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Én gang pr. vagt eller ved smerter:

Få en NRS-værdi

NRS 4-5 NRS 6-10

Tabl. Morfin 10-20 mg
eller

Tabl. Oxycodon 5-15 mg

Inj. Morfin 0,1 mg/kg i.v.
eller

Inj. Oxycodon 0,07 mg/kg i.v.

Hvis p.o. behandling ikke er mulig 
Inj. Morfin 0,05 mg/kg i.v.

eller
Inj. Oxycodon 0,04 mg/kg i.v.

Ny NRS 30 min. efter tabl.  
og 15 min. efter i.v. 

P.n. dosis gentages til NRS ≤ 3
eller uacceptable bivirkninger

Ny NRS efter 15 min. 
P.n. dosis gentages til NRS ≤ 5
eller uacceptable bivirkninger.

Herefter tabletbehandling

Ved behov for ≥ 4 p.n. doser indenfor 8 timer 
indledes behandling med: 

Depottabl. Malfin/Contalgin® 20 mg x 2
eller

Depottabl. Oxycodonhydrochlorid 15 mg x 2

Brug af algoritmen

 · Algoritmen er beskrevet i PRI-instruks “Akut og postoperativ smerte-
behandling, Regionshospital Nordjylland”.

 · Algoritmen kan benyttes til patienter over 15 år og > 50 kg, efter or-
dination af smertepakke. Der forudsættes igangværende behandling 
med paracetamol og eventuelt NSAID.

 · Til patienter, som vejer mere end 100 kg, udregnes dosis, som om pa-
tienten vejer 100 kg.

 · (Vanlig opioid behandling seponeres ikke, men anvendes som basis for 
supplerende smertebehandling).

 · NRS er et hjælpeværktøj under samtale med patienten om smerter og 
kan ikke stå alene.

 · Brug injektion ved NRS ≥ 6 eller hvis det er uacceptabelt for patienten 
at vente på effekten af tabletter.

 · Ved behov for ≥ 4 doser p.n. doser på 8 timer indledes behandling med 
depotopioid. Eventuelt dosisreduktion ved alder over 75 år.

 · Sygeplejersken observerer følgende: Sløvhed, kvalme/opkastning og 
respirationsfrekvens (mindre end 8 er problematisk).

 · Sygeplejersken dokumenterer følgende: NRS før og efter p.n. dosering 
(15 min. efter i.v. og 30 min. efter p.o.) samt p.n. forbruget pr. døgn.

 · Hvis patienten får kvalme/opkastning af Morfin, kan der skiftes til  
oxycodonhydrochorid.

Faktaboks

 · Tablet Morfin virker efter 30 min., god effekt i 2 timer, effekten er væk 
efter ca. 4 timer

 · Tablet Oxycodonhydrochlorid og kapsel Oxynorm virker efter 30 
min., god effekt i 2-3 timer, effekten er væk efter ca. 4-6 timer.

 · Injektion Morfin virker efter 10 min., god effekt i 2 timer, effekten er 
væk efter ca. 4 timer.

 · Depot tablet Malfin/Contalgin begyndende effekt efter 2 timer, god 
effekt i 8 timer, effekten er væk efter ca. 10-12 timer.

 · Depottablet Oxycodonhydrochlorid begyndende effekt efter 2-3  
timer, god effekt i 10 timer, effekten er væk efter ca. 12 timer.

 · Ækvipotensforhold for morfin og oxycodonhydrochorid, både i.v. og 
p.o. 10 mg morfin : 7 mg oxycodonhydrochlorid 

 · Ækvipotensforhold for i.v. morfin og p.o. morfin: 10 mg i.v. morfin:  
30 mg p.o. morfin

Ved mistanke om akut opioid overdosering og respirationsfrekvens under 8 per minut

 · Tilkald hjælp
 · Giv ilt på Hudson maske eller nasal iltkateter
 · Giv inj. Naloxonhydrochlorid 0,4 mg/ml i.v. – kan gentages med 1-2 minutters interval.
 · Obs! stabil respiration.
 · Obs! Naloxonhydrochlorid har kortere halveringstid end opioid.


