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Midler mod psykoser kan give 
blodpropper
Antipsykotisk medicin kan øge risikoen for venetromboser med en tredjedel.

Britiske forskere konkluderer i en ny undersøgelse, at der en 
sammenhæng mellem brug af lægemidler mod psykoser og tilbøjeligheden til at få blodpropper.

Mindre undersøgelser har tidligere peget på en mulig kobling mellem brug af atipsykotiske lægemidler og 
øget risiko for blodprop.

En britisk forskergruppe sammenlignede i en undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet British Medical 
Journal, brugen af disse midler blandt 25.532 patienter, der havde fået en blodprop, med en kontrolgruppe, 
der ikke havde.

Efter justering for en række risikofaktorer konkluderer forfatterne, at brug af antipsykotisk medicin øger 
risikoen for venetromboser med 32 pct. Risikoen er endnu højere blandt patienter, der netop har indledt 
behandlingen, og blandt patienter, der behandles med såkaldte atypiske antipsykotiske lægemidler.

Hvis resultaterne kan bekræftes i andre studier mener forskerne, at antipsykotiske lægemidler bør 
udskrives med større forsigtighed mod ildebefindende og svimmelhed, som midlerne også bruges mod.

Niels-Bjørn Albinus 
nba@dagensmedicin.dk

Seneste artikler om psykiatri

Ny overlæge på kardiologisk afdeling i Roskilde

Flere patienter med atrieflimren skal behandles

Læger er blevet dygtigere til at håndtere hjertestop

I dag går Hr. Hansens hjerte i stå for 22. gang 

Hver femte dør trods god behandling 

Seneste artikler om hjerte-kar-sygdomme

Ny overlæge på kardiologisk afdeling i Roskilde

Side 1 af 2Dagens Medicin: Midler mod psykoser kan give blodpropper

15-10-2010http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2010/09/29/midler-mod-psykoser-kan-gi/



Dagens Medicin 
Christian IX's Gade 5, 2. sal 
Postbox 194 
1006 København K

dm@dagensmedicin.dk 
Tlf:3332 4400 
Fax:3318 8666 
Øvrig kontaktinformation

© Dagens Medicin 
Alle rettigheder til tekst og billeder tilhører Dagens Medicin 
og respektive ophavsmænd. 

Dagens Medicin henvender sig til ansatte i 
sundhedssektoren 

Flere patienter med atrieflimren skal behandles

Læger er blevet dygtigere til at håndtere hjertestop

I dag går Hr. Hansens hjerte i stå for 22. gang 

Hver femte dør trods god behandling 

Seneste artikler om patientsikkerhed

Ytringspligt

Flere obduktioner i psykiatrien

Læger får fælles medicinkort i lommeformat

IT-system mindsker forbruget af blod

Myndigheder fortsætter undersøgelsen af bivirkninger ved vaccine

Seneste artikler om lægemidler

Hospitaler har ingen kontrol med medicintyveri

Slut med medicinfortegnelse i bogform

Læger får fælles medicinkort i lommeformat

Ret til medicin

Flere patienter med atrieflimren skal behandles

Side 2 af 2Dagens Medicin: Midler mod psykoser kan give blodpropper

15-10-2010http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/2010/09/29/midler-mod-psykoser-kan-gi/


