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Arbejdsrelateret stress –  
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Arbejdsrelateret stress (ARS) er et stort og stigende 
problem [1], som Rotvig et al adresserer godt i deres 
statusartikel [2]. Forfatterne påpeger, at stresstilstan-
dens afgrænsning og nosologi er uklar, og at det kan 
være svært at skelne mellem stress og depression. Det 
er problematisk, at »stress« ikke findes som en diagnose 
i ICD-10. Skyldes denne udfordring mangelfulde diag-
nostiske kategorier? Eller skyldes den snarere, at der 
bag betegnelsen ARS gemmer sig en heterogen gruppe 
af symptombilleder, så en enkelt diagnose for ARS ikke 
er meningsfuld? Hverdagen med patienter med stress 
kan tyde på det sidste. Tilstande, der betegnes med be-
grebet »stress«, dækkes især af diagnoserne i ICD-10’s 
kapitler om affektive, nervøse og stressrelaterede til-
stande. Bag »stress« kan gemme sig alt fra lette tilpas-
ningsreaktioner til svære depressioner. 

I forsøget på at skabe diagnostisk afklaring foreslår 
Rotvig et al [2] brug af det svenske utmattningssyndrom 
[3]. Der er gjort flere forsøg på at definere et stress-syn-
drom, men det forbliver vanskeligt. Vi mener, at det 
har flere årsager. De diagnostiske kriterier er uklare, og 
afgrænsningen er uskarp i forhold til især depressions- 
og angsttilstande. Dette kan også medvirke til vanske-
ligheden med at finde biologiske markører for stresstil-
stande [2]. At et syndrom forsøges defineret ud fra den 
arbejdsmæssige belastning, er problematisk. ARS for-
drer, at der er en klar sammenhæng mellem patientens 
arbejdsforhold og symptomernes opståen. I klinikken 
er sammenhængen ofte uklar. Arbejdsrelaterede fakto-
rer omfatter ikke blot for meget arbejde, men også van-
skelige begreber som uretfærdighed [4], forbigåelse og 
dårlig ledelse. 

Det er en faldgrube, hvis ARS diagnosticeres på bag-
grund af patientens oplevelse af, at arbejdsmæssig be-
lastning er årsagen til symptomerne. En sygemeldt per-
sons erindring om arbejdsforholdene vil i reglen have 
en negativ farvning, og det kan være svært at opnå en 
objektiv beskrivelse af arbejdsbelastningen. Ofte fylder 
private forhold lige så meget som de arbejdsrelaterede.

At sammenhængen mellem udefrakommende for-
hold og stress er kompleks, illustreres af, at personer 
uden arbejde oplever stress i højere grad, end personer i 
arbejde gør [1]. Årsagen er altså multifaktoriel. Det er 
derfor nødvendigt at interessere sig for patientens psyko-
patologi, snarere end årsagen, når diagnosen skal stilles. 

Vi mener ikke, at utmattningssyndrom bør gøres til 
en diagnose, der repræsenterer ARS. Den er for vagt 
defineret, bl.a. da distinktionen over for depression er 
tilstedeværelsen af udmattelse vs. nedtrykthed, anhe-
doni, nedsat selvværd og selvmordstanker [3]. I klinik-
ken er en sådan skelnen sjældent mulig, og erfaringen 
støtter ikke, at der er tale om to sygdomsenheder. 
Begrebet udmattelse er for diffust til at kunne omfatte 
de tilstande, der gemmer sig bag stressbetegnelsen. 
ICD-10 er efter vores opfattelse fortsat velegnet til diag-
nostik af stresstilstandene. Tilstandene i ICD-10 er 
overvejende fænomenologisk definerede med beskri-
velser af symptombilleder snarere end årsagsforhold. 
Det er mere anvendeligt i praksis. 

Vi ønsker ikke at underkende betydningen af ar-
bejdsforholdene. Der er tværtimod ofte et stort behov 
for at ændre stressfremkaldende arbejdsforhold.

Der er behov for anvendelsesorienteret forskning. 
Vi peger på naturalistiske undersøgelser og interventi-
onsstudier med patienter, der er sygemeldte med 
stressrelaterede psykiske helbredsproblemer. Der bør 
foretages en grundig undersøgelse af både arbejdsfor-
holdene, de individuelle oplevelser og psykopatolo-
gien. Det er også nødvendigt for at kunne identificere 
mulige biomarkører – og i det daglige for at iværksætte 
den rigtige behandling. Der er stadig en tendens til, at 
man afventer restitution under en sygemelding [5]. 
Den strategi ville måske virke bedre, hvis stress var en 
forbigående tilstand forårsaget af for meget eller for-
kert arbejde. Den kliniske erfaring er, at afventen fører 
til langvarige og komplekse forløb. Opfattelsen af stress 
som en udmattelsestilstand kan derfor føre til mere al-
vorlig sygdom. Der er brug for konsensus for at opnå 
rettidig og korrekt behandling, hvis vi vil begrænse ud-
viklingen af stressrelateret sygdom.
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Moventig (naloxegol) er en perifert virkende μ-opioidreceptorantagonist, 
som reducerer de obstiperende virkninger af opioider i mave-tarm-
kanalen uden at påvirke den analgetiske virkning i CNS.*1
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* Se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen hos patienter 
med beskadigelser af blod-hjernebarrieren
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MOVENTIG®  En tablet dagligt

▼  Dette lægemiddel er underlagt supplerende 
overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplys-
ninger hurtigt tilvejebringes.

Læger og sundhedspersonale anmodes om at 
indberette alle formodede bivirkninger.  
www.meldenbivirkning.dk
Moventig (naloxegol) tabletter. ATC-kode: A06AH03 
Forkortet produktresumé. Terapeutiske indikati-
oner: Moventig er indiceret til behandling af opioid-
induceret obstipation hos voksne patienter, som har 
haft et utilstrakkeligt respons pa laksantia. Se defi-
nitionen af utilstrakkeligt respons pa laksantia i 
SPC pkt. 5.1. Dosering*: Den anbefalede dosis af 
Moventig er 25 mg en gang dagligt. Det anbefales 
ikke at justere dosis pa baggrund af alder. Moventig 
tabletten skal tages pa tom mave mindst 30 minut-
ter for dagens forste maltid eller 2 timer efter da-
gens forste maltid. For patientens velvares skyld 
anbefales det, at Moventig tages om morgenen for 
at undga afforing midt om natten. Til patienter, der 
ikke er i stand til at synke Moventig tabletten hel, 
kan den knuses til pulver og blandes i et halvt glas 
vand (120 ml) og drikkes straks. Glasset skal skylles 
med yderligere et halvt glas vand (120 ml), og ind-
holdet skal drikkes. Blandingen kan ogsa admini-
streres via nasogastrisk sonde (CH8 eller hojere). 
Det er vigtigt at skylle den nasogastriske sonde 
gennem med vand efter administration af blandin-
gen. Kontraindikationer*: Overfolsomhed over for 
det aktive stof eller over for et eller flere af hjalpe-
stofferne eller over for andre opioidantagonister. 
Patienter med kendt eller mistankt gastrointestinal 
(GI) obstruktion eller patienter med oget risiko for 
tilbagevendende obstruktion pa grund af mulighe-
den for gastrointestinal perforation. Sygdomme hos 
patienter med cancersmerter: Patienter med un-
derliggende cancer, som har oget risiko for gastro-
intestinal perforation, sasom patienter med: under-
liggende maligniteter i mave-tarm-kanalen eller 
peritoneum; tilbagevendende eller fremskreden 
ovariecancer; behandling med vaskular endotelial 
vakstfaktor (VEGF)-hammer. Samtidig brug af star-
ke CYP3A4-hammere (f.eks. clarithromycin, ketoco-
nazol, itraconazol eller telithromycin; protease-
hammere sasom ritonavir, indinavir eller saquinavir; 
grapefrugtjuice i store mangder). Bivirkninger*: I de 
samlede data fra kliniske studier er de hyppigst ind-
berettede bivirkninger med naloxegol (≥5 %): mave-
smerter, diarre, kvalme, hovedpine og flatulens. 
Storstedelen af de gastrointestinale bivirkninger 
blev karakteriseret som milde til moderate, indtrad-
te tidligt i behandlingen og for-svandt ved fortsat 
behandling. Meget almindelig (≥1/10): Mavesmerte-
ra, diarre. Almindelig (≥1/100 til <1/10): Nasopha-
ryngitis, hovedpine, flatulens, kvalme, opkastning, 
hyperhidrose. Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100): 
Opioidabstinenssyndrom. Bemark: Valget af bivirk-
ninger og deres hyppighed er baseret pa 25 mg -

dosen. Særlige advarsler og forsigtighedsregler 
vedrørende brugen*: Tilstande med oget risiko for 
gastrointestinal perforation: Der skal udvises for-
sigtighed med hensyn til brug af naloxegol hos pa-
tienter med en hvilken som helst tilstand, der kan 
resultere i nedsat integritet af mave-tarm-kanalens 
vag (f.eks. svar ulcus pepticum, Crohns sygdom, ak-
tiv eller tilbagevendende diverticulitis, infiltrerende 
maligniteter i mavetarm-kanalen eller peritoneal-
metastaser). Klinisk betydelige beskadigelser af 
blod-hjernebarrieren: Naloxegol er en perifert vir-
kende my-opioidreceptorantagonist med begranset 
adgang til centralnervesystemet (CNS). Det er vig-
tigt, at blod-hjernebarrieren er intakt for at minime-
re optagelsen af naloxegol i CNS. Patienter med 
klinisk betydelige beskadigelser af blod-hjernebar-
rieren (f.eks. primare hjernemaligniteter, CNS-me-
tastaser eller andre inflammatoriske tilstande, aktiv 
multipel sklerose, fremskreden Alzheimers sygdom 
osv.) blev ikke inkluderet i de kliniske studier og kan 
have en risiko for, at naloxegol gar ind i CNS. Samti-
dig brug af methadon: Patienter, der tog methadon 
til behandling af opioidafhangighed blev ikke inklu-
deret i det kliniske udviklingsprogram, og der skal 
udvises forsigtighed ved brug af naloxegol hos sa-
danne patienter. Gastrointestinale bivirkninger: Der 
er rapporteret om svare mavesmerter og diarre i 
kliniske studier med 25 mg-dosen. Disse virkninger 
indtradte typisk kort tid efter opstart af behandlin-
gen. Det kan overvejes at nedsatte dosen til 12,5 mg 
hos patienter, der oplever svare gastrointestinale 
bivirkninger afhangigt af den individuelle patients 
respons og tolerance. Opioidabstinenssyndrom: Der 
er rapporteret om tilfalde af opioidabstinenssyn-
drom i det kliniske program for naloxegol (DSM-5). 
Opioidabstinenssyndrom er et symptomkompleks 
med tre eller flere af folgende tegn eller sympto-
mer: dysfori, kvalme eller opkastning, muskelsmer-
ter, taresekretion eller rinorre, pupiludvidelse eller 
piloarrektion eller svedtendens, diarre, gaben, feber 
eller insomni. Opioidabstinens-syndrom udvikles 
typisk i lobet af nogle minutter til adskillige dage 
efter administration af en opioidantagonist. Hvis der 
er mistanke om opioidabstinenssyndrom, skal pa-
tienten seponere Moventig og kontakte sin lage. Pa-
tienter med kardiovaskulare sygdomme: I det klini-
ske studieprogram blev naloxegol ikke undersogt 
hos patienter med nyligt myokardieinfarkt (inden for 
6 maneder), symptomatisk kongestivt hjertesvigt, 
abenlys kardio15 vaskular (CV) sygdom i anamne-
sen eller hos patienter med et QT-interval ≥ 
500 msek. Moventig skal anvendes med forsigtighed 
hos sadanne patienter. I et QTc-studie udfort med 
naloxegol hos raske frivillige blev der ikke set tegn 
pa forlangelse af QT intervallet. CYP3A4-induktorer: 
Naloxegol er fraradet til patienter, der tager starke 
CYP3A4-induktorer (f.eks. carbamazepin, rifampi-
cin, hypericum perforatum). Nyreinsufficiens: Start-
dosen til patienter med moderat eller svar ny-

reinsufficiens er 12,5 mg. Hvis der opstar 
bivirkninger med indvirkning pa tolerancen, bor 
naloxegol seponeres. Dosen kan oges til 25 mg, hvis 
12,5 mg er veltolereret af patienten. Svar leverinsuf-
ficiens: Naloxegol er ikke undersogt hos patienter 
med svar leverinsufficiens. Det frarades at anvende 
naloxegol hos sadanne patienter. Cancerrelaterede 
smerter: Der er begranset klinisk erfaring med 
brug af naloxegol hos patienter med opioidinduceret 
obstipation og cancerrelaterede smerter. Der skal 
derfor udvises forsigtighed ved ordination af na-
loxegol til sadanne patienter. Interaktioner*: Inter-
aktion med CYP3A4-hammere: Samtidig brug af 
starke CYP3A4-hammere er kontraindiceret. Samti-
dig indtagelse af grapefrugtjuice under behandling 
med naloxegol bor generelt undgas. Det anbefales 
at justere dosis af naloxegol ved samtidig admini-
stration af diltiazem og andre moderate 
CYP3A4-hammere. Startdosen til patienter, der ta-
ger moderate CYP3A4-hammere, er 12,5 mg en 
gang dagligt, og dosen kan oges til 25 mg, hvis 
12,5 mg er veltolereret af patienten. Det er ikke nod-
vendigt at justere dosen hos patienter, der tager 
svage CYP3A4-hammere. Interaktion med starke 
CYP3A4-induktorer: Moventig fraradet hos patien-
ter, der tager starke CYP3A4-induktorer. Interaktion 
med P-gp-hammere: Da virkningerne af P-gp-ham-
mere pa naloxegols farmakokinetik var sma i for-
hold til virkningerne af CYP3A4-hammere, bor do-
seringsanbefalingerne for Moventig ved samtidig 
administration af lagemidler, der forarsager bade 
P-gpog CYP3A4-hamning, baseres pa CYP3A4-ham-
merens status. Absorbtion og Elimination*: Maksi-
male koncentrationer (Cmax) opnas efter mindre 
end 2 timer. Udskillelsen af moderstoffet naloxegol 
i urinen udgjorde mindre end 6 % af den totale ad-
ministrerede dosis. Renal udskillelse er dermed en 
mindre udskillelsesvej for naloxegol. I kliniske far-
makologistudier var halveringstiden af naloxegol i 
terapeutiske doser 6 til 11 timer. Graviditet og am-
ning*: Brug hos gravide kvinder og ammende mod-
re frarades. Overdosering*: I kliniske studier blev 
der administreret naloxegol-doser pa op til 1.000 mg 
hos raske forsogspersoner. Der er ingen kendt an-
tidot mod naloxegol, og dialyse var ikke effektivt til 
elimination i et klinisk studie af patienter med ny-
resvigt. Lægemiddelsformer: Tabletter. Pakninger 
og priser*: 25 mg: 10, 30 og 90 stk filmovertrukne 
tabletter i blistre. 12,5 mg: 30 stk filmovertrukne 
tabletter i blistre. Dagsaktuelt pris findes pa www.
medicinpriser.dk. Udlevering: B. Ej tilskud. Indeha-
ver af markedsføringstilladelsen: Kyowa Kirin 
Holdings B.V., Bloemlaan 2, 2132NP Hoofddorp, 
Holland. De med * markerede afsnit er omskrevet 
og/eller forkortet i forhold til det godkendte produk-
tresume af 12/2018. Yderligere information findes i 
produktresumeet (www.ema.europa.eu), som ve-
derlagsfrit kan rekvireres fra Kyowa Kirin, Niels 
Jernesvej 10, 9220 Aalborg.
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