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Forespørgsel ang. tilbagetrækning af lægemidler med depotformuleret paracetamol.
I Foreningen af Kroniske Smertepatienter, FAKS, får vi for tiden flere henvendelser fra vores medlemmer, angående udfasning af paracetamol på depotform. Flere af vores medemmer, der bruger disse
lægemidler til dagligt, er meget bekymrede over deres fremtidige behandling.
Vi har fuld forståelse for problematikkerne omkring overdosis, for de kroniske smertepatienter er
situationen dog en anden. En del kroniske smertepatienter tager paracetamol alene eller som en del af
deres faste smertebehandling. I det tilfælde er den depotformulerede variant klart at foretrække, den
giver en højere compliance og en bedre smertedækning end ved de ikke depotformulerede varianter.
Tager man almindelige paracetamol 2 x 500mg 4 gange i døgnet, som er maksimal dosis, vil der være
en time eller to mellem dosis, hvor patienten ikke er dækket ind. Disse udsving i smertedækning er
meget uhensigtsmæssige både for patientens evne til evt. at fastholde et arbejde, socialt og aktivt liv
samt øger risikoen for øget brug af PN medicin.
Ændring i smertestillende medicin kan være en meget ømtålelig proces for en kronisk smertepatient.
Vores egne undersøgelser viser, at kroniske smertepatienter i gennemsnit afprøver op mod otte præparater før de finder et præparat eller en kombination, der virker for dem. Samtidig må paracetamol
antages for at være et bedre valg end så meget andet smertestillende medicin (NSAID’er, opioider mv),
og vi mener derfor, at patienter der har gavn af denne behandling bør fortsætte i den.
Vi mener desuden, at der er ringe risiko for overdosis i denne gruppe af patienter, da den depotformulerede variant giver en mere kontinuerlig smertedækning vil vi endda mene, at der reelt set er lavere risiko for overdosis ved denne vs. den ikke depotformulerede.
Vi håber derfor, at der kan findes en ordning så disse patienter, under tæt samarbejde med deres egen
læge, kan fortsætte med deres nuværende, velfungerende behandling.
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Vi har på flere patienters vegne prøvet at undersøge dette emne både online og ved kontakt til egen
læge. Desværre har vi ikke kunnet finde rette information. Da vi gerne vil hjælpe vores medlemmer
med at være forberedte på denne ændring, håber vi, at I kan hjælpe med følgende oplysning er:
1. Hvornår starter udfasningen af præparater med depotformuleret paracetamol?
På jeres hjemmeside står det angivet som ”inden for et par måneder”.
Hvor og hvornår meldes det endelige tidspunkt ud?
2. Hvilke alternativer til de tilbagetrukne præparater anbefaler Lægemiddelstyrelsen?
3. I hvilke tilfælde og hvordan kan en læge søge om udleveringstilladelse?
Vi uddyber meget gerne de særlige problematikker for kroniske smertepatienter i denne sammenhæng enten pr. telefon eller ved et personligt møde.
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