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Pradaxa® skal opbevares i den originale emballage, 
indtil det skal indtages. Udsættes kapslerne for fugt, 
risikerer man, at lægemidlet bliver ustabilt og i vær-
ste fald mister sin beskyttende effekt mod blodprop-
per. 

Derfor har Danmarks Apotekerforening og Styrel-
sen for Patientsikkerhed i samarbejde fremstillet et 
postkort, som skal udleveres på apoteket sammen 
med lægemidlet og deles ud på plejehjem og i 
hjemmeplejen.

Anledningen er, at Styrelsen for Patientsikkerhed 
gennem indrapporterede utilsigtede hændelser og 
andre henvendelser har erfaret, at Pradaxa® somme-
tider opbevares forkert.

”Det kan være livstruende for patienten, hvis læ-
gemidlet ikke håndteres korrekt, og vi vil gøre alt, 
hvad vi kan, for at forebygge fejl. Det kræver, at den 
person, der håndterer lægemidlet, er ekstra op-
mærksom – hvad enten det er patienten selv, de på-
rørende eller plejepersonalet,” siger overlæge og en-
hedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Lena Gra-
versen.  

Apotekerforeningens formand Anne Kahns me-
ner, at postkortet om korrekt brug af Pradaxa® er et 
godt supplement til den dialog, som apotekets med-

arbejdere altid har med 
kunden i skranken: 

”Apotekerne har en 
vigtig rolle i at rådgive 
om korrekt håndtering 
af lægemidler. Men det 
er ikke altid patienten 
selv, der henter medi-
cinen. Derfor er post-
kortet en god måde at 
bringe budskabet he-
le vejen hjem til pa-
tienten,” siger Anne 
Kahns.

Apotekerne kan 
gratis udlevere en særlig doseringsæske, 
som er lavet specielt til Pradaxa®, hvis man har brug 
for støtte til håndteringen af medicinen. 

Pradaxa® og andre blodfortyndende lægemidler er 
blandt de syv lægemiddelgrupper, som Styrelsen for 
Patientsikkerhed betegner som ’risikosituationslæ-
gemidler’. Det vil sige, at de er komplekse at hånd-
tere og bliver farlige, når de ikke håndteres korrekt.

Postkortene er sendt ud til apotekerne i starten af 
februar.
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