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Stik mod de faglige anbefalinger fik Anne Mette Christensen i 13 år morfinstoffer mod 
kroniske smerter. Langt de fleste gigtpatienter tilbydes kun stærk smertemedicin af 
lægerne. 
A nne Marie Christensen står med morfinpillerne i hånden. Lige nu gør det dog hverken 
ondt i knæ, ryg eller skuldre. Til gengæld føles det, som om en person prikker tusindvis 
af nåle ind i hendes øjne. Hvert prik gør ondt. Benene spjætter ufrivilligt, og hun kan 
umuligt sidde stille. 
Derfor bliver hun nødt til fortsat at spise de morfinlignende piller Tramadol, hun har fået 
af lægen. Ikke på grund af smerterne fra sin leddegigt, men på grund af abstinenserne. 
»Det gik pludselig op for mig, at de forbandede piller havde gjort mig til medicinjunkie. 
Jeg syntes, det var virkelig flovt at indrømme, og jeg turde ikke dele det med andre, så 
jeg gik direkte til lægen og bad om hjælpe til udtrapning«, siger 56-årige Anne Marie 
Christensen om den dag i 2010, da det stod klart, at hun var afhængig. 
På det tidspunkt havde hun dagligt i fem år taget den morfinlignende medicin. 
Stærk smertemedicin, der ifølge de faglige retningslinjer alene bør tages kortvarigt mod 
akutte smerter, medmindre smerterne stammer fra kræft. Og ikke mod kroniske smerter, 
hvor kroppen dagligt eller næsten dagligt er smertepint. 
 
8 af 10 får kun stærk medicin 
Anne Marie Christensen er dermed en af de alt, alt for mange danskere, der dagligt får 
stærk smertemedicin mod kroniske smerter. 78 procent af landets gigtpatienter med 
kroniske smerter er aldrig af egen læge eller en reumatolog blevet tilbudt alternativer til 
stærk smertemedicin, viser en ny måling, Gigtforeningen har foretaget blandt 915 
ikkerepræsentativt udvalgte gigtpatienter. 
Der er altså ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, men ifølge en af landets førende 
smerteeksperter, professor ved Aalborg Universitet, dr. med. Lars Arendt-Nielsen, der 
også er præsident for alle verdens smerteforskere, er målingen et »vigtigt signal« om 
overforbrug af morfinpræparater, de såkaldte opioider. 
»Det er alt for mange og et meget højt tal«, siger han. 
Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, kalder resultatet et »massivt udtryk for, at 
rigtig, rigtig mange gigtpatienter har et kæmpe problem med kroniske smerter, der går 
ud over deres livskvalitet«. Ifølge Gigtforeningen er sundhedsvæsenet for dårligt til at 



håndtere og hjælpe folk med kroniske smerter. Foreningen savner, at patienterne også får 
tilbudt andet end den fagligt set forkerte stærke smertemedicin til langtidsbrug. 
 
Træning i smertehåndtering 
»Vi ved, at træning og uddannelse i smertehåndtering og smerteforståelse mindsker 
oplevelsen af smerterne, men hvorfor er de to behandlingstilbud ikke sat i system til de 
tusindvis af kroniske smertepatienter, vi har? Det er et fuldstændig overset område«, 
siger Mette Bryde Lind. 
Sundhedsstyrelsen fastslog igen i en ny retningslinje om smertebehandling med 
morfinstofferne fra december 2018, at læger »altid bør afprøve andre 
behandlingsmuligheder end opioider«, og styrelsen påpeger, at mindfulness, fysioterapi 
og træning er gode nonfarmalogiske behandlinger til kroniske smerter. 
Anne Marie Christensen fik fra 2005 og frem til sidste efterår, da hun valgte at skifte 
læge, aldrig tilbudt anden hjælp mod smerterne end morfinstoffet Tramadol. 
Og hun fik aldrig hjælp til at lægge pillerne på hylden. 
»Første gang jeg søgte hjælp (til udtrapning af smertemedicinen, red.), foreslog lægen, at 
jeg bare kunne tage lidt mindre ad gangen. Men det kunne jeg jo ikke bare. 
De her abstinenser var simpelthen så slemme, at jeg ikke bare kunne trappe ud af mig 
selv. Anden gang fik jeg tilbudt nogle stærkere Pamol, som skulle overtage for 
Tramadol, men det havde absolut heller ingen virkning«, siger hun. 
Anne Marie Christensen spurgte også, om Tramadol-piller fandtes i mindre doser end de 
50 mg, hun slugte 8 af om dagen sammen med de 8 Pamol. Heller ikke her kunne lægen 
hjælpe. 
»Det var enormt frustrerende, og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle rive i. Jeg 
havde en følelse af, at alt var overladt til mig selv«, siger hun. 
Ifølge smerteekspert og professor Lars Arendt-Nielsen vidner 13 års Tramadolforbrug 
om mangel på tid og mandskab til en professionel udtrapning. 
»Det er svært at udtrappe en patient efter så mange års forbrug, hvor de er blevet 
afhængige af stoffet, og der er alt for ringe tilbud til de praktiserende læger, der ikke kan 
løfte den opgave alene. Patienterne burde få professionel hjælp til udtrapning«, siger 
han. 
 
Smerter fra 1993 
De første smerter fra leddegigten mærkede Anne Marie Christensen i 1993. Det 
begyndte i knæene, men som årene gik, spredte smerterne sig til hofter, skulder og 
albuer. Omkring 2005 blev smerterne så invaliderende, at hun havde svært ved at passe 



sit pædagogarbejde, hun kunne ikke længere spille badminton, blev mere og mere 
stillesiddende, og til sidst kunne hun knap gå 100 meter uden pause. 
»Så jeg blev rigtig glad, da lægen fortalte mig om Tramadol. Han sagde, at det ikke var 
vanedannende, og når jeg tog det, kunne jeg mærke, at det var klart bedre end noget som 
helst andet smertestillende, jeg havde prøvet. Jeg kunne stadig ikke spille badminton, 
men jeg kunne fungere«, siger hun. 
Men glæden varede ikke ved. I løbet af de følgende år udviklede Tramadol sig fra at 
være en smertelindrende ven til en smerteskabende fjende, der holdt hende søvnløs om 
natten og frarøvede hende timer og glæder med hendes mand og de tre sønner. 
»Vi har altid været en meget aktiv familie, der tager på kanoture, fisketure, spiller 
badminton og bowling. Men alt det havde jeg hverken energi eller kræfter til, da jeg var 
på Tramadol. Og når vores yngste søn havde legekammerater med hjem fra skole, skulle 
jeg hen at ligge ned, fordi jeg var så træt, træt, træt. Det påvirker mig meget at tænke på, 
hvor mange gode år jeg er gået glip af«, siger Anne Marie Christensen. 
Ifølge Gigtforeningens undersøgelse føler 55 procent sig sjældent udhvilet, 38 procent 
føler sig ladt i stikken med deres smerter, 49 procent føler sig generelt triste, og 46 
procent tror ikke på, at deres hverdag kan blive god igen. 
Anne Marie Christensen eget vendepunkt kom i marts 2016. Efter en længere periode 
med depressive tanker om, at det hele ville være lettere, hvis ikke hun var her længere, 
tog hun sagen i egen hånd og fandt et gigthospital, hvor hun var indlagt i fire uger. Her 
lykkedes det hende med hjælp fra fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og 
diætister at trappe ned til blot én pille om dagen. 
»Det var små ting, der skulle til. Det var bare et mentalt skub og følelse af, at der var 
nogen, der lyttede og troede på, at jeg kunne blive bedre uden brug af Tramadol«, siger 
hun. 
Opholdet lærte Anne Marie Christensen at se på sin smerter og gigt på en ny måde. 
»Jeg gik fra at tænke, at det var lægerne, der skulle tage sig af min sygdom, til at tænkte, 
at det var mig selv. Der skete en mental forandring, der har gjort, at jeg bedre kan klare 
at have leddegigt. Jeg har stadig ondt hver dag, men det gør ikke noget«, siger hun. 
17. december 2018 smed Anne Marie Christensen den sidste Tramadol. 
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