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INTRODUKSJON 

Denne veiledningen vil hjelpe deg med å forskrive Instanyl® (fentanyl spray) 
på riktig måte til pasienter som opplever kreftrelaterte 
gjennombruddssmerter. Les denne veiledningen nøye før du forskriver 
Instanyl® og oppbevar den for senere bruk. Velg nøye ut pasienter basert på 
informasjonen i preparatomtalen og bruk sjekklisten for forskrivere. 
Oppmuntre pasientene til å rapportere alle legemiddelrelaterte hendelser i 
forbindelse med bruken av 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.  

Følgende materiell er også tilgjengelig: 

En pasientbrosjyre om hvordan Instanyl® brukes.  

Dosetellingskort.  

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

En veiledning for farmasøyter, inkludert en sjekkliste.  

Preparatomtalen (SmPC). 

Denne veiledningen for leger samt øvrig materiell kan lastes ned fra 
www.felleskatalogen.no. 
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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 og reduserer risikoene ved 
bruken av dette legemidlet.  

Instanyl® er egnet for pasienter som har fått vedlikeholdsbehandling med 
opioider i én 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 sykdommer 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. Løpende vurdering av smerten anbefales for å sikre effektiv og individuell 
smertehåndtering.2 
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Vedlikeholds-
behandling 
med opioider 

Vedvarende 
bakenforliggende 
smerte 

En episode med akutt 
smerte som bryter gjennom 
den bakenforliggende 
smerten 

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 
(ikke vedvarende) 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 sterke 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.2,3 
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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 kreftbehandling2. 

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. 
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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 smertebehandling 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 forskrivende lege, må du nøye velge ut pasienter og sikre at pasienten forstår hvordan 
Instanyl® skal brukes i henhold til preparatomtalen (SmPC). 

 

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.1  

• 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. 

• Ikke mer enn fire episoder med gjennombruddssmerter bør 
behandles per dag1.  
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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 
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Start med 50 mikrogram 

• 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 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITTEL 2 HVORDAN BRUKES INSTANYL®  

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. 

Dosejustering  

• Vedlikeholdsdosen av Instanyl® bør vanligvis 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:  

• Episoder med gjennombruddssmerter som er mindre enn  
4 timer fra hverandre, 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. 

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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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 27).  

• 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. 

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 
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KAPITTEL 2 HVORDAN BRUKES INSTANYL®? 

Oppbevaring, sikkerhet og destruksjon 

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

• 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. Fentanyl, 
virkestoffet i Instanyl®, er et mål for de som misbruker 
narkotiske legemidler eller ulovlige rusmidler, instruksjonene 
om oppbevaring må derfor følges nøye.  

• Forskrivere av Instanyl® nesespray må også informere 
pasientene om:  

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

• Dosetellingskortet og opplæringsmateriellet for 
multidose nesesprayen.  

• 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 
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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 medarbeiderne dine er klar over tegnene på fentanyl 
overdosering/toksisitet og vet hvordan dette skal behandles. Sørg for 
at legemidler som nalokson er lett tilgjengelig og at medarbeiderne er 
trent til å bruke disse.  

• 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, 
inkludert bruk av nalokson.  

• 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 (SmPC) og 
pakningsvedlegget (PIL). Bruk dette materiellet for å 
sikre at pasienten forstår hvordan Instanyl® skal 
brukes riktig. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITTEL 3 

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

Viktigheten av å forebygge bruk utenfor godkjent indikasjon 

Bruk av Instanyl® på en hvilken som helst annen måte enn det som er beskrevet, 
anses som bruk utenfor godkjent indikasjon. Merk at andre fentanyl -
formuleringer har andre godkjente indikasjoner. Sørg for at du er klar over de 
spesifikke indikasjonene for Instanyl® før forskrivning. Bruk av Instanyl® utenfor 
det som er godkjent, øker den alvorlige risikoen for feilbruk, misbruk, 
medisineringsfeil, overdosering, avhengighet og død. 

Tabell 1. De viktigste kriteriene for godkjent bruk av Instanyl®: Pasienter må 
oppfylle alle disse kriteriene1 

‘…Gjennom-

bruddssmerter..’ 
 

Gjennombruddssmerter er en 

kortvarig forverring av smerte som 

forekommer selv om den vedvarende 

bakenforliggende smerten er 

kontrollert. Instanyl® nesespray skal 

ikke brukes til å behandle annen 

kortvarig smerte eller smertestatus. 

Opplever pasienten 

gjennombruddssmerter?  

Hvis ikke, ikke  
forskriv Instanyl®.  

‘…hos voksne…’  

 

Det finnes ingen tilgjengelige data 

om sikkerhet og effekt av Instanyl® 

hos barn under 18 år  

Er pasienten 18 år eller 

eldre?  
Hvis ikke, ikke  
forskriv Instanyl®. 

‘…som allerede 
mottar 
vedlikeholds-
behandling med 
opioider for 
kroniske 
kreftsmerter…’  
 

Pasienter som får vedlikeholdsbehandling 

med opioider er de som får minst  

60 mg morfin oralt daglig, minst  

25 mikrogram/time fentanyl 

transdermalt, minst 30 mg oksykodon 

daglig, minst 8 mg hydromorfon oralt 

daglig, eller ekvianalgetisk dose av et 

annet opioid i én uke eller lenger.   

 

Får pasienten vedlikeholds-

behandling med opioider i 

henhold til disse kriteriene?  
Hvis ikke, ikke forskriv 
Instanyl®. Får pasienten 
vedlikeholdsbehandling med 
opioider for kroniske kreft-
smerter? Hvis ikke, ikke 
forskriv Instanyl®.  

Feilaktig bruk kan inkludere å 
forskrive:  

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

Det er også spesielt viktig å unngå 
medisineringsfeil ved forskrivning av 
Instanyl®  

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 

Uttrykk relatert til misbruk 

Studier ang. misbruk av substanser (inkludert opioider) er et 
viktig område innen medisinen, der forståelsen utvikles raskt. 
Et av formålene med denne veiledningen er å oppdatere leger 
om gjeldende informasjon relatert til den potensielle risikoen 
for feilbruk og misbruk med Instanyl®. Tabell 2 forklarer noen 
av uttrykkene som brukes i denne veiledningen. 
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KAPITTEL 3 
HVA ER RISIKOENE VED BRUK AV 
INSTANYL® UTENFOR GODKJENT 
INDIKASJON («OFF-LABEL» BRUK)? 

 
Tabell 2. Viktige uttrykk og definisjoner forbundet med stoffmisbruk 

Uttrykk Definisjon 

Misbruk 

 
Forsettlig, ikke-terapeutisk bruk av et legemiddel eller substans, selv kun én gang, for å oppnå en  

ønsket psykologisk eller fysiologisk effekt.4 Noen organisasjoner bruker ikke uttrykket ‘misbruk’  

fordi det kan være skambelagt og foretrekker å bruke ‘feilbruk’ eller ‘ikke-medisinsk bruk’ istedet.5  

 

Avhengighet En kronisk, tilbakevendende lidelse karakterisert ved tvangsmessig søking etter rusmidler, 

fortsatt bruk til tross for skadelige konsekvenser og langvarige endringer i hjernen.5  

 
Fysisk 
/psykisk 
avhengighet 

 
Fysisk avhengighet forekommer når kroppen naturlig tilpasser seg jevnlig eksponering (selv  

forskrevet eksponering) og opplever symptomer når eksponeringen reduseres eller ikke lenger er  

til stede. Avhengighet kan føre til sterk lystfølelse eller sug for å lette sepneringssymptomene.5  

Psykologisk (eller psykisk) avhengighet forekommer når en person har redusert kontroll over 

rusmiddelbruken basert på belønningsegenskapene til rusmidlet eller den psykologiske 

stressfaktoren som skapes i fravær av rusmidlet.4  

 Overføring til den 
illegale 
distribusjonskjeden 

 

Misbruk for ulovlig formål, inkludert salg av et legemiddel fra en godkjent/lovlig bruker til  

ikke godkjent/ulovlig bruker. 

 
Feilbruk 

 
Feilaktig eller sykelig bruk, inkludert gjentatt bruk av legemidler for å gi nytelse/rus, lindre stress,  

og/eller endre eller unngå virkeligheten. Det inkluderer også bruk av reseptpliktige legemidler på  

andre måter enn forskrevet eller å bruke noen andres resept.5  

 

Opioidbruks- 
lidelse 

 

En type rusmiddelbrukslidelse med et problematisk bruksmønster av et opioid som fører til klinisk 

signifikant funksjonsnedsettelse eller lidelse som involverer symptomer på redusert funksjon,  

redusert sosial evne, risikabel bruk og farmakologiske kriterier (toleranse og abstinens).  

(opioidbrukslidelse beskrives mer detaljert i det neste avsnittet.)  

 

Toleranse 

 

Behov for å ta høyere doser av et legemiddel for å oppnå samme effekt.5  

 

Abstinens 

 
Fysiske eller psykiske symptomer som oppleves når eksponeringen for et legemiddel  

reduseres eller fjernes; kan lettes ved fortsatt eksponering.6  

 

KAPITTEL 4  

HVA ER RISIKOENE 
FORBUNDET MED 
OPIOIDBRUKSLIDELSE?  
Søkelys på opioidbrukslidelse  

Tabell 3 lister opp de viktigste diagnostiske kriteriene for opioidbrukslidelse, 
der antall kriterier som er oppfylt forbindes med alvorlighetsgraden av 
opioidbrukslidelse (2 eller 3 kriterier = lett, 4 eller 5 kriterier = moderat, 6 
eller flere kriterier = alvorlig).5 

 
Tabell 3. Diagnostiske kriterier for opioidbrukslidelse (DSM-5)*,7 

1. Substansen tas i større mengder eller over en lengre periode enn det som var tiltenkt.  
2. Det er et vedvarende ønske eller en mislykket innsats om å redusere eller kontrollere bruken av 
substansen.  
3. En stor del av tiden brukes på aktiviteter som er nødvendige for å få tak i substansen, bruke substansen 
eller komme seg etter effekten av substansen. 
4. Det oppstår et sug etter, eller en sterk lyst/trang til å bruke substansen.  
5. Gjentatt bruk av substansen fører til at man ikke klarer å oppfylle forpliktelser på jobb, skole eller 
hjemme.  
6. Bruken fortsetter på tross av vedvarende eller gjentatte sosiale eller mellommenneskelige problemer 
forårsaket eller forverret av effekten av substansen.  
7. Viktige sosiale-, yrkesmessige- eller fritidsaktiviteter gis opp eller reduseres pga. bruken av substansen. 
8. Bruken av substansen gjentas i situasjoner som er fysisk farlige.  
9. Bruken av substansen fortsetter selv om man vet at et vedvarende eller gjentakende fysisk eller  
psykisk problem trolig skyldes eller forverres av substansen. 
10. Toleranse, defineres som en av følgende:  

a) Et behov for markant økte mengder av substansen for å oppnå rus eller ønsket effekt.  
b) En markant redusert effekt ved fortsatt bruk av samme mengde av substansen.  

11. Abstinens, manifestert som en av følgende:  
a) Det karakteristiske seponeringssyndromet for den aktuelle substansen (som spesifisert i 
DSM-5 for hver substans).  
b) Bruken av substansen (eller en nært beslektet substans) for å lindre eller unngå 
seponeringssymptomer. .5 

 
* DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition7. 
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KAPITTEL 4 HVA ER RISIKOENE FORBUNDET MED  
OPIOIDBRUKSLIDELSE? 

Opioider til smertebehandling: en nytte-risiko beslutning  

Bruken av opioider er gjenstand for betydelig global interesse. USA opplever en 
opioidkrise med mer enn 130 personer som dør av opioidoverdosering hver dag 
(NIDA 2019).8 Mer enn 9400 dødsfall som involverer ett eller flere ulovlige 

legemidler ble rapportert i EU i 2017, og over 75 % av disse dødsfallene involverte 
minst ett opioid (EMCDDA 2019).9 Land over hele verden implementerer strategier 
for å forebygge misbruk og feilbruk av opioider, spesielt med reseptpliktige 
legemidler som Instanyl®. Opplæring og kommunikasjon med alle interessenter 
(stakeholders) er viktige risikoreduserende tiltak.  

Opioider, en type analgetika, spiller en kritisk rolle i behandlingen av kreftsmerter. 
Selv om disse forskrives i henhold til godkjente veiledninger, er det likevel fortsatt 
risiko for misbruk, feilbruk og avhengighet. Som for andre smertestillende av 
opioidtypen, har Instanyl® en risiko for misbruk, medisineringsfeil og overføring av 
legemidlet til den illegale distribusjonskjeden. Overdosering forbundet med 
misbruk eller feilbruk kan ha alvorlige konsekvenser, slik som 
respirasjonsdepresjon, som kan være livstruende eller dødelig. Dette beskrives 
nøye i preparatomtalen og det er behov for økt anerkjennelse i den daglige 
praksisen.  

Vær oppmerksom på hvordan pasienten har det 

Nøye oppfølging av pasientens tilstand og bruken av legemidler er spesielt viktig 
hos kreftpasienter som får flere ulike legemidler. Ekstra sensitivitet og aktsomhet 
kan være nødvendig overfor pasienter som har pre-eksisterende risikofaktorer for 
misbruk eller feilbruk.  

Forskrivere av Instanyl® nesespray bør nøye følge opp pasientene for tegn på 
opioidbrukslidelse eller overføring av legemidlet til den illegale 
distribusjonskjeden, inkludert overføring av et legemiddel fra en godkjent 
bruk/bruker til en ikke-godkjent bruk/bruker.  

Overføringen fra sykehus til pasientens hjem er et kritisk punkt for 
smertebehandlingen. Pasienter og deres omsorgspersoner må bli nøye informert 
om bruken av legemidler slik som Instanyl® og alle potensielle bivirkninger. På 
samme måte som du diskuterer mulige bivirkninger med pasienten og/eller 
omsorgspersonen, må du vurdere å forklare om andre opioidrelaterte risikoer. 
Mange pasienter og omsorgspersoner vil være glad for en fullstendig og oppriktig 
diskusjon om temaer som dekkes i media. Et balansert medisinsk perspektiv kan 
berolige dem når det er behov for det. 
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Punkter som bør vurderes 

• De fleste pasientene planlegger ikke å misbruke de 
smertestillende legemidlene de får forskrevet.  

• Noen ganger er ikke smertebehandlingen tilstrekkelig og 
legemidlene, inkludert den bakenforliggende 
opioidbehandlingen og/eller Instanyl®, kan måtte justeres.  

• Det er viktig å være oppmerksom på situasjonen til den 
enkelte pasient, inkludert sykdomsprogresjon, miljøet 
hjemme og den sosiale situasjonen, da alt dette kan påvirke 
behandlingen. Smerte skal ikke overses eller bagatelliseres, 
men bør være en del av alle samtaler.  

• Pasientens smertelindring og trivsel bør vurderes utfra et 
helhetlig synspunkt, legg merke til alle faktorene som kan 
påvirke pasientens smerte og behandlingsatferd.  

• Medisinering bør initieres og gjennomføres under oppsyn 
av en lege med erfaring i behandling av kreftpasienter. 
Smerteklinikker kan være egnet i noen situasjoner, men 
ikke alltid. Lindrende omsorg og medfølelse er ofte 
verdifullt i palliative situasjoner. Mellommenneskelige 
forhold og åpen kommunikasjon kan opprette tillit og 
forsterke smertebehandlingen som en helhet.  

• Sørg for at du og medarbeiderne dine er trent i bruken av 
nalokson og håndtering av opioidoverdosering. 
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KAPITTEL 4 HVA ER RISIKOENE FORBUNDET MED  
OPIOIDBRUKSLIDELSE? 

Hvordan oppdage misbruksrelaterte bivirkninger og opioidbrukslidelse  

Følgende steg kan hjelpe deg med å oppdage pasienter som kan ha utviklet 
opioidbrukslidelse. Ingen av dem bør vurderes enkeltvis. Alle må vurderes og 
settes i individuell kontekst. 

1 

2 

3 

4 

5 

Vær oppmerksom på pasienter som har en økt risiko. Risikoen for å 

utvikle opioidbrukslidelse er forhøyet hos pasienter med en tidligere eller 
familiehistorie (foreldre eller søsken) med rusmiddelbrukslidelser (inkludert 
alkoholavhengighet), hos tobakksbrukere og hos pasienter med en tidligere 
historie med andre psykiske lidelser (f.eks. alvorlig depresjon, angst og 
personlighetsforstyrrelser).  

Det vil være nødvendig med overvåking for tegn på russøkende atferd (f.eks. 
forespørsler om reseptfornyelse før tiden). Dette omfatter vurdering av samtidig 
bruk av opioider og psykoaktive legemidler (som benzodiazepiner). For pasienter 
med tegn og symptomer på opioidbrukslidelse bør konsultasjon med en spesialist 
innen avhengighet vurderes. 

Husk kriteriene for opioidbrukslidelse. Se på listen og se etter tegn på at 

pasienten møter kriteriene for opioidbrukslidelse. Hvis mulig, diskuter bekymringer 
åpent. 

Gjenkjenn symptomene på avhengighet og abstinens. Abstinens er et av 

kriteriene forbundet med opioidbrukslidelse. Sammenhengen for seponeringssymptomer 
må vurderes presist. 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.6 

Hør på og snakk med pasienten. Bruk samtalene til å avgjøre om pasienten har 

helseproblemer, nedsatt funksjonsevne eller om pasienten ikke klarer å oppfylle forpliktelser 
på jobb eller hjemme. Still spørsmål for å avgjøre om problemene som diskuteres er relatert 
til primærdiagnosen, bruken av smertestillende legemidler eller andre faktorer. 

Sørg for at medarbeidere er klar over bekymringene rundt opioider. Fordi 

fentanyl overdosering/toksisitet er en medisinsk nødsituasjon, sørg for at medarbeiderne 
dine kan gjenkjenne tegnene og kan tilkalle umiddelbar medisinsk hjelp. Snakk med dem 
om riktig bruk av nalokson ved opioidoverdosering. Sørg for at de har gjennomgått 
opplæring og kan forstå både pasientens medisinske tilstand og legemidlene de kan 
bruke. 
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Tegn på opioid overdosering/toksisitet er:  

• Letargi.  
• Koma og alvorlig respirasjonsdepresjon.  
• Hypotermi.  
• Nedsatt muskeltonus.  
• Bradykardi.  
• Hypotensjon.  
• Dyp sedasjon.  
• Ataksi.  
• Miose.  
• Kramper og respirasjonsdepresjon.1  
Noen av kriteriene for opioidbrukslidelse kan være vanskelig å skille fra 
atferd man normalt kan forvente hos en kreftpasient som får 
opioidbehandling for smerter. Noen av symptomene på abstinens er også 
‘normale’ bivirkninger som er rapportert etter bruk av Instanyl® (f.eks. 
hetetokter, søvnløshet, svetting).1 Kompleksiteten av å behandle 
gjennombruddssmerter ved siden av risikoene forbundet med bruk 
utenfor godkjent indikasjon fører til en del utfordringer med denne 
diagnosen.  

Klar og åpen kommunikasjon er vesentlig for å behandle pasientene 
effektivt. Vær sikker på at du virkelig forstår pasientens situasjon, slik at du 
kan fortsette å tilby smertelindring og håndtere risikoene på en egnet 
måte. 
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KAPITTEL 4 HVA ER RISIKOENE FORBUNDET MED  
OPIOIDBRUKSLIDELSE? 

HVA DU SKAL GJØRE DERSOM DU TROR 
PASIENTEN HAR OPIOIDBRUKSLIDELSE 

Husk at pasienten har prioritet 

En lege må være klar over den komplekse forbindelsen mellom stoffmisbruk, smerte 
og kreft for å kunne avgjøre egnet strategi for behandling av kreftsmerter for en gitt 
pasient. Instanyl® for kreftrelaterte gjennombruddssmerter er kun en av mange 
elementer i den totale behandlingen pasienten mottar. Pasientens bakenforliggende 
opioidbehandling, sammen med kreftlegemidler og behandling av andre samtidige 
sykdommer, må alle vurderes. Bidragene fra hver av disse behandlingsaspektene, 
både positive og negative, må tas i betraktning for å finne den optimale 
tilnærmingen for hver enkelt pasient.  

Husk at en pasient med opioidbrukslidelse fortsatt kan ha reelle smerter som må 
behandles. Opioider er viktige legemidler i behandling av smerte, spesielt 
kreftrelatert smerte.  Instanyl® endose nesespray kan forskrives til pasienter som har 
en mulig risiko for feilbruk/misbruk. Dette muliggjør og fremmer en mer regelmessig 
kontroll av den totale legemiddelbruken fordi det krever hyppigere 
reseptforskrivning.  

Dersom du observerer tegn på opioidbrukslidelse, vurder følgende:  

• Hvilke legemidler brukes uhensiktsmessig? Når og hvorfor?  
• Har det vært en feil i forskrivningen eller utleveringen av behandlingene?  
• Øker pasientens smertenivå pga. progresjon av den underliggende 
kreftsykdommen eller andre samtidige sykdommer?  
• Er det noen sosiale eller psykologiske faktorer som kan påvirke pasientens atferd 
og bruken av legemidler?  
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Opioidbrukslidelse er en lidelse som kan behandles  

En pasient som har opioidbrukslidelse kan fortsatt motta kreftbehandling og 
få smertelindring. Flere behandlingsalternativer for pasienter med 
opioidbrukslidelse kan prøves ut og skreddersys for individuelle behov.10 
Disse mulighetene inkluderer:  

• Behandling med opioidagonister, inkludert metadon eller buprenorfin, som 
er den mest effektive nåværende behandlingen av opioidavhengighet.11  
• Atferds- og psykososiale intervensjoner.  
• Boligrehabilitering.  
• Selvhjelps- og støttegrupper.  
• Hjelpetiltak til rekonvalesens/reintegrering.  
En kombinasjon av atferds- og farmakoterapimetoder (kalt 
legemiddelassistert behandling) har hatt størst suksess med å hjelpe 
pasienter med å overvinne opioidbrukslidelse.5 Hvis du ikke føler deg 
kvalifisert til å tilby effektiv atferdsbehandling og/eller farmakoterapi for 
opioidbrukslidelse, henvis pasienten til en spesialist. 

Merk: 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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KAPITTEL 4 

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: dyspné, 
legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk, neonatalt abstinenssyndrom, 
bevisstløshet. (Se pkt. 4.8 i preparatomtalen.)  

2. Hyperalgesi: 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) eller 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.) 

KAPITTEL 5 HVA ER RISIKOENE FORBUNDET MED  
OPIOIDBRUKSLIDELSE? 

Viktigheten av kommunikasjon 

Kommunikasjon mellom pasienter, omsorgspersoner og leger er viktig ved alle trinn i 
smertebehandlingen. En medfølende lege er beroligende for en bekymret og engstelig 
pasient.  

Som forskrivende lege er det ditt ansvar å sørge for at pasienter og omsorgspersoner er 
kjent med nytten og risikoene forbundet med Instanyl®. Opioider har mange kjente 
bivirkninger, så ikke la pasienten lide pga. mangel på oppmerksomhet eller forståelse. 
Snakk med dem og still åpne spørsmål. Diskuter åpent bekymringer du måtte ha om deres 
velferd.  

Oppmuntre både pasienten og omsorgspersonen til å se etter tegn på om pasienten bruker 
smertestillende legemidler, inkludert Instanyl® nesespray, på en uheldig måte.  

Oppfordre dem til å kontakte deg umiddelbart dersom de er bekymret for sykdommen sin, 
smerter eller legemiddelbruk. Media har oppmuntret mange pasienter og 
omsorgspersoner til å være redde for opioider. Dersom du ikke er bekymret for 
opioidbrukslidelse hos en bestemt pasient, forklar hvorfor. Dersom du mener at det er en 
risiko, forklar hvorfor og hvordan risikoen kan reduseres. Studier har vist at pasienter med 
opioidbrukslidelse ønsker å bli møtt med medfølelse og uten fordømmelse og 
stimatisering.11  

De fleste pasienter vil være i stand til å bruke Instanyl® for å lindre kreftrelaterte 
gjennombruddssmerter med et godt resultat, uten å utvikle opioidbrukslidelse.  

Dersom du har fastslått at pasienten har opioidbrukslidelse, vurder situasjonen nøye. Ikke 
forsøm smertebehandlingen. Vurder hver enkelt del av pasientens helse og behandling og 
fortsett forsiktig. Sørg for at du er i stand til å rådgi på best måte med en helhetlig 
tilnærming. Dette kan inkludere behandling med opioidagonister og/eller et spekter av 
andre intervensjoner, inkludert veiledning, psykologisk/psykiatrisk behandling eller sosial 
støtte.11  

Hjelp pasientene med å forstå at å ha opioidbrukslidelse ikke betyr at de er svake eller at 
de nødvendigvis har gjort noe galt. Snarere at utvikling av opioidbrukslidelse er en av de 
mest kjente risikoene ved bruk av opioider. Dersom Instanyl® brukes i henhold til 
anbefalingene er risikoen for misbruk, feilbruk, medisineringsfeil og avhengighet lav. 
Korrekt forskrivning av legemidler er det viktigste for å unngå opioidbrukslidelse. 
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INSTANYL® ENDOSE ELLER MULTIDOSE  
NESESPRAY     SJEKKLISTE FOR FORSKRIVNING 
 

Gjennomfør alle de følgende tiltakene før forskrivning 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.  

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 leser pakningsvedlegget som ligger inne i Instanyl®- 
esken.  

Gi pasienten/omsorgspersonen Instanyl® pasientbrosjyren.  

Forklar pasienten 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 multi-dose 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.  

Minn pasienten/omsorgspersonen på at de skal kontakte legen hvis de har spørsmål 
eller bekymringer om hvordan de bruker Instanyl® eller om risikoene for feilbruk og 
misbruk. 
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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 
CODE 

Se oppdatert preparatomtale (SmPC) og opplæringsmateriell på 

www.felleskatalogen.no. 
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