Tjekliste over foranstaltninger, der skal gennemføres inden ordination/udlevering eller
administration af Atomoxetin
Patient-ID_______ Dato_____________
En specialist i behandling af ADHD har stillet den indledende diagnose for patienten
i henhold til DSM-kriterierne eller vejledningen i ICD.
Der er optaget fuld anamnese, herunder:
– Samtidige lægemidler: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________

Bemærk, at atomoxetin bør anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af antihypertensiva,
pressorstoffer eller lægemidler, der kan øge blodtrykket, såsom salbutamol.

– Familieanamnese:____________________________________________________
Bemærk, at pludselig hjertedød/uforklaret død eller malign arytmi i familieanamnesen
udgør risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser
–Tidligere
og
nuværende
komorbide
tilstande
eller
symptomer:___________________________________________________________
__________________________________________________
Der er gennemført en fysisk undersøgelse
Noter:______________________________________________________________
_

Der er inden behandlingen gennemført en baseline-evaluering af patientens
kardiovaskulære status, herunder måling af blodtryk og hjertefrekvens.
(Hos børn anbefales det, at disse målinger registreres i et percentildiagram. Hvis et sådant ikke er til
rådighed, kan registreringen indføres i vedhæftede diagram.)

Ved evalueringen blev der ikke fundet nogen svær kardiovaskulær eller
cerebrovaskulær tilstand, som kan forventes at blive værre, hvis patienten skulle få
klinisk relevante stigninger i blodtrykket eller hjertefrekvensen.
– Eksempler på patienter, som kan forventes at opleve kritisk forværring af deres kardiovaskulære
eller cerebrovaskulære tilstand, omfatter patienter med følgende tilstande: svær hypertension,
hjerteinsufficiens, arteriel okklusionssygdom, angina, hæmodynamisk signifikant kongenit

hjertesygdom, kardiomyopati, myokardieinfarkt, potentielt livstruende arytmi, kanalopati (tilstande
forårsaget af dysfunktion i ionkanaler), cerebral aneurisme og apopleksi.

Afkryds
felt

ét

De indledende fund i patientens anamnese og objektive undersøgelse tyder ikke på k
ardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom
ELLER
De indledende fund i patientens anamnese og objektive undersøgelse tyder på en ka
rdiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom, og en kardiolog har vurderet, at der ka
n iværksættes behandling med atomoxetin under nøje monitorering.

Der skal sættes et kryds ud for alle tekstfelter, før du iværksætter behandling hos patienten

Tjekliste til monitorering og håndtering af den kardiovaskulære risiko under
behandlingen med [Atomoxetin]
Patient-ID_______ Dato_____________
Hvis det er mere end 6 måneder siden, at patienten sidst blev evalueret, eller hvis du
har justeret patientens dosis: Blodtryk og hjertefrekvens er blevet målt og registreret.
(Hos børn anbefales det, at disse målinger registreres i et percentildiagram. Hvis et sådant ikke er til
rådighed, kan registreringen indføres i vedhæftede diagram.)

Noter:______________________________________________________________
_

Patienten har IKKE udviklet tegn/symptomer på ny kardiovaskulær sygdom eller Afkryds
felt
forværring af en eksisterende kardiovaskulær sygdom

ét

ELLER
Patienten har udviklet tegn/symptomer på ny kardiovaskulær sygdom eller
forværring af en eksisterende kardiovaskulær sygdom, og efter yderligere
undersøgelser har en kardiolog vurderet, at behandlingen med [Atomoxetin], hårde
kapsler kan fortsættes.
Noter______________________________________________________________
__

Patienten har IKKE udviklet nye neurologiske tegn/symptomer

Afkryds
felt

ét

Afkryds
felt

ét

ELLER
Patienten har udviklet nye neurologiske tegn/symptomer, og en specialist har
vurderet, at behandlingen med atomoxetin kan fortsættes
Noter______________________________________________________________
__

Patienten har været i behandling med atomoxetin i under 1 år
ELLER

Patienten har været i behandling med atomoxetin i over 1 år, og behovet for fortsat
behandling er blevet revurderet af en specialist i behandling af ADHD.
Noter______________________________________________________________
__

Der skal sættes et kryds ud for alle tekstfelter ved hvert besøg under behandlingen

