Gode råd om morfin og trafik
Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til
at køre bil. Morfin og morfinlignende medicin er trafikfarlig medicin, fordi den kan nedsætte din reaktionsevne, din koncentration og din muskelkoordination.
Det vil sige, at det er mindst lige så farligt at køre bil,
når man har taget morfin, som hvis man har drukket
alkohol.
Påvirkningen i de første par uger af en behandling
svarer til en alkoholpromille på 0,6-1,2. Det kan give
farlige situationer i trafikken, og du kan blive dømt efter færdselsloven, hvis medicinen påvirker din evne til
at køre bil.
Du bør derfor være opmærksom på, hvornår du må
sætte dig bag rattet i din bil. Det samme gælder motorcykel, cykel og arbejde med farlige maskiner.

Man kan dog straffes for overtrædelse af føreevnekriteriet og kørefejl i tilfælde af fx usikker kørsel og færdselsuheld. Politiet kan forlange, at du giver en blodprøve, og Retslægerådet kan vurdere, om sagen skal
retsforfølges ved domstolene.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Du må ikke køre bil under disse forhold
Kør ikke bil, hvis:


du starter i behandling med morfin



du tager korttidsvirkende morfin



du får øget din dosis af langtidsvirkende morfin



du drikker alkohol – selv et enkelt glas vin eller øl
forstærker effekten af medicinen



den sløvende virkning er kraftig



du føler dig søvnig, sløv, træt, utilpas eller svimmel.

Trafikfarlig medicin er fx:










Morfin
Oxynorm®
Tramadol
Metadon
Fentanyl
Contalgin®
Oxycontin®
Kodein
Ketogan®

Du må gerne køre bil i stabil langtidsbehandling
Du må gerne køre bil, hvis du er i en stabil behandling med langtidsvirkende morfin og har været det i
mere end 14 dage. Se ovennævnte forbehold.
Anden trafikfarlig medicin
Vær opmærksom på medicin med rød advarselstrekant. Det signalerer, at medicinen er trafikfarlig. Tal
med lægen, hvis du er i tvivl.

KONTAKT OG MERE VIDEN
BEHANDLING MED LANGTIDSVIRKENDE
MORFIN
Hvis du er i stabil og velreguleret behandling med
langtidsvirkende morfin, er din evne til at køre i bil kun
ganske let påvirket. Færdselsloven tager højde for
dette, og det er tilladt at føre motorkøretøj under påvirkning af medicin ordineret af en læge, hvis man er i
stand til at gøre det på fuldt betryggende vis.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 64 14 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Onkologisk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk
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