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Total eller delvis vægring ved mobilisation indgår i de diagnostiske
kriterier ved gennemgribende afvisningssyndrom. I den aktuelle sygehistorie var drengen i en periode konstant sengeliggende i fosterstilling. Modelfoto.

psykiatriske diagnoser, såsom spiseforstyrrelser,
dissociative tilstande, depression, psykose og somatiseringstilstande ved det globale sammenbrud i selvhjælpsfunktionerne og den udadrettede modarbejdelse af støtte fra omgivelserne. På verdensplan er
der aktuelt 15 publikationer, som omhandler syndromet. Jasper et al har foretaget en systematisk gennemgang af 24 sygehistorier og på det grundlag vist,
at tilstanden hyppigst rammer piger (75%) i alderen
7-15 år. Prognosen synes i forhold til sygdomsforløbets sværhedsgrad at være god, da der var anført fuld
restitution hos to tredjedele af børnene [4].

De umiddelbart udløsende faktorer er hos over
halvdelen infektion eller akut traume [2, 4, 5]. Andre
risikofaktorer er visse personlighedstræk hos barnet,
som perfektionisme og ønske om højt præstationsniveau, samt længerevarende belastende livsvilkår [5].
I forbindelse med det ofte livstruende forløb vil
behandlingen kræve længere miljøterapeutiske indlæggelsesforløb i børnepsykiatrisk regi. I litteraturen
er der enighed om, at medicinsk behandling har en
begrænset plads i behandlingen, ud over til behandling af komorbide tilstande såsom depression [5].
Vores patient opfylder alle de nævnte diagnostiske kriterier for tilstanden med et svært forløb og illustrerer den oftest gode prognose.
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LÆGEMIDDELSTYRELSEN
TILSKUD TIL L ÆGEMIDLER
Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 21. marts 2011 ydes
generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:
(L-02-BG-03) Anastrozol »Arrow« tabletter*, Arrow Pharma ApS
(L-02-BG-03) Anastrozol »medac« tabletter*, medac,
Gesellschaft fur Klinisch
(L-02-BG-03) Anastrozol »Sandoz« tabletter*, Sandoz A/S
(B-01-AC-24) Brilique tabletter, AstraZeneca A/S
(H-02-AB-04) Depo-Medrol injektionsvæske*, 2care4 ApS
(A-07-EA-06) Entocort kapsler med modificeret udløsning*,
ChemVet Pharma ApS
(R-06-AX-26) Fexofenadin »Orifarm« tabletter*, **,
Orifarm Generics A/S
(C-08-DA-01) Isoptin Retard depottabletter*, 2care4 ApS
(N-02-AB-03) Lafene depotplaster, Pfizer ApS
(N-07-BC-02) Methadon »Alternova« tabletter*, Alternova A/S
(H-01-BA-02) Minirinmelt smeltetabletter*, A-Pharma ApS
(L-04-AA-06) Mycophenolatmofetil »Stada« kapsler*,
PharmaCoDane ApS
(L-04-AA-06) Mycophenolatmofetil »Stada« tabletter*,
PharmaCoDane ApS
(N-04-BC-04) ReQuip Depot depottabletter*,
Paranova Danmark A/S
(J-05-AB-11) Valaciclovir »Arrow« tabletter*, Arrow Pharma A/S

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.
(R-06-AX-26) Fexofenadin »Orifarm« tabletter*,
Orifarm Generics A/S
gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om
social pension, eller til personer, der er omfattet af følgende tilskudsklausul: kroniske allergiske sygdomme. Dette gælder for tabletter i
styrken 120 mg.
En betingelse for at opnå tilskud efter tilskudsklausulen er, at lægen
har skrevet »tilskud« på recepten.
(G-01-AF-02) Canvag vaginaltabletter og creme, Pharma-Vinci A/S
gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om
social pension, eller til personer, der er omfattet af følgende tilskudsklausul: vaginale svampeinfektioner (mikroskopi- eller dyrkningsverificerede).
En betingelse for at opnå tilskud efter tilskudsklausulen er, at lægen
har skrevet »tilskud« på recepten.
Denne bestemmelse trådte i kraft den 21. marts 2011.
*) Omfattet af tilskudsprissystemet.
**) Dette gælder for tabletter i styrken 180 mg.
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