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Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?
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Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter, filmdrasjerte. Plantebasert sedativum. Beroligende. ATC-nr.: N05C M-. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer 
på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. 
Dosering: Lindring av mild uro: 1-2 tabletter morgen og kveld. Lette innsovning: 1-2 tabletter om kvelden, 1/2 time før leggetid. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke 
kjøre bil eller bruke maskiner. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Kontakt lege om symptomene ikke blir bedre eller verre etter 2 ukers bruk.  
Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Ingen bivirkninger er rapportert. Basert på SPC: 23.12.2019

Fås på alle apotek

  Virker beroligende 
  Demper uro og nervøsitet
  Letter innsovning

Dosering: Lindre mild uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld.
Lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, ½ time før leggetid
Bruk sammen med syntetiske sedativer anbefales ikke med mindre anbefalt av lege.

Referanse 1: Sedix preparatomtale (22.03.2022) https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/13-9592.pdf

Det kan være vanskelig å sette ord på uroen  –  tanker som kverner, rastløshet eller vanskeligheter med å sovne. 

Uro er vanlig og kan oppleves ulikt. Sedix er et reseptfritt legemiddel til bruk for å lindre milde symptomer på 

uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Kan tas morgen og kveld.1  
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Terapiområde Jod

TEKST: Dag Erlend Olberg, farmasøyt, 
leder for utvikling, Norsk medisinsk 
syklotronsenter AS

Hvordan kan farmasøyter bidra?
• Sikre at høydose jodtabletter ikke forveksles med lavdosert kosttilskudd med  

 jod, inkludert sørge for at kolleger er innforstått med styrkeforskjellen og de  
 to ulike bruksområdene.

• Informere om hvem som er de spesielt utsatte gruppene for radioaktivt jod,  
 og dermed i målgruppen for behandling med høydose jodtabletter.

• Informere om dosering av høydose jodtabletter.

• Informere om at høydose jodtabletter kun skal brukes ved anbefaling fra  
 myndighetene.

• Gi råd om hvordan høydose jodtabletter kan administreres til barn.

• Gi informasjon om oppbevaring og holdbarhet av jodtabletter.

Behandling
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende har høydose 
jodtabletter i beredskap fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen 
etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod (jod-131). I spesielle situasjoner kan det også 
være aktuelt for voksne mellom 18 og 40 år å ta høydose jodtabletter. Personer over 
40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen som følge av radioaktivt 
jod, og det er ikke anbefalt at denne aldersgruppen tar høydose jodtabletter siden 
dette kan gi bivirkninger.

Høydose jodtabletter skal vanligvis kun tas én gang etter en atomulykke, og dosen 
 avhenger av alder. 

FAKTA OM JODS 
FUNKSJON I KROPPEN

Jod inngår i produksjonen av 
 stoff skiftehormonene tyroksin (T4) 
og tri jodtyronin (T3), som er nød-
vendige for blant annet foster-
utvikling,  regulering av stoffskifte 
og vekst. Jod fra kosten absorberes 
nærmest  fullstendig i  tarmen, før det 
 transporteres i  blodbanen og opp-
konsentreres i skjoldbruskkjertelen 
ved hjelp av en spesifikk jodtrans-
portør. Både for mye og for lite 
jod kan forstyrre produk sjonen av 
stoffskiftehormoner.

Vil du vite mer? 

Mer informasjon om dosering, 
spesielle pasientgrupper og 
forsiktighetsregler:

https://dsa.no/atomberedskap/
jodtabletter

https://dsa.no/atomberedskap/
distribusjon-av-jodtabletter-til- 
kommunene

Informasjon om atomulykker og 
 jodtabletter på ulike språk:

https://dsa.no/atomberedskap/
informasjon-pa-ulike-sprak

En atomulykke kan gi utslipp av en rekke radioaktive forbindelser til luft. Det er 
spesielt den radioaktive isotopen jod-131 som er av bekymring for mennesker.  Jod-131 
tas lett opp i kroppen fra luft, mat og/eller drikke. Isotopen har kort halveringstid 
og sender ut mye stråling på kort tid. Dette kan føre til kreft i skjoldbruskkjertelen 
(thyreoidea), spesielt hos barn, ammende og gravide.

Skjoldbruskkjertelen kan bare ta opp en begrenset mengde jod. Inntak av en høy 
dose med stabilt jod (kaliumjodid) vil derfor mette kjertelen slik at det ikke tar opp 
mer jod de neste 24 timene. Den blokkerende effekten avtar deretter gradvis.

Effekten av høydose jodtabletter er størst hvis inntak skjer rett før eksponering av 
 radioaktiv jod. Råd om å ta jodtabletter vil ofte bli gitt sammen med et råd om å 
 oppholde seg innendørs opptil to døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret 
hjemme.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Jodtabletter ved atomhendelser – hva bør du vite?




