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 Opioidkrisen i USA 

Smertestillende, især opioider, har læn-
ge været misbrugt, enten til personlig 
nydelse eller som følge af afhæn-
gighed. I USA er man i disse år hårdt 
ramt af den såkaldte opioidkrise. Man 
skønner, at ca. 2 millioner amerikane-
re misbruger opioider. Krisen opstod 
formentligt efter aggressiv markeds-
føring af opioider i 1990’erne, før dets 
afhængighedsskabende karakter blev 
påvist i starten af 00’erne.

 Mave-tarmproblemer 
 førte til udvikling af Aspirin 

Det lykkedes i 1830 at syntetisere 
salicylsyre for første gang, og det blev 
et populært smertestillende middel, 
da det var forholdsvist effektivt og kun 
lidt afhængighedsskabende. Vedva-
rende brug førte dog til svære ma-
ve-tarmproblemer, hvilket ansporede 
Felix Hoffmann fra lægemiddelfabrik-
ken Frederich Bayer & Co. til at udvikle 
et bedre stof. Hans bestræbelser førte 
til syntesen af acetylsalicylsyre, der 
i 1899 blev sendt på markedet som 
Aspirin, et af historiens mest populære 
lægemidler. 

R U N D T  O M

 Opium, alkohol og pilebark 

Opium og pilebark er de to ældste 
former for smertestillende, og er 
begge kendt fra antikken. Råopium – 
den størknede saft fra opiumvalmuen 
– blev i antikkens Rom blandet med 
honning og solgt som en almindelig, 
smertestillende medicin. Pilebark, 
der indeholder salicin, blev tørret 
og knust og brugt mod hovedpine. 
Sammen med rigelige mængder 
alkohol udgjorde råopium og pilebark 
hovedingredienserne i laudanum, der 

i nyere historie har været 
en af de hyppigst anvendte 
smertestillende præparater – 

det kunne ordineres i Danmark 
helt indtil 1933. 
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 Selvmord med paracetamol 

Smertestillende medicin har længe 
været brugt som selvmordsmiddel, 
især blandt unge kvinder. Mellem 2002 
og 2015 blev i alt ca. 56.000 danskere 
indlagt med forgiftninger som følge af 
bevidst overforbrug. Efter at paknings-
begrænsninger blev indført i 2013, faldt 
antallet af månedlige indlæggelser for 
forgiftninger ved 
selvmordsforsøg 
med smertestillen-
de dog med næ-
sten en femtedel. 


