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Emne: Dicillin – opråb fra patienter, som har taget det tilbagekaldte præparat 
 

 
Kære producent, myndigheder, politikere, rådgivere, foreninger og potentielle nyhedsmedier 
 
Det er nu 5 uger siden, at det kom frem, at Dicillin, solgt til 35.000 patienter mellem september 2022 og 
februar 2023, blev tilbagekaldt pga. fund af multiresistente bakterier (CPO). Der er ikke kommet meget nyt 
fra producent og myndigheder siden. 
Der er mange ubesvarede spørgsmål og det er kritisabelt, at myndighederne ikke via registreringen af 
udleveringerne af medicin retter direkte henvendelse til os patienter, f.eks. via e-Boks.  
Der er lidt information at finde på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, men man kan ikke gå ud fra, at 
patienterne selv finder vej derind. Iblandt de mange patienter er en del multisyge, ældre og svage 
patienter, som ikke har fokus på, at de også har indtaget Dicillin. Derudover mangler der fortsat 
information fra myndigheder og producent af Dicillin til de berørte patienter og deres tætte pårørende. 
 
Facebook-gruppen ”Dicillin patienter – for tilbagekaldt medicin” er oprettet i desperation i mangel af 
bedre. Her kan patienter og pårørende trods alt videns dele den sparsomme information og evt. føre fælles 
sag vedrørende tilbagekaldelsen af præparatet. 
På vegne af Facebook-gruppen rejser jeg følgende bekymringer i forlængelse af manglende information og 
handling fra myndighedernes side.  
 

Vi kan smitte andre med multiresistente bakterier  
Kun ved hospitalsbesøg skal der træffes foranstaltninger til beskyttelse af de svageste patienter, så man 
f.eks. skal have enestue. Men hvad med vores tætte relationer i dagligdagen? Vores omgang med ældre og 
alvorligt syge. Hvad hvis vores jobfunktion er at pleje patienter eller svage? Hvad er forskellen? 
 

Hvad med forebyggelse? 
Vi skal kun kontakte lægen hvis vi får en infektion. Men hvad med forebyggelse?  
Tilbagekaldelsen af præparatet påvirker jo ikke KUN os, som har indtaget præparatet, men også vores 
omgivelser. Hvordan undgår vi at smitte andre og undgå at sprede CPO? Der mangler mere information. 
CPO er en tarmbakterie, som ikke smitter så længe den bliver i tarmen.  
Men må vi f.eks. tørre vores hænder i samme håndklæde som andre? Må vi dele sengetøj? Hvad med sex?  
Igen bør patienter, som har indtaget Dicillin få direkte besked om forebyggelse.  
 
Test patienter som har indtaget Dicillin 
Hvorfor bliver alle patienter, som har indtaget Dicillin ikke testet som udgangspunkt? Således at vi kan 
iværksætte vores nødvendige forholdsregler og sammen med vores egen læge, kan lægge en strategi, hvis 
testen viser, at vi har CPO. Som det er nu, skal patienter være opmærksomme på, om de har indtaget 
Dicillin og skal samtidig huske at fortælle lægen/hospitalet dette. Ved en evt. infektion eller indlæggelse, 
skal der først testes for CPO – det forlænger sygdomsforløbet. Der er risiko for, at patienter ikke er 
opmærksomme på, at de har taget Dicillin og vil sandsynligvis først få penicillin og først senere finde ud af 
at det ikke virker.  
 

Hvilke behandlingsmuligheder er der ved infektioner? 
Er der antibiotika til alle typer af infektioner hos en bærer med CPO?  
Hvor gode er de forskellige antibiotika til de forskellige typer af infektioner hos en bærer med CPO?  
Er der typer af infektioner som er svære at behandle?  
Er behandlingstiden længere end en typisk penicillin behandling?  
 
  



 
 
Erstatning 
Afhængig af svarene på de mange ubesvarede spørgsmål, vil gruppen af berørte patienter bl.a. se sig 
nødsaget til at kræve erstatning for evt. livslangt  

a) at leve i uvished for andre antibiotikas effektivitet for infektioner 
b) at have gener i forhold til mere komplekse behandlingsforløb med andre antibiotika, f.eks. længere 

sygdomsforløb   
c) at betale højere priser for andre virksomme antibiotika i forhold til penicillin 
d) at træffe foranstaltninger for at undgå at smitte andre 
e) andet…. 
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