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INTRODUKSJON 

Denne veiledningen vil hjelpe deg med å utlevere Instanyl® på riktig måte til 
pasienter som opplever kreftrelaterte gjennombruddssmerter. Les denne 
veiledningen nøye før du utleverer Instanyl® og oppbevar den for senere bruk. 
Pasienter bør nøye velges ut basert på rådene i produktinformasjonen. Sjekklisten 
bør gjennomgås før utlevering av legemidlet. Oppmuntre pasientene til å 
rapportere alle legemiddelrelaterte hendelser til legen som forskriver legemidlet. 

Merk: Instanyl® nesespray skal bare forskrives av leger med erfaring i 
opioidbehandling av kreftpasienter. Forsiktighet må utvises spesielt i 
forbindelse med overføring fra sykehus til behandling i pasientens hjem. 
Farmasøyter har en viktig rolle i forbindelse med utlevering og bruk av 
Instanyl®. 

Følgende materiell er også tilgjengelig: 

En pasientbrosjyre om bruken av Instanyl®.  

Dosetellingskort. 

En informasjonsfilm laget for pasienter om kreftrelaterte 
gjennombruddssmerter og bruken av Instanyl® .  

En veiledning for leger.  

Preparatomtalen (SmPC). 
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KAPITTEL 1 

HVA ER INSTANYL®? 

Instanyl® til behandling av kreftrelaterte gjennombruddssmerter 

Instanyl® er indisert til behandling av gjennombruddssmerter hos voksne som 
allerede får vedlikeholdsbehandling med opioider for kroniske kreftsmerter.1 

Pasienter må oppfylle begge disse 
kriteriene for å være kvalifisert til 
å få Instanyl®. Forskrivere bør bare 
anbefale bruk av Instanyl® i 
henhold til den godkjente 
indikasjonen. Dette sikrer et 
optimalt klinisk resultat for 
pasientene og reduserer risikoene 
ved bruken av dette legemidlet. 

Gjennombruddssmerter: 
en kortvarig forverring av 
smerte som oppstår, hvor 
en ellers vedvarende 
smerte er kontrollert 

Instanyl® er egnet for pasienter som har fått vedlikeholdsbehandling med 
opioider i en uke eller lenger og som får: 

Minst 60 mg morfin oralt daglig, eller  

Minst 25 mikrogram/time fentanyl transdermalt, eller  

Minst 30 mg oksykodon daglig, eller  

Minst 8 mg hydromorfon oralt daglig, eller 

En ekvianalgetisk dose av et annet opioid.1 

Gjennombruddssmerter  

• Utenfor onkologien, kan smerte generelt klassifiseres som enten akutt eller kronisk (varer lenger 
enn 3 måneder) og behandles deretter. Type kreft og vevsskaden som oppstår ettersom 
sykdommen utvikler seg, kan imidlertid gjøre det vanskeligere å klassifisere og mer komplisert å 
behandle kreftsmerter.2 

• Kreftsmerter kan ha ulike årsaker og egenskaper og effektiv palliativ behandling er kritisk for å 
bedre pasientens livskvalitet. Kreftsmerter kan enten være vedvarende eller periodiske. Den kan 
være relatert til selve svulsten, samtidig behandling, eller andre samtidige sykdommer. 
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Ca. to tredjedeler av pasientene med kreft 
opplever moderate til sterke smerter. Mer enn 
halvparten av pasientene med kreft opplever 
gjennombruddssmerter.2 

• Gjennombruddssmerter forekommer når en pasient opplever kortvarige 
smerteepisoder som har sterkere intensitet enn den bakenforliggende smerten, 
som er smerten de normalt opplever når de får sin faste opiodbehandling.2,3  

• Gjennombruddssmerter er generelt moderate til alvorlige i intensitet, oppstår 
raskt og har kort varighet (ca. 30 minutter).3  

• Vedvarende kreftsmerter behandles med flere behandlingsstrategier, inkludert 
opioider døgnet rundt, andre typer smertestillende og ikke-farmakologiske 
metoder, men gjennombruddssmerter trenger generelt hurtig- eller 
korttidsvirkende opioider.3 

En episode med akutt 
smerte som bryter 
gjennom den 
bakenforliggende 
smerten Vedlikeholdsbehandling 

med opioider 

Vedvarende 
bakenforliggende 
smerte 
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KAPITTEL 1 HVA ER INSTANYL®? 

Det finnes ikke et enkelt, akseptert, og 
standardisert klassifikasjonssystem for 
kreftsmerter2  

Forskriveren må forstå og dokumentere 
pasientens oppfattelse av smerten og virkningen 
av behandlingen. Dette må vurderes jevnlig 
gjennom hele pasientens behandlingsforløp og 
krever ekstra aktsomhet når endringer oppstår, 
slik som ved overføring fra sykehus til pasientens 
hjem. Pasienter bør oppfordres til å ta opp alle 
bekymringer de måtte ha og må gjøres 
oppmerksomme på de mulige risikoene bruken 

av dette legemidlet medfører. 

Kommunikasjon er nøkkelen 

Kommunikasjon mellom pasient, 
omsorgsperson og forskriver er kritisk 
i all smertehåndtering, spesielt ved 
kreftbehandling.2 

Bekjempelse av smerte er en laginnsats 

Hjelp pasienten til å forstå de ulike typene kreftsmerter. Jobb 
sammen over tid for å finne den beste måten å håndtere 
smerten på, tilpasset den enkeltes situasjon.  
Farmasøyter har en viktig rolle i å veilede pasienten ved bruk 
av dette legemidlet. 
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KAPITTEL 2 

HVORDAN BRUKES INSTANYL®? 

Riktig bruk av Instanyl® 

Viktig: Behandling av kreftsmerter skal initieres og gjennomføres 
under oppsyn av en lege med erfaring i opioidbehandling av 
kreftpasienter. 

Til tross for risikoene diskutert i denne veiledningen, har opioider en viktig rolle i pasientomsorgen. 
De er en del av en tverrfaglig tilnærming til smerte og bør ikke vurderes som en enkeltstående 
løsning. Instanyl® kan gi lindring av kreftrelaterte gjennombruddssmerter når den brukes som 
anbefalt. Ubehandlet, kan gjennombruddssmerter ha alvorlige negative effekter på en pasients 
livskvalitet.  
 
Som farmasøyt, bør du snakke med pasientene og forsikre deg om at de forstår hvordan de skal 
bruke Instanyl® riktig, i henhold til preparatomtalen (SmPC) og pakningsvedlegget (PIL): 

1 
PUFF 

4 
TIMER 

IKKE MER 
ENN 4 

• Ett puff Instanyl® ved hver episode med gjennombruddssmerter, 
med mulighet for å ta ett ekstra puff etter minst 10 minutter dersom 
gjennombruddssmertene ikke er lindret.1 

• Det er viktig å forklare pasienten at det bør være 4 timer mellom hver 
behandling av en episode med gjennombruddssmerte og fremheve 
risikoene ved hyppigere bruk.  

• I spesielle tilfeller hvor en ny episode forekommer tidligere, 
kan pasienter behandle denne episoden med Instanyl®, men de 
må vente minst 2 timer før de gjør det.  

• Dosejustering av den bakenforliggende opioidbehandlingen, 
etter revurdering av smerten, bør vurderes dersom pasienten 
ofte har episoder med gjennombruddssmerter som er mindre 
enn 4 timer fra hverandre, eller mer enn fire episoder med 
gjennombruddssmerter per 24 timer.1 

• Ikke mer enn fire episoder med gjennombruddssmerter bør 
behandles per dag.1 
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Dosering og titrering 

• Ikke sammenlign styrkene av Instanyl® nesespray med andre legemidler 
som inneholder fentanyl. Dosér kun i henhold til preparatomtalen for 
Instanyl® nesespray. 

• Bruk dette flytskjemaet (finnes også i preparatomtalen) for å 
optimalisere behandlingen av gjennombruddssmerter med Instanyl®. Det 
har en trinnvis titrering med egnede doser inntil tilstrekkelig 
smertelindring oppnås. 

Titreringsprosess 

• Startdosen bør være 50 mikrogram i ett nesebor. Dosen kan om 
nødvendig titreres oppover med de tilgjengelige styrkene (50, 100 og  
200 mikrogram). 

• Dersom tilstrekkelig smertelindring ikke oppnås, kan en ytterligere dose 
med samme styrke gis etter tidligst 10 minutter. 

• Hvert titreringssteg (styrke) bør vurderes i flere episoder. 1 

Start med 50 mikrogram 

Denne prosessen bør 
håndteres av en lege 
med erfaring i 
opioidbehandling av 
kreftpasienter 

• Bruk 1 dose Instanyl®  

• Vent 10 minutter 

Tilstrekkelig smertelindring med 1 dose Instanyl®? 

         Ja          Nei 

Dose funnet Bruk samme dose om 
igjen. Vurder å øke til 
neste høyere styrke  
for den neste 
episoden. 
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KAPITTEL 2 

Vedlikeholdsbehandling 

• Når dosen er fastslått i henhold til trinnene beskrevet over, skal 
pasienten fortsette med denne styrken av Instanyl®. 

• Dersom pasienten har utilstrekkelig smertelindring, kan en 
ytterligere dose med samme styrke tas tidligst etter 10 minutter.1 

Dosejustering  

• Vedlikeholdsdosen av Instanyl® bør vanligvis kun økes når en pasient 
trenger mer enn én dose per episode med gjennombruddssmerte ved 
flere etterfølgende episoder. 

• Dosejustering av den bakenforliggende opioidbehandlingen, etter 
revurdering av smerten, bør vurderes dersom pasienten ofte har: 

 

• Hvor mange doser som er igjen. 

• Om det er nødvendig med en ny resept.  

ndre, eller  

• Mer enn fire episoder med gjennombruddssmerter per 
   24 timer. 

 • Dersom bivirkningene ikke er tolererbare eller vedvarer, skal styrken 
reduseres eller behandlingen med Instanyl® erstattes med andre 
smertestillende.1  

• Dosen av Instanyl® eller andre smertestillende legemidler kan kun 
endres av en lege i henhold til lokale krav. Avslutte behandlingen  

• Instanyl® skal seponeres dersom pasienter ikke lenger opplever 
episoder med gjennombruddssmerter. Behandlingen av den 
bakenforliggende vedvarende smerten beholdes som forskrevet. 

• Dersom det er behov for å avbryte all opioidbehandling, må 
pasienten følges nøye av lege da en gradvis nedtrapping av opioider er 
nødvendig for å unngå mulige abstinenseffekter. 
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Merk: Instanyl® endose 
nesespray kan forskrives til 
pasienter der man er bekymret 
for pasientens evne til å ha 
kontroll på doser brukt fra 
multidose nesesprayen. 

Dosetellingskort 

Påminnelse: Styrkene av Instanyl® nesespray kan ikke 
sammenlignes med andre legemidler som inneholder 
fentanyl.1 

Dosetellingskort for Instanyl® multidose nesespray  

• Be pasienten om å bruke dosetellingskortet som er inkludert i 
opplæringsmateriellet for pasienter og på slutten av denne 
veiledningen (se side 23).  

• Disse kortene vil gi en oversikt over bruken av Instanyl®:  

• Hvor mange doser som er brukt. 

• Hvor mange doser som er igjen. 

• Om det er nødvendig med en ny resept.  

• Pasientene bør fylle ut dosetellingskortet hver gang de bruker 
Instanyl® nesespray. Dosetellingskortet kan diskuteres med legen ved 
hvert besøk. Det kan gjøre det lettere å vurdere bruken av legemidlet 
og hjelpe til med å bestemme dosejusteringer. 

11 

HVORDAN BRUKES INSTANYL®  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITTEL 2 HVORDAN BRUKES INSTANYL®? 

Oppbevaring, sikkerhet og destruksjon 

Minn pasienten på følgende viktige oppbevaringsinstruksjoner:  

• Oppbevar Instanyl® ved høyst 30 °C. Skal ikke fryses.  

• Instanyl® bør bare håndteres av pasienter eller deres omsorgspersoner. Råd 
pasienten til å aldri la noen andre håndtere eller bruke legemidlet.  

• Oppbevar Instanyl® og dens pakning i ytterkartongen inntil den skal brukes. 
Oppbevar flasken stående.  

• Instanyl® endose nesespray må ikke tas ut av den barnesikre 
blisterpakningen før rett før pasienten skal bruke den.  

• Informer pasienter og omsorgspersoner om faren for barn dersom de blir 

eksponert for Instanyl®.  

• Forsikre deg om at pasientene forstår viktigheten av å oppbevare Instanyl® 
på et sikkert sted for å unngå tyveri, overføring av legemidlet til den illegale 
distribusjonskjeden (misbruk for ulovlige formål) og annet misbruk av 
legemidlet. Fentanyl, virkestoffet i Instanyl®, er attraktivt for de som 
misbruker narkotiske legemidler eller ulovlige rusmidler. Instruksjonene om 
oppbevaring må derfor følges nøye.1   

Informer pasientene om disse tilleggsinstruksjonene for sikkerhet og 
destruksjon: 

• Instruksjoner for åpning og lukking av den barnesikre esken (for multidose 
nesespray) eller åpning av blisterpakningen (for endose nesespray).   

• Informasjon om dosetellingskortet og opplæringsmateriellet for multidose 
nesespray.  

• Informasjon om egnet destruksjon:  

• For multidose nesesprayen skal alt ubrukt utstyr eller tomme 
beholdere systematisk returneres i henhold til lokale krav. 

• For endose nesesprayen skal alt ubrukt utstyr eller tomme 

beholdere systematisk returneres i henhold til lokale krav.1 

Advarsler  

• Utilsiktet eksponering for Instanyl® vurderes som en medisinsk 
nødsituasjon og kan potensielt være livstruende.  

• Dersom er barn ved et uhell har fått i seg legemidlet, er det å anse 
som en medisinsk nødsituasjon og dette kan uten egnet medisinsk 
behandling forårsake død.   

• Sørg for at personalet er klar over tegnene på fentanyl 
overdosering/toksisitet og vet hvordan dette skal behandles. 

• De mest alvorlige tegnene på overdosering/toksisitet er:  

• Dyp sedasjon som kan føre til tap av bevissthet. 

• Hypotensjon.  
• Respirasjonsdepresjon som potensielt kan føre til 
respirasjonssvikt. 
• Kramper.  
• Koma.  

• Alle disse hendelsene krever umiddelbar medisinsk assistanse.  

• Sørg for at pasienter og omsorgspersoner er klar over tegnene på 
fentanyl overdosering/toksisitet som er beskrevet ovenfor, at de 
forstår alvorligheten av disse og at de har fått tilstrekkelig 
informasjon til å vite hva de skal gjøre i en nødsituasjon.   

• Følg med på tegn som tyder på at pasienten ikke bruker 
legemidlet som forskrevet, og vær klar over de alvorlige 
risikoene for feilbruk, misbruk, medisineringsfeil, 
overdosering og avhengighet.  

• Sørg for at pasientene også kjenner til potensialet for misbruk, 
feilbruk og avhengighet som er forbundet med Instanyl®.1 

For mer informasjon, se preparatomtalen og 
pakningsvedlegget. Bruk dette materiellet 
for å sikre at pasienten forstår hvordan 
Instanyl® skal brukes riktig. 
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KAPITTEL 3 

HVA ER RISIKOENE VED BRUK AV 
INSTANYL® UTENFOR GODKJENT 
INDIKASJON («OFF-LABEL» BRUK)? 

Viktigheten av å forebygge bruk utenfor godkjent indikasjon 

• Ulike fentanylformuleringer har andre godkjente indikasjoner 
og styrker. Instanyl® skal bare brukes i henhold til dens 
godkjente indikasjon og dosering.  

• Bruk av Instanyl® på en hvilken som helst annen måte enn det 
som er beskrevet, anses som bruk utenfor godkjent indikasjon. 
Hvis du er bekymret for dette, kontakt forskrivende lege for å 
diskutere og forstå bruk utenfor godkjent indikasjon for en 
spesifikk pasient. 

• Det finnes ulike former for bruk utenfor godkjent indikasjon, 
inkludert å forskrive:  

• Til en annen indikasjon, inkludert andre typer smerte, 
akutt eller kronisk, enn kreftrelaterte 
gjennombruddssmerter.  
• Når en pasient ikke får vedlikeholdsbehandling med 
opioider. 
• Hyppigere dosering enn anbefalt.  
• Til noen som er under 18 år. 
• For en annen ukjent grunn.  

• Hver av disse situasjonene utsetter pasienten for risiko. Det 
kan i verste fall føre til avhengighet, overdosering og død. 
Bivirkninger øker generelt ved bruk utenfor godkjent indikasjon. 
Forskrivere må nøye bestemme den beste tilnærmingen for å 
balansere nytte og risiko for den enkelte pasient.  

• Bruk i henhold til godkjent indikasjon sikrer de beste kliniske 
standarder med validerte behandlingsindikasjoner. Det er 
forskriverens plikt å ivareta oppfølging av pasienten.1 
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Det er også spesielt viktig å unngå medisineringsfeil ved 
forskrivning av opioider  

Medisineringsfeil kan inkludere:  

• Utilsiktet feil ved forskrivning av legemidlet.  
• Administreringsfeil.  
• Feil ved utlevering.  
• Administrering av feil dose.  
• Bruk av feil administrasjonsvei.  

For å redusere risikoen for medisineringsfeil, er alle styrker av 
Instanyl® multidose nesespray merket med ulike fargekoder. 

50 mikrogram 

100 mikrogram 

200 mikrogram 
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KAPITTEL 4 

HVA ER RISIKOENE FORBUNDET 
MED OPIOIDBRUKSLIDELSE? 

Hva er opioidbrukslidelse?  

Fordi ny kunnskap om nytten og risikoen ved opioider kontinuerlig 
oppdateres, fokuserer dette avsnittet spesielt på én risiko − 
opioidbrukslidelse.  

• Opioidbrukslidelse er et «et problematisk bruksmønster av et 
opioid som fører til klinisk signifikant funksjonsnedsettelse eller 
lidelse» (DSM-5).4  

• De diagnostiske kriteriene for opioidbrukslidelse inkluderer 
punkter som å ta for mye av opioidet, manglende evne til å 
redusere bruken, sug etter opioidet, negative effekter på jobb, hjem 
eller sosialt liv, bruk i risikable situasjoner, bruk selv om man 
kjenner til de negative virkningene, toleranse og abstinens.4  

• Alvorligheten av opioidbrukslidelse bestemmes av antallet 
diagnostiske kriterier pasienten oppfyller.5 

Hvem har risiko for å utvikle opioidbrukslidelse?  

Følgende pasienter kan ha en økt risiko for å utvikle opioidbrukslidelse:  

Pasienter som overføres til behandling i hjemmet. Overføringen fra 
sykehus til pasientens hjem er viktig for smertebehandlingen og 
overvåkning for potensielle misbruksrelaterte bivirkninger. Overføringen 
bør planlegges nøye, slik at pasienten føler seg i stand til å fortsette 
behandlingen, håndtere smerten og unngå risikoene forbundet med 
misbruk. Kommunikasjon og opplæring er viktig.  

Pasienter med en tidligere historie eller familiehistorie (foreldre eller 
søsken) med rusmiddelbrukslidelser, inkludert alkoholavhengighet. 
Rusmiddelbrukslidelse er et problematisk mønster, der bruk av et 
rusmiddel fører til klinisk funksjonsnedsettelse eller lidelse.5 Disse 
pasientene kan ha en økt risiko for ytterligere stoffmisbruksproblemer.6  

 

Pasienter som bruker tobakk. 

 

 

Pasienter med andre medisinske tilstander. Pasienter med en tidligere 
historie med andre psykiske lidelser (f.eks. alvorlig depresjon, angst og 
personlighetsforstyrrelser).  

Det vil være nødvendig med overvåkning for tegn på russøkende atferd 
(f.eks. forespørsler om reseptfornyelse før tiden). Dette omfatter vurdering 
av samtidige opioider og psykoaktive legemidler (som benzodiazepiner). 
For pasienter med tegn og symptomer på opioidbrukslidelse, bør 
konsultasjon med en spesialist innen avhengighet vurderes. 
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KAPITTEL 4 HVA ER RISIKOENE FORBUNDET MED  
OPIOIDBRUKSLIDELSE? 

Kompleksiteten av opioidbrukslidelse ved kroniske smerter 

Kompleksiteten ved å behandle kroniske smerter sammen med risikoen for feilbruk og 
misbruk fører til en del utfordringer.  

Noen av kriteriene for opioidbrukslidelse kan være vanskelig å skille fra atferd som man 
normalt kan forvente hos en pasient som får opioidbehandling for kroniske smerter. Noen av 
symptomene på abstinens er faktisk også bivirkninger som er rapportert etter bruk av 
Instanyl® (f.eks. hetetokter, søvnløshet, svetting).1 I tillegg kan en pasient ha behov for økt 
smertebehandling pga. progresjon av den underliggende sykdommen.  

Til tross for kompleksiteten, er det viktig å se etter tegn på opioidbrukslidelse fordi 
gjenkjennelse til sist vil hjelpe pasienten. F.eks. er toleranse (behov for å ta høyere dose for å 
oppnå samme effekt) og abstinenskriterier forbundet med opioidbrukslidelse. En pasient som 
opplever seponeringssymptomer kan klage på kvalme og oppkast, angst, søvnløshet, hete- og 
kuldetokter, svetting, muskelkramper, rennende øyne og nese og/eller diaré.7 Ikke se på 
kriteriene for opioidbrukslidelse enkeltvis. Du bør i stedet snakke med både legen og 
pasienten der det er hensiktsmessig.  

Pasientens smertelindring og trivsel bør ha en helhetlig tilnærming, inkludert 
ikke-medikamentell behandling. Vurder alle faktorene som kan påvirke pasientens smerte og 
behandlingsrelaterte atferd. 

Viktigst:  
Hvis du tror at en pasient har et problem med behandlingen, diskuter 
dette med pasientens lege umiddelbart. Pasienten bør oppfordres til å 
snakke regelmessig med legen om hvordan behandlingen går. Rapporter 
all kjent bruk utenfor godkjent indikasjon, misbruk eller feilbruk via 
elektronisk meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens 
legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema. 
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Viktigheten av kommunikasjon for å håndtere smerten og 
redusere risikoen 

• Fordi det er en kompleks sammenheng mellom smerter, kreft og 
opioidbrukslidelse, er det viktig med en klar og åpen kommunikasjon 
med pasienter og omsorgspersoner. 

• Oppfordre pasienten til å stille spørsmål og uttrykke eventuelle 
bekymringer de måtte ha om opioidbruk.  

• Hjelp dem med å forstå nytten av riktig bruk av Instanyl® for 
kreftrelaterte gjennombruddssmerter, mens de samtidig forstår 
muligheten for bivirkninger.  

• Bruk en støttende, fordomsfri tone ved rådgivning av pasienter om 
opioidbruk. Gjenkjenn den avtagende effekten av smerter og ikke 
vurder noen av risikofaktorene enkeltvis.  

• Kommunikasjon med pasientens lege er også viktig. Å stille spørsmål 
og uttrykke bekymring kan forbedre pasientens smertehåndtering, 
redusere effekten av bivirkninger, eller redde livet til en pasient som 
har risiko for opioidbrukslidelse. Rapporter alt av bekymring.  

• Bruk opplæringsmateriellet for pasienter. Pasientbrosjyren kan 
hjelpe deg med å prate om nytten og risikoene ved Instanyl®.   

• Pasienbrosjyren samt øvrig materiell finner du på 
www.felleskatalogen.no, der du også finner en nyttig film for 
pasienter om Instanyl®.  

• For Instanyl® multidose nesespray: Hjelp pasienten med å forstå 
viktigheten av og riktig bruk av dosetellingskortene dersom dette er 
egnet og nyttig for dem. 
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KAPITTEL 5 

ANNEN INFORMASJON OM 
INSTANYL® 

Informer pasienten om følgende punkter fra preparatomtalen 
til Instanyl®:  

1. Følgende bivirkninger er rapportert med Instanyl® og/eller andre 

legemidler som inneholder fentanyl i kliniske studier og etter 
markedsføring: tungpustethet, legemiddelavhengighet, 
legemiddelmisbruk, abstinenssyndrom hos nyfødte, bevisstløshet. 
(Se pkt. 4.8 i preparatomtalen.) 

2. Hyperalgesi (økt smertesans): Som med andre opioider bør det 
ved utilstrekkelig smertekontroll som respons på en økt dose av 
fentanyl, tas hensyn til faren for opioidindusert hyperalgesi. 
Reduksjon av fentanyldosen, seponering av fentanylbehandlingen 
eller vurdering av behandlingen kan være indisert. (Se pkt. 4.2 og 
4.4 i preparatomtalen.)  

3. Samtidig bruk av legemidler som inneholder natriumoksybat og 
fentanyl er kontraindisert. (Se pkt. 4.3 og 4.5 i preparatomtalen.) 

4. Samtidig bruk av andre CNS-depressiva (inkludert andre opioider, 
sedativa, hypnotika, generelle anestetika, fentiaziner, beroligende 
midler, sederende antihistaminer og alkohol) og 
muskelrelakserende midler, kan føre til ytterligere hemmende 
effekter: hypoventilasjon, hypotensjon, uttalt sedasjon, koma eller 
dødsfall kan forekomme. Samtidig bruk av noen av disse 
legemidlene og Instanyl® krever derfor nøye observasjon og 
oppfølging av pasienten. (Se pkt. 4.5 i preparatomtalen.)  

5. Graviditet: Det foreligger ingen adekvate data på bruk av fentanyl 
under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske 
effekter (se pkt. 5.3 i preparatomtalen). Den potensielle risikoen for 
mennesker er ukjent. Instanyl® skal ikke brukes under graviditet, 
med mindre det er åpenbart nødvendig, og hvis fordelene oppveier 
risikoen. (Se pkt. 4.6 i preparatomtalen.) 
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NOTATER 
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INSTANYL® ENDOSE ELLER MULTIDOSE 
NESESPRAY      SJEKKLISTE VED UTLEVERING 

Gjennomfør alle de følgende tiltakene før utlevering av Instanyl® endose 
eller multidose nesespray: 

Forsikre deg om at alle deler av den godkjente indikasjonen er oppfylt. Instanyl® 
skal bare forskrives ved gjennombruddssmerter hos voksne som allerede får 
vedlikeholdsbehandling med opioider for kroniske kreftsmerter. Dersom du er 
usikker på et avvik mellom preparatomtalen og legens forskrivning, ta kontakt 
med forskriveren for avklaring.  

Gi instruksjoner om bruk av nesesprayen til pasienten og/eller omsorgspersonen.  

Kun for endose nesespray: Informer pasienten/omsorgspersonen om at 
nesesprayen kun har én dose (hver nesespray inneholder kun én dose, og 
utløserstempelet må kun trykkes ned når spraytippen er inne i neseboret. Den 
skal ikke testes før bruk). 

Forsikre deg om at pasienten/omsorgspersonen leser pakningsvedlegget som 
ligger inne i esken med Instanyl® endose eller multidose nesespray.  

Gi pasienten/omsorgspersonen Instanyl® pasientbrosjyren.  

Forklar pasienten/omsorgspersonen hvordan man åpner det barnesikre blisteret 
(for endose Instanyl®) eller den barnesikre esken (for multidose Instanyl®), som 
beskrevet i pasientbrosjyren under «Instanyl®. Hva er det? Hvordan bruker jeg 
det?». 

• Forklar at pasienten/omsorgspersonen må bryte forseglingen på den 
barnesikre esken før multidose Instanyl® brukes for første gang.  

• Om mulig, vis pasienten/omsorgspersonen hvordan den barnesikre 
esken åpnes og lukkes, inkludert å bryte forseglingen.  

Forklar risikoene ved å bruke mer enn den anbefalte mengden Instanyl®.  

Forklar hvordan dosetellingskortet skal brukes for Instanyl® multidose nesespray. 

Informer pasienten/omsorgspersonen om tegnene på fentanyloverdosering og 
nødvendigheten av å oppsøke legehjelp umiddelbart.  

Forklar sikker oppbevaring og nødvendigheten av å oppbevare Instanyl® 
utilgjengelig for barn.  

Forklar hvordan Instanyl® endose eller multidose nesespray destrueres på riktig 
måte.  

Oppfordre pasienten/omsorgspersonen til å snakke med legen om kreftrelaterte 
bakenforliggende smerter og gjennombruddssmerter og bruken av opioider. 
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DOSETELLINGSKORT           (FULLSTENDIGE 
INSTRUKSJONER FINNES I PASIENTPROSJYREN) 

Hold oversikt over hvor mange doser du har brukt og hvor mange du har 
igjen 

Finn antallet doser på flasken. Sett en ring rundt dette tallet i skjemaet under.  

Start ved boks 1. Fyll inn dato og tidspunkt i en boks i skjemaet hver gang du tar en dose. 

Fortsett med dette inntil du har fylt ut alle boksene helt til den siste dosen som er merket med en ring. 

Merk: Du bør kontakte legen for å få en ny resept når du nærmer deg den siste dosen merket med 
en ring. 

Start på et nytt dosetellingskort hver gang du får en ny resept. 

EKSEMPEL: 

Dato & 
tids- 
punkt 

Dato & 
tids- 
punkt 

 

Dato & 
tids- 
punkt 

 

Dato & 
tids- 
punkt 

 

4. april  
15:24 
 

10. april  
13:15 

 

10. april  
13:40 
 

12. april  
11:08 
 

16. april  
11:00 
 

Dersom flasken 
inneholder  
10 doser, sett 
en ring i denne 
boksen og 
stopp her 

Dersom 
flasken 
inneholder  
20 doser, sett 
en ring i 
denne boksen 
og stopp her 
 

Dersom flasken 
inneholder  
40 doser, sett  
en ring i denne 
boksen og  

stopp her 

FPO OR 
COD 
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Se oppdatert preparatomtale (SmPC) og opplæringsmateriell 
på www.felleskatalogen.no 
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