boks 16) Solifenacin 

(Boks 20) Tenoxicam 

(Boks 20) Tiaprofensyre 

(Boks 9) Ticagrelor + acetylsalicylsyre 

(Boks 20) Tolfenamsyre 

(Boks 16) Tolterodin 

(Boks 23) Triazolam 

(Boks 16) Trospiumchlorid 

(Boks 27) Venlafaxin 

(Boks 27) Vortioxetin 

(Boks 23) Zolpidem 

(Boks 23) Zopiclon 

(Boks 25) Zuclopenthixol 
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Screeningsliste til anvendelse på plejecentre og i hjemmepleje/hjemmesygepleje  

 
Borgers navn: ____________________ Borgers cpr.nr. :______________________________ 

  

Borgers adresse: _________________________________________________________________ 

 

Screening foretaget af: _____________________ Screening foretaget den: ____________________ 
 

Boks Sæt  

X  

her 

Lægemidler 

-mest anvendte >65 
år 

Vigtigste begrundelser for 

seponering eller 

dosisjustering mm. 

Forslag til alternativ 

Luftveje 

1  Inhalations-steroid  Bør kun anvendes ved 

GOLD C og D med høj risiko 

for eksacerbationer 

Seponer ved manglende 

indikation 

Hjerte-kar 

2  Furix 

 

 Hjerteinsufficiens: kun 

symptomatisk effekt 

 Obs. dosis: Hyppig årsag til 
indlæggelse pga. fald, 
elektrolytforstyrrelser, 
dehydrering mm. 

 Ikke evidens ved hypertension 

Hjerteinsufficiens: 

Nedtrapning til laveste 

effektiv dosis Ødemer: 

Mobilisering, støttestrømper 

3  Statiner  Kun tilstrækkelig 

dokumentation ved hjerte- 

kar-sygdom 

 Mangler effektstudier hos ældre 

over 75 år. 

Seponer, hvis der ikke er 
kendt hjerte-kar-sygdom, 

eller hvis den forventede 

restlevetid er < 5 år 

4  Digoxin 

 

 Interaktioner og mulig 

konfusion hos ældre 

 Ikke 1. valg ved hjerte-

insufficiens, men kan være 

indiceret ved samtidig 

atrieflimren 

 Dosisreduktion over tid 

ved aftagende 

nyrefunktion 

Hjerteinsufficiens: 

Førstevalg Ramipril, 

Carvedilol, Spirix 25 mg (ved 

NYHA III-IV) 

Antikoagulantia 

5  Asasantin Retard  Dosis af ASA (50 mg dgl) er 

for lav. Anden behandling 

bedre 

Clopidogrel 75 mg x 1 

6  Magnyl 150 mg   Dosis skal være 75 mg Dosisreduktion til 75 mg 
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7  Magnyl 75 mg 

 

 Ikke til primær profylakse, 

kun ved kendt hjerte-kar-

sygdom 

 ↑ blødningsrisiko ved 

samtidig behandling med 

andre blodfortyndende 

lægemidler 

 

8  Persantin 
Retard + Magnyl 

 Clopidogrel administreres 
kun én gang dagligt og er 

billigere 

9 

 

 

 Brilique + Magnyl  Kun behandling i 12 måneder 

efter AMI 

Efter 12 måneder fortsættes 

med Magnyl 75 mg, alternativt 

clopidogrel 75 mg, hvis ASA 

ikke tåles 

10  Clopidogrel + 

Magnyl 

 

 Kun behandling i 12 måneder 

efter AMI 

Kombinationen anvendes nu 
kun sjældent, når anden 

behandling ikke tåles 

 

Efter 12 måneder fortsættes 

med Magnyl 75 mg, alternativt 

Clopidogrel 75 mg, hvis ASA 
ikke tåles 

11  Pradaxa®  Vurder nyrefunktion, er 

kontraindiceret ved GFR < 30 

ml/min 

 

Fordøjelsessystem 

12  Emperal 

 

 Risiko for konfusion og 

ekstrapyrimidale bivirkninger 

(parkinsonsymptomer) 

Seponer lægemidler, som 
hyppigt giver kvalme 

13  PPI’ere 

 

 Brug ikke i mere end 4 uger til 

ukompliceret ulcus eller 

øsophagit 

 Aldrig til pyrosis 

 Langtidsbehandling er kun 

indiceret hos pt. med svær 

erosiv reflukssygdom eller 

forebyggelse af medicin-

induceret ulcus/ulcus-

komplikationer 

Aftrapning (hyppige rebound-

symptomer) 

 

Alternativ: antacid (ref. Rationel 

Farmakoterapi 2015) 

14  Peristaltikfrem-

mende laksantia 
herunder: 

Dulcolax Laxoberal  

Toilax 

 Langvarig brug frarådes pga. 

risiko for tilvænning 

Seponer om muligt medicin, der 

giver obstipation 

Primært tiltag: kostomlægning, 

væske, motion og fornuftige 

defækationsvaner  
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Alternativer: Magnesia, 

Laktulose, hvis patienten ikke 
kan indtage tabletter eller ved 

nedsat nyrefunktion 

15  Buscopan  

Ercoril 

 

 Tvivlsom effekt og risiko for 

konfusion hos ældre pga. 

antikolinerg effekt 

Ingen forslag til alternativer 

Urologiske midler 

16  Detrusitol 

Toviaz 

Vesicare  

Urizia 

Emselex 
Betmiga 

Kentera 

Spasmo-Lyt 

Trospiumklorid 

 Marginal effekt 

 Flere præparater har risiko for 

konfusion hos ældre pga. 

antikolinerg effekt  

Seponer, hvis manglende effekt 

efter 1-2 måneders behandling. 

Overvej ikke-farmakologisk 

behandling, og/eller specialist-

vurdering. 

Osteoporose 

17  Alendronat 

 

 Behandlingsvarighed er oftest 5 

år, medmindre patienten 

skønnes at have betydelig 

frakturrisiko 

 

Demensmidler 

18  Arizept  

Exelon  

Reminyl  

Ebixa 

 

 Usikkerhed om klinisk relevant 

effekt og ingen dokumenteret 

effekt udover ½ år. Effekt hos 

den enkelte bør derfor 

revurderes hvert ½-1 år. Ved 

tvivl om effekt kan foretages 

seponeringsforsøg 

 

Analgetika 

19  Ketogan 

 

OxyContin/ 

Morfin 

 Risiko for konfusion og fald hos 

ældre 

 Husk laksantia 

Tramadol eller depotmorfin i 

lavest mulig dosis. Kun til 

kortvarig brug. Overvej non- 

farmakologiske alternativer ved 
kroniske non-maligne smerter 

20  NSAID  Risiko for mavesår, AMI, 

nyrepåvirkning, væskeretention 

 Warfarininteraktion giver ↑ 

blødningsrisiko 

 Risiko for cerebral blødning ved 

kombination med 

antidepressiva 

Paracetamol 

 

Ibuprofen + Lanzo 15 mg evt. 

suppleret med tramadol i lavest 

mulig dosis ved stærke smerter 
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21  Kinin  Lægkramper: kun 

korttidsstudier. Lille effekt 

 Restless legs: Ingen evidens for 

effekt 

 Risiko for konfusion, tinnitus, 

interaktion 

Lægkramper: Ingen  

Restless legs: Ingen eller evt. 

Sifrol eller Requip 

Søvn/angst 

22  Phenergan  Risiko for konfusion hos ældre 

pga. antikolinerg effekt 

Hvis samtidig depression: 

Mirtazapin. Søvnhygiejne 

23  Sovemidler: 

Benzodiazepiner og 

lignende 

 

 Gavnlig effekt ophører efter ca. 

2 uger, herefter rebound ved 

ophør og fortsat risiko for 

"tømmermænd"-effekt og 

sløvhed, fald, svækkelse. 

Særligt stoffer med lang 

halveringstid, fx nitrazepam, 

bør undgås 

Medicin løser generelt ikke 

søvnproblemer  

Ikke-medikamentelle tiltag. 

Imovane – kun 1-7 dage 

24  Angstdæmpende: 

Benzodiazepiner 

 

 Effekt på angst svinder efter 3-

4 mdr. 

 Stor risiko for afhængighed, 

fald og kognitiv svækkelse 

1. valg: Psykoterapi 

Ved utilstrækkelig effekt: 

Escitalopram, citalopram, 

sertralin 

Lille dosis oxazepam som 
akutbehandling i svære tilfælde 

Antipsykotika 

25  Abilify  

Cisordinol  

Fluanxol  

Nozinan  

Risperidon  

Serenase  

Seroquel  

Truxal  

Zyprexa 

 

 Dokumenteret øget dødelighed 

ved behandling af demente 

 Adfærdsforstyrrelser: Ingen 

effekt på rastløshed, 

flugttendens, natteuro, råben 

mv. Psykotiske symptomer ved 

delir (fluktuerende, somatisk 

årsag). Usikker effekt 

 Alle lægemidlerne har 

betydelige bivirkninger, fx 

ortostatisme, psykose, 

parkinsonisme, antikolinerge 

bivirkninger 

Reducer dosis eller seponer 

 

Ved organisk psykosyndrom: 

plejemæssige tiltag. 
Søvnregulering, optimering af 

somatisk behandling 

Om nødvendigt kortvarig 

lavdosis benzodiazepin, fx 

oxazepam 7,5 mg x 1-3 (obs. 

paradox-reaktion) 

26  Akineton  

Lysantin 

 Risiko for konfusion pga. 

antikolinerg effekt 

Nyere antipsykotikum eller 

lavere dosis 

Antidepressiva 

27  Alle antidepressiva   For alle antidepressiva gælder, Depression: 
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 at indikation skal revurderes 

jævnligt mhp. nedtrapning og 

seponering 

Psykoterapi  

Dosisreduktion  

28  TCA 

 

 Risiko for konfusion, 

hjertepåvirkning mm. 

 Kan bruges i lav dosering mod 

neuropatiske smerter 

Bipolær depression: 

Specialistopgave 

Varia 

29  Prednisolon 

 

 Obs. indikation og dosis Reducer om muligt dosis ved 

både KOL og polymyalgi 

 


