
1

A B S T R A L ®  
E T  L E G E M I D D E L

FOR BEHANDLING
AV GJENNOMBRUDDS- 
SMERTE VED KREFT.

PASIENT- 
INFORMASJON

Informasjonshefte for  
pasienter og helsepersonell



2

INNLEDNING

Hensikten med dette informasjonsheftet er å gi pasienter  
og helsepersonell nyttig informasjon om gjennombruddssmerte  
ved kreft og behandling med Abstral® (fentanyl) sublingvaltablett.

INFORMASJONEN ER EN PRAKTISK GUIDE OM 
ABSTRAL®, OM HVORDAN MAN:

•  starter behandlingen

•  hvordan man tar Abstral®

•  hvordan Abstral® skal oppbevares

•  viktige bivirkninger som man må være oppmerksom på

•  hva man skal g jøre hvis man har tatt for mye medisin

•  samt vanlige spørsmål

Dette dokumentet gir viktig informasjon som også finnes i pakningsved-
legget om Abstral® for pasienter, men har ikke til hensikt å erstatte det.
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Foruten den såkalt bakgrunnssmerten, som du allerede tar medisin for, kan du oppleve 
noe som kalles gjennombruddssmerte ved kreft, som er kjent under dette navnet fordi 
den ”bryter igjennom” smertekontrollen av ditt nåværende smertestillende legemiddel. 
Dette kan skje selv om du har tatt den opioid du har fått for din smerte lindring.

Det finnes tilgjengelig medisin som kan hjelpe med å lindre gjennombruddssmerte ved 
kreft når den inntreffer. Din lege har foreskrevet Abstral®, et legemiddel for gjennom- 
bruddsmerte ved kreft, for voksne som allerede må ta sterke smertestillende medisiner 
(opioider) regel messig mot vedvarende kreftsmerter.

HVA ER GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT?

GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT:

•  Smerte som ”bryter ig jennom” den smertestillende effekten av 
medisinen du bruker nå.

•  Varer vanligvis mellom 30 til 60 minutter.

•  Vanskelig og intensiv.

•  Ofte uforutsigbar (kan til og med bli utløst av bevegelse slik som 
f.eks. å gå og hoste).
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Abstral® er en form av et etablert smertelindrende middel, fentanyl, som er spesielt 
utformet for å håndtere gjennombruddssmerte ved kreft. Fentanyl tilhører en 
gruppe sterke smertestillende midler som kalles opioider.

Abstral® skal brukes sublingvalt. Dette betyr at tabletten skal plasseres under tungen, 
der den løses opp raskt, slik at fentanyl kan absorberes fra innsiden av munnen. Når det 
er absorbert, begynner fentanyl å lindre smerten og fortsetter også å gi smertelindring 
i hele episoden av gjennombruddssmerter.

Abstral® er bare ment å avlaste denne type smerte og bør ikke bli anvendt for annen 
smerte. Snakk med legen din dersom du har spørsmål rundt dette.

Abstral® bør kun brukes av deg i henhold til din leges instruksjoner. Det bør ikke brukes 
av andre, siden det kan utgjøre en alvorlig helserisiko, spesielt hos barn.

Abstral® og lignende smertelindrende legemidler, kan gi visse bivirkninger og det er 
fare for utilsiktet overdosering og avhengighet. Din lege bør informere deg om hvordan 
du skal anvende Abstral® på en sikker måte for å unngå disse farene.

HVA ER ABSTRAL® OG HVORDAN LINDRER DEN 
GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT?

HVA ER GJENNOMBRUDDSSMERTE VED KREFT?

Styrke Antal i blister

100 µg 10 stk & 30 stk

200 µg 10 stk & 30 stk

300 µg 30 stk

400 µg 30 stk

600 µg 30 stk

800 µg 30 st
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START AV BEHANDLING MED ABSTRAL®

HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER ABSTRAL®

• at du ikke er allergisk overfor fentanyl eller noen av de andre innholdsstoffene i 
Abstral®.

• at du ikke har alvorlige pusteproblemer.

• at du har brukt et forskrevet opioidpreparat (f.eks. kodein, fentanyl, hydromorfon, 
morfin, oksykodon, petidin) hver dag regelmessig i minst én uke for å kontrollere 
vedvarende smerter. Hvis du ikke har brukt disse legemidlene, må du ikke bruke 
Abstral® fordi det kan øke risikoen for at åndedrettet kan bli farlig langsomt og/
eller overfladisk, eller til og med stanse (pustestans).

DET ER OGSÅ VIKTIG AT DU KJENNER TIL FØLGENDE:

• Ikke bruk Abstral® hvis du ammer. Fentanyl kan gå over i morsmelken og kan forårsake 
bivirkninger hos spedbarnet som ammes. Du kan bare begynne å amme dersom det 
har gått minst 5 dager siden siste dose Abstral®.

• Visse legemidler som du tar samtidig som Abstral®, kan øke effekten av Abstral®. 
Se pakningsvedlegget for mer informasjon. Ikke drikk grapefruktjuice under 
behandling med Abstral®, grapefruktjuicen kan også påvirke behandlingen.

• Abstral® kan forsterke effekten av alkohol og legemidler som g jør deg søvnig.  
Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

• Hvis monoaminooksidasehemmere (MAO) (brukes til å behandle alvorlig depresjon 
og Parkinsons sykdom) er tatt i løpet av de siste 2 ukene, kan de øke effekten av 
Abstral®. Snakk med legen din dersom du tar disse legemidlene.
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• Visse typer sterke smertestillende medikamenter som tas mens du blir behandlet med 
Abstral®, kan forårsake symptomer som kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger 
og skjelvinger, og du kan begynne å svette. Snakk med legen din dersom du tar 
disse legemidlene, og se også pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

• Hvis du tar antidepressiva eller antipsykotika (brukes til behandling av psykiske 
lidelser) øker risikoen for bivirkninger. Snakk med legen din dersom du er usikker 
når det g jelder dette.

FINN RIKTIG DOSERING 

Abstral® er tilgjengelig i flere forskjellige styrker, noe som muliggjør 
effektiv smertelindring for gjennombruddssmerter. Pakningene er 
fargekodet og sublingvaltablettene har ulik form slik at man kan skille 
dem fra hverandre. Du må kanskje ta et annet antall resoribletter og 
en annen styrke under enkelte episoder med gjennombruddssmerter, 
så legen din vil hjelpe deg med å finne ut hva som er den mest effektive 
dosen for deg. 

Denne prosessen kan være forskjellig fra andre mulige behandlinger 
som du har hatt for  gjennombruddssmerter ved kreft, så er det viktig at 
du følger instruksjon og ordinasjon av legen din.

Det er også viktig at du følger dem nøye ettersom det er en risiko for  
skadelig overdose.
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HVORDAN MAN TAR ABSTRAL®

Abstral® er en spesiell type tablett, en såkalt sublingvaltablett som tas direkte opp 
i blodomløpet etter å ha blitt løst opp under tungen. Det er derfor viktig at du 
håndterer den og tar den på riktig måte. Følg de enkle trinnvise anvisningene under. 
Hvis du er usikker på noen av punktene, skal du kontakte din lege og diskutere dine 
spørsmål med han/henne.
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NÅR DU HAR FUNNET RIKTIG DOSE

Når du og din lege har funnet den dosen som gir den beste smertelind ringen av  
gjennombruddssmerte ved kreft, kan en dose Abstral® bestå av mer enn én sublingval-
tablett. Du bør ikke ta denne dosen mer enn fire ganger per dag og du skal vente i 
minst 2 timer etter at du har tatt siste dose før du behandler neste episode med 
gjennombruddssmerter med Abstral®. Snakk med legen din hvis du har noen  
spørsmål om dette.

HVA SKAL DU GJØRE HVIS DU IKKE OPPLEVER TILSTREKKE-
LIG LINDRING AV GJENNOMBRUDDSSMERTEN VED KREFT 

Hvis du ikke får tilstrekkelig smertelindring, kan dette tyde på at din Abstral®-dose må 
justeres. Husk at Abstral® er en sterk medisin og du får derfor ikke endre dosen alene. 
Du bør derfor umiddelbart rådføre din lege.
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HVORDAN MAN TAR ABSTRAL®

ÅPNE PAKNINGEN 

•  Oppbevar sublingvaltabletter i blisterpakningen 
inntil du skal bruke den (skal ikke oppbevares i boks)

• Oppbevar alle ubrukte sublingval tabletter i Abstral®- 
pakningen slik at du g jenkjenner dem i fremtiden og 
slik at viktig informasjon om Abstral® raskt finnes 
tilg jengelig

• Riv løs én av blisterenhetene fra blisterkortet  
ved å bøye den og dra fra hverandre ved  
perforeringene

• Dra tilbake folien fra den enkelte blisterenheten 
og ta forsiktig ut sublingval tabletten

• Trykk ikke ut Abstral®-sublingvaltabletten 
g jennom folien da den kan bli skadet

• Forsøk ikke at dele resoribletten 

• Hvis du er tørr i munnen, bør du ta en 
slurk vann. Spytt ut eller svelg vannet  
før du tar Abstral®.

• Plasser umiddelbart Abstral®-subling-
valtabletten under tungen og la den 
løses fullstendig opp

• Du må ikke bite, tygge, suge eller svelge 
sublingvaltabletten da dette kan føre 
til mindre smertelindring av din  
g jennombruddssmerte ved kreft

• La Abstral®-sublingvaltabletten bli ig jen 
under tungen inntil den er fullstendig 
oppløst

• Du skal ikke spise eller drikke før sub- 
lingvaltabletten er helt oppløst og du 
ikke lenger kan kjenne den under tungen

TA SUBLINGVALTABLETTEN DIN
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HVORDAN OPPBEVARE ABSTRAL®

• Abstral® inneholder et sterkt virkestoff som kan være dødelig for et 
barn, og livstruende for personer det ikke er foreskrevet for. Oppbevar 
derfor tablettene utilg jengelig for barn og andre personer.

• Abstral® skal oppbevares i den opprinnelige blisterpakningen for å beskytte 
den fra fuktighet. Oppbevar blisterpakningen i Abstral®-pakningen slik 
at du g jenkjenner dem i fremtiden og slik at viktig informasjon om  
Abstral® raskt finnes tilg jengelig.

• Lagres ikke over 25 °C.

• Abstral® skal ikke brukes etter utløpsdato som er angitt på pakningen.

• Returner alle ubrukte eller utløpte Abstral®-sublingvaltabletter til  
apoteket. Ikke kast ubrukte eller utløpte Abstral®-sublingvaltabletter i 
avløpet eller i husholdningsavfallet.
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MULIGE BIVIRKNINGER

Abstral® har liknende bivirkninger som de legemidlene som er forbundet med din 
vanlige medisin mot kreftsmerte. Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, eller 
andre effekter du tror er forbundet med bruk av Abstral®, skal du informere legen 
din. Han/hun kan hjelpe deg med å redusere bivirkningene og samtidig forsikre at du 
fortsatt mottar effektiv lindring av gjennombruddssmerte ved kreft.

NOEN VANLIGE BIVIRKNINGER ER: 

•  Kvalme

• Trøtthet/søvnighet 
Hvis du begynner å føle deg uvanlig eller ekstremt søvnig eller pustingen din blir 
treg eller overfladisk, bør du eller din omsorgsperson umiddelbart kontakte legen 
din eller ditt lokalsykehus for akutt hjelp.

• Hodepine

• Svimmelhet

• Forstoppelse  
Hvis du lider av forstoppelse og avføringsmiddel ikke gir akseptabelt lindring,  
kontakter du legen din som kan gi råd om bestemte legemidler til behandling av 
forstoppelse forårsaket av smertelindrende opioidlegemidler.

SE PAKNINGSVEDLEGGET FOR FULLSTENDIG  
INFORMASJON OM MULIGE BIVIRKNINGER 
PAKNINGSVEDLEGGET KAN SØKES OPP PÅ  

WWW.FELLESKATALOGEN.NO
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OVERDOSERING

Hvis du følger anvisningene ovenfor om hvordan man tar Abstral® og følger din leges 
anvisninger om hvor mange Abstral®-sublingvaltabletter du skal ta, er det høyst 
usannsynlig at du kommer til å ta for mye medisin.

Hvis overdosering inntreffer, kan du føle deg døsig eller andpusten, med kun langsom 
og overfladisk pusting. Da skal du sette i verk følgende tiltak:

• Ta snarest ut den/de eventuelle g jenstående sublingvaltabletten(e) av munnen

• Si fra til noen i nærheten (en annen person hjemme hos deg eller din sykepleier/
pleier) om hva som har hendt

• Kontakt umiddelbart din anviste lege (kontaktinformasjon på neste side) eller 
annen akutthjelp

• Din sykepleier/pleier skal holde deg våken ved å prate med deg eller riste deg  
forsiktig fra tid til annen

RISIKO FOR AVHENGIGHET

På samme måte som med din øvrige medisin mot kreftsmerte, kan du ha behov for 
økt dose med Abstral® for å få et uavbrutt nivå av smertelindring for gjennombrudd- 
smerte ved kreft. For å unngå risiko for avhengighet er det derfor viktig at du kun tar 
Abstral® i henhold til resept fra din lege. 

Når ditt smertelindrende middel for gjennombruddssmerte ved kreft ikke gir effektiv 
lindring ved den foreskrevede dosen, skal du rådføre deg med din lege for å diskutere 
neste trinn. Ikke gi dine medisiner til noen andre.

UTILSIKTET BRUK

Hvis du mistenker at noen ved et uhell tar Abstral®, ta umiddelbart kontakt med  
ansvarlige helsepersonell (se seksjon 8) eller ring 113.
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VANLIGE SPØRSMÅL7

Spørsmål  Når skal jeg ta Abstral®?
Svar  Du skal ta Abstral® (i henhold til anvisningene i dette heftet) så 

snart en episode med gjennombruddssmerte ved kreft begynner.

Spørsmål Hvor raskt virker Abstral®?
Svar  Når sublingvaltabletten er fullstendig oppløst, begynner Abstral® 

å virke i de tidlige stadiene av gjennombruddssmerten, og fortsetter  
å gi smertelindring i løpet av hele episoden.

Spørsmål Hva skal jeg gjøre hvis jeg begynner å føle meg uvanlig eller 
ekstremt søvnig, eller hvis pusten min bli langsom og overfladisk?

Svar   Du eller helsepersonellet skal umiddelbart kontakte din lege eller 
nærmeste sykehus for akutthjelp. Ta ut alle sublingval tabletter fra 
munnen og si fra til din ssykepleier/helsepersonell som skal holde 
deg våken ved å prate med deg og riste deg forsiktig.

Spørsmål  Hva skal jeg gjøre hvis jeg opplever noen bivirkninger når jeg  
tar Abstral®?

Svar   Hvis du opplever noen bivirkninger når du tar Abstral®, skal du si fra 
til din lege som kan hjelpe deg med å eliminere disse, samtidig som 
din gjennombruddssmerte ved kreft fortsatt kontrolleres.

Spørsmål  Hva er det største antall episoder med gjennombruddssmerte ved 
kreft som jeg kan behandle med Abstral® i løpet av en dag?

Svar   Du kan behandle opp til 4 episoder med Abstral® i løpet av en dag.
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Spørsmål  Hva skal jeg gjøre hvis jeg fortsatt føler kreftrelatert  
gjennombruddssmerte?

Svar   Du bør rådspørre legen din, som vil justere dosen av Abstral®, 
gjennomgå din nåværende medisinering til smertebehandling eller 
henvise deg til en smertespesialist.

Spørsmål  Finnes det andre medisiner som kan hjelpe med å kontrollere min 
kreftrelaterte gjennombruddssmerte?

Svar   Det finnes flere typer medisiner som kontrollerer kreftrelatert 
gjennombruddssmerte. Legen din eller sykepleieren kan gi deg råd 
om hvilken medisin som vil være mest effektiv for dine behov.
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Hvis du har noen spørsmål om hvordan du skal ta Abstral® eller trenger råd når du tar 
denne medisinen, skal du kontakte din lege/sykepleier.

KONTAKTINFORMASJON8

Legens navn

Sykehus/mottak

Sykepleierens navn

Sykehus/mottak

Nødtelefon nr 1

Telefon nr. 2

Telefon nr. 3

Sykehusets stempel
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