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Apotekerforeningen og Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed har lanceret en kampagne, 

der skal forebygge doseringsfejl med met-

hotrexat på plejecentre og i hjemmesyge-

plejen.

Af Kathrine Læsøe Engberg

På apotekerne har man en unik mulighed for at 
hjælpe med at forhindre flere ulykkelige sager 

med overdosering af lægemidlet methotrexat. Hver 
gang et apotek får en bestilling på methotrexat til 
håndtering i plejesektoren, kan apoteket nemlig 
vedlægge et kort med en advarsel om den atypiske 
dosering af lægemidlet og risikoen for overdosering. 

Det er tanken bag den kampagne, som Apoteker
foreningen og Styrelsen for Patientsikkerhed lance
rede i december måned. 

”Tilfælde med forgiftning efter overdosering med 
methotrexat er rystende, og det skaber utryghed. 
Borgerne skal kunne stole på, at der er sikkerhed 
omkring deres medicinering. Og på apotekerne kan 
vi spille en vigtig rolle,” siger formand for Apoteker
foreningen Anne Kahns og fortsætter: 

”Vi er sidste led i kæden, inden medarbejderne på 
plejecentrene og i hjemmesygeplejen får medicinen 
i hænderne. Med kampagnen målretter vi advarslen 
til præcis de medarbejdere, der håndterer methot
rexat. Det kan forhåbentlig medvirke til, at der bli
ver skærpet opmærksomhed om doseringen af net
op dette lægemiddel.”

Fejldosering af methotrexat har hvert år alvorlige 
konsekvenser for patienter i det danske sundheds
væsen. Det viser bl.a. analyser af utilsigtede hændel
ser, som ansatte i plejesektoren og andre dele af 
sundhedsvæsenet rapporterer til Dansk Patientsik
kerhedsdatabase. I yderste konsekvens kan overdo
sering af methotrexat medføre dødsfald. 

I FOA er man opmærksom på problemet og hilser 
en indsats for at dæmme op for doseringsfejlene 

velkommen:
”Vi har igennem længere tid set flere fejlmedici

neringstilfælde med methotrexat. Det er derfor vig
tigt, at der sættes fokus på denne problemstilling. 
Derfor støtter FOA fuldt op om kampagnen for at 
forebygge fejl med methotrexat i plejesektoren,” si
ger sektorformand Torben K. Hollmann.

Det er specielt situationer, hvor methotrexat fejl
agtigt doseres dagligt i stedet for én gang ugentligt, 
som har haft alvorlige konsekvenser. Sager som Sty
relsen for Patientsikkerhed er særligt opmærksom
me på. 

”Sagerne om overdosering af methotrexat er dybt 
ulykkelige, både for de borgere, der rammes og de
res pårørende, men bestemt også for de medarbej
dere, der er involveret. Derfor skal vi gøre alt, hvad 
vi kan for at forebygge fejl, og det kræver en fælles 
indsats med flere forskellige initiativer. Samarbejdet 
med Apotekerforeningen giver en enestående mu
lighed for at målrette information til personalet i 
netop de situationer, hvor vi ved, der er stor risiko 
for fejl,” siger Lena Graversen, overlæge og kontor
chef i Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Foruden advarselskort, der kan lægges direkte i 
posen sammen med me
dicinen på apotekerne, 
er der produceret en 
plakat med tilsvarende 
information, der kan 
printes og hænges op, 
fx i medicinrum på 
plejecentre. n

Apoteker kan bekæmpe 
fejldosering af methotrexat

Her ses den ene side af det 
kort, som apotekerne kan 
vedlægge, når de får en be-
stilling på methotrexat til 
håndtering i plejesektoren.  

Vigtig information til dig,der håndterer methotrexat for borgere

Methotrexat gives kun én gang om ugen ved gigt og psoriasis


