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BEHANDLING MED MORFINLIGNENDE MEDICIN

Kroniske smerter kan i nogle tilfælde behandles med morfinlignende medicin.  Det er en forudsætning for behandling 
med morfinlignende medicin at der er tale om stærke smerter som er følsomme for morfinlignende medicin og som 
ikke kan behandles på anden vis. Som hovedregel bør du have gennemgået tværfaglig smertebehandling inden der 
startes behandling med morfinlignende medicin. 

Målet for behandlingen er at opnå bedre smertelindring, funktionsniveau og livskvalitet med en acceptabel balance 
mellem virkning og bivirkninger. Det er sjældent muligt at opnå smertefrihed. For at opnå døgndækkende effekt 
anvendes langtidsvirkende (depot) medicin som virker i 8-12 timer. Ved kroniske smerter anvendes  som hovedregel 
ikke korttidsvirkende medicin på grund af den korte virkningstid samt den mulige øgede risiko for 
abstinenssymptomer, afhængighed og misbrug. Der forligger ingen undersøgelser som beskriver effekten af langvarig 
behandling med morfinlignende medicin. Det er derfor vigtigt at behandlingens effekt og bivirkninger regelmæssigt 
vurderes.

Der startes typisk med en dosis svarende til morfin 5-10 mg x 2  dagligt. Afhængig af effekt og bivirkninger kan dosis 
øges  med nogle dages interval. Der er principielt ikke en maksimal dosis for brug af morfinlignende medicin, men 
døgndoser over 60 mg morfin eller svarende dertil anvendes meget sjældent, idet høje doser anses øge risikoen for 
bivirkninger og komplikationer.

Regler for behandling 
 De aftalte doser skal overholdes. 
 Receptfornyelse ved personligt fremmøde eller telefonbestilling
 Tabt, glemt eller stjålet medicin erstattes ikke. 
 Andre læger må ikke udskrive stærk smertestillende medicin for kroniske smerter
 Medicinen må ikke sælges eller deles med andre
 Der må ikke indtages narkotika eller ikke-lægeordineret smertestillende medicin
 Der er mødepligt til aftalte konsultationer
 Manglende overholdelse af reglerne kan medføre stop med behandlingen

Vurdering af behandlingens effekt
Effekten og bivirkninger af behandlingen vurderes 1-4 uger efter opstart og altid inden afslutning af forløbet på 
smerteklinikken. Efter afslutning af forløbet på smerteklinikken anbefales at behandlingen vurderes hver 6 - 12 måned
hos egen læge. Fortsat behandling kræver at behandlingen har god effekt (min. 30% reduktion af smerteintensitet og 
livskvalitetsparametre). Behandlingen stoppes  ved insufficient effekt eller ved uacceptable bivirkninger.

Bivirkninger
Opstår oftest i starten af behandling, ved dosisøgning eller ved omlægning af behandlingen. Følgende bivirkninger er 
hyppige og forekommer med hyppighed på 1-10% ved behandling med morfin:

 Træthed. Svinder ofte i løbet af 2-4 dage
 Nedsat appetit, kvalme og opkastning. Svinder ofte i løbet af 1-2 uger. 
 Svimmelhed og mundtørhed
 Forstoppelse. Behandling med afføringsmiddel er obligatorisk
 Kraftesløshed, mavesmerter, hovedpine, søvnløshed, søvnighed, forvirring, hudkløe, udslet, øget 

svedtendens.

Langtidsbehandling kan medføre nedsat sexlyst, impotens og udeblivende menstruation som følge af nedsat 
hormonproduktion i kroppen. I sjældne tilfælde kan behandling med morfinlignende medicin øge smerterne.

Psykisk afhængighed 
MIsbrug forekommer hos 3-26%. 
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Fysisk afhængighed
Er almindelig efter nogle ugers indtagelse og viser sig ved abstinenssymptomer ved pludselig ophør med 
behandlingen.  Det er derfor vigtigt at eventuel reduktion af dosis foretages gradvist over dage til uger. 
Abstinenssymptomer er almindeligt ubehag, uro, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, hjertebanken, 
koliksmerter, diarré, rysten, feber og hovedpine. 

Tilvænning
Tilvænning mod medicinens smertestillende effekt er ved behandling af akutte smerter og kræftsmerter sjældent et 
problem. Ved behandling af kroniske smerter forekommer tilvænning relativt hyppigt.

Receptfornyelse
Fornyelse af recepter på morfinlignende medicin skal ske ved personlig kontakt. Så længe du er tilknyttet Esbjerg 
Smerteklinik må receptudstedelse af morfinlignede medicin kun foretages af speciallæge Ebbe Rønholm. De 
ordinerede doser må ikke overskrides.

Bilkørsel og maskinbetjening
Påbegyndelse af behandling med morfinlignende medicin kan medføre en påvirkning af sanserne svarende til en 
alkoholpromille på 0,6 – 1,2. Du må derfor ikke føre bil eller betjene maskiner før efter en tilvænningsperiode. 
Længden af tilvænningsperioden aftales med lægen og afhænger af dosis  samt typen af morfinlignende medicin. 

Det er vigtigt at være opmærksom på at påvirkningen af sanserne forstærkes ved samtidig indtagelse af 
alkohol.

Kørekort
Fast behandling med stærke smertestillende midler giver sædvanligvis ikke anledning til kørselsforbud eller 
inddragelse af kørekortet, når følgende betingelser er opfyldt:

• at der er tale om førere af motorcykel, bil, lastbil eller bus uden betalende passagerer 
• når der benyttes depotformulerede lægemidler
• der ikke gives større doser end anbefalet (se tabel herunder)
• lægen i øvrigt skønner, at patientens  sanser ikke er påvirket af behandlingen
• at der i øvrigt ikke er helbredsmæssige forhold, der taler imod kørekort

Patienter, der er i behandling med stærke smertestillende midler, uanset dosis, må ikke køre taxa eller bus med 
betalende passagerer.  Ligeledes anbefales kørekort ikke ved anvendelse af korttidsvirkende morfinlignende medicin. 
Behandling med stærk smertestillende medicin medfører som regel tidsbegrænsning i kørekortet på ét år ved 
ansøgning om erhvervelse, fornyelse eller udvidelse af kørekort.

Vejledende maksimale døgndoser for morfinlignende medicin ved kørekort 
Navn Absolut maksimal døgndosis for anbefaling af 

kørekort Hydromorphon depotpræp. 32 mg

Fentanylplaster 100 mikrogram/time

Metadon 120 mg

Morfin depotpræp. 360 mg

Oxycodon depotpræp. 110 mg

Tramadol depotpræp. 400 mg

Buprenorphin resoribletter Ingen øvre grænse
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