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Spørgsmål til lægemiddelkataloget 
 
1. En lille blå pille. Kan det være digoxin? 

 
2. En patient er overfølsom overfor farvestoffet Sunset Yellow. Må hun få Trandate? 

 
3. Hvis nej, er der da synonympræparater, som hun må få i stedet? 

 
4. En tablet er mærket med en løve på den ene side og med 153 på den anden. Hvad 

er det for en tablet? 
 

5. Er der acetylsalicylsyre i Kodimagnyl? 
 

6. Er Kodimagnyl og Magnyl synonympræparater? 
 

7. Redegør for om Kodimagnyl er velegnet til behandling af gravide 
 

8. Nævn eksempler på flere forskellige præparater, der indeholder ampicillin 
 

9. En kvinde med kronisk essentiel hypertension har gennem flere år været 
velbehandlet med Ramipril "Copyfarm". Hun planlægger at blive gravid og rådfører 
sig derfor med sin læge. Kan hun fortsætte behandlingen? – begrund svaret! 

 
10. Hvilke lægemidler foretrækkes til behandling af gravide med behandlingskrævende 

hypertension? 
 

11. Hvornår skal børn vaccineres mod hvad? 
 

12. Find følgende informationer om Carbocain 
- Hvad er det aktive stof i Carbocain? 
- Hvad er virkningsmekanismen? 
- Nævn eksempler på lægemidler (indholdsstof) med samme 

virkningsmekanisme 
- Er Carbocain og Carbocain-adrenalin synonympræparater? – Begrund 

svaret! 
 

13. Nævn præparatnavne og dispenseringsform for lægemidler indeholdende 
phytomenadion.  

 
14. En nyfødt har fået respirationsdepression, fordi moderen har været behandlet med 

morfin p.g.a. smerter under fødslen. Findes der en modgift? 
 

15. Hvilken serumkoncentration tilstræbes ved behandling med lithium? 
 

16. Find følgende informationer om Methergin 
- Hvad er det aktive stof i Methergin 
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- Hvilke dispenseringsformer findes Methergin i? 
- Hvilke indikationer gives Methergin på? 
- Hvad er virkningsmekansimen for Methergin? 
- Nævn navnet på et andet lægemiddel (præparatnavn + indholdsstof), som 

kan bruges på samme indikation som Methergin? 
 

17. Hvor i lægemiddelkataloget kan du finde information omkring behandling af 
anafylaktisk shock? 

 
18. Hvor i lægemiddelkataloget kan du finde generel information om 

- dosering af lægemidler til børn 
- lægemidler til gravide 
- lægemidler til ammende 

 
19. Hvad er telefonnummeret på Løve Apotek i Aalborg? 

 
20. Hvor i lægemiddelkatloget kan du finde information om nye præparater, der er 

markedsført indenfor de seneste 3 måneder? 


