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Denne pjece handler om, hvordan du styrer udenom trafikproblemer, når du

indtager morfin, morfin-lignende medicin og / eller medicin med rød advarsels-

trekant på.

 

Der findes forskellige regler for bilkørsel og indtagelse af medicin, alt efter

hvilken type medicin det drejer sig om. I denne pjece kan du se nogle af de

forskellige typer af medicin og reglerne herfor.

 

Kriterier for bilkørsel / køreevne

Du må som udgangspunkt aldrig køre bil, hvis du føler dig sløv, søvnig, træt,

utilpas eller svimmel. Overtrædelse heraf kan medføre straf (www.sikkertrafik.

dk).

 

Langtidsvirkende morfinpræparater

F.eks. Tramadol Retard , Oxycodonhydroclorid Depot , Metadon ,

Contalgin / Malfin , Palexia Depot og Buprenorphin plaster / Transtec

 

• Ifølge Sundhedsstyrelsen må du godt køre bil på en stabil, velreguleret

langtidsvirkende morfika behandling, hvis det vurderes forsvarligt i forhold til

ovenstående kriterier for bilkørsel / køreevne (www.sst.dk).

• Når du opstarter morfika behandling, skal du være opmærksom på, at kroppen

kan reagere som svarende til en alkohol promille på 0,6- 1,2 (www.

retsinformation.dk). Det betyder, at din muskelkoordination, koncentrations- og

reaktionsevne påvirkes. Derfor anbefaler vi, at du er særlig opmærksom på

kroppens reaktioner i forhold til bilkørsel og opstart af langtidsvirkende

morfin- præparater. Vi anbefaler, at du bruger den nødvendige tid til at finde

ud af, hvordan din krop reagerer på lægemidlet, inden du begiver dig ud i

trafikken.

• Ved opstart af Metadon er der kørselsforbud i 2-3 uger og vi anbefaler stadig

ved evt. dosisøgning en øget og individuel opmærksomhed i forhold til

kroppens reaktioner.
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Korttidsvirkende morfinpræparater

F.eks. Oxycodonhydroclorid , Morfin , Tramadol / Dolol, Ketogan , Palexia , Kodein,

Kodipar.

 

• Ifølge Sundhedstyrelsen må du ikke køre bil ved brug af korttidsvirkende

morfika (www.sst.dk)

• Undtagelsesvis må du køre på Buprenorphin - stadig under forudsætning af at

du er i stand til det

 

Andet medicin som ikke er morfika, men som har rød advarselstrekant

F.eks. Saroten , Noritren , Gabapentin, Pregabalin , Sirdalud / Tizanidin og

Baklofen

 

• Medicin, der har rød advarselstrekant på, indikerer opmærksomhed på bil-

kørsel og maskinbetjening. Her må du som hovedregel godt køre bil, hvis det

vurderes forsvarligt i forhold til ovenstående kriterier for bilkørsel / køreevne.

 

Hvis du drikker alkohol sammen med indtag af medicin, forstærkes medicinens

sløvende virkning på sanserne.
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Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens retnings-

linjer om trafik og medicin, Retsinformation.dk og Rådet

for sikker trafik.

 

 

Send sikker mail via hjemmesiden
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