
 

       kun ett kryss 

Sjekkliste for tiltak før forskrivning eller administrering av atomoksetin 
 
 
Pasientens ID                    ________       Dato_____________________ 
 
 

Alle felt skal krysses av før du fortsetter for å starte behandlingen av pasienten din 
 
Lege med relevant kompetanse og erfaring i behandling av ADHD har stilt den innledende diagnosen i 
henhold til DSM-kriterier eller retningslinjer i ICD. 
 
Det er skrevet en omfattende medisinsk historikk inkludert: 
 
- Samtidig medisinering:______________________________________________________________ 
 
Vær oppmerksom på at atomoksetin bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med antihypertensive 
legemidler og med pressorstoffer eller legemidler som øker blodtrykket (f.eks. salbutamol). 
 
- Familiehistorikk:______________________________________________ 
 
Vær oppmerksom på at en familiehistorikk med plutselig hjertedød/uforklarlig død eller malign arytmi er 
enrisikofaktor for kardiovaskulære hendelser. 
 
- Tidligere og foreliggende komorbide medisinske tilstander eller symptomer:__________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Fysisk undersøkelse er utført 
 
Notater:_____________________________________________________________________________ 
 
 
Det er utført en baseline-evaluering av pasientens kardiovaskulære status, inkludert måling av blodtrykk 
og hjertefrekvens 
 
(For barn er det anbefalt at disse målingene blir registrert i et percentilskjema. Dersom et percentilskjema 
ikke er tilgjengelig kan resultatene noteres i det vedlagte skjemaet.) 
 
 
Evaluering viser fravær av alvorlig kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sykdom som forventes å forverres 
hvis pasienten opplever klinisk signifikante økninger av blodtrykk eller hjerterytme (for eksempel en 
økning av blodtrykket på 15 til 20 mm Hg eller en økning av hjerterytmen på 20 slag pr. minutt). 
 
- Noen eksempler på pasienter som kunne forventes å oppleve en kritisk forverring av sin pre-eksisterende 
kardiovaskulære eller cerebrovakulære tilstand, omfatter pasienter med defølgende tilstander: Alvorlig 
hypertensjon, hjertesvikt, okklusiv arteriesykdom, angina, hemodynamisk signifikant medfødt 
hjertesykdom, kardiomyopatier, hjerteinfarkt, potensielt livstruende arytmier, kanalopatier (sykdom 
forårsaket av dysfunksjonelle ionekanaler), cerebral aneurisme og slag. 
 

 
 
Innledende funn fra pasientens historikk og en fysisk undersøkelse tyder ikke på kardiovaskulær eller 
cerebrovaskulær sykdom. 
 

ELLER 
 
Innledende funn fra pasientens historikk og en fysisk undersøkelse tyder på en kardiovaskulær eller 
cerebrovaskulær sykdom, og en hjertespesialist har rådet til at behandling med atomoksetin kan 
igangsettes under nøye overvåking. 
 
 
 
 
 


