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Kliniske retningslinier

Palliationssygeplejerskerne i Region Nordjylland har i fællesskab udarbejdet kliniske 
retningslinier.

Intentionen er at samle og videregive vores viden om og erfaring med de mest 
anvendte palliative præparater og gøre dette tilgængeligt og synligt for vore 
samarbejdspartere.
Vi håber, at vores materiale vil være brugbart, så det kan medvirke til overblik og 
sikkerhed i forbindelse med ordination og medicinadministration hos den palliative 
patient.

Retningslinierne er vejledende, og der kan gives anbefalinger, som afviger fra disse.

I er altid velkomne til at rette henvendelse til den lokale palliative organisation.

Det Palliative Team
Kastetvej 3
9000 Aalborg
Tlf.: 96 31 11 30

Den Palliative Enhed
Sygehus Vendsyssel
Bispensgade 37
9800 Hjørring
Tlf.: 99 64 64 64

Det Palliative Team 
Sygehus Thy-Mors 
Højtoftevej 2 
7700 Thisted 
Tlf.: 70 13 00 31

Palliationssygeplejerskerne i Himmerland
Sygehus Himmerland i Farsø
Højgårdsvej 11, 9640 Farsø
Tlf.: 98 65 71 43 / 22 75 09 87
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Buscopan
Anvendelsesområde
Kan anvendes ved tilstande med subileus eller ileus, hvor man ønsker at nedsætte 
aspiratvolumen og dermed kvalmen, eller hvor der er kolikagtige smerter, som ikke 
nås med morfica.

Farmakologisk beskrivelse
Buscopan er et antikolinergikum, som virker sekretionshæmmende og hæmmer 
motiliteten i mave-tarm kanal og urinveje1.

Bivirkninger
Blodtryksfald og svimmelhed kan forekomme ved parenteral administration. 
Desuden kan mundtørhed og urinretention forekomme2.

Ordination
Tbl. Buscopan 10-20 mg x 3 
Buscopan kan også gives som p.n. ordination 20 mg s.c. eller som tbl. 10-20 mg 
p.n. Kan desuden anvendes som inj. s.c. med faste intervaller, eller som kontinuerlig 
s.c. infusion. Dosis er da 60-200 mg/ døgn s.c.3

Ved kronisk ileus (malign tarmobstruktion), hvor patienten er inoperabel, og der 
således er tale om ” konservativ behandling”, gives en kontinuerlig subcutan 
infusionmed Buscopan ofte i kombination med Morfin og Serenase.

                                               
1 www.medicin.dk 13.03 2007
2 www.medicin.dk 13.03 2007
3 DSAM: Palliation i Primærsektoren. Klinisk vejledning, 2004
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MAP - Suppositorie
Anvendelsesområde
Supp. MAP anvendes som smertestillende middel, hvor smerterne er forårsaget af
blære- og/eller rectale spasmer. Supp. MAP virker afslappende og smertestillende, 
dels via morfins receptorblokade og dels via tonusnedsættelse i muskulaturen.
Effekt ses efter 1. dosis.

Indhold: Morfinhydrochlorid 10 mg
Atropinsulfattrituration 10% DD 64      5 mg
Papaverinhydrochlorid 40 mg

Farmakologisk beskrivelse
Atropin virker tonusnedsættende i gastro-intestinalkanalen. 
Morfin bevirker kontraktion af ureteres og detrusormusklen. Effekten ved uretrale 
spasmer og blærespasmer skyldes den analgetiske effekt.
Papaverin virker afslappende på glat muskulatur.

Supp. MAP fremstilles magistrelt. Fremstillingen foregår på Skanderborg og 
Glostrup apotek. Leveres i 10 stk. pakninger. Bestilles af lægen på lokalt apotek.

Bivirkninger
På grund af Atropins og Morfins virkning på blæremuskulaturen kan urinretention 
forekomme.

Ordination
Kan gives som kontinuerlig behandling x 2-4, eller bruges som p.n.



Palliationssygeplejerskerne
Region Nordjylland
August 2008

Godkendt af specialeansvarlig overlæge Niels Brunsgaard - Det Palliative Team – Aalborg
Skal revideres august 2009

6

Midazolam
Anvendelsesområde
Palliativ sedering

Indikation
Angst, uro, muskelkramper (myoclonier) eller som antikonvulsiva.
Palliativ sedation er undertiden en nødvendig løsning for at frembringe ro og søvn, 
når den døende patient er lidende pga. fysiske og/ eller psykiske symptomer, der 
ikke kan lindres på anden måde.
Formålet er palliation og ikke ændring af dødstidspunktet.
Det kan være relevant at ordinere Midazolam, når restlevetiden skønnes begrænset 
(timer til få døgn). 

Farmakologisk beskrivelse
Midazolam er et hurtigt virkende benzodiazepin.
Benzodiazepiner er beroligende, krampedæmpende og giver amnesi.

Midazolam er vandopløseligt og gives subcutant med hurtigt indsættende virkning 
(minutter).
Det kan blandes i sprøjte (Graseby-pumpe) sammen med en lang række andre 
lægemidler, der ligeledes kan administreres subcutant. (se separat instruks)

Virkning af Midazolam er meget individuel, hvorfor dosis og interval titreres ud fra 
nedenstående vejledning.
Respirations- og cirkulationssystemet påvirkes ikke ved subcutan administration i de 
nævnte doser.

Bivirkninger og interaktion
Virkningen kan evt. potenseres af erythromycin.

Forslag til ordination
Midazolam 5 mg/ml ordineres første gang i reglen i en dosis på 1 -2,5 mg. Dvs. 0,2-
0,5 ml s.c. p.n.1
Til en lille og måske ældre patient eller en patient, der normalt er meget følsom for 
sederende stoffer, vil 1 mg undertiden være tilstrækkeligt. Virkningen ses i løbet af 
få minutter.
Såfremt der ikke er sufficient effekt gentages injektionen, men med 2, 5 mg i stedet. 
At titrere op med 0,5 – 1 mg ad gangen giver ikke mening.
Når man har opnået den tilsigtede virkning, er det vigtigt at notere, hvor længe dosis 
virker. Dette af hensyn til planlægning af den fortsatte palliative medicinering med 
Midazolam. 
Såfremt patienten har kortvarigt effekt, kan det være nødvendigt med betydeligt 
højere doseringer.

                                               
1 DSAM: Palliation i Primærsektoren. Klinisk vejledning, 2004
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Morfin - gel
Anvendelsesområde
Morfin-gel anvendes ved ulcererende cancersår, liggesår eller skinnebenssår som 
smertestillende behandling.
Morfin-gel er sekretionshæmmende og bevarer et fugtigt miljø i såret.

Farmakologisk beskrivelse
Sygehusapoteket i Aalborg fremstiller Morfin-gel i flaske med en holdbarhed på 1 
måned og kan bestilles via lokalt apotek. Skal opbevares i køleskab. Gelen kan 
være svær at få ud af flasken. Anvend en engangssprøjte.

Desuden kan Morfin-gel bestilles magistrelt på Skanderborg apotek, hvorfra det 
leveres i tube med en holdbarhed på 3 måneder. Leveringstid 2-3 dage.

Styrke
Morfin 0,3 %. Mængde 100 ml.

Bivirkninger
Enkelte patienter har oplevet svie og uro i såret ved opstart af behandling.

Ordination
Den smertestillende effekt er afhængig af mængden af gel, der bruges. Det er oftest 
tilstrækkeligt at anvende Morfin-gel 2 gange dagligt. Ved smertegennembrud kan 
forbindingen løsnes og der kan sprøjtes gel ind.
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Ritalin - Motiron
Anvendelsesområde
Ritalin anvendes mod træthed, specielt ved opioidindiceret sedering, men kan også 
anvendes før en vigtig begivenhed, som den syge gerne vil have kræfter til at 
deltage i1.
Kan desuden anvendes til depressive patienter med en noget hurtigere indsættende 
effekt end traditionelle antidepressiva (få dage). Kan startes samtidig med den 
antidepressive behandling og seponeres eller nedtrappes, når der er effekt af 
antidepressiva.

Farmakologisk beskrivelse
Ritalin er et centralt stimulerende middel, der kan fjerne træthed ved såvel egentlig 
narkolepsi som andre hypersomnier2

Præparatet findes i tabletform i 10 mg. Virkningsvarighed er 3-4 timer. Præparatet 
skal ikke gives om aftenen pga. risiko for forstyrret nattesøvn. Desuden findes 
præparatet med modificeret virkning i form af Ritalin Uno i kapselform i 20 mg, 30 
mg og 40 mg. Kapsler med modificeret udløsning er fremstillet således, at afgiften af 
aktivt stof svarer til afgiften efter 2 tabletter med 4 timers interval. Virkningsvarighed 
ca. 8 timer. 

Bivirkninger
Hovedpine, svimmelhed, takykardi, dyskinesi, mundtørhed, mavesmerter, kvalme, 
opkastning, nervøsitet, forstyrret nattesøvn m.v. 3

Ordination
Tbl Ritalin 10-20 mg x 1-2 dgl.4, gives oftest kl. 8 og kl. 14.
Ritalin Uno gives x 1 morgenen/formiddag

                                               
1 DSAM: Palliation i Primærsektoren. Klinisk Vejledning, 2004
2 www.medicin.dk 13.03 2007 
3 www.medicin.dk 13.03 2007
4 DSAM: Palliation i Primærsektoren. Klinisk Vejledning, 2004
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Robinul
Anvendelsesområde
Robinul anvendes som sekretionshæmmende middel til patienter med 
sekretstagnation/sekretraslen. 1

Farmakologisk beskrivelse
Robinul er et anticholinergicum. Som parasympatolytikum virker Robinul 
hæmmende på det perifere parasympatiske system.
Robinul passerer ikke blod-hjernebarrieren og virker derfor ikke sederende2. Det 
præparat, vi har til rådighed er af styrken 0,2 mg/ml.

Bivirkninger
Peristaltikken i gastrointestinalkanalen og urinvejene hæmmes. Robinul virker 
pupildilaterende, sved-, spyt- og ventrikelsekretionshæmmende, er endvidere 
bronkodilaterende og virker accelererende på hjerteaktionen3.

Ordination
Startdosis er 0,2 mg s.c.  Når virkningsvarighed og grad er vurderet kan der 
ordineres intermitterende subcutane injektioner 0,2-0,4 mg subcutant p.n. op til 6 
gange i døgnet4.

                                               
1 www.medicin.dk 13.03 2007 
2 DSAM: Palliation i Primærsektoren. Klinisk Vejledning, 2004
3 DSAM: Palliation i Primærsektoren. Klinisk Vejledning, 2004
4 Hughes Ex et al: Audit og 3 antimuscarinic drugs for managing retained secretions. 
Palliative Medicine 14, 221-222
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”Røde morfindråber”
Anvendelsesområde
”Røde morfindråber” kan anvendes ved dyspnø. Dråberne vil 2- 5 min. efter 
indtagelse give patienten oplevelsen af bedre at kunne få vejret. Dråberne kan
bruges, når dyspnøen er opstået, men kan også bruges profylaktisk før en aktivitet,
som patienten ved udløser dyspnoe1.

Farmakologisk beskrivelse
”Røde morfindråber” er morfin opløst i sprit og vand. Dette gør, at morfinen allerede 
optages via mundslimhinden - derfor den hurtigt indsættende effekt. 
Virkningsvarighed 2-3 timer.
”Røde dråber” fremstilles magistrelt. Fremstillingen foregår på Skanderborg og 

Glostrup apotek, og der skal påregnes et par dages leveringstid. Bestilles på lokalt 
apotek.
1 dråbe = ca. 1 mg Morfin.

Indhold: Morfin HCL 2 g
Ethanol 11.3
Rød farvefludium DAK 63 100 mg
Vand renset til 100 g

1 flaske indeholder 30 ml.

Bivirkninger
Obstipation
Hos patienter, der ikke er vant til morfica kræves forsigtighed, det vil sige lille 
startdosis. 

Ordination
3-5 dråber ved patienter, der ikke er i behandling med morfica.
10-15 dråber til patienter er i morficabehandling og får mere end 100 mg morfin i 
døgnet2. Dråberne smager stærkt ufortyndet og må gerne blandes I en lille mængde 
vand, der ”køres”i munden et øjeblik før de synkes.

Obs!

Kan ikke anvendes til patienter i antabusbehandling.

                                               
1 Wickham R.: Dyspnea, Recognicing and managing an invisible problem. Oncol Nurs Forum 
2002, 29. s. 925-33.
2 Simmelsgaard L. : Dyspnø hos uhelbredeligt syge og døende patienter.
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Scopolamin-morfin
Anvendelsesområde
Skopolamin-morfin anvendes som sekretionshæmmende middel til patienter med 
sekretstagnation/sekretraslen1.

Farmakologisk beskrivelse
I det præparat, vi har tilgængelig, er koncentrationen 10 mg morfin og 0,4 mg 
skopolamin / ml. Skopolamin findes også i transdermal administration i form af 
scopodermplaster 1 mg/72 timer2. Denne vejledning er koncentreret om 
scopolamin, idet morfin er et velkendt præparat.
Skopolamin har antikolinerge egenskaber og passerer blod-hjernebarrieren, hvorfor 
det virker sederende. Som parasympatolytikum virker scopolamin hæmmende på 
det perifere parasympatiske system.

Bivirkninger
Skopolamin virker pupildilaterende, sved-, spyt-, og ventrikelsekretionshæmmende. 
Peristaltikken i gastrointestinalkanalen og i urinvejene hæmmes. Skopolamin er 
bronkodilaterende og virker accelererende på hjerteaktionen. Stoffet kan udløse 
bivirkninger i form af konfusion, hudrødme, temperaturstigning og urinretention3.

Ordination
Startdosis hos en opoidnaiv patient vil være max. 0,5 ml subcutant.
Startdosis hos en patient, der allerede er i behandling med morfin er 0,5-1 ml. 
subcutant. Videre behandling er 1 ml x 4 dgl4. Skopolamin morfin kan også gives 
som kontinuerlig, subcutan infusion5. Præparatet er blandbart med f.eks. serenase, 
primperan, robinul, nozinan og midazolam.

                                               
1 Andersen, S; Jensen, N.H; Ottesen, S (2005): Symptomkontrol i Palliativ medicin. 3. 
Udgave, 2. oplag.
2 www.medicin.dk 13.03 2007 
3 www.medicin.dk 13.03 2007
4 Andersen, S; Jensen, N.H; Ottesen, S (2005): Symptomkontrol i Palliativ medicin. 3. 
Udgave, 2. oplag.
5 Andersen, S; Jensen, N.H; Ottesen, S (2005): Symptomkontrol i Palliativ medicin. 3. 
Udgave, 2. oplag.
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Temesta - Lorabenz
Anvendelsesområde
Temesta/Lorabenz brugt som tyggetablet kan anvendes ved dyspnø og panikanfald. 
Patienten tygger tbl. og beholder ”krummerne” i munden. Medicinen optages i 
mundslimhinden, og effekten indtræder efter ca. 5 min.
Patienten må ikke drikke umiddelbart efter indtagelsen.
Temesta har ofte en god effekt, når dyspnøen er angstudløst1. 

Farmakologisk beskrivelse
Temesta har en kort halveringstid (12 timer), hvilket minimerer risikoen for 
kumulering. Metaboliseringen forgår i leveren, mens udskillelsen sker gennem 
nyrerne. Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis hos ældre eller patienter med 
leversygdomme2. 

Bivirkninger
Umiddelbart kan der forekomme træthed, døsighed og svimmelhed, som dog 
aftager. Ved langtidsbehandling er de oftest sete bivirkninger apati, udtrætning og 
toleransudviklingen. Langsom aftrapning er nødvendig hvis behandlingen har stået 
på i måneder3. 

Ordination
½ - 1 mg Temesta/Lorabenz ved behov.

                                               
1 Simmelsgaard L. : Dyspnø hos uhelbredeligt syge og døende patienter. Sygeplejersken 
2005, 16 . s. 30-43
2 www.medicin.dk 13.03 2007
3 www.medicin.dk 13.03 2007
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Subcutan-medicinering
Vi anbefaler, at terminale patienter medicineres subcutant. 

Indikation
 Anvendes ved patienter, der ikke kan indtage eller optage per oral medicin
 Patienter med kvalme og opkastninger
 Patienter med behov for gentagne injektioner  

Fordele
 Hurtig virkning med en længerevarende effekt end ved i.v. medicinering.
 Der kan gives forskellige præparater i samme kanyle.

Anlæggelse
Den subcutane kanyle: ”Tegnestift” eller ”Butterfly” anlægges ofte i maveskindet, 
øverst på overarmen eller på låret. Man skal blot undgå thorax forflade ved 
kakektiske patienter (risiko for pneumothorax) og ødematøst væv.
Huden afsprittes. Inden indstik fyldes kanylen og slangen med steril NaCl 0,9 %. 
Kanylens indstiksvinkel er ca. 45° og afpasses med subcutis tykkelse. Der påsættes 
Tegaderm/Opsite, således at indstiksstedet kan observeres.

Observation
Indstiksstedet observeres ved hver injektion eller mindst én gang i døgnet.
Ved rødme, større hævelse, sivning, pus og ved tilbageløb af blod i slangen skiftes 
kanylen, og der anlægges en ny et andet sted på kroppen.
Visse præparater er mere lokalirriterende end andre (eks. Metadon og Nozinan), 
hvilket hos nogle patienter giver anledning til hyppige kanyle-skift.
Hvis der ikke opstår problemer ved indstiksstedet, må kanylen ligge samme sted i 
op til 5 døgn1.

Injektionsteknik
Giv medicinen langsomt!
Flere injektioner må gerne gives efter hinanden i samme nål, hvis 
injektionsvæskerne er blandbare (se vejledning) Hvis der gives injektioner af samme 
stof flere gange i døgnet, er det ikke nødvendigt at skylle efter med Nacl. Ellers 
skylles til slut med 0,5 ml NaCl 0,9 %, hvis det er en ”Butterfly” og 0,2 ml NaCl 0.9% 
hvis det er en ”Tegnestift”.
Erfaringsmæssigt er 4 ml maximum for en enkelt injektion. Ved større mængder 
afvent 10-15 minutter inden næste injektion.
Proppen til ”Butterfly” eller ”Tegnestift” skiftes efter gældende hygiejniske 
retningslinier.

                                               
1 http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/4503?_ARTIKEL_ID_=2052060404081943 - d. 
30.03 2007
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Medicamenter til subcutan injektion

Følgende medicamina kan gives subcutant, uanset hvad der står i lægemiddel-
katalog, på emballage eller vejledning.

Generisk navn Handelsnavn
Fentanyl (Haldid, fentanyl)
Sufentanil (Sufenta)
Metadon
Hydromorfon
Oxycodon. Hydroclorid (Oxynorm)
Ketamin (Ketamin)
Metoklopramid (Primperan, Emperal)
Haloperidol (Serenase)
Dehydrobenzperidol (Droperidol)
Dexametason (Decadron)
Solumedrol (Solu-medrol)
Ondansetron (Zofran)
Granisetron (Kytril)
Octreotid (Sandostatin)
Butylskopolamin (Buscopan)
Scopolamin (alene og i kombination med morfin)
Glycopyrron (Robinul)
Midazolam (Dormicum)
Levopromazin (Nozinan)
Diazepam (Stesolid, opløsning, ikke emulsion)
Ranitidin Zantac

              Kilde: Gert Leikersfeldt, Sct. Lukas Hospice 2002

Kan blandes uden at skylle mellem hver injektion
Oxynorm + Primperan + Midazolam
Oxynorm + Primperan + Serenase + Buscopan
Sufenta + Metadon
Primperan + Metadon + Zantac + Buscopan
Sufenta + Midazolam + Buscopan
Oxynorm + Metadon
Midazolam + Nozinan

Må aldrig blandes
Oxynorm + Stesolid  (fælder ud)
Primperan + Midazolam + Zantac (fælder ud)
Morfin +serenase, når der er konserveringsmiddel tilsat morficum.
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Vejledende ækvivalente doser for stærkt virkende
perorale analgetica

Generisk navn Handelsnavn Peroralt mg Omregningforhold 
præparat  :  morphin

Morphin Morfin®
Contalgin®
Doltard®

10 1:1

Oxycodon Oxynorm®
OxyContin®

5 1:2

Methadon* Metadon 1 - 2 1:5 – 1:10
Ketobemidon Ketogan®

Ketodur®
5 1:2

Tramadol Dolol®
Mandolgin®
Nobligan®

100 10:1

Pethidin Pethidin® 50 5:1
Nicomorphin Vilan® 10 1:1
Hydromorfon Palladon®

Jurnista®
1,5 1:8

Tabellen er vejledende for omregningsforholdet mellem de enkelte morficadoser

*Omregningsfaktoren ved Methadon er usikker, da det er forskelligt hvordan den 
enkelte patient udnytter stoffet.
Methadon anvendes som fast dosering med startdosis oftest på 5 mg x 3. Dosis 
øges med 5 mg x 3 hver 3. dag indtil effekt. Næste trin er derfor 10 mg x 3. 
Methadon bør ikke anvendes som PN.

Ved subcutan administration halveres dosis i forhold til peroral dosering. Det vil 
sige, at tbl. Morfin 10 mg svarer til inj. Morfin 5 mg sc. Dog ikke ved Methadon, hvor 
der anvendes samme dosis til peroral og subcutan administration

PN – dosis
udregnes som 1/10– 1/6

af den samlede faste morfica-døgndosis

Den faste døgn-dosis justeres, når der er behov 
for PN – morfica mere end ca. 3 – 4 gange/døgn
Justeringen beregnes ved at lægge den samlede 

givne PN-dosis pr. døgn til den tidligere givne 
faste morfica-døgndosis
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Omregningstabel - morfin til øvrige 
administrationsformer

Denne tabel kan anvendes som vejledning for omregning af morfica fra ét præparat til et andet

Norspan skiftes x 1 ugentligt
Transtec skiftes x 2 ugentligt
Durogesic / Matrifen skiftes hver 3. dag
Contalgin findes i 5, 10, 30, 60, 100 og 200 mg. Doltard findes i 10, 30, 60 og 100 
mg.
Dosis udregnes på døgnbasis og fordeles på 2 – 3 doser med 12 eller 8 timers 
interval.
Oxycontin findes i 5, 10, 20, 40 og 80 mg. Oxycontin dosis udregnes i forholdet 
1:2 i forhold til Morfin, så 5 mg Oxycontin svarer til 10 mg Morfin. Fordeles på 2 
doser med 12 timers interval.

Morfin mg
/døgn

Buprenorfin-
plaster

Fentanyl -
plaster

Morfin - depot Oxycodon Hydro-morfon

Norspan 
µg/time

Transtec 
µg/time

Durogesic
/ Matrifen
µg/time

Contalgin/ Doltard
mg

Contalgin 
Uno 
mg

Oxycontin 
mg

Palladon
mg

Jurnista
mg

5 5
10 10 5 x 2 1,3
20 20 10 x 2 5 x 2 2,6
30 12 15 x 2 10 x 3 30 4
40 20 x 2 10 x 2         
50 35 25 x 2
60 25 30 x 2 20 x 3 60 15 x 2 8 8
75 52,5
80 40 x 2 20 x 2       
90 30 x 3 90

100 70 50 x 2 25 x 2
120 70 + 35 50 60 x 2 40 x 3 120 16 16
150 62 50 x 3 150
160 80 x 2 40 x 2       
180 75 60 x 3
200 70 x 2 100 x 2 70 x 3 200 24
250 100 80 x 3 32
300 125 150 x 2 100 x 3 80 x 2
400 175 200 x 2
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