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Bivirkningsmanageren gør opmærksom på potentielt irreversibel bivirkning til 
metoclopramid: 
 
 
Længerevarende behandling med metoclopramid kan give irreversibel tardiv akatisi 
 
Efter måneders fast behandling med metoclopramid udviklede en midaldrende mand symptomer 
forenelige med tardiv akatisi. Anden somatisk årsag blev udelukket. 
Akatisi er kendetegnet ved en følelse af indre uro og rastløshed. Ofte fremstår patienten motorisk urolig 
med repetitive bevægelser i et forsøg på at lindre den indre uro. Tilstanden kan være svært 
invaliderende for patienten. 
 
Udover dopaminreceptorantagonister (særligt 1. generations antipsykotika) kan også antiemetiske 
lægemidler som metoclopramid forårsage tardiv akatisi. Det er en tilstand, som kan opstå sent i 
behandlingsforløbet og fortsætte trods behandlingsophør.   
Tardiv akatisi er vanskelig at behandle, og på trods af seponering kan symptomerne persistere i årevis – i 
nogle tilfælde livslangt. 
 
Metoclopramid er en almindelig årsag til ekstrapyramidale gener, inklusiv tardiv akatisi, og man bør 
derfor ikke overskride den anbefalede behandlingsvarighed, som er op til 5 dage.  

 
Se seneste statistik over bivirkninger i Region Midtjylland på side 2. 
Bivirkningsmanagerens kontaktinfo findes på side 3.  
 
 

Venlig hilsen, 
Eva Sædder, ledende overlæge 
Klinisk Farmakologisk Afdeling 
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Aktuel status på bivirkningsindberetningerne i Region Midtjylland 
 

I perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 er der indberettet i alt 457 bivirkninger i Region Midtjylland. Heraf 

er 328 bivirkninger (72 %) meldt til Bivirkningsmanageren, som har stået for den videre indberetning og 

analyse.  

Figur 1. Det samlede antal bivirkninger indberettet pr. matrikel i perioden 1. august til 31. juli. 

 

Af nedenstående figur fremgår alvorsgraden af disse 328 bivirkninger. 

Figur 2. Alvorsgraden af bivirkninger indberettet via Bivirkningsmanageren (n=328). 

 

0

50

100

150

200

250

Horsens Randers Midt Vest Psykiatrien AUH

Region Midtjylland
1.august - 31.juli

2017-2018 2018-2019 2019-2020

TOTAL
2017 - 2018 = 266
2018 - 2019 = 161
2019 - 2020 = 457

63 %

26 %

0,5 % 3,5 % 1 % 0,5 % 1,5 %
4 %

0

50

100

150

200

250

Alvorsgrad
(n = 328)

 



Bivirkningsmanager - Region Midtjylland 

                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

Ved en formodet bivirkning kontakt os på: 
 

1) bivirkningsmanager@auh.rm.dk 
2) 23 28 06 01 (hverdage 8-15) 
3) Korrespondancebrev til Klinisk Farmakologisk Afd., AUH 

 
Vi beder blot om følgende oplysninger: 
 

1)  Patientens CPR-nummer 
2)  Det mistænkte lægemiddel 
3)  Den formodede bivirkning 

 
Tilbuddet gælder for sundhedspersonale på hospitalerne i Region Midtjylland. 


