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SAMMANFATTNING 
 
Fentanylplåster har sedan 1995 använts för smärtlindring hos i första hand patienter med kroniska 
cancersmärtor. Den transdermala administrationen innebär flera fördelar för patienten, både 
praktiskt och biverkningsmässigt. För att en fullgod smärtlindring skall uppnås under de 72 timmar 
plåstret sitter på huden krävs det att beredningen är överladdad, d.v.s. innehåller mer läkemedel än 
vad som tas upp av patienten. Fentanyl är en stark opioid som är beroendeframkallande och 
begärlig för missbrukare. Överdosering leder till andningsdepression och död och därför är det av 
stor vikt att fentanylplåster hanteras på ett säkert sätt även efter användning. I vilken utsträckning 
fentanyl påverkar miljön är ännu inte helt klarlagt men försiktighetsprincipen bör tillämpas. 
Läkemedelsverkets rekommendation är att beredningar med betydande läkemedelsrest bör hanteras 
som läkemedelsavfall, vilket innebär att de skall lämnas tillbaka till apoteket.  
 
För att studera informationen kring hanteringen av använda fentanylplåster söktes skriftliga 
instruktioner inom sjukvården och bipacksedlar och MOD-bilder för de aktuella preparaten 
granskades. Intervjuer gjordes med vård- och apotekspersonal samt ett par patienter för att kartlägga 
själva hanteringen. Resultaten av studien visade att det inte finns några skriftliga instruktioner inom 
sjukvården i Västerbottens läns landsting, och även att de instruktioner som finns i bipacksedlarna 
inte motsvarar Läkemedelsverkets rekommendation. Bland apotekspersonalen var de flesta 
medvetna om att plåstret är överladdat med läkemedel, men trots detta var det få som utan undantag 
informerade om återlämning till apoteket. Av intervjuerna med vårdpersonalen framkom att en stor 
majoritet var omedvetna om att det finns läkemedel kvar i plåstret efter användning och eftersom de 
ansåg plåstret vara förbrukat efter 72 timmar slängdes det i soporna. Patienterna gjorde likadant. 
För att få en säker och miljövänlig hantering fentanylplåster behövs information till alla berörda om 
läkemedlet samt tydliga riktlinjer för hur det bör hanteras efter användning.   
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BAKGRUND 
Fentanyl är en stark syntetisk opioid som är mycket potent och har hög fettlöslighet, vilket gör den 

lämplig att administrera transdermalt hos patienter med svåra smärtor.1 Övriga beredningsformer är 

injektionsvätska och sugtablett.2  Idag används fentanylplåster främst hos patienter med kroniska 

cancersmärtor. Läkemedlet som kom till Sverige 1995 är särskilt lämpligt för patienter som inte 

klarar av oral administrering av opioider p.g.a. t.ex. sväljsvårigheter, förstoppning eller illamående 

och kräkningar. Dessa biverkningar har i undersökningar visats förekomma i mindre utsträckning 

vid transdermal administration än vid peroral.3 Andra fördelar är att substansen distribueras jämnt 

under dygnet och att plåstret normalt bara behöver bytas med 72 timmars mellanrum.1 Tills i mars 

2005 då Hexal AB lanserade sitt plåster Fentanyl Hexal fanns endast Durogesic på marknaden. I 

juni i år kommer ytterligare ett fentanylplåster, Matrifen, som tillverkas av Nycomed AB.4 

 

Säkerhetsrisker 
Överladdning:  

Eftersom diffusionen av fentanyl ner i huden är passiv innebär det att koncentrationen fentanyl i 

plåstret hela tiden måste vara högre än den i huden. För att garantera tillräcklig smärtlindring i 72 h  

innehåller plåstret ett överskott fentanyl.5 Genomskärningsbild se bilaga 1. I en undersökning6 

analyserades 9 plåster som suttit på cancerpatienter i 72 timmar. I plåstren med 2,5 mg fentanyl från 

början fanns 28-49 % kvar efter användning medan de starkaste med 10 mg innehöll 44-84,4 % av 

ursprungsmängden. Den letala dosen för en 70 kilos människa är 1,04 mg (1036 μg) och många 

plåster innehöll alltså mellan 4 och 8 gånger denna dos. Analysen gjordes 1995 på reservoarplåster 

och sedan dess har fentanylplåstren förändrats i utformning, se bilaga 2. Det tidigare plåstret hade 

ett mindre överskott fentanyl än det nya.7 Genom att beräkna den teoretiska mängd fentanyl som tas 

upp under 72 timmar och jämföra med ursprungsmängden får man fram ett medelvärde för 

substansmängd kvar i plåstret, se bilaga 3. För resultat i procent se figur 1.8, 9

Matrifen

Fentanyl Hexal

Durogesic 

Figur 1 Fentanylrest efter 72 timmar 
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Kassering: 

Fram tills i mars 2005 fanns enbart Durogesic på marknaden. Försäljningssiffror se tabell 1 

Tabell 1. Försäljning Durogesic 2004.10 

Styrka Antal plåster 
25 μg/h 238 910 
50 μg/h 166 130 
75 μg/h 86 610 

100 μg/h 151 515 
  

Med hjälp av dessa uppgifter kan man göra en beräkning på den teoretiska mängden fentanyl som 

totalt fanns kvar i de använda plåstren under 2004. Se bilaga 3. Eftersom det tidigare plåstret var 

något mindre överladdat kan man uppskatta den teoretiska mängden till ca 3 kg. Enligt en studie 

återlämnades 20 % av de sålda Durogesicplåstren.11 Detta ger en slutlig siffra på ungefär 2,4 kg 

fentanyl (>2300 potentiellt letala doser) som hanterats på annat sätt. 

 

Värme: 

Vid normal användning av fentanylplåster upptas inte någon livshotande mängd fentanyl men under 

vissa förhållanden kan upptaget av substansen ökas mångfaldigt, t.ex. under värmepåverkan.12 Vid 

feber ökar upptaget med ca 30 % vilket kan orsaka överdosering hos patienten och justering av 

dosen kan vara nödvändig1. Värme skulle under kontrollerade former kunna utnyttjas för att 

snabbare komma upp i terapeutiska doser i början av en behandling.12 

 

Missbruk: 

Fentanyl är starkt beroendeframkallande och eftersom använda plåster fortfarande innehåller 

läkemedel är de begärliga för missbrukare. Att få i sig den kvarvarande fentanylen är enkelt, t.ex. 

kan plåstret värmas upp varefter ångorna inhaleras, det kan tuggas eller så kan innehållet extraheras 

och injiceras intravenöst.13 En allvarlig konsekvens av för högt intag av fentanyl är 

andningsdepression.14 Ett antal fall har rapporterats där personer avlidit efter att ha injicerat 

fentanyl som extraherats ur fentanyplåster.15 I Sverige har 25 personer avlidit p.g.a. överdosering av 

fentanyl sedan 2003, någon säker koppling till användning av plåster finns dock inte.16  
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Miljöpåverkan: 
Den största mängden läkemedel kommer ut i naturen genom människor och djur som använder 

dem, via urin och fekalier. För schematisk bild av flödet se bilaga 4. Läkemedelsrester har hittats av 

forskare i jord, sediment och i vatten. I floder, dricksvatten och reningsverk i Europa och i USA har 

man bland annat funnit antibiotika, smärtstillande/inflammationsdämpande läkemedel, 

hormonläkemedel, betablockerare och blodfettsänkande medel. Halterna låg i Europa långt under de 

terapeutiska doserna, men man vet idag inte vilka konsekvenser en långvarig exponering av dessa 

låga doser av läkemedel kan ge17. Försiktighetsprincipen, utarbetad av EU-kommissionen18, bör 

tillämpas på så sätt att även de ämnen som inte bevisligen är miljöfarliga återlämnas17. Att 

antibiotika kan verka hämmande på vissa mikroorganismer medan andra utvecklar resistens är dock 

klart. Hormoner, främst östrogen, vet man också orsakar hormonella störningar hos djur, ett 

exempel är de dubbelkönade mörtar som upptäcktes i England under början av 1990-talet.19 När det 

gäller fentanyl är dess miljöfarlighet inte helt klarlagd. Det man vet är att substansen är persistent 

(inte lätt nedbrytbar), att den är skadlig för vattenlevande organismer och att den har potential för 

bioackumulering, alltså att den kan lagras i växter och djur.20

Att göra något åt de läkemedel som utsöndras via oss människor kan vara svårt, däremot finns 

större möjligheter att förhindra det onödiga läckaget från läkemedel som slängs i soporna eller hälls 

ut i avloppet. Enligt en utredningsrapport från Läkemedelsverket bör läkemedel med betydande 

mängd läkemedelsrest hanteras som läkemedelsavfall (överblivna läkemedel). Efter användningen 

finns i dessa beredningar en stor mängd läkemedel kvar vilken bör tas om hand på ett säkert och 

miljövänligt sätt för att minska risken för påverkan på människor och ekosystem.21 När 

allmänhetens läkemedel lämnas in på apoteket packas det ner i kartonger som försluts med 

säkerhetstejp, så att en obehörig öppning kan upptäckas, och fraktas sedan av 

Tamro(läkemedelsdistributör) till fyra förbränningsanläggningar runtom i landet; SYSAV i Malmö, 

Renova i Göteborg, Vattenfall i Uppsala och Umeå Energi i Umeå. Varje år förbränns drygt 900 ton 

läkemedel till ett värde av 1,5 miljarder kronor. Läkemedlen förbränns vid så höga temperaturer att 

dess beståndsdelar faller sönder varefter rökgaserna renas. Resterna från rökgasreningen och askan 

har låg giftighet och läggs på godkända deponier. I många kommuner går även hushållsavfall till 

förbränning men läkemedel bör ändå lämnas in till apoteken eftersom det är svårt att garantera en 

säker hantering av hushållsavfallet. Det finns risk för läckage hela vägen från hemmet via sopbilen, 

förvaring på tippen, transporten till förbränningsstationen, och även under förvaringen där.22 
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SYFTE 
 

Syftet med projektet är att undersöka riktlinjerna för hanteringen av använda fentanylplåster i 

bipackssedlar och inom sjukvården, att undersöka informationen som ges av apotekspersonal för 

hanteringen samt att kartlägga hur sjukvårdspersonal och patienter hanterar fentanylplåster efter 

användningen. Någon liknande studie har tidigare inte gjorts.  

 

 

METOD 
 

Granskning av instruktioner 

Instruktioner och anvisningar för hanteringen av använda fentanylplåster söktes i Västerbottens läns 

landstings intranät. Bipacksedlar för Durogesic och Fentanyl Hexal laddades ned från 

läkemedelsverkets hemsida och studerades med fokus på riskinformation samt instruktioner för 

hantering efter användning. Även MOD(Muntlig Omsorg i Dialog) studerades för de aktuella 

preparaten. MOD är en bild som kommer upp på datorskärmen vid varje receptexpediering och 

fungerar som ett stöd för apotekspersonalen när de ska ge kunden råd om läkemedelsanvändning. 

 

Intervjuer 

För att få en uppfattning om hur det ser ut idag med information och hantering kring fentanylplåster 

intervjuades tolv apoteksanställda23 och tolv sjuksköterskor24 som i sitt arbete kommer i kontakt 

med fentanylplåster, samt två patienter25. Urvalet av intervjupersoner blev de som arbetade vid 

intervjutillfället och som hade tid att svara på frågorna. Intervjumetodiken var lämplig för att få en 

ögonblicksbild av individernas agerande. Med intervjuer är det dessutom möjligt att fånga upp nya 

frågor som eventuellt kan användas vid senare enkätundersökning. För intervjufrågor se bilaga 5. 

 

Informationssökning 

Under projektets gång dök nya frågor upp och information inhämtades från de tillverkande 

företagen, smärtsköterska Britt Holmner på onkologen, miljö- och säkerhetshandläggare Karin 

Alenius, Agneta Lundström på sjukhusapoteket samt Gunilla Lindström, kvalitetsgranskare på 

EA(expeditionsapoteket), alla fyra på NUS(Norrlands universitetssjukhus). Även narkotikaforskare 

Jonas Hartelius kontaktades, liksom Lennart Karlsson på Rättsmedicinalverket. Försäljningsstatistik 

hämtades från Apotekets statistikdatasystem, dessutom användes även tillförlitliga internetsidor för 

att hitta kompletterande information. 
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RESULTAT 
 

Granskning av bipacksedlar: 

 
Sammanfattning: 

Tabell 2 Formuleringar i bipacksedlar 

 Åter Apotek Hushållsavfall Överladdning Värme 
Durogesic Överbliven/gammal ”Kastas på säker ställe” Finns ej Finns 
Fentanyl Hexal Förbrukade ”OK om kommunen bränner” Finns ej Finns 
 

(Fetstil tillagd i efterhand för att markera den viktigaste informationen i texten.) 

 

Durogesic: 
 

Avsnitt 2 Innan du använder Durogesic, underrubrik Var särskilt försiktig med Durogesic:  

 

”Vid förhöjd temperatur kan upptaget av läkemedlet öka. Om du får feber bör du kontakta din 

läkare. Det är olämpligt att utsätta Durogesic för höga temperaturer som bastubad, värmefilt, 

värmelampa, solarium, intensivt solbad och liknande då även detta kan öka upptaget av läkemedlet. 

Det går bra att vistas utomhus i solen, men man bör skydda depotplåstret med något klädesplagg 

under heta sommardagar.” 

 

Avsnitt 5 i bipacksedeln Förvaring av Durogesic: 

 

”Förvaras utom syn- och räckhåll för barn, även efter användning. Använda plåster viks ihop med 

häftmassan inåt och kasseras. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal 

medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.” 

 

Sista delen av bruksanvisningsdelen, Använda depotplåster:  

 

”Använda depotplåster viks ihop med häftmassan inåt och kastas på ett säkert ställe. Förvaras 

utom syn- och räckhåll för barn, även efter användning.” 
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Fentanyl Hexal: 

 

Avsnitt 2  Innan du använder Fentanyl Hexal:  

 

”Om du får feber under behandlingen ska du informera din läkare om detta, eftersom förhöjd 

kroppstemperatur kan medföra att en för stor mängd läkemedel tas upp genom huden. Av 

samma anledning bör du undvika att exponera plåstret på huden för direkta värmekällor, såsom 

värmedynor, varmvattenflaskor eller heta bad.” 

 

Avsnitt 3 Hur du använder Fentanyl Hexal  med underrubrik Byta Fentanyl Hexal 

depotplåster:  

 

”Vik det använda plåstret på mitten så att de klibbiga sidorna häftas ihop. Lägg tillbaka det använda 

plåstret i dess förpackning. Lägg förpackningen bland hushållsavfallet.” 

 

Avsnitt 5 Förvaring av Fentanyl Hexal: 

 

 ”Förbrukade plåster från allmänheten ska lämnas till apotek för omhändertagande. Det 

använda plåstret skall vikas på mitten med den klibbiga sidan inåt och därefter återlämnas till 

apotek, helst i originalförpackningen. Om din kommun bränner hushållsavfall går det även bra att 

kasta det använda plåstret tillsammans med hushållssoporna.” 

 

Matrifen: 
Eftersom Matrifen i skrivande stund ännu inte lanserats (planerat till juni-05) och bipacksedeln inte 

blivit slutligt godkänd fanns ingen möjlighet att granska den. Däremot berättade miljöchefen på 

Nycomed att det kommer att finnas med information om att fentanylplåstret innehåller en hel del 

läkemedel även efter användning och att de därför skall återlämnas till apoteket. 
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Apotekspersonalens instruktioner: 
Formuleringar i MOD- Muntlig Omsorg i Dialog (fanns endast för Durogesic): 

 

• ”Läs igenom bruksanvisningen noggrant”(Text i MOD- bilden vid expeditionen) 

• ”Gå igenom användningen med kunden”  

Kommentar: Personalen som lämnar ut Durogesic ska gå igenom bruksanvisningen på 

förpackning och i bipacksedel med kunden före utlämnandet av läkemedlet.26 

  

Intervjuer med apotekspersonal: 
Tabell 3 Sammanfattning av apotekspersonalens instruktioner. 

 Förkortning instruktioner  Antal personer
A ”Lämna tillbaka till apoteket. ” 2 
B Informerar om inlämning till apotek första gången 2 
C ”Lägg in i påse/mjölkpaket. Kassera i soporna, ska till förbränning, ej i avlopp.” 2 
D Går efter MOD, säger inget om hantering efter användning 2 
E Förutsätter information från sjukvården 3 
F Informerar om återlämning till apotek om kunden frågar 1 

 

Citat (Fetstil markerar det viktigaste.): 

A: 

”Jag ger information enligt MOD- bilden, och säger dessutom till kunden att plåstret efter 

användning ska vikas ihop och lämnas in till apotek för förbränning.” 

 

”Eftersom det fortfarande finns en hel del läkemedel kvar i plåstret även efter användning så 

brukar jag för det mesta säga att de bör lämna in plåstren till apoteket. Samma gäller ju 

östrogenplåster, fast där är jag nog ännu bättre på att påminna om det.” 

 

B: 

”Allmänt när det gäller plåster- särskilt hormonplåster- är ju att det finns en del läkemedel kvar 

även efter användningen. De ska alltså inte slängas i soporna utan lämnas tillbaka till apoteket 

och det brukar jag nog säga till de kunder som får läkemedlet för första gången.” 

 

”Oj, var länge sen sist. Angående hanteringen efter användningen så ska plåstret vikas ihop och 

läggas tillbaka i förpackningen. Det ska inte slängas i soporna utan lämnas in till apoteket, liksom 

östrogenplåster t.ex. Säger det inte varenda gång, beror på om kunden haft läkemedlet tidigare.” 
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C: 

”Det är så sällan jag lämnar ut det, brukar följa MOD- bilden. När det gäller hanteringen efter 

användningen säger jag till kunderna att de bör lägga in det använda plåstret i ett mjölkpaket 

eller något annat som skyddar. Sedan kan de slänga det i soporna eftersom det skall till 

förbränning.” 

 

”De här kunderna har för det mesta haft plåstret ett tag, så de brukar vara insatta. Men till de som är 

nya brukar jag säga att de ska vika ihop det och lägga i en påse som kommer med 

förpackningen och att de ska slänga det i soporna, inte spola ner i toaletten. Eftersom det finns 

läkemedel kvar i plåstret efter användningen ska det till förbränning, liksom östrogenplåster.” 

 

D: 

”Går efter MOD- bilden, den övre delen och säger bara det som står där. Finns inget med där 

om vad de ska göra med plåstret efteråt så säger jag nog ingenting alls.” 

 

”Har nog inte expedierat det läkemedlet under det senaste året. Då gick jag efter MOD och sa nog  

inget om vad de skulle göra efter användningen.”  

 

E: 

”Ingen alls, de patienter som hämtar ut plåstren härifrån har ju fått bra information av 

förskrivaren vid insättning av läkemedlet, därför finns ingen anledning att ge någon information. 

Plåstren bör lämnas tillbaka till apoteket efter användning, eftersom det ju är ett läkemedel men 

ärligt talat brukar jag nog inte ta upp om det...” 

 

”Förutsätter att kunden fått bra information från sjukvården. Nej, jag säger nog ingenting om vad 

de ska göra efter användningen.” 

 

”Jag säger faktiskt ingenting, varken om hanteringen efter användningen eller något annat. När det 

gäller den här sortens läkemedel förutsätter man att en läkare eller sjuksköterska har pratat 

ordentligt med patienten om hur de bör göra.” 

 

F: 

”Det varierar, ibland ger jag kunden information, ibland inte, beror på om kunden frågar. 

Vet att läkemedlet ska återlämnas till apoteket, precis som andra plåster, men jag säger det inte till 

kunden varenda gång, det måste jag erkänna.” 
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Intervjuer med vårdpersonal: 

 

1. Vilken utbildning har du? 

Alla intervjuade var utbildade sjuksköterskor varav två hade vidareutbildat sig inom onkologi, och 

en gick vid intervjutillfället vidareutbildning inom onkologi. En sjuksköterska hade gått en tvåårig 

smärtutbildning, och en annan var smärtombud på sin avdelning.  

 

2. Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

Sjuksköterskorna hade arbetat med smärtpatienter under en tidsperiod som varierade mellan 1 och 

15 år. Två personer uppgav inget speciellt årtal, sa ”många” och eftersom antalet år inte är det 

viktigaste insisterade jag inte på att få veta deras exakta antal verksamhetsår. Några hade arbetat på 

andra avdelningar tidigare och jag har räknat med de åren om sjuksköterskan kom i kontakt med 

fentanylplåster även under den tiden. Plåstren har inte funnits i Sverige mer än 10 år men 

anställningsår på en viss avdelning kan ändå vara intressant. 

 

3. Vilka användningsområden finns för läkemedlet och vilken sorts patienter använder det? 

Alla tillfrågade visste att fentanyl används vid svåra smärtor och då ofta vid palliativ vård av 

cancerpatienter. Mera specifikt angav vissa även att de smärtpatienter som främst får ordinerat 

fentanylplåster är sådana som har problem med att ta perorala läkemedel p.g.a. t.ex. illamående, 

sväljsvårigheter och förstoppning. En förenklad administration i och med att plåstret bara byts var 

tredje dygn angav en av de tillfrågade som orsak till att plåster föredrogs. Ytterligare någon sade att 

orsaken ibland är att dosen som krävs för smärtlindring är väldigt hög. 

 

4. Kan du uppskatta antalet patienter med fentanylplåster på avdelningen i genomsnitt  per 

vecka? 

Detta ansåg de flesta vara svårt att svara på, förståeligt eftersom antalet varierar väldigt mycket från 

vecka till vecka. Den högsta andelen hade Axlagårdens hospice med uppskattningsvis 11 av totalt 

16 boende. Lägsta antalet var på lungavdelningen på Sunderby sjukhus där det var högst en patient 

med plåster åt gången, ibland ingen. Genomsnittet låg på 3-6 av 20 patienter. 
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5.Vilka på avdelningen byter plåstren på patienten? 

Alla utom två svarade att sjuksköterskor var de som bytte, en angav att någon undersköterska 

eventuellt någon gång gjort det efter att en sjuksköterska låst ut läkemedlet men att detta var mycket 

ovanligt. En sade att patienterna själva bytte, i den mån de klarade av det, och även att anhöriga 

gjorde det i vissa fall. 

 

6. Har du själv bytt plåster? 

Alla svarade ja. 

 

7. Vad görs med plåstret efter att det avlägsnats från patienten?  

   

Figur 2. Hantering av plåster efter avlägsnande från hud och före kassation. 

 
Två av sjuksköterskorna sade att de vek ihop plåstret medan två andra snurrade ihop det före 

kassationen. Ytterligare två hade för vana att dra handsken de hade på sig över plåstret innan de 

slängde det i soporna. Den ena berättade att det kändes bättre så och att hon brukar göra så även 

med gamla förband som hon tagit bort. Övriga sex sjuksköterskor angav inget särskilt förfarande 

innan de slängde plåstret.  

 

 

 

 

 

Angav inget särskilt 
tillvägagångssätt 

Drar handsken över 

6

2

2

2

Viker ihop 
 
 
Snurrar ihop 
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8. Var hamnar plåstret?  

8

2

2
Sopor i 
beredningsrum 

Ospecificerat i soporna 

Farligt avfall 

  

 Figur 3. Hantering av plåstren efter användning. 

 
Tio av sjuksköterskorna slängde plåstret i soporna varav åtta stycken ospecificerat (i närmaste 

papperskorg). En av dessa slängde dock plåstret i restavfall om det fanns någon patient med 

missbrukstendens på avdelningen just då och en annan slängde det i riskavfall om plåstret 

avlägsnades från patienten före 72 timmar hade passerat. Någon sade att hon själv slängde plåstret i 

vanliga soporna men att hon sett förbrukade plåster både där och i restavfallet och uppskattade att 

fördelningen var 50-50. Två av sjuksköterskorna som slängde i soporna lade plåstret i skräpkorgen 

inne i beredningsrummet varav den ena gjorde det då det brukade finnas barn till patienter på 

avdelningen. De två sjuksköterskor som inte slängde plåstret i soporna lade det i riskavfall och de 

angav som orsak att det ju är ett läkemedel och att det kändes bättre så. Flera av  de som slängde 

plåstret i soporna angav att de gjorde det eftersom det ju ändå var förbrukat och tomt på läkemedel. 

”Efter tre dygns användning finns ju inget läkemedel kvar!” var en mycket vanlig kommentar.  

 

9. Har du fått instruktioner angående hanteringen? Varifrån?  

8

2

1
1

Kollega 
 
Förpackning 
 
FASS/ 
bipackssedel 

Inga instruktioner 

 

         Figur 4. Instruktioner angående hanteringen efter användning. 
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Åtta av sjuksköterskorna hade inte hört några särskilda instruktioner för hanteringen utan agerade 

vanemässigt eller efter vad de ansåg vara logiskt. Två gick efter instruktionerna i FASS och 

bipacksedel medan en läste på förpackningen och den sista hade fått muntlig information från 

kollega vid introduktionen. Alla som följde någon sorts instruktion slängde plåstret i vanliga 

soporna. 

 

10. Tror du att det finns någon risk att obehöriga får tag på förbrukade plåster?  

4

3

3

2Nej, lagt plåstret 
på säkert ställe 
 
 
Ja, en liten risk 
finns väl 

Nej, finns ju ingen 
fentanyl kvar 

Mycket osannolikt 

      

       Figur 5. Upplevelse av risk att obehörig får tag på använda plåster. 
 

Här svarade sex sjuksköterskor nej varav fyra med motivationen att plåstret ändå var oanvändbart 

då ingen substans fanns kvar efter 72 timmar. De två övriga motiverade sitt svar med att de lagt det 

på ett säkert ställe där ingen kan komma åt det. Tre sjuksköterskor ansåg det som mycket osannolikt 

medan tre andra menade att det väl fanns en liten risk att någon patient eller anhörig kunde plocka 

upp plåster från papperskorgen. En sjuksköterska kommenterade att de på avdelningen har bra koll 

på vilka som hör dit och genast reagerar när någon obekant kommer och därför trodde hon inte att 

det fanns någon risk. En annan berättade dock att en patient på något sätt fått tag på ett plåster och 

tuggat på det och då blivit drabbad av andningsdepression. Efter det var hon extra noga med att inte 

slänga plåstret i soppåsar i storsalar, utan tog med det till något annat mer privat rum.  

 

11. Vem pratar med hemgående patienter som står på Durogesic? Tas hanteringen av 

använda plåster upp under samtalet? 

I de fall då patienten lämnade avdelningen och hade fått Durogesic insatt under vårdtiden hade 

antingen förskrivare eller någon sköterska vid insättningen talat med patienten och förklarat hur det 

ska användas och vad som är viktigt att tänka på. Ibland hade en särskild smärtsköterska pratat med 

patienten. Samtalen handlade dock främst om hur och var man ska sätta på sig plåstret, hur ofta det 
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ska bytas, att det är viktigt att byta vid samma tidpunkt under dagen, att man ej bör ha hudkräm på 

huden där plåstret ska appliceras, att det fastnar bättre om man trycker en stund på plåstret, att man 

bör byta ställe ibland etc. Hanteringen efter användning togs inte upp överhuvudtaget, efter vad 

intervjupersonerna visste.  

 

12. Hur tror du att använda plåster hanteras i hemmen efter användning? 

Alla trodde att de slängs i de vanliga soporna. En som själv lade det bland riskavfallet menade att 

det ju inte finns sådana behållare i hemmen.  

 

13. Känner du till något som kan påverka plåstret så att det innebär en risk för patienten?  

Denna fråga var väldigt öppen och svaren blev också mycket olika. Någon talade om att patienter 

ibland svettas mycket och att plåstret då inte satt lika bra och innebar en för låg dos läkemedel till 

patienten och därmed otillräcklig smärtlindring. En annan berättade att patienter med svullen hud 

eller dålig blodcirkulation ibland kunde få dåligt upptag av läkemedlet. En sjuksköterska berättade 

att deras patienter ofta stod på kortison vilket leder till tunn, skör hud och till att huden ibland 

lossnar. Därför var det svårt att lägga någon skyddsfilm över plåstret på patienten vilket gjorde det 

mer utsatt för yttre påverkan. Hon sa även att det ibland var svårt att veta var man skulle placera 

plåstret på grund av den tunna huden. Vissa tog upp sådant som inte orsakas av yttre påverkan, 

nämligen att patienter kunde få för mycket läkemedel i sig p.g.a. att de fått för starkt plåster, eller 

att de inte fick tillräcklig smärtlindring och inte sa till om det. En hade märkt att någon blivit mer 

förvirrad efter insättningen. Många sa dock att de inte visste om några risker alls med läkemedlet, 

även efter att jag försökt formulera frågan på olika sätt.  
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14. Vet du hur värme påverkar läkemedlet?  

8

4

 

     Figur 6. Kunskap om värmepåverkan. 

 

En av sjuksköterskorna hade redan under föregående fråga tagit upp värme som en riskfaktor, och 

efter denna lite mer direkta fråga svarade ytterligare tre att de visste att värme ökar upptaget av 

läkemedlet. Två av de sjuksköterskorna sade att man inte bör bada bastu med plåstret på, och en 

tillade att det var ett råd som hon brukade ge patienterna vid hemgång. Tre av dem visste att feber 

kan öka upptaget och en menade att det är något att ta med i beräkningen när man byter plåster 

eftersom fentanylen kan ta slut fortare då och patienten få otillräcklig smärtlindring. Fortfarande 

svarade dock hälften nekande till att de visste något om hur värme påverkar. 

 

Hur bör använda fentanylplåster hanteras? 
 

Trots sökning på Västerbottens läns landstings intranät och att frågor ställdes på avdelningar kunde 

inga skriftliga instruktioner för hanteringen av använda fentanylplåster hittas. Fram tills en av de 

sista intervjuerna förutsatte jag att använda fentanylplåster borde skickas tillbaka till 

sjukhusapoteket, liksom allmänhetens plåster skall lämnas tillbaka till öppenvårdsapotek. Under ett 

samtal med en sjuksköterska på en onkologavdelning på NUS kom det dock fram att 

vårdavdelningarna där inte var tillåtna att lämna in fentanylplåster till sjukhusapoteket eftersom de 

inte tar emot något som suttit på en patient. Agneta Lundström på sjukhusapoteket bekräftade att de 

endast tar emot läkemedel som är kvar i originalförpackningen, på grund av risken för 

smittospridning. Detta inkluderade förutom slutna system även plåster. Hon ansåg att plåstren bör 

slängas tillsammans med cytostatika och annat avfall som t.ex. infusions- och droppåsar. Vid 

kontakt med annat sjukhusapotek27  framkom det att dessa tog emot använda plåster. 

Överenskommelser mellan landsting och apoteken görs lokalt och skillnader förekommer därför 

mellan olika regioner. 

 

Värme ökar 
upptaget 

Vet ej
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Intervju med Miljö och säkerhetshandläggare Karin Alenius på NUS: 

 

Hur går sophanteringen till från avdelningarna till sista anhalt? 

 

Farligt avfall som kassetter med cytostatika o.s.v. läggs i särskilda avfallskartonger på 

avdelningarna och förs sedan ner till miljörummet på sjukhuset där soporna sorteras. Där ligger de 

högst ett dygn innan de förs till in- och utterminalen på sjukhuset. Därifrån åker de till Uppsala för 

förbränning. Hur ofta dessa transporter skedde visste hon inte, men ca 8 ton med farligt avfall 

skickades under 2004. Orsaken till att detta avfall inte skickas till Umeå Energi är att anläggningen 

där inte blivit godkänd för att ta hand om den sortens avfall. 

 

Läkemedelsrester samlas in i genomskinliga plastkassar eller i särskilda uppsamlingsburkar(lösa 

tabletter mm) och läggs i gröna apotekslådor som försluts med vit plomb och skickas till 

sjukhusapoteket. Därifrån skickas soporna till förbränning. 

 

Vanliga sopor går till miljörummet för sortering och sedan till in- och utterminalen för 

mellanlagring innan de förs till förbränning på Umeå Energi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18 



Intervjuer med patienter: 

1. Hur lång tid har du använt fentanylplåster som smärtlindring? 

Patient 1 hade använt plåster sedan augusti/september -04 och hade bytt till det eftersom hon inte 

tålde andra, perorala, läkemedel så bra. Patient 2 hade haft plåster vid ett tidigare tillfälle men denna 

omgång hade hon haft det i 2-3 veckor, hon var inte riktigt säker. Hon hade haft problem med att 

svälja sina tabletter och hade därför fått plåster istället. 

 

2. Fungerar behandlingen bra? 

Patient 1 svarade att efter att de ökat styrkan från 25 till 50 mikrogram fungerade det bra. Patient 2  

tyckte det var lite svårt att applicera det eftersom hon hade problem med högerarmen. Hon tyckte 

dock att behandlingen var bra eftersom hon slapp svälja tabletter. Hon tyckte inte att det gav någon 

god smärtlindring vid 50 μg/h, men hade tänkt att hon får ha tålamod så kanske det blir bättre. 

 

3. Känner du till att det finns olika styrkor på läkemedlet? 

Eftersom hon själv haft två olika styrkor visste patient 1 om det. Patient 2 kände dock inte till det. 

 

4. Vem byter plåstren och hur ofta? 

Båda gjorde det själva men patient 2 sa att om någon fanns i närheten när det var dags att byta så 

bad hon dem om hjälp. Plåstren byttes var 3:e dygn i båda fallen. 

 

5. Vad gör du med plåstret efter avlägsnandet från huden och var hamnar de till slut? 

Patient 1 lade det i påsen som hon fått med från apoteket och sedan i vanliga soporna. Patient 2 tog 

av det och slängde i soppåsen. Om det skulle komma något barn hem till henne var hon dock noga 

med att se till att det inte kunde få tag på plåstret på något sätt. 

 

6. Vilken information har du fått om läkemedlet och av vem? 

Användningen hade en sjuksköterska i ena fallet och en smärtsköterska i det andra gått igenom, 

men ingenting hade sagts om hanteringen efter användningen.  

 

7. Vilka instruktioner fick ni vid uthämtande av Durogesic på Apoteket? 

Patient 1 fick ingen information alls om hanteringen. Patient 2 hade inte hämtat ut plåster själv. 
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DISKUSSION 
 

Bipacksedlar 
De två bipacksedlar jag studerade hade båda med information om återlämning av läkemedel till 

apoteket vilket är bra, tyvärr är formuleringen för Durogesic sådan att mycket få, enligt vad jag tror, 

skulle tolka den som en uppmaning att lämna tillbaka använda plåster. I Fentanyl Hexal finns 

dubbeltydiga formuleringar, där den första (och antagligen mest lästa) enbart uppmanar till att 

slänga i hushållssoporna. I Läkemedelsverkets rekommendation står att förpackningar med 

betydande läkemedelsrest skall hanteras som läkemedelsavfall, alltså överblivna läkemedel. I båda 

bipacksedlarna finns information om ursprungsmängden läkemedel och i vilken takt det tas upp i 

kroppen. Det är lätt för vem som helst med grundläggande kunskaper i matematik att få fram de 

mängder som teoretiskt finns kvar i plåster efter användningen- även om de verkliga värdena förstås 

varierar kraftigt mellan olika individer. Det är dock högst osannolikt att gemene man gör en sådan 

uträkning och jag anser att det är nödvändigt med uttrycklig information om att läkemedlet 

innehåller en betydande läkemedelsrest, gärna i procent, och att det därför skall återlämnas till 

apoteket för att få en säker sluthantering. 

 

MOD(Muntlig Omsorg i Dialog) 
Fentanyl Hexal har inte någon MOD- information överhuvudtaget och Durogesics innehåller 

ingenting om hanteringen efter användning. Fentanylplåster är på många apotek en ganska ovanlig 

produkt och personalen förlitar sig därför ofta på instruktionerna i MOD-bilden vid expeditionen.  

Eftersom dessa åtminstone enligt min åsikt är alldeles för knapphändiga innebär det att kunderna i 

många fall inte får den information de behöver för att hantera det använda läkemedlet på ett säkert 

och miljövänligt sätt. Uppmaningen att läsa bipacksedeln noga uppfattas enligt vad jag förstått mer 

som något kunden bör göra, inte som att den bör gås igenom tillsammans med kunden. Att gå 

igenom hela bipacksedeln är dessutom knappast praktiskt (tidsmässigt) genomförbart och därför 

anser jag att en egen punkt bör läggas till i MOD där hanteringen efter användning tas upp 

tillsammans med en motivering. 

 

Apotekspersonal 
Det var uppmuntrande att de flesta intervjuade apoteksanställda är medvetna om att beredningen är 

överladdad med läkemedel. Att de trots detta i regel avstår från att informera kunden om lämplig 

hantering är dock mindre bra. Jag anser att apotekspersonalen har både ett ypperligt tillfälle och ett 

ansvar att vid utlämnandet göra kunden medveten om vikten av att överblivna och förbrukade 

läkemedel destrueras på ett säkert sätt. Ett betydande miljöfrämjande arbete kan göras med bara 
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några få uppmaningar. 

 

Vårdpersonal 
Inga instruktioner angående hantering av använda fentanylplåster inom sjukvården kunde hittas, 

något som kan bero på att sjukhusapoteket och landstinget i Västerbotten har en överenskommelse 

om att sådant som suttit på patient inte får återlämnas. Det säkerhetsmässigt acceptabla alternativet 

är att slänga plåstret i farligt avfall tillsammans med cytostatika och infusionspåsar, vilket utan 

uttryckliga instruktioner tyvärr inte kan anses som något självklart hanteringssätt för personalen. 

Min undersökning visade också att majoriteten av personalen slänger plåstret i vanliga soporna. 

Den dominerande faktorn till att personalen slänger plåstren där är, vad jag sett i intervjuerna, att de 

inte är medvetna om att en stor andel läkemedel finns kvar i plåstret efter 72 timmars användning. 

Med det som bakgrund förstår man att information om plåstret till särskilt berörda sjuksköterskor, 

alltså sådana som hanterar fentanylplåster, är nödvändig för att få en förändrad hantering. Bara fyra 

av de intervjuade var medvetna om vilken påverkan värme har på absorbtionen, och även om detta 

inte rör själva hanteringen efter användning så visar detta på att viktiga kunskaper saknas i sådan 

omfattning att det kan innebära risk för patienterna. 

 

Patienter 
Intervjupersonerna i denna kategori var få, men med bakgrunden att kunskaperna bland 

vårdpersonalen och att informationsmotivationen bland apotekspersonalen är så bristfällig, anser jag 

att det går att dra slutsatsen att medvetenheten om riskerna med läkemedlet och kunskaperna om 

hur en bra hantering bör gå till är otillräcklig även bland många patienter. Båda patienterna slängde 

också plåstret i soporna och hade inte fått någon information alls om hanteringen efter användning. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bristerna i kunskaper och informationsförmedlingen är stor i alla 

kategorier. Jag anser att min undersökning, trots att den inte är särskilt omfattandet gällande antalet 

intervjuade, kan anses vara representativ åtminstone för nordliga Sverige. Om man ser på landet i 

övrigt såldes under 2004 hälften av alla fentanylplåstren i 3 län; Västra Götaland, Skåne och 

Stockholm. Eftersom läkemedlet är vanligare där har kanske särskilda rutiner tagits fram som gör 

att hanteringen ser annorlunda ut, jag anser det dock inte sannolikt. En enkätstudie med ett större 

antal personer skulle dock kunna genomföras för att kunna göra statistiskt säkerställda antaganden. 

Generellt tror jag att enbart de som är särskilt intresserade och har gjort egna efterforskningar är 

medvetna om den rätt stora läkemedelsrest som finns efter användning. Så bör det inte vara när det 

gäller en så viktig sak som denna.  
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SLUTSATS 

 
Det behövs mer information om överladdade beredningar och hanteringen av dem till alla berörda. 

Läkemedelsverkets målsättning att dessa läkemedel bör hanteras som läkemedelsavfall och alltså 

skall lämnas tillbaka till apoteket behöver på olika sätt nå ut till dem som på något sätt kommer i 

kontakt med hanteringen. Apotekspersonal behöver tydligare instruktioner, förslagsvis i MOD, att 

informera om återlämning till apoteket. Vårdpersonal behöver information om överladdade plåster  

och tydliga instruktioner om hur de bör hanteras efter användning. Det behövs en samordning 

mellan vårdavdelningar och sjukhusapoteken så att ett läkemedel inte riskerar hamna i ett glapp och 

bli bortglömt i hanteringen. Patienter som lämnar sjukhuset behöver mer information om de risker 

som finns med en felaktig användning och hantering, både från vård- och apotekspersonal.  

 

TACK TILL 
 

- Anders Persson, min handledare som beredvilligt gett mig vägledning och hjälp under arbetet med 

mitt examensarbete.  

- Anders Ekedahl, Staffan Castensson(bihandledare) och Dag Malgeryd på Qulturum i Jönköping 

som gav mitt engagemang för projektet en nödvändig vitamininjektion. 

- Apoteksanställda, sjuksköterskor, patienter och alla andra som ställt upp och svarat på mina 

frågor,  utan er hade detta examensarbete inte kunnat genomföras. 
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BILAGA 1 

 

Hösten 2004  lanserade Janssen-Cilag Durogesic® D-TRANS®. Så här säger företaget själva i sin 

produktinformation:  

 

”Den nya plåsterteknologin bygger på att en fentanylbas är direkt inbäddad i plåstrets häftskikt och 

att det är häftskiktet (matrixen) som kontrollerar frisättningen av fentanyl. I och med detta har 

läkemedelsreservoaren och frisättningsmembranet kunnat tas bort, vilket medfört att det nya plåstret 

blir smidigare och mindre synligt än det klassiska  Durogesic®-plåstret. I det nya matrix-systemet 

ligger hela fentanylbasen inbäddad i häftskiktet vilket minskar risken för läckage och okontrollerad 

frisättning av fentanyl.” 

 

 

BILAGA 2 

 

Genomskärningsbild av fentanylplåster och hud: 

 

 

 

När plåstret applicerats på huden diffunderar fentanylen ner i underhuden och en depå bildas 

varifrån fentanylen frisätts till blodomloppet i jämn takt1. 12-24 timmar efter den första 

applikationen uppstår en platå varefter koncentrationen förblir relativt konstant med en liten 

sänkning de sista 24 timmarna. Efter den andra applikationen uppnås steady-statekoncentration som 

sedan hålls konstant tills behandlingen avbryts. I genomsnitt 17(13-22) timmar efter avlägsnande av 

plåstret har plasmakoncentrationen sjunkit till hälften, vilket är långsammare än vid intravenös 

administrering. Detta beror på en fortsatt absorption från depån i hudlagret under plåstret. 

Variationen i farmakokinetik är dock mycket stor mellan olika individer14. 
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BILAGA 3  

 
Beräkning teoretisk mängd fentanylrest 

Styrka Ursprungsmängd 
mg/plåster

Fentanylrest
mg/plåster

Antal sålda 
plåster

Fentanylrest mg 
totalt 

Fentanylrest kg

Durogesic 25 μg/h 4,2 2,4 238910 501711 0,5

50 μg/h 8,4 4,8 166130 797424 0,8

75 μg/h 12,6 7,2 86610 623592 0,6

100 μg/h 16,8 9,6 151515 1454544 1,5

 Totalt:       3,4

Fentanyl 
Hexal 25 μg/h 2,5 0,7 i.u  

50 μg/h 5 1,4 i.u  

75 μg/h 7,5 2,1 i.u  

100 μg/h 10 2,8 i.u  

 

Matrifen 50μg/h 5,5 1,7 i.u  

 

 
 
 
BILAGA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Grafik: Copyright Kemi & Miljö Konsulterna AB) 
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BILAGA 5 

Intervjufråga apotekspersonal: 

Vilka instruktioner ger du angående hanteringen av använda fentanylplåster vid utlämnande av 
dem? Varför? 

 
 
Intervjufrågor vårdpersonal: 
 
1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

3. Vilka användningsområden finns för läkemedlet och vilken sorts patienter använder dem? 

4. Kan du uppskatta antalet patienter med fentanylplåster på avdelningen i genomsnitt  per vecka? 

5.Vilka på avdelningen byter plåstren på patienten? 

6. Har du själv bytt plåster? 

7. Vad görs  med plåstret efter att det avlägsnats från patienten?  

8. Var hamnar plåstret? 

9. Har du fått instruktioner angående hanteringen? Varifrån? 

10. Tror du att det finns någon risk att obehöriga får tag på förbrukade plåster? 

11. Vem pratar med hemgående patienter som står på Durogesic? Tas hanteringen av använda 

plåster upp under samtalet? 

12. Hur tror du att använda plåster hanteras i hemmen efter användning? 

13. Känner du till något som kan påverka plåstret så att det innebär en risk för patienten?  

14. Vet du hur värme påverkar läkemedlet?  
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Intervjufrågor patienter: 

 
1. Hur lång tid har du använt fentanylplåster som smärtlindring? 

2. Fungerar behandlingen bra? 

3. Känner du till att det finns olika styrkor på läkemedlet? 

4. Vem byter plåstren och hur ofta? 

5. Vad gör du med plåstret efter avlägsnandet från huden och var hamnar de till slut? 

6. Vilken information har du fått om läkemedlet och av vem? 

7. Vilka instruktioner fick ni vid uthämtande av Durogesic på Apoteket? 
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