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Fra opioidfrykt og underbehandling til mer individualisert 
smertelindring… til … overbehandling
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Smerte er 
underbehandlet

2000-2010

Markedsføring av 
depotopioider

2010-

Smerte er 
overbehandlet i 
USA- økende 
avhengighet..



Et lite tilbakeblikk-
Opioider og akuttsmerte på HUS



Utfordringer ved utskrivelse med opioider

• Trapper pasienten ned?

• Oppstår det problemer?

• Får pasienten hjelp?



Kjære pasient
Denne brosjyren inneholder informasjon om bruk og
nedtrapping av sterke smertestillende medikamenter.

Denne informasjonen er utarbeidet av smerteklinikkene ved
Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital,
Universitetssykehuset Nord-Norge og Oslo universitetssykehus



Bivirkninger du bør kjenne til

• Treg og hard avføring

• Kvalme

• Trøtthet, svimmelhet eller snøvlete tale

• Langsom pustefrekvens



• Når du skal trappe ned

• Symptom på abstinens



• Når kan du kjøre bil? 

• Spørsmål? 



Overordnet mål

• Pasienter som skrives ut fra sykehus med opioider i nedtrappende 
doser skal sikres lik og faglig god informasjon slik at de kan klare å 
avslutte behandlingen på en trygg og faglig forsvarlig måte.



Konkrete mål

• Har fått skriftlig og muntlig informasjon om nedtrapping

• Har klart å følge anbefalingen

• Informasjonen har gitt svar på spørsmål som dukket opp

• Har fått informasjon om opioider og bilkjøring

• Har kunnskap om hvor de kan ta kontakt



Spørsmålene

• Er du utskrevet fra sykehus?

• Har du brukt sterke smertestillende medikamenter etter at du ble skrevet ut fra 
sykehuset?

• Bruker du fortsatt noen av disse medikamentene?

• Fikk du informasjon om nedtrapping av sterke smertestillende medikamenter?

• Opplevde du plagsomme abstinenssymptomer etter at du ble skrevet ut fra 
sykehuset?

• Opplevde du plagsom tretthet eller følelse av å være medikamentpåvirket etter at 
du ble skrevet ut fra sykehuset?

• Fikk du informasjon om sterke smertestillende medikamenter og bilkjøring?

• Visste du hvor du kunne henvende deg ved spørsmål om bruk av de sterke 
smertestillende?



Hvem?

• Før

• Totalt 132 ble oppringt

• 65 svarte (oppringt inntil 3 ganger)

• 3 innlagt sykehus

• 11 utskrevet uten opioider

• Periode: 4 uker til 6 måneder etter 
avslutning

• Totalt 51 personer svarte på alle 
spørsmålene

• Etter

• Totalt 42  oppringt

• 39 svarte (oppringt inntil 3 ganger)

• 3 innlagt på sykehus

• 1 utskrevet uten opioid

• Periode: 4 uker til 2 måneder etter 
avslutning

• Totalt 35 personer har svart på alle 
spørsmålene



Hvilke opioider?
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Fortsatt bruk?
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Hvor mange fikk informasjon?

Spørsmål Brosjyre Antall Prosent

Fått info Før 30 (totalt 51) 58%

Etter 32 (totalt 35) 91%

Brosjyre Før 0

Etter 28 80%



Hvordan gikk det?

Spørsmål Brosjyre Antall Prosent

Fulgte anbefalingen Før 21 70 %

Etter 16 50 %

Brukte lenger tid Før 3 10 %

Etter 13 40 %

Ikke trappet ned Før 5 16 %

Etter 3 9 %



Plagsom abstinens

Spørsmål Brosjyre Antall Prosent

Opplevde du 
abstinens?

Før 16 31%

Etter 5 14%

Forstod du hva det 
var?

Før 13 81%

Etter 5 100%

Visste du hva du 
kunne gjøre med 
det?

Før 5 31%

Etter 3 60%



Plagsom tretthet?

Spørsmål Brosjyrer Antall Prosent

Opplevde du 
tretthet?

Før 21 41 %

Etter 10 29 %

Visste du hva du 
kunne gjøre?

Før 9 43 %

Etter 8 80 %



Informasjon om medikamenter 
og bilkjøring?

Før

• 50% (26 av 51)

- 19 av smerteteam

Etter

• 71% (25 av 35)

- 16 av smerteteam



Visste du hvor du kunne henvende deg?

Før

• Ja: 68% (35 av 51)

Etter

• Ja: 91% (32 av 35)



Har du hatt behov for mer info?

Mer info om: Brosjyre Antall Prosent

Bruk og 
nedtrapping

Før 16 31%

Etter 3 8 % 

Bilkjøring Før 12 23%

Etter 2 6 %

Abstinenser Før 19 37%

Etter 4 11 %

Bivirkninger Før 23 45%

Etter 4 11 %

Tettere oppfølging Før 20 39%

Etter 3 9 %



Oppsummering

• Har fått skriftlig og muntlig informasjon 

• Har klart å følge anbefalingen

• Informasjonen har gitt svar på spørsmål som dukket opp 

• Har fått informasjon om opioider og bilkjøring 

• Har kunnskap om hvor de kan ta kontakt 



Oppsummering

• Nyttig repetisjon

• Nyttig huskeliste

• Ikke erstatning for muntlig 
informasjon eller personlige 
nedtrappingsplan



Bedre overgang fra sykehus til 
primærhelsetjenesten 



Et innblikk i de amerikanske tilstander



Akuttsmerte i et større system….



Joint commission pain standards 
Jan 2018 endringer



APS: Acute pain service

• Overlege ( bakvakt)
• LIS 2-3 ( døgnvakt)
• Stud med
• Farmasøyt m/ stud
• Nurse Practioner
• Physician Assistent
• Psykolog
• Spiritual care
• Rus konsulent
• En gang i uken: 

akupunktører m/ stud
• poliklinikk 



• Mindre fokus på å score smerteintensitet

• Større fokus på funksjon

• Minst mulig opioider

• Tett samarbeid med LAR(subutex / metadon)

• Ikke depot- opioider

• Mer regional smertelindring

• Ikke- medikamentelle tiltak

• Rører ikke behandling for langvarige smerter uten å være i kontakt 
med pasientens PCP «pain care provider»



Tv channel 3 pain video

UW Utube also at: https://youtu.be/8QHjx6hMcLY. 

https://youtu.be/8QHjx6hMcLY


• 2 per Unit

• HEMM# 56803 – TENS Unit

• HEMM# 55951 – Leadwires

• HEMM# 55953 – Electrodes

•

TENS



Hva tenker vi videre

• System
• Hvordan identifisere sårbare pasienter?

• Kontakt med fastlege (Dialogmeldinger)

• Telefon kontroll

• Poliklinikk for akuttsmerte

• Ikke- med tiltak: hvordan løfte de frem?

• Samarbeid med Avdeling for Rusmedisin

• Smertegruppemøter



Evaluering
Måloppnåelse Lav Moderat Høy

Pasientene har fått skriftlig og 

muntlig informasjon om 

nedtrapping av opioid

<75 75-90 >90

Pasientene har klart å følge 

anbefalingene for bruk og 

nedtrapping av opioider

< 75 75-90 >90

Pasientene opplever at den 

skriftlige informasjonen har gitt 

svar på spørsmål som dukket 

opp underveis

<75 75-90 >90

Pasientene kjenner igjen 

eventuelle abstinenssymptom og 

har kunnskap om hva de kan 

gjøre i forhold til dette

<75 75-90 >90

Pasientene kjenner igjen 

eventuelle symptomer ved for 

høy dose opioid og har kunnskap 

om hva de kan gjøre i forhold til 

dette

<75 75-90 >90

Pasientene er trygg på 

anbefalinger og regelverk i 

forhold til opioidbruk og bilkjøring

<75 75-90 >90

Pasienten har kunnskap om hvor 

de kan ta kontakt ved 

spørsmål/problemer de ikke får 

svar på gjennom den skriftlige 

informasjonen 

<75 75-90 >90


