
Naturlægemidler og 
interaktioner – o.s.v 

Aftenens program: 
Hvad er naturlægemidler – og kosttilskud 

Hvad bruges det til 

Hvilke interaktioner kan der være  

Bivirkninger – og særlige forhold 

 



Hvad er naturlægemidler 

Ved naturlægemidler forstås lægemidler, hvis aktive 
indholdsstoffer udelukkende er: ”naturligt forekommende 
stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentlig større end 
dem, hvori de forekommer i naturen” 

Stofferne kan stamme fra planteriget, dyreriget og 
mineralriget 



Krav til naturlægemidler 

 Skal være af ”naturlig oprindelse” 

Må ikke være syntetisk fremstillet eller kemisk 
ændret 

Må ikke være rene stoffer 

Må kun findes i former, der kan indtages 
gennem munden, beregnet til brug på huden 
eller til lokalt brug på slimhinder 



Krav til naturlægemidler 

 Er der optaget en monografi i Den Europæiske Farmakopé på drogen, skal 
kvaliteten overholde kravene i farmakopéen  

 Det færdige produkt skal tjekkes for: indhold =deklarerede – både hvad 
det er og mængden, henfald, renhed,massevariation o.s.v) 

 Dokumentation for sikkerhed og virkning kan kun ske ved relevante 
henvisninger til europæisk eller nordamerikansk videnskabeligt litteratur, 
der er almindelig anerkendt 

(Lægemiddelstyrelsen kan dog, når det drejer sig om traditionelle, her i landet 

almindeligt kendte og længe anvendte naturlægemidler se bort fra det sidste) 



Markedsføringstilladelse 

 Udstedes af Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen 

 

Præparatet får et markedsføringstilladelsesnummer 

(MT-nummer) 

 

Gælder i 5 år 

 

Produktresumé 



Produktresume 

PRODUKTRESUMÉ  

 

• Valerina Forte, overtrukne tabletter 

 

 

• Se et eksempel. 

 



Naturlægemidler - krav 

• På en pakke med naturlægemiddel skal altid 
stå: 

1. ”Naturlægemiddel” 

2. Indikation 

3. Dosering 

4. ”Bør ikke anvendes til børn<2 år uden lægens 
henvisning 

 + indlægsseddel 



Indikationer 

Indikationer for naturlægemidler kan kun omfatte lettere sygdomme, hvor  

det er almindeligt ikke at søge læge.  

 

EX: 

Ved udmattelse, træthed samt rekonvalescens. Kan forsøges ved koncen- 

trationsbesvær  hos midaldrende og ældre, når anden årsag til symptomerne  

er udelukket. 

 

Til lindring af vandladningsbesvær på grund af lettere benign prostatahyper- 

plasi, når læge har udelukket anden årsag til sygdommen 

 

Til lindring af lettere forkølelsessymptomer 



Indikationer -fortsat 

• Nogle naturlægemidler er forsynet med 
forbehold eller præciseringer: 

”hvor læge har udelukket anden årsag til 
sygdommen” 

”i kortere perioder uden øvrige symptomer” 

”kontakt læge, hvis ikke bedring indenfor….” 

”må højst bruges 1 uge uden lægens anvisning” 



Er det et naturlægemiddel ? 

 

Pikasol ?                                                                 Baldrian ? 

                   Gerimax ? 

 

HUSK ?                                      Vitabutin ? 

 

Tranebær stærk?                                           Perikon ? 

    



Kosttilskud 

 Reguleres af Fødevarestyrelsen 

 Anmeldes til Fødevarestyrelsen om markedsføring 

 Der kræves ingen fremstillingsautorisation 

 Ingen krav til kvalitet af råvarer ( undtaget vitaminer og mineraler) 

 Mængden af indholdsstofferne skal være i overensstemmelse 
med det deklarerede 

 Indikation IKKE tilladt ( ”virker aldrig mod noget”) 

 Mulighed for brug af sundhedsanprisninger 

 Pligttekst: Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost 
 

 

 

 



Interaktioner 

• Definition  

• Ved en lægemiddelinteraktion forstås, at et 
lægemiddels farmakodynamik eller 
farmakokinetik påvirkes af et andet 
lægemiddel. Interaktioner kan udnyttes 
terapeutisk, men i det følgende omtales kun 
de uønskede virkninger.  

 



Interaktioner 

Farmakodynamiske – relaterer til virkningen af  

lægemidlet og er hyppigt forekommende, men  

ofte forudsigelige 

Farmakokinetiske – baseret på lægemidlets  

skæbne i organismen, sjældnere forekommende  

men langt mere uberegnelige og ”farlige” 

 

Cytokrom-P450 (CP) enzymsystem 

 



Interaktionsdatabasen 

• www.interaktionsdatabasen.dk 

 

- men naturlægemidlers skæbne i organismen 

er ikke så godt beskrevet, som for de godkendte  

lægemidler,   

 

http://www.interaktionsdatabasen.dk/


Interaktioner 



Naturlægemidler er ikke farlige ? 

  

                                      Digitalis 

                                    Bivirkninger 

                                    Interaktioner 

                    Køb af ulødige produkter på nettet 

                    Man fortæller ikke, man tager dem 

                                                                            

 



Fiskeolie 



Fiskeolie 

Det er IKKE et Naturlægemiddel – der er ikke  

nogle fiskeolieprodukter med markedsførings- 

tilladelse – men vi tager dem alligevel med, da  

det er hyppigt anvendte produkter. 

Så man må IKKE oplyse om virkning på gigt og  

triglycerider på pakken. Kun anprisninger 



Fiskeolie 

• Fiskeolie som kosttilskud – hvis man spiser mindre 

end 350 g fisk/uge – heraf ca. 200 g fed fisk. 

Dosering 

• oftest 1-3 g n3-fedtsyrer (kosttilskud) 

• Optagelsen bedres hvis det indtages i forbindelse med et 
måltid, da det er fedtopløseligt 

 

Se efter EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosahexaensyre) – 

Produkterne skal helst indeholde over 60% n-3 fedtsyrer i  

i forhold til fiskeolie. D.v.s – over 600 mg EPA/DHA i 1 g fiskeolie  



Fiskeolie 

• Godkendte sundhedsanprisninger 
DHA –Docosahexaensyre 

1. Bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion 

2. Bidrager til at vedligeholde et normalt syn 

3. Bidrager til at vedligeholde et normalt triglyceridniveau 

 

1+2 – gavnlig effekt opnås kun ved et dagligt indtag på 250 mg  

DHA 

3 – ikke indtag over 5 g EPA og DHA 



Fiskeolie 

• Godkendte sundhedsanprisninger 
EPA og DHA 

1. Bidrager til en normal hjertefunktion 

2. Bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk 

 

1) Dagligt indtag på 250 mg DHA+EPA 

2) Indtag over 5 g EPA og DHA bør ikke overskrides 



Fiskeolie 

Ved opstød – prøv at tage produktet om aftenen 

Vægtstigning – gælder særligt ved lille n-3 indhold 

Fiskeolie kan give øget blødningstendens og forsigtig- 

hed tilrådes ved anvendelse sammen med andre midler 

der påvirker koagulationsevnen. 

Bør seponeres 1 uge før operation 

 

Vær opmærksom på EPA og DHA indholdet 



Gingkobiloba -Tempeltræ 

 

 



Ginkgo Biloba naturlægemiddel 

Bruges ved længerevarende symptomer på hukommelsesbesvær, 

koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker hvor 

lægen har udelukket anden tilgrundliggende sygdom 

 

Bruges ved længerevarende svimmelhed og øresusen hos ældre  

mennesker, hvor lægen har udelukket anden tilgrundliggende 

sygdom. 

 

Bruges ved tendens til kolde hænder og fødder samt ved  

gangudløste smerter i benene pga. claudicatio intermittens    



Ginkgo Biloba kosttilskud 

• Mental ydeevne og hukommelse 

 
 Bidrager til opretholdelse af normal kognitiv funktion 

 Bidrager til opretholdelse af hukommelsen med alderen 

 Bidrager til at normalisere den perifere blodgennemstrømning 
bl.a til benene 



Ginkgo Biloba - generelt 

• Forbedrer sandsynligvis blodgennem-
strømningen til hjernen og de perifere kar 

• Indeholder ginkgoflavonglycosider (fra bladet) 

BIVIRKNINGER 
 Kvalme og opkastning, diarre og mundtørhed 

 Blødninger er set i enkelte tilfælde efter langtidsbehandling 
med gingkoblad 



Ginkgo Biloba 

     INTERAKTIONER 
     Forsigtighed hos epileptikere. Ginkgoblad kan muligvis 

nedsætte virkningen af antiepileptika eller øge hjernens 

sårbarhed for anfald (valproat) 

    Hyppig kontrol af ginkgos virkning på phenytoins 

koncentration i blodet ved kombinationsbehandlingen 

 



Ginkgo Biloba 

• Nifedipin  

• øget opmærksomhed på bivirkninger ved 
kombinationsbehandling 

• Simvastatin 

• Vær opmærksom på at den 
kolesterolsænkende effekt af simvastatin 
muligvis reduceres af ginkgo biloba. 

 



Ginkgo Biloba 

• Effekten af orale antikoagulantia kan 
forstærkes, hvorfor Ginkgo Biloba bør 
seponeres eller pauseres 2 uger inden 
operation 

 

Andre steder står 36 timer  



Hvidløg 

 

 



Hvidløg 

    Eksempel: Kwai – der findes også en del 
kosttilskud med hvidløg 

 
De aktive indholdsstoffer i hvidløg er ikke sikkert kendt, men det 

menes at være svovlholdige, organiske forbindelser. Allicin, der  

dannes fra alliin, ved ødelæggelse af løget, er en af de forbin- 

delser, som man mener kan: 

1. Hæmme kolesterolsyntesen og LDL-oxidation 

2. Udvide karrene    

 



Hvidløg 

• Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af 
lettere hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi 
som supplement til diæt, hvor anden medicinsk 
behandling ikke er påkrævet. Behandlingen skal 
foregå i samråd med læge. 

• Der er også evidens for, at hvidløg kan nedsætte 
blodtrykket, men det er ikke en indikation, der er 
godkendt 

 



Hvidløg 

• Bivirkninger 
 Lugten – almindelig 
 Ondt i maven og luft i maven – ikke alm. 
 Allergiske reaktioner – astma og urticaria –ikke alm 
 Blodtryksreduktion – ikke alm. 
 Øget blødningstendens – ikke alm 

 
Postoperativ blødning er beskrevet, hvorfor  
hvidløgspræparater bør seponeres 1 uge før  
planlagt operation 
Lejlighedsvis indtagelse af hvidløg i moderate mængder gennem kosten  

formodes ikke at have betydning for patientens behandling  



Hvidløg 

• Interaktioner 

I interaktionsdatabasen er kun en ”farlig”  

Interaktion – med et middel mod HIV 

 

    Kan forstærke blødningsrisikoen med 
antikoagulantia, men kan bruges sammen 
med Marevan o.lign. ifl. interaktionsdatabasen 

    Kan øge effekten af antihypertensiva 



Perikon 



Perikon 

• Naturlægemiddel ved nedtrykthed, 
modløshed og tristhed (pt. kosttilskud =bidrager til et 

positivt sind og humør) 

Består af de tørrede blomster af Hypericum 

perforatum. 

Indeholder bl.a.: hyperforin, hypericin og polyphenoler 

Virkningsmekanismen delvis ukendt, men skyldes formentlig en  

hæmmet præsynaptisk optagelse af en række neurotransmittere  

- herunder serotonin, dopamin og γ-aminosmørsyre.  



Perikon 

• Der er god evidens for effekt på den anvendte 
indikation 

       ….men tolkningen af studierne har været besværliggjort af forskelle 
mellem de anvendte præparater – bl.a. mht. deres farmaceutiske kvalitet. 
Dosis har varieret en del og studierne længde har været 4-8 uger 



Perikon -bivirkninger 

• Kan i sjældne tilfælde fremkalde serotoninsyndrom (alvorlig 
komplikation til behandling med lægemidler, der potenserer 
den serotonerge neurotransmission → hyperserotonerg 
tilstand) 

    Hypertermi og muskelspasmer ledsaget af mindst 3 af    

        følgende symptomer: 
 Konfusion, agitation, hyper- eller hypotension, takykardi, diarré, øget    

      svedtendens, kulderystelser, tremor, ukontrollerede bevægelser og  

      hyperrefleksi →→→→kombination med andre antidepressiva 

eller serotonerge lægemidler ikke kan anbefales 

     Fotosensibilisering ved store doser                               



Perikon - interaktioner 

• Mange interaktioner – øger aktiviteten af 
leverens cytokromsystem (P450)→svækkelse 

    af virkningen af de lægemidler, der 
metaboliseres via dette system: 

 Ciclosporin (ex. Sandimmun) 

 Gestagen 

 Verapamil 

 Warfarin 

 Østrogen 



Perikon - interaktioner 

• Alprazolam 

• Amitryptyllin 

• Atorvastatin 

• Buspiron 

• Digoxin 

• Gliclazid 

• Methadon 

• Methylphenidat 

• Midazolam 

• Nifedipin 

• Nortriptylin 

• Omeprazol 

• Oxycodon 

• Paroxetin 

• Sertralin                            ……..og så er der en masse grønne 
 



Perikon 

• Slå altid op i interaktionsdatabasen, inden 
dette middel bruges !!!!!! 

……..eller spørg på apoteket – en opfordring!!  

 

Og brug gerne korrespondencemeddelelse  

 

Bør seponeres 5 dage før operation 

 



Tranebær 

 

     

Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling  

af lettere, recidiverende urinvejsinfektioner 
 In-vitro undersøgelser har vist, at tranebærsaft kan hæmme  

patogene bakteriers evne til at adhærere til urotelceller, som  

menes at være en forudsætning for udvikling af infektion.  

 



Tranebær 

• De aktive stoffer synes at være: 
         Fructose og/eller proanthocyanidin (PAC) – tørret juice  
         af storfrugtet tranebær 
 
Den mindste effektive dosis er ukendt, men er  
formentlig svarende til 300 ml saft om dagen  
svarende til omkring 35 mg PAC 
 
Vitabutin: 2 kapsler 3 gange daglig (=36 mgPAC) 
                   1 kapsel daglig (forebyggende) 
Bivirkninger: oxalatindhold kan øge stendannelse i 
urinvejene hos patienter med stenanamnese 



Tranebær - interaktioner 

• Øget effekt af warfarin ved samtidig indtagelse 
af tranebær gennem længere tid. Kombination 
bør undgås. Hæmmer sandsynligvis CYP2C9, 
som metaboliserer warfarin  

 



Baldrian 

 



Valerianerod - Baldrian 

Naturlægemiddel til lindring af uro og søvnbesvær 
Består af tørrede rødder og rhizomer af Valeriane officinalis. Det 

er usikkert, hvilket af de mange indholdsstoffer i valerianerod,  

der er det virksomme. Virkningsmekanismen er usikker. 

 (Kosttilskud: Naturlig søvn og hvile) 

 
Der er utilstrækkelig evidens for effekt ( men de inkluderede 

undersøgelser var små, af dårlig kvalitet og vanskeligt sammen- 

lignelige ) – man kan heller ikke sammenligne produkterne. 

Der er ikke evidens for, at citronmelisse eller humleknopper har 

sedativ effekt  



Valerianerod 

• Dosis: 1-3 tabletter før sengetid – højst 4 
tabletter daglig 

 

Da virkningen indsætter gradvis, er valerianerod ikke 

egnet til akut behandling af uro og søvnbesvær.  

Kontinuerlig brug over 2-4 uger anbefales  



Valerianerod - opmærksom 

• Der bør holdes pauser i behandlingen, da man ikke 
kender sikkerheden ved længere tids behandling 

• Bør seponeres gradvist før en operation, da 
potensering af anæstetika er mulig 

• Bør ikke bruges op til 2 timer før bilkørsel 

 

BIVIRKNINGER:  

Diarré, kvalme og ondt i maven 

Døsighed og hovedpine 



Valerianerod - interaktioner 

• Kan muligvis øge effekten af antiepileptika- 
kombination frarådes (ses ikke af databasen) 

 

Kombination med anxiolytika og hypnotika – 

Lægen skal indover 

 

 

 



HUSK - loppefrø 

 

 

 



HUSK 

• Indeholder tørrede loppefrøskaller 

Naturlægemiddel til forstoppelse og træg mave 

Naturlægemiddel ved ublodig diarré i kortere tid  

Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af 
lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt. 
Behandlingen skal foregå i samråd med læge 

Naturlægemiddel ved behov for øget fiberindtag, 
f.eks. som suppl. ved irriteret tyktarm, når anden 
årsag til symptomerne er udelukket 



HUSK 

DOSERING: 
o Forstoppelse, midlertidig diarré og irriteret tyktarm: 

     3-5 g (2-3 måleskeer) morgen og aften 

o Lettere hyperkolesterolæmi: 

     5 g (3 måleskeer) morgen og aften 

                                  Start langsomt op! 

SKAL ALTID indtages med 1-2 glas væske. Kan røres op i  

væske, eller drysses på ymer eller lignende. Bør ikke indtages  

umiddelbart inden sengetid.  

    



HUSK - virkning 

• Loppefrøskaller rige på fibre og slimstoffer 

• Skallerne kan tilbageholde op til 40 gange dets 
egen vægt af vand. 

• Passagetid gennem tyktarmen ↑, idet der 
tilbageholdes vand i tyktarmen→mængden af 
tarmindhold↑ og tarmkontraktionerne 
stimuleres. Virkning indenfor 24 timer 

vandbindende polysakkarider. Tarmbakterier producerer eddikesyre,propionsyre  og 

smørsyre→osmose 

 



HUSK -kontraindikationer 

• Alle former for passageforhindring eller nedsat 
motilitet i mave-tarmkanalen 

• Sygdomme i spiserøret 

• Dårligt reguleret diabetes 

• Pludselig ændring i afføringsmønstret i mere end 2 
uger 

• Udiagnosticeret rektalblødning 

HUSK rigelig med væske 150 ml pr 5 g for at undgå prop  

i spiserøret og forstoppelse 



HUSK 

• Man kan få allergisymptomer af 
loppefrøskaller - allergisk respirationsbesvær 

• Behandling af ældre og svækkede personer 
kræver supervision af fagpersonale 

• Hvis der ikke er effekt på forstoppelse efter 3 
dage eller der optræder mavesmerter skal 
læge søges 

• Ved diarré er indtagelse af tilstrækkelig væske 
vigtigt 



HUSK 

• BIVIRKNINGER – især initialt 

Oppustethed 

 Prutter 

Mavesmerter 

 

Risiko for forstoppelse og ”prop” i spiserøret ved 

utilstrækkelig væskeindtag.   



HUSK - interaktioner 

• Da loppefrøskaller nedsætter transporttiden i tarmen, kan 
absorptionen af andre lægemidler muligvis påvirkes – f.eks. B-
12-vitamin, lithium, digoxin, marcoumar/marevan og 
carbamazepin. 

• HUSK bør indtages senest 1-2 timer inden indtagelse af andre 
lægemidler 

• Hvis HUSK indtages til et måltid, kan det ved insulinafhængig 
diabetes være nødvendigt at nedsætte dosis 

• Det kan være nødvendigt at justere dosis af 
stofskiftehormoner 

• Forsigtighed ved anvendelse sammen med lægemidler, der 
nedsætter den gastrointestinale motilitet 
(morfin/loperamid/kodein) 

 



Echinaforce – purpur solhat 

• Må ikke anvendes ved autoimmunologiske sygdomme 

  Sklerose 

 Leddegigt 

 Psoriasis 

 Crohns sygdom 

 Basedows sygdom 

 HIV 

 Bindevævssygdomme 

INTERAKTIONER: 
Indeholder alkohol: Antabus/Metronidazol  



Norske Brystdråber - lakridsrod 

Vær opmærksom på: 
Bør ikke anvendes ved: 

                                      * nedsat kaliumindhold i blodet 

                                      * forhøjet blodtryk 

                                      * nedsat hjertefunktion 

                                      * nedsat nyrefunktion 

                                      * leversygdomme 

                                      * epilepsi (risiko for øget anfald) 

                                      * NB:alkohol 



Grapefrugtjuice 

• Grapefrugtjuice er en relativ potent hæmmer 
af CYP-systemet og selv ved moderate 
mængder – 200 ml dagligt, ses interaktioner 

Amlodipin,Buspiron,Ciclospiron,Diltiazem,Felodipin, 

Clopidrogrel, Nifedipin, Simvastatin, 
Verapramil,Montenuklast, 

Osv 

Så hvis man har en hang til grapejuice, skal man ikke  

spise ovenstående lægemidler …. Og flere endnu 

 

 



INTERAKTIONER – langsommere omdannelse i leveren – øget 
blødningsrisiko for INR>4,5 

 Naturlægemidler med tranebær 

 Vitamin A og E 

Hurtigere omdannelse i leveren – øget risiko for blodprop 
(INR<1,5) 

 Naturlægemidler med perikon eller ginseng  

 Vitamin K-holdig mad ( spinat,broccoli,tang,grønkål,rosenkål 

 

 

Interaktioner Marevan 



Tak for jeres opmærksomhed 

• Spørgsmål ?????????????????????????? 


