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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 Jurnista 
  
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 

 
4 mg 
Hver depottablet indeholder 4,36 mg og frigiver 4 mg hydromorphonhydrochlorid, svaren-
de til 3,56 mg hydromorphon. 
 
8 mg 
Hver depottablet indeholder 8,72 mg og frigiver 8 mg hydromorphonhydrochlorid, svaren-
de til 7,12 mg hydromorphon. 
 
16 mg 
Hver depottablet indeholder 16,35 mg og frigiver 16 mg hydromorphonhydrochlorid, sva-
rende til 14,24 mg hydromorphon. 
 
32 mg 
Hver depottablet indeholder og frigiver 32,00 mg hydromorphonhydrochlorid, svarende til 
28,48 mg hydromorphon. 
 
64 mg 
Hver depottablet indeholder og frigiver 64,00 mg hydromorphonhydrochlorid, svarende til 
56,96 mg hydromorphon. 
 
Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på 
Hver 4 mg tablet indeholder 0,01 mg lactose og 8,19 mg natrium. 
Hver 8 mg tablet indeholder 4,15 mg lactose og 7,02 mg natrium. 
Hver 16 mg tablet indeholder 6,47 mg lactose og 15,21 mg natrium. 
Hver 32 mg tablet indeholder 9,52 mg lactose og 14,04 mg natrium. 
Hver 64 mg tablet indeholder 7,63 mg lactose og 18,72 mg natrium. 
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Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 Depottabletter 

 
4 mg 
Lys beige, rund, bikonveks tablet med "HM 4" trykt med sort blæk på den ene side. 
 
8 mg 
Rød, rund, bikonveks tablet med "HM 8" trykt med sort blæk på den ene side. 
 
16 mg 
Gul, rund, bikonveks tablet med "HM 16" trykt med sort blæk på den ene side. 
 
32 mg 
Hvid, rund, bikonveks tablet med "HM 32" trykt med sort blæk på den ene side. 
 
64 mg 
Blå, rund, bikonveks tablet med "HM 64" trykt med sort blæk på den ene side. 

 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 

 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 Behandling af stærke smerter hos voksne. 
 
4.2 Dosering og administration 

 
Dosering 
Som med andre opioidanalgetika er en grundig vurdering af patienten forudsætningen for 
en sikker og effektiv behandling med Jurnista af patienter med smerter. Valg af dosering 
afhænger af smertens karakter samt patientens øvrige medicinske status. Grundet det ob-
serverede individuelle respons på opioider anbefales det, at patienter starter med en kon-
servativ dosis opioid terapi, som titreres til et passende analgetisk niveau med et accepta-
belt bivirkningsniveau.  
Den laveste effektive dosis bør anvendes i den kortest mulige periode (se Ophør af be-
handling). 
Som med andre stærke opioider bør der overvejes passende profylakse mod kendte bivirk-
ninger (f.eks. forstoppelse). 
 
Jurnista må højst tages en gang hver 24. time. 
 
Patienter, som aktuelt ikke rutinemæssigt får opioider 
 
Indledning af behandlingen 
Initial døgndosis af Jurnista bør til de fleste patienter være 8 mg, der tages hver 24. time, 
og den bør ikke overstige 8 mg. Nogle patienter kan have gavn af en initial titreringsdosis 
på 4 mg, der tages en gang hver 24. time for at forbedre tolerabiliteten.  
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Titrering og vedligeholdelse 
Efter indledning af behandlingen kan der opstå behov for at justere dosis, så patienten op-
når den bedst mulige balance mellem smertelindring og bivirkninger. Dosis kan om nød-
vendigt optitreres med intervaller på 4 eller 8 mg afhængig af respons og behov for supple-
rende analgetika. OBS! Doseringen bør ikke titreres hyppigere end hver fjerde dosis (f.eks. 
hvis den første dosis gives på en mandag, så må dosis ikke øges tidligere end den fjerde 
dosis, på torsdagen) (nærmere oplysninger fremgår af Individuel dosering og vedligehol-
delsesterapi). 
 
Da det kan tage længere tid at titrere en patient til passende analgesi med et opioidpræparat 
med modificeret udløsning, kan det være tilrådeligt at begynde behandlingen med en kon-
ventionel hydromorphontablet (f.eks. hydromorphon eller morfin tabletter med øjeblikkelig 
frigørelse) og senere konvertere til den passende totale døgndosis Jurnista. Til omregning 
benyttes omregningstabellen. 
 
Patienter, som aktuelt får opioider regelmæssigt 
For patienter, som aktuelt anvender opioidanalgetika, bør den indledende dosis Jurnista ba-
seres på den tidligere daglige opioiddosis ifølge standardiseret ækvianalgesi. For andre 
opioider end morphin skal den ækvivalente totale daglige dosis morphin først estimeres, 
hvorefter den ækvivalente totale daglige dosis Jurnista skal beregnes ud fra nedenstående 
tabel. 

 
Omregningstabel: 
Multiplikationsfaktorer til omregning af døgndosis tidligere opioid til døgndosis 
Jurnista (mg/døgn tidligere opioid x faktor = mg/døgn Jurnista) 
 
Tidligere opioid Tidligere opioid, peroralt 

(faktor) 
Tidligere opioid, parenteralt 
(faktor) 

Morphin 0,2 0,6 
Hydromorphon 1 4 

 
Det er ikke sandsynligt, at et fast omregningsforhold er tilfredsstillende for alle patienter på 
grund af individuel variation og forskelle mellem formuleringerne. Derfor tilrådes det at 
omregning til den anbefalede initialdosis af Jurnista følges af tæt monitorering af den en-
kelte patient og titrering. 
 
Doseringerne skal rundes ned til nærmeste tilgængelige dosis Jurnista med intervaller på 4 
mg (4, 8, 16, 32, 64 mg tabletter) i henhold til den kliniske indikation. 
 
Når behandling med Jurnista indledes, skal alle andre opioidanalgetika fordelt over hele 
døgnet seponeres. 
 
Jurnista kan anvendes sikkert sammen med sædvanlige doser non-opioidanalgetika og ad-
juvanser. 
 
Supplerende analgetika 
Ud over behandling med Jurnista en gang daglig kan der til alle patienter med kroniske 
smerter gives supplerende medicin i form af præparater med konventionel udløsning (f.eks. 
hydromorphon tabletter med øjeblikkelig frigivelse eller morphin tabletter med øjeblikke-
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lig frigivelse) til kontrol af gennembrudssmerter. Til omregning benyttes omregningstabel-
len. Individuelle supplerende doser hydromorphon tabletter med øjeblikkelig frigivelse el-
ler morphin tabletter med øjeblikkelig frigivelse må generelt ikke overstige 10-25 % af 
døgndosis Jurnista (se nedenstående tabel). 

 
Anbefalet startdosis af supplerende nødmedicin 
Jurnista, 
daglig dosering (mg) 

Hydromorphon tabletter med 
konventionel udløsning 
Tabletstyrke (mg) pr. dosis 

Morphin tabletter med kon-
ventionel udløsning 

4 - 5 
8 2 10 
16 2 10-15 
32 4 20-30 
64 8 40-60 

 
Individuel dosering og vedligeholdelsesterapi 
Efter indledning af behandling med Jurnista kan dosisjustering være nødvendig, for at pati-
enten kan opnå en optimal balance mellem smertelindring og opioidrelaterede bivirknin-
ger. 
 
Hvis smerterne tiltager eller analgesien er utilstrækkelig, kan det være nødvendigt at øge 
doseringen gradvist. For at stabilisere effekten af en dosisændring bør doseringen ikke 
øges hyppigere end hver fjerde dosis (f.eks. hvis den første dosis gives på en mandag, så 
må dosis ikke øges tidligere end den fjerde dosis, på torsdagen). Som rettesnor kan en do-
sisændring på 25-100 % af den aktuelle døgndosis Jurnista overvejes for hvert enkelt trin i 
titreringen. 
 
Når patienterne er stabiliseret på Jurnista med dosering en gang daglig, kan dosis oprethol-
des, så længe der er behov for smertelindring. Det bør løbende vurderes, om der fortsat er 
behov for opioidterapi døgnet rundt eller for at justere behandlingen. 
 
Glemt dosis 
Hvis patienten ikke har taget den regelmæssigt planlagte dosis Jurnista, bør patienten in-
strueres om at tage den næste dosis med det samme og påbegynde et nyt 24-timers regime. 
 
Ophør af behandling 
Hos patienter, som er fysisk afhængige af opioider og som daglig får administration af hy-
dromorphon, vil pludselig afbrydelse af behandlingen med Jurnista resultere i abstinens-
syndrom ("medicinseponering"). Det er blevet rapporteret, at hurtig seponering af opioid-
analgetika hos patienter, som er fysisk afhængige af opioider, har medført alvorlige absti-
nenssymptomer og ukontrolleret smerte (se pkt. 4.4). Hvis ophør af behandling med Jurni-
sta er indiceret, bør patienterne derfor have deres Jurnista dosis reduceret med 50 % hver 
anden dag, indtil den lavest mulige dosis er nået, på hvilket tidspunkt behandlingen kan 
ophøre sikkert. Hvis der opstår tegn på abstinenser, bør nedtrapning stoppes. Dosis bør 
øges lidt indtil tegn og symptomer på opioid medicinseponering forsvinder. Nedtrapningen 
skal så begynde igen, men med længere perioder mellem hver reduktion i hydromorphon-
dosis, eller før konvertering til ækvianalgetisk dosis af et andet opioid for at fortsætte ned-
trapningen. 
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Anvendelse til ældre 
Den medicinske status af ældre patienter er ofte kompleks. Derfor skal behandling med 
hydromorphon påbegyndes med stor forsigtighed og med reduceret startdosis (se pkt. 5.2). 
 
Nedsat nyrefunktion 
Efter indgift af hydromorphontabletter med konventionel udløsning som enkeltdosis blev 
følgende observeret i kliniske forsøg: 
• Hos patienter med moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 40-60 ml/min) var ek-

sponeringen (plasma AUC) til hydromorphon ca. 2 gange højere end hos personer med 
normal nyrefunktion, og eliminationshalveringstiden var uændret. 

• Hos patienter med svær nyreinsufficiens (kretaininclearance < 30 ml/min) var ekspo-
neringen (plasma AUC) til hydromorphon ca. 4 gange større end hos personer med 
normal nyrefunktion, og eliminationshalveringstiden var 3 gange længere.  

 
Patienter med moderat nyreinsufficiens bør derfor starte på en reduceret dosis og overvå-
ges nøje under titrering af dosis. Hos patienter med svær nyreinsufficiens bør et længere 
dosisinterval også overvejes, og disse patienter bør desuden monitoreres under vedligehol-
delsesterapi. 
 
Nedsat leverfunktion 
Efter indgift af en enkelt dosis hydromorphontabletter til umiddelbar udløsning, blev føl-
gende resultater observeret i kliniske studier: 
• Hos patienter med moderat leverinsufficiens (scoring 7-9 på Pugh-Child skalaen) var 

både eksponering (plasma AUC) og maksimale plasmakoncentrationer af hydromrop-
hon ca. 4 gange højere sammenlignet med raske kontroller, og eliminationshastighe-
den var uændret. 

 
Derfor bør patienter med moderat nedsat leverfunktion påbegyndes på en reduceret dosis 
og overvåges nøje under dosistitrering. 
 
Pædiatrisk population 
Jurnistas sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke påvist. Der foreligger 
ingen data. Jurnista anbefales ikke til brug i denne population.  
 
Administration 
Patienterne bør vejledes om, at Jurnista skal synkes hele med et glas vand og tages på om-
trent samme tidspunkt hver dag, samt at tabletten aldrig må tygges, deles eller knuses. Jur-
nista kan tages med eller uden mad (se pkt. 5.2). 

 
4.3 Kontraindikationer 

• Overfølsomhed over for hydromorphon eller over for et eller flere af hjælpestofferne an-
ført i pkt. 6.1. 

• Patienter, som har gennemgået kirurgiske indgreb og/eller har tilgrundliggende sygdom, 
der kan medføre forsnævring af mave-tarm-kanalen eller tarmslyng eller gastrointestinal 
obstruktion. 

• Behandling af akutte eller postoperative smerter. 
• Patienter med stærkt nedsat leverfunktion. 
• Patienter med respirationsinsufficiens. 
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• Patienter med akutte mavesmerter af ukendt årsag. 
• Patienter med status astmaticus. 
• Samtidig behandling med monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) eller mindre 

end 14 dage efter ophørt behandling med disse (se pkt. 4.5). 
• Patienter i behandling med buprenorphin, nabutin eller pentazocin (se pkt. 4.5). 
• Patienter i koma. 
• I forbindelse med fødsel. 

 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 

Hypotension 
Analgetika af opioidgruppen, inklusiv hydromorphon, kan give alvorligt blodtryksfald hos 
patienter, hvis evne til at opretholde blodtrykket er forringet af reduceret blodvolumen eller 
lignende omstændigheder, som ved anvendelse af lægemidler som phenothiaziner eller ved 
general anæstesi (se pkt. 4.5). 
 
Paralytisk ileus 
Jurnista bør ikke anvendes ved patienter med risiko for paralytisk ileus. Hvis der under en 
behandling med Jurnista er mistanke om, at der opstår paralytisk ileus, bør behandlingen 
stoppes. 
 
Brug før operation 
I tilfælde med planlagt chordotomi eller anden smertelindrende behandling, bør patienter 
ikke behandles med Jurnista inden for 24 timer efter operationen. Derefter bør en ny dosis 
beregnes efter den ændrede smertesituation, hvis yderligere behandling anses for nødven-
dig. 
 
Nedsat respiration 
Respirationsdepression er den største risiko ved opioide præparater, men forekommer hyp-
pigst ved overdosering, hos ældre, hos svagelige samt hos personer med lidelser ledsaget af 
hypoksi eller hyperkapni, hvor selv moderate doser kan medføre alvorligt nedsat respirati-
on. Ligesom alle andre opioider skal Jurnista anvendes med stor forsigtighed hos patienter 
med væsentligt nedsat respirationsreserve eller aktuel respirationsdepression samt hos pati-
enter med kroniske obstruktive lungelidelser. Stærke smerter modvirker opioiders respira-
tionsdepressive virkning. Såfremt smerterne aftager pludseligt, kan denne virkning dog 
hurtigt manifestere sig. Patienter, for hvem der er planlagt regionalanæstesi eller anden af-
brydelse af smertebehandling, må ikke indtage Jurnista inden for 24 timer af den planlagte 
behandling.  
 
Opioider kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser som for eksempel søvn-
apnøsyndromer (herunder central søvnapnø [CSA]) og hypoxi (herunder søvnrelateret hy-
poxi) (se pkt. 4.8). Brug af opioider øger risikoen for CSA på en dosisafhængig måde. Der-
for skal patienterne løbende vurderes for, om der opstår ny søvnapnø, eller om en eksiste-
rende søvnapnø forværres. Det skal overvejes at reducere eller stoppe opioidbehandlingen 
hos disse patienter, hvis det findes hensigtsmæssigt, ved brug af bedste praksis for ned-
trapning af opioider (se pkt. 4.2). 
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Hæmmere af centralnervesystemet (CNS), herunder alkohol og visse narkotiske lægemidler 
Indtagelse af alkohol ved samtidig brug af Jurnista kan øge bivirkningerne af Jurnista, derfor 
skal samtidig brug undgås. Samtidig brug af Jurnista med CNS-hæmmere, herunder benzodi-
azepiner, alkohol og visse narkotiske lægemidler, kan øge de CNS-hæmmende effekter ufor-
holdsmæssigt, såsom dyb sedation, respirationsdepression, koma og død. Hvis det er klinisk 
nødvendigt med samtidig brug af Jurnista og CNS-hæmmere, skal den laveste effektive dosis 
ordineres i kortest mulig behandlingstid for begge substanser, og patienterne bør følges nøje 
for tegn på respirationsdepression og sedation (se pkt. 4.5). 
 
Kranietraume og forhøjet intrakranielt tryk 
Opioiders respirationsdepressive virkning med kuldioxidretention og sekundær forhøjelse 
af cerebrospinalvæsketryk kan blive markant forstærket i tilfælde af kranietraume eller 
forhøjet intrakranielt tryk. Opioider fremkalder virkninger, som kan skjule neorologiske 
tegn på yderligere forhøjet intrakranielt tryk hos patienter med kranietraumer. I sådanne til-
fælde må Jurnista kun anvendes på absolut indikation og i så fald med yderste forsigtighed. 
 
Mave-tarm-kanal og anden glat muskulatur 
Ligesom andre opioider nedsætter hydromorphon motiliteten i mave-tarmkanalen forbun-
det med øget tonus i glat muskulatur. Obstipation er en almindelig bivirkning ved behand-
ling med opioider. Patienter bør oplyses om forholdsregler mod obstipation, og brug af 
profylaktisk laksantia bør overvejes. Ekstra opmærksomhed skal gives til patienter med 
kronisk obstipation. 
 
Kliniske forhold eller lægemidler der kan forårsage en pludselig og signifikant forkortelse 
af den gastrointestinale transittid, kan resultere i en reduktion af hydromorphons absorption 
efter administration af Jurnista. 
Dette kan potentielt resultere i seponeringssymptomer hos patienter der er fysisk afhængi-
ge af opioder. 
 
Indgift af opioider kan vanskeliggøre diagnosticering eller tilsløre det kliniske forløb af 
abdominalia acuta. Det er derfor vigtigt at sikre, at patienten ikke lider af intestinal afluk-
ning, specielt ileus eller lignende, før behandlingen påbegyndes. Hydromorphon kan også 
medføre forhøjet tryk i galdevejene som følge af spasme i Sphincter Oddi. Der skal derfor 
udvises forsigtighed ved indgift af Jurnista til patienter med inflammatoriske eller obstruk-
tive tarmlidelser, akut pancreatitis sekundært til sygdom i galdevejene samt til patienter, 
som skal have foretaget galdeoperation. 
 
Jurnista-tabletten er ikke-deformerbar og ændrer ikke væsentlig form i mave-tarmkanalen. 
Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret om symptomer på forstoppelse hos patienter 
med kendte forsnævringer i forbindelse med indtagelse af lægemidler i ikke-derformerbare 
formuleringer med kontrolleret udløsning (se pkt. 4.3). 
 
Patienterne skal have besked om, at det ikke er alarmerende, hvis de observerer noget, der 
ligner Jurnista i afføringen, da det blot er den uopløselige skal. 
 
Patienter med særlig risiko 
Ligesom alle andre opioidanalgetika skal Jurnista indgives med forsigtighed og i reducere-
de doser hos patienter med nyreinsufficiens eller mild til moderat leverinsufficiens, adre-
nokortikal insufficiens, myxødem, hypothyroidisme, prostatahypertrofi eller urethrastrik-
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tur. Der skal ligeledes udvises forsigtighed ved indgift af Jurnista til patienter med central-
nervesystem (CNS) depression, rygradskrumning, toksisk psykose, akut alkoholisme, deli-
rium tremens eller kramper. 
 
Anvendelse til ældre 
Ældre patienter er mere følsomme for CNS-bivirkninger (konfusion) og forstyrrelser i ma-
ve-tarmkanalen og fysiologisk reduktion af nyrefunktionen. Derfor skal der udvises øget 
opmærksomhed for disse patienter, og startdosis skal reduceres. Samtidig indgift af andre 
lægemidler, specielt tricykliske antidepressive midler, forøger risikoen for konfusion og 
obstipation. Lidelser i prostata og urinvejene ses ofte hos ældre. Dette medvirker til at for-
øge risikoen for urinretention. Disse forhold understreger, at det er nødvendigt at anvende 
Jurnista med forsigtighed til ældre, men ikke at man undlader at behandle ældre med opio-
ider. 
 
Medicinafhængighed og stofmisbrug  
Fysisk afhængighed er en tilstand af tilpasning, der er manifesteret ved et opioid specifikt 
tilbagetrækningssyndrom, der kan forekomme ved brat ophør, hurtig dosisreduktion, fal-
dende niveau af lægemiddel i blodet og/eller administration af en antagonist. 
 
Generelt bør opioider ikke afbrydes brat (se pkt. 4.2). 
 
Jurnista må ikke seponeres pludseligt hos patienter, der er fysisk afhængige af opioider. 
Det er blevet rapporteret, at hurtig nedtrapning af Jurnista hos patienter, som er fysisk af-
hængige af opioider, kan føre til alvorlige abstinenssymptomer og ukontrolleret smerte (se 
pkt. 4.2). 
 
Jurnista skal anvendes med forsigtighed hos patienter med alkoholisme og anden af-
hængighed af lægemidler som følge af den høje frekvens af opioidtolerance og psykisk af-
hængighed, der er observeret hos disse patienter. Ved parenteralt misbrug kan tablet-
hjælpestofferne forårsage letale komplikationer. 
 
Ved længerevarende brug af opioider, inklusive Jurnista, må udvikling af tolerance og fy-
sisk afhængighed forventes. Der er øget risiko for dette, hvis patienten eller dennes familie 
har stofmisbrug (herunder misbrug eller afhængighed af lægemidler eller alkohol) eller 
psykiske lidelser (f.eks. svær depression) i anamnesen. 
 
Forsætligt misbrug af Jurnista kan forekomme ligesom for andre opioider og er kendeteg-
net ved adfærdsændringer, som ikke ses hos patienter, der får korrekt smertebehandling 
med Jurnista. Udvikling af psykologisk afhængighed eller addiktiv effekt menes kun at fo-
rekomme hos personer, som er predisponeret på en eller anden måde, og er ikke et normalt 
eller forventet respons på korrekt anvendelse af opioider til smertebehandling. Selv om pa-
tienten har misbrugt opioider tidligere, kan hydromorphon eller opioider stadig være indi-
ceret i behandlingen af stærke smerter hos patienten. Et krav om øget dosis kan have pato-
logiske årsager og bør evalueres. I de fleste tilfælde afspejler kravet et virkeligt behov for 
smertelindring og bør ikke misfortolkes som uhensigtsmæssig anvendelse af medicinen. 
 
Selv hvis doseringen er høj, betyder en stigning i dosis ikke en udvikling af tolerance. 
 
Brug af hydromorphon i forbindelse med sport vil medføre diskvalifikation. Hydro-
morphon kan give positivt resultat i anti-dopingtest. 
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Opioidinduceret hyperalgesi 
Opioidinduceret hyperalgesi (OIH) er en stigning i smerteopfattelsen til trods for stabil el-
ler øget opioideksponering. Det adskiller sig fra toleranse, som er et behov for stigende 
opioiddoser for at opnå den samme analgetiske virkning. Ved mistanke om OIH skal opio-
idet dosisreduceres eller udtrappes, om muligt (pkt. 4.2). 
 
Hjælpestoffer i Jurnista depottabletter 
Indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total 
lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption. 
 
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. depottablet, dvs. det 
er i det væsentlige natriumfrit. 

 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 

MAO-hæmmere 
MAO-hæmmere kan forårsage CNS-ekscitation eller depression, hypotension eller hyper-
tension ved samtidig indgift af opioider. Jurnista er kontraindiceret til patienter i behand-
ling med MAO-hæmmere (se pkt. 4.3). 
 
Morfin agonister/antagonister 
Samtidig indgift af hydromorfon og morfin agonist/antagonist (buprenorphin, nalbupren, 
petazocin) kan give reduktion i den analgetiske effekt ved kompetitativ blokering af recep-
torerne, hvilket vil give risiko for abstinenssymptomer. Derfor er denne kombination kon-
traindiceret (se pkt. 4.3). 
 
CNS depressiva, inklusive alkohol og visse narkotiske stoffer 
Alkohol kan øge den farmakodynamiske virkning af Jurnista; samtidig anvendelse bør 
undgås. Samtidig brug af Jurnista og CNS-depressiva, såsom benzodiazepiner og andre 
hypnotika/sedativer, generelle anæstetika, antipsykotika, alkohol og visse narkotiske læ-
gemidler, kan uforholdsmæssigt øge de CNS depressive virkninger og respirationsdepres-
sion. Ydermere kan der forekomme hypotension, kraftig sedation, koma eller død. Når 
denne kombination er indiceret, skal doseringen af et eller begge midler reduceres. 
 
Muskelafslappende midler 
Ligesom andre opioider kan Jurnista forstærke muskelafslappende midlers neuromuskulæ-
re blokerende effekt og forårsage øget respirationsdepression. 

 
4.6 Fertilitet, graviditet og amning 

 
Fertilitet 
Effekten af hydromorfon på human fertilitet er ikke blevet evalueret. 
 
Graviditet 
Der foreligger ingen data om eksponerede graviditeter. Selvom der i dyreforsøg ikke er ob-
serveret nogen teratogen virkning (se pkt. 5.3), er der dog observeret forplantningstoksici-
tet. Hydromorphon har vist sig at passere placenta hos forsøgsdyr. Den mulige risiko for 
mennesker ved brug af opioider under graviditet er ukendt. 
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Jurnista bør ikke anvendes under graviditet og fødsel på grund af nedsat uterin kontraktili-
tet og risiko for neonatal respirationsdepression. Langvarig brug af hydromorphon under 
graviditet kan resultere i neonatalt abstinenssyndrom.  
 
Amning 
Der er i kliniske forsøg påvist lave koncentrationer af hydromorphon og andre opioidanal-
getika i human brystmælk. Prækliniske forsøg har vist, at hydromorphon kan påvises i 
mælk fra diegivende rotter. Jurnista bør ikke anvendes under amning. 
 

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner 
Mærkning. 
Jurnista kan have en stor indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 
Dette kan især forekomme ved behandlingsstart, efter en dosisstigning eller ændring af 
præparat. 

 
4.8 Bivirkninger 

 
Sammendrag af sikkerhedsprofilen 
I kliniske forsøg med Jurnista (n = 2340) var de hyppigst rapporterede bivirkninger obsti-
pation (32 %), kvalme (29 %) og opkastning (14 %). De kan normalt behandles ved dosis-
reduktion, laksantia (se pkt. 4.2 og pkt. 4.4) eller antiemetika efter behov. 
Somnolens, svimmelhed, hovedpine og asteni blev rapporteret af mellem 11 % og 16 % af 
patienterne. 
 
Respiratorisk depression blev rapporteret hos ca. 0,1 % af patienterne. 
 
Tabel over bivirkninger 
Nedenstående tabel viser de bivirkninger, der er observeret under kliniske forsøg og erfa-
ringer med Jurnista efter markedsføring. 

 
Systemorgan-
klasse 

Bivirkning 

 Hyppighed 

 

Meget almin-
delig 
(≥ 1/10) 

Almindelig 
(≥1/100 til 
<1/10) 

Ikke alminde-
lig 
(≥1/1000 til 
<1/100) 

Sjælden  
(≥ 1/10.000 til 
<1/1.000) 

Meget sjælden 
(<1/10.000) 

Ikke kendt 
(kan ikke 
estimeres ud 
fra forhån-
denværende 
data) 

Infektioner og 
parasitære syg-
domme 

 Gastroenteri-
tis 

Divertikulitis    

Immunsystemet   Hypersensiti-
vitet 

   

Det endokrine 
system 

   Hypogona-
disme 

  

Metabolisme og 
ernæring 

 Dehydrering, 
nedsat appe-
tit 

Væskeretenti-
on, øget appe-
tit 

Hyperurikæmi   

Psykiske lidel-
ser 

 Hallucinatio-
ner, konfusi-

Panikanfald, 
paranoia, 

Aggression   
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Systemorgan-
klasse 

Bivirkning 

 Hyppighed 

 

Meget almin-
delig 
(≥ 1/10) 

Almindelig 
(≥1/100 til 
<1/10) 

Ikke alminde-
lig 
(≥1/1000 til 
<1/100) 

Sjælden  
(≥ 1/10.000 til 
<1/1.000) 

Meget sjælden 
(<1/10.000) 

Ikke kendt 
(kan ikke 
estimeres ud 
fra forhån-
denværende 
data) 

on, depressi-
on, angst, 
ændret stem-
ningsleje, 
nervøsitet, 
rastløshed, 
søvnløshed, 
unormale 
drømme 

sløvhed, dys-
fori, eufori, 
nedsat libido, 
søvnforstyr-
relser  

Nervesystemet Somnolens, 
svimmelhed, 
hovedpine 

Sedation, 
nedsat hu-
kommelse, 
tremor, 
paræstesi, 
hypoæstesi 

Encefalopati, 
nedsat be-
vidstheds-
niveau, syn-
kope, balance-
forstyrrelser, 
opmærksom-
hedsforstyrrel-
se, dyskinesi, 
dysartri, hype-
ræstesi, unor-
mal koordine-
ringsevne, 
myoclonus, 
gråd, smags-
forstyrrelser 

Krampe, psy-
komotorisk 
hyperaktivitet, 
kognitive for-
styrrelser, 
hyperrefleksi 

 Søvnapnø-
syndrom 

Øjne  Sløret syn Diplopi, tørre 
øjne 

Miosis   

Øre og labyrint  Vertigo Tinnitus    

Hjerte   Takykardi, 
ekstrasystoler 
hjertebanken 

Bradykardi   

Vaskulære syg-
domme 

 Hypertensi-
on, blussen 

Hypotension    

Luftveje, thorax 
og mediastinum 

 Dyspnø Åndedræts 
depression 
åndedrætsbe-
svær, bron-
kospasmer, 
hypoksi, næ-
seflåd 

Hyperventila-
tion, nysen 

  

Mave-tarm-
kanalen 

Forstoppelse, 
kvalme, op-
kastning 

Diarré, ma-
vesmerter, 
dyspepsi, 

Divertikel, 
intestinal ob-
struktion, 

Tyktarmperfo-
ration, ileus, 
analfissur, 
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Systemorgan-
klasse 

Bivirkning 

 Hyppighed 

 

Meget almin-
delig 
(≥ 1/10) 

Almindelig 
(≥1/100 til 
<1/10) 

Ikke alminde-
lig 
(≥1/1000 til 
<1/100) 

Sjælden  
(≥ 1/10.000 til 
<1/1.000) 

Meget sjælden 
(<1/10.000) 

Ikke kendt 
(kan ikke 
estimeres ud 
fra forhån-
denværende 
data) 

esophagal 
reflux for-
værret, 
mundtørhed 

motilitetsfor-
styrrelser i 
mave-
tarmkanalen, 
abdominal 
udspiling, 
synkebesvær, 
hæmorider, 
hæmatokesi, 
unormal affø-
ring, luftaf-
gang fra tar-
men, opstød 

nedsat gastrisk 
tømning, duo-
denitis, smer-
ter ved affø-
ring, bezoar 

Hud og subku-
tane væv 

 Hyperhid-
rose, pruri-
tus, udslæt  

Angioødem, 
urticaria, eryt-
hem 

Brændende 
fornemmelse i 
huden 

  

Knogler, led, 
muskler og 
bindevæv 

 Ledsmerter, 
muskelsmer-
ter, rygsmer-
ter, smerter i 
ekstremiteter 
muskelkram-
per 

    

Nyrer og urin-
veje 

 Dysuri Urinretention, 
Igangsæt-
ningsbesvær 
ved vandlad-
ning, pollaki-
suri vandlad-
ningsforstyr-
relser 

   

Det reprodukti-
ve system og 
mammae 

  Erektil dys-
funktion, sek-
suel dysfunk-
tion 

   

Almene symp-
tomer og reak-
tioner på admi-
nistrationsstedet 

Asteni Medicinse-
ponerings-
syndrom, 
ødem, pyrek-
si, kuldery-
stelser, ube-
hag i brystet, 
smerter 

Influenzalig-
nende syg-
dom, gangbe-
svær, nervøsi-
tet, følelse af 
at være unor-
mal, utilpas-
hed, følelse af 
at kropstempe-

Følelse af at 
være beruset, 
tømmermænd 
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Systemorgan-
klasse 

Bivirkning 

 Hyppighed 

 

Meget almin-
delig 
(≥ 1/10) 

Almindelig 
(≥1/100 til 
<1/10) 

Ikke alminde-
lig 
(≥1/1000 til 
<1/100) 

Sjælden  
(≥ 1/10.000 til 
<1/1.000) 

Meget sjælden 
(<1/10.000) 

Ikke kendt 
(kan ikke 
estimeres ud 
fra forhån-
denværende 
data) 

raturen ændrer 
sig 

Undersøgelser  Vægtreduk-
tion 

Nedsat blod-
kalium, forhø-
jet leverenzym 

Forhøjet blod-
amylase, ned-
sat kropstem-
peratur, nedsat 
testosteron i 
blodet 

  

Traumer, for-
giftninger og 
behandlings-
komplikationer 

 Fald, kontu-
sion 

Overdosis    

* Yderligere er følgende bivirkninger rapporteret i forbindelse med andre hydromorfonhydrochlo-
ridformuleringer: afhængighed, lægemiddeltolerance og galdekolik. 

 
Der er i litteraturen rapporteret om følgende bivirkninger med ukendt hyppighed: respirati-
onssvigt, delirium, og amenorrhea. 
 
Respirationsdepression 
Respirationsdepression kan forekomme hyppigere hos visse patientgrupper (se pkt. 4.4). 
 
Indberetning af formodede bivirkninger 
Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det mulig-
gør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner an-
modes om at indberette alle formodede bivirkninger via: 
 
Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1 
DK-2300 København S 
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 
4.9 Overdosering 

Overdosering af Jurnista kendetegnes ved respirationsdepression, sløvhed progredierende 
til stupor og koma, muskelslaphed, kold hud, pupilkontraktion og til tider takykardi og hy-
potension. Ved kraftig overdosering kan der opstå apnø, kredsløbskollaps, hjertestop og 
dødsfald.  
 
Behandling af overdosering bør primært fokusere på retablering af respiration ved at holde 
luftvejene åbne og indlede assisteret eller styret ventilation. Understøttende behandling 
(oxygen, vasopressormidler) bør benyttes til kontrol af shock og lungeødem, som kan led-
sage overdosering. Hjertestop og arytmi kan kræve hjertemassage eller defibrillator. 
 

http://www.meldenbivirkning.dk/
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I tilfælde af alvorlig overdosering, bør specifik modgift såsom naloxon og nalmefen gives 
til at styre respirationsdepression (se information for den specifikke opioidantagonist for 
oplysninger om korrekt anvendelse). Effekten af naloxon er relativt kort. Derfor bør patien-
ten overvåges omhyggeligt, indtil respirationen er stabiliseret. Jurnista vil frigive hydro-
morphon i cirka 24 timer. Dette bør tages i betragtning ved fastsættelsen af behandlingen. 
Opioidantagonister bør ikke gives ved fravær af klinisk signifikant respirationsdepression, 
eller cirkulatorisk depression på grund af opioider. Opioidantagonister bør administreres 
med forsigtighed til patienter, der mistænkes for at være fysisk afhængige af hydro-
morphon, da en hurtig mindskning af den opioide effekt, herunder hydromorphon, kan ud-
løse abstinenssymptomer. 

 
4.10 Udlevering 
 A§4 (kopieringspligtigt) 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 

 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 

Farmakoterapeutisk klassifikation: Analgetika; naturlige opiumalkaloider, ATC-kode: 
N02AA03. 
 
Hydromorphon er et semisyntetisk morfinderivat. 
 
Ligesom alle andre opioidanalgetika har hydromorphon primær farmakologisk effekt på 
centralnervesystemet og glat muskulatur. Effekten beror på og moduleres ved binding til 
specifikke opioidreceptorer. Hydromorphon virker primært agonistisk på µ-receptorer med 
svag affinitet for κ-receptorer. Analgesi indtræffer som følge af hydromorphons binding til 
µ-receptorerne i centralnervesystemet. Selvom skønnene varierer (fra 2-10 gange), fore-
kommer oral hydromorphon at være ca. 5 gange så stærkt (efter vægt) som morphin, og det 
har en kortere virkning. Respirationsdepression opstår primært ved direkte virkning på 
hjernens respirationskontrolcentre. Opioider kan forårsage kvalme og opkastninger grundet 
direkte stimulering af kemoreceptorerne for emesis posteriort i medulla.  

 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 

 
Absorption 
Efter peroral indgift af en enkelt dosis Jurnista depottabletter stiger plasmakoncentratio-
nerne gradvist i løbet af 6-8 timer, og derefter bibeholdes koncentrationerne i ca. 18-24 ti-
mer efter dosering. De gennemsnitlige Tmax-værdier var ca. 13-16 timer. Dette viser, at hy-
dromorphon, som det var hensigten, udløses løbende fra denne lægemiddelform, således at 
absorption af lægemidlet gennem tarmkanalen fortsætter i ca. et døgn og derfor understøt-
ter indgift én gang daglig. Efter en enkelt dosis på 8, 16 eller 32 mg Jurnista depottabletter 
lå hydromorphons gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed mellem 22-26 %. Indtagelse 
af Jurnista samtidig med et fedtholdigt måltid påvirker ikke absorptionen af hydro-
morphon. 
 
Steady-state plasmakoncentrationer er ca. dobbelt så høje som dem, der er observeret efter 
den første dosis, og steady-state nås ved den fjerde dosis Jurnista. Der blev ikke observeret 
nogen tidsafhængig ændring i farmakokinetikken ved indgift af flere doser. Ved steady-
state opretholder Jurnista indgivet en gang daglig plasmakoncentrationer af hydromorphon 
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inden for det samme koncentrationsområde som en tablet med øjeblikkelig frigivelse ind-
givet 4 gange daglig med den samme totale daglige dosis. Jurnista mindsker de periodiske 
udsving i plasmaniveauer, der ses i forbindelse med en tablet med øjeblikkelig frigivelse. 
Graden af udsving i plasmakoncentrationer ved steady-state i løbet af et døgn (beregnet 
som (Cmax(ss) - Cmin(ss))/Cavg(ss) x 100 %) var lavere med Jurnista (83 %) sammenlignet med 
de samlede udsving med en tablet med øjeblikkelig frigivelse (147 %). Ved steady-state 
svarer AUC af hydromorphon for Jurnista til det, der er observeret for en tablet med øje-
blikkelig frigivelse. 
 
Fordeling 
Bindingen til plasmaprotein er lav (< 30 %). 
 
Biotransformation 
Metabolismen finder især sted ved omdannelse til glucuronid, og hovedmetabolitten er hy-
dromorphon-3-glucuronid, hvis tidsforløb i plasma svarer til hydromorphons. Til forskel 
fra morphin dannes der ikke 6-glucuronid. 
 
Linearitet 
Der er påvist lineær farmakokinetisk effekt ved indtagelse af tabletter med kontrolleret ud-
løsning i doser på 4-64 mg med proportionalt stigende plasmakoncentration (Cmax) i for-
hold til dosis og samlet eksponering (AUC). 
 
Ældre 
Aldersindflydelse på farmakokinetikken af hydromorphon indgivet som en enkeltdosis 
med øjeblikkelig frigivelse viste et 14 % fald i Cmax og en moderat stigning (11 %) i AUC 
hos ældre i forhold til unge personer. Der observeredes ingen forskel i Tmax. En højere føl-
somhed hos ældre personer kan ikke udelukkes. Generelt skal dosis til ældre patienter væl-
ges med forsigtighed. Normalt startes i den lave ende af dosisområdet, hvilket hænger 
sammen med den højere hyppighed af nedsat lever-, nyre- eller hjertefunktion og samtidige 
sygdomme eller behandling med anden medicin hos denne population.  
 
Køn 
Plasmakoncentrationer af og farmakokinetiske parametre for hydromorphon efter indgift af 
Jurnista er sammenlignelige hos mandlige og kvindelige forsøgspersoner. 
 
Nedsat nyrefunktion 
Efter indgift af en enkelt oral dosis af konventionelle tabletter (med øjeblikkelig frigivelse) 
sås at nedsat nyrefunktion påvirkede farmakokinetikken for hydromorphon og dets meta-
bolitter hydromorphon-3-glucuronid og 3-sulfat. Virkningen af nedsat nyrefunktion på hy-
dromorphons farmakokinetik var henholdsvis fordobling og firdobling af hydromorphons 
biotilgængelighed ved moderat og svært nedsat nyrefunktion. Der var også betydelige for-
andringer i eliminationskinetikken for hydromorphon-3-glucuronid i gruppen med svært 
nedsat nyrefunktion, selvom hæmodialyse effektivt reducerede plasmakoncentrationen af 
både hydromorphon og metabolitter. Se pkt. 4.2 for anbefalinger vedrørende dosering. 
 
Nedsat leverfunktion 
I studier med peroral indgift som enkeltdosis af konventionelle tabletter (med øjeblikkelig 
frigivelse) medførte nedsat leverfunktion en reduktion af første-passage metabolismen af 
hydromorphon, således, at der blev observeret 4 gange højere plasmakoncentration af hy-
dromorphon hos forsøgspersoner med moderat hepatisk dysfunktion. Se pkt. 4.2 for anbe-
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falinger vedrørende dosering. 
 
Alkohol 
I et forsøg, der sammenlignede hydromorphons absorption fra Jurnista ved indgift sammen 
med 240 ml 4 %, 20 % og 40 % alkohol, steg Cmax i gennemsnit med henholdsvis 17, 31 og 
28 % i fastende tilstand og var mindre påvirket efter fødeindtagelse med stigninger på hen-
holdsvis 14, 14 og 10 %. Median Tmax (efter fødeindtagelse og i fastende tilstand) målt med 
henholdsvis 4, 20 og 40 % alkohol var 12-16 timer og 16 timer med 0 % alkohol. Der sås 
ingen påvirkning af AUC-værdier i fastende tilstand eller efter fødeindtagelse. På grund af 
Jurnistas OROS®-teknologi opretholdes depotegenskaberne ved Jurnista ved tilstedeværel-
se af alkohol. Se pkt. 4.4 vedrørende farmakodynamisk interaktion. 

 
5.3 Non-kliniske sikkerhedsdata 

Non-kliniske data fra peroral administration af hydromorphon viser ingen særlig risici for 
mennesker baseret på konventionelle forsøg med sikkerhedsfarmakologi, toksicitet ved 
gentagen dosis, genotoksicitet og fertilitet. Hos rotter blev der observeret et lille men stati-
stisk signifikant fald i implantationer ved 6,25 mg/kg/dag, et dosisniveau der fremkaldte 
maternal toksicitet i parringsperioden. Plasmaeksponering (AUC) for hydromorphon på 
dette dosisniveau var 135 ng.t/ml, hvilket giver en sikkerhedsfaktor på ca. 1,5 over den 
humane eksponering (AUC), baseret på gennemsnitlig daglig dosis. Neonatal levedygtig-
hed og overlevelse blev reduceret hos rotter inden fravænning ved en maternal, peroral 
daglig dosis på 6,25 mg/kg. Sidstnævnte synes at være en klassevirkning inden for opioide 
analgetika. 
 
Langtidsstudier af hydromorphon viste ingen tegn på kræftfremkaldende virkning efter 
daglig oral dosering af rotter og mus i 2 år. Steady-state plasma eksponeringen (AUC, 
ng/ml) af hydromorphon var i mus ca. 0,46 gange og i rotter mere end 3 gange den humane 
eksponering efter en enkelt dosis af 64 mg Jurnista. 

 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 

 
6.1 Hjælpestoffer 
 

Overtrukket tabletkerne 
Polyethylenoxid 200K 
Povidon K29-32 
Magnesiumstearat 
Jernoxid, gul (E172) (4 mg og 32 mg) 
Butylhydroxytoluen (E321) 
Polyethylenoxid 2000K 
Natriumchlorid 
Hypromellose 
Jernoxid, sort (E172) 
Vandfri lactose 
Celluloseacetat 
Macrogol 3350 
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Farveovertræk 
4 mg 
Hypromellose 
Titandioxid (E171) 
Macrogol 400 
Jernoxid, gul (E172) 
Jernoxid, rød (E172) 
Jernoxid, sort (E172) 
 
8 mg, 16 mg, 32 mg og 64 mg 
Lactosemonohydrat 
Hypromellose 
Titandioxid (E171) 
Glyceroltriacetat 
Jernoxid, rød (E172) (8 mg) 
Jernoxid, gul (E172) (16 mg) 
Indigokarmin (E132) (64 mg) 
 
Klart overtræk 
Hypromellose 
Macrogol 400 
 
Trykblæk 
Jernoxid, sort (E172) 
Propylenglycol 
Hypromellose 

 
6.2 Uforligeligheder 
 Ikke relevant. 
 
6.3 Opbevaringstid 
 2 år. 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 Må ikke opbevares over 25 °C. 
 
6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser 

PVC/Aclar aluminium blister 
 
Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 40, 50, 56, 60 og 100 stk. 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

 
6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering 

Ingen særlige forholdsregler. 
 
Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslin-
jer. 
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7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 

Janssen-Cilag A/S 
Bregnerødvej 133 
3460 Birkerød 

 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE) 

4 mg: 40775 
8 mg: 32344 
16 mg: 32345 
32 mg: 32346 
64 mg: 32347 

 
9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 
 22. december 2004 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
 10. marts 2023 


