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HVA FÅR DERE HØRE OM?

SMERTESTILLENDE
BIOLOGISKE 

LEGEMIDLER 

Hva bør man være 

oppmerksom på?



AKTUELLE LEGEMIDLER ved 

REVMATISKE SYKDOMMER

1  Smertestillende legemidler (paracetamol)

2  Betennelsesdempende legemidler (NSAIDs)

3  Kortison-preparater (steroider)

4  Sykdoms-modifiserende (DMARDs)           

(syntetiske og biologiske)



1. Paracetamol

+ Kan brukes av de fleste

+ Ikke vanedannede, blir ikke trett

+ Ikke risiko for magesår/blødning

+ Gir smertelindring, og kan kombineres med andre 

smertestillende og med betennelsesdempende 

- Kortvarig effekt, dvs må tas 3-4 ganger per dag 

hvis man trenger jevn virkning

- Lever kan påvirkes ved høye doser / langvarig bruk

- Kan gi medikamentutløst hodepine v/daglig bruk

Fordel

Ulempe

OBS MAKS DOSE 3 (- 4) GRAM I DØGNET!



STERKE SMERTESTILLENDE

Morfin-lignende (opioider):
Eks.: Paralgin forte, Pinex forte/Altermol, 

Tramagetic, Tramadol/ Nobligan, Trampalgin, 

Norspan/Bugnanto plaster, OxyNorm/OxyContin/                  

Oxycodon/Reltebon og fler…

• Økt effekt ved økt dose, men…………..

kan være vanedannende og gi toleranse

• Forstoppelse, kvalme vanlig

• Obs bilkjøring, fallrisiko

Δ



2. BETENNELSESDEMPENDE LEGEMIDLER
(gruppen kalles også for ”NSAIDs”)

Virker ved å redusere betennelse og 

smerte

(reduserer stivhet og hevelse) 



NSAIDs

NB! Ikke bland flere av disse sammen!



2. NSAIDs uønskede effekter

• Sure oppstøt, sår på spiserør, magesår

• Uegnet ved nyreproblemer eller hjertesvikt

• Blodtrykk kan påvirkes 

• Hjerte- og karsykdom risiko

• Kan utløse astmaanfall

• Risiko for interaksjon med andre medisiner 

(obs ”blodfortynnende”, litium)

• Eldre pasienter er utsatte



Prinsipper for bruk av smertestillende og 

betennelsesdempende :

• Kontinuerlig eller ved behov (dvs korte 

perioder på noen dager/uke)

• Bruke laveste effektive dose

Betennelsesdempende/smertestillende

Praktiske råd



3. KORTISON PREPARATER (steroider)

• Kraftig betennelsesdempende

• Gir redusert sykdomsfølelse

• Rask effekt

Prednisolon tabletter tas til frokost (morgen)

Nedtrapping av dose i samarbeid med legen

Behandlingen må ikke avsluttes brått uten etter 

avtale med lege

Injeksjon i ledd             mindre påvirkning av hele 
kroppen



Kortison-preparater - bivirkninger

Avh. av dose og varighet

• Benskjørhet 

Tilskudd av kalk (kalsium)                                          

og vitamin D

• Vektøkning

obs kosthold

• Blåmerker –

pleie huden med                                            

fuktighetskrem

• Blodsukker kan øke

obs ved diabetes



4. ”SYKDOMS-MODIFISERENDE” LEGEMIDLER

(heretter kalt DMARDs)

Sykdomsmodifiserende = 

Demper og bremser selve sykdommen, 

ikke bare plagene

• Evne til å redusere sykdomsaktivitet, 

bremse leddødeleggelse

• Syntetiske og biologiske



Arava.

Kilde: PubChem

Kilde: www.wikipedia.org (infliksimab).

4. DMARDs



Syntetiske DMARDs

Tabletter:

▪Methotrexate

▪Salazopyrin

▪Plaquenil

▪Arava

▪Xeljanz

▪Olumiant

▪Rinvoq

▪Jyseleca

JAK-hemmere



Methotrexat tabletter og sc inj.

Tas kun en dag pr uke –

fra 10-25 mg (= 4 -10 tabletter samtidig)

Folsyre daglig for å redusere                              

uvelhet/kvalme.

Det tar tid før effekt kommer

Blodprøver

Revma-doser = lavdoser  →

celledempende versus cellegift



Hvis annen behandling                   

ikke fører frem...

Biologiske 

DMARDs



Biologiske DMARDs

Sprøyter/penn settes selv

Hyrimoz/Humira, Enbrel/Benepali, Simponi, 

Orencia, Cimzia, RoActemra og fler

På sykehus som infusjon:

 Inflectra / Remsima / Remicade/                       
Flixabi/Zessly

RoActemra

Orencia

MabThera / Rixathon

Kombineres ofte med Methotrexate



Biologiske DMARDs

• Ulikt doseringsopplegg

• Blodprøvekontroller jevnlig (gjelder alle DMARDs)

• Obs infeksjoner, tegn på infeksjon?

• Pasientene oppfordres til å kontakte           
fastlege ved infeksjon, evt. pause

• Kjølevarer – krever planlegging ved                    
transport og oppbevaring



Nasjonale pasient-informasjonsark 

om revma legemidler

Samarbeid mellom revmatologer, farmasøyter 

og pasientforeninger 

Gå til: www.legeforeningen.no/nrf

Velg: Pasient informasjon, Velg:  Medikamenter



«Ta med hjem budskap»

• Paracetamol kan tas av de fleste

• NSAIDs mot smerte og betennelse. Unngå        

å kombinere NSAIDs.  Passer ikke for alle 

(alder, nyre/hjerte/mage/tarm, interaksjoner)

• Kortisontabletter – forebygge benskjørhet,                  

beskytte mage/tarm? Smøre huden.

• DMARDs – kan ta tid før effekt. Blodprøver må 

følges opp         

• Methotrexate - husk bare én gang i uka!

• Biologiske legemidler - kontakt lege v/infeksjon. 

Kostbare kjølevarer. 


