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Abstract 
Opioidtreatment for acute pain. Risk of addiction? 
Aim: To asses the risk of addiction after treatment of acute pain with opioid analgesics in 
hospital care. 
Methods: PubMed were searched from January 2011 to September 2012. Systematic reviews 
and primary studies were included if the articles reported data about inpatients with acute pain 
treated with opioid analgesics and development of dependence or addiction. Articles about 
outpatient prescription drug abuse, chronic or malignant pain, patients with history of drug 
abuse or pediatric patients were not considered. 
Results: Of 738 articles, seven articles were included in this review. The studies included two 
systematic reviews, three case reports and two cohort studies. The results were very 
heterogenous due to different study methods. None of the articles were able to report 
information on incidence, prevalence or the risk of iatrogenic addiction development from 
opioid analgesics given to hospitalized patients for acute pain. 
Conclusion: This search showed that there is minimal litterature on iatrogenic opioid 
addiction and acute pain, and the few studies that could be retrieved from the search is for 
most parts of low methodological quality. This litterature review could not answer the study 
question and the addiction risk from opioid treatment for acute pain is still unknown, due to 
the abscence of reliable data.  
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Innledning: 
I denne litteraturstudien vil jeg undersøke om det er en sammenheng mellom adekvat 
opioidbehandling på sykehus mot akutt og subakutt smerte hos tidligere friske pasienter uten 
kjent rusmiddelproblematikk, og senere utvikling av misbruk av et hvilket som helst 
rusmiddel. 
 
På sykehus er opioider avgjørende og uunnværlige for anestesi og for å kunne gjennomføre 
kirurgiske prosedyrer, både per- og postoperativt. Det er også det medikamentet med størst 
potensial for å lindre smerter. Behandling av moderate til sterke, akutte smerter skjer som 
regel ved hjelp av opioider, og anses som en trygg behandlingsmetode. Kroniske, non-
maligne smerter behandles også med opioider, men er gjenstand for større diskusjon nettopp 
på grunn av opioiders vanedannende karakter. Det er velkjent at opioider har mange uønskede 
effekter, noen av dem potensielt farlige. Respirasjonsdepresjon, toleranseutvikling, 
abstinensutvikling, opioidindusert hyperalgesi (OIH), obstipasjon og avhengighet er kjente 
egenskaper ved opioider. Opioider har også forsterkende egenskaper, som eufori og er derfor 
et utbredt rusmiddel, som selges illegalt både i form av legemidler og i illegalt fremstilte 
former.  
 
Av og til skjer det at pasienter blir avhengige av medikamenter de får av helsepersonell, enten 
i eller utenfor sykehus. Det som er mer usikkert er i hvilke situasjoner dette skjer, hvilke 
forhold som er avgjørende for at et rusmisbruk kan utvikle seg og hvor mange pasienter dette 
gjelder.  
 
Enkelte pasienter med opioidavhengighet hevder at deres første møte med narkotiske stoffer 
og/eller psykoaktive medikamenter har skjedd på sykehus under medisinsk behandling. 
Denne problemstillingen har klinisk relevans. Den er også lite undersøkt. Hvis en sikker 
sammenheng finnes, vil dette reise nye problemstillinger i smertebehandling og kirurgi, og 
derav ha konsekvenser for både pasienter og medisinsk praksis. Hva som avgjør hvem som 
utvikler avhengighet for et medikament og hvem som ikke gjør det, er ikke fullt ut forstått. 
Det finnes noe kunnskap om sammenhengen mellom opioidavhengighet og kroniske smerter i 
den vitenskapelige litteraturen. Derimot er opioidavhengighet i forbindelse med akutte 
smerter et mindre beskrevet felt. 
Det er derfor formålstjenelig å undersøke hvorvidt det finnes en sammenheng, og deretter 
vurdere grensene for hvor forsvarlig medikamentbruk går. Hvis en sikker sammenheng blir 
gjort overveiende sannsynlig har denne konsekvens for både pasienter og helsepersonell. Det 
vil også reise nye problemstillinger i smertebehandling og kirurgi. 
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Begreper og definisjoner 
Det finnes mange ulike begreper knyttet til misbruk og avhengighet i litteraturen, spesielt i 
den engelske, som det er viktig å ha klarhet i og skille fra hverandre. Noen av de engelske 
begrepene kan ikke uten videre oversettes direkte til norsk, mens andre er synonyme. Det 
finnes også flere definisjoner på de samme begrepene, men i denne oppgaven tar jeg 
utgangspunkt i DSM-IV og ICD-10. 
Enhver som inntar opioider over lengre tid mot smerte utvikler fysisk avhengighet, men er 
ikke nødvendigvis avhengig ut fra DSM-IV kriteriene. På den annen side kan misbruk bli 
forstått som en tilstand hvor en person bruker en substans på en skadelig eller farlig måte, 
men likevel ikke møter DSM-IV kriteriene for avhengighet (Bobbitt, Keplinger et al. 2008). 
I DSM-IV defineres misbruk og avhengighet hver for seg. Kriteriene for avhengighet er at 
rusmiddelbruket har funnet sted i løpet av siste 12 måneder og minst tre av følgende syv tegn 
finnes: 
 1) Kontrolltap - uten evne til å slutte 
 2) Kontrolltap - overforbruk ved enkelte tilfeller 

 3) Prioritering av rusmidlet 
 4) Tidsforbruk pga rusmidlet 
 5) Toleranseutvikling 
 6) Fortsatt rusmiddelinntak til tross for psykisk eller fysisk skade 
 7) Rusmiddelinntak for å forhindre eller lindre abstinenssymptom 

 
For misbruk er kriteriene i DSM-IV at rusmiddelbruket har foregått de 12 siste månedene og 
at noen av følgende skader har inntruffet: 

• Rettslige følger 
• Fortsatt rusmiddelinntak til tross for rettslige eller sosiale konsekvenser 
• Ute av stand til å følge opp forpliktelser 
• Gjentatt risikofylt atferd 

 
ICD-10 definerer skadelig bruk som dersom rusmiddelbruket har pågått i minst en måned og 
en fysisk eller psykisk skade har inntruffet. Avhengighetssyndrom blir i ICD-10 definert som 
at rusmiddelbruket må ha pågått minst en måned og minst tre av følgende seks tegn har 
opptrådt samtidig: 

1. Trang, «russug» 
2. Kontrolltap 
3. Ute av stand til å følge opp forpliktelser, prioritering av rusen, og tidsforbruk pga 

rusmiddelbruket 
4. Toleranseutvikling 
5. Fortsatt rusmiddelinntak til tross for fysisk eller psykisk skade 
6. Abstinenssymptomer og rusmiddelinntak 
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Teoretisk grunnlag 
 
Hva er opioider?  
Betegnelsen opioid refererer til enhver substans, endogen eller syntetisk, som produserer 
morfinliknende effekter som kan blokkeres av antagonister som naloxon. 
Betegnelsen opiat gjelder naturlige ekstrakter av opiumsvalmuen. Opium er et slikt ekstrakt 
av saften fra opiumsvalmue, papaver somniferum. Opium inneholder mange alkaloider 
relatert til morfin. Som en del morfinliknende stoffer inneholder også opium papaverin som 
relakserer glatt muskulatur (Rang 2007). 
 
Opioidreseptorer 
Det er tre typer opioidreseptorer i hjernen: μ my, δ delta og κ kappa. μ-reseptor gir 
mesteparten av den analgetiske effekten hos opioider og noen av de uønskede effektene som 
respiratorisk depresjon, eufori, sedasjon og avhengighet. De fleste av analgetiske opioider er 
μ-reseptor agonister. δ-reseptor er sannsynligvis viktigst i perifere virkninger, men bidrar også 
til analgesi. κ-reseptor bidrar til analgesi spinalt og kan gi sedasjon og dysfori. Ellers gir 
denne reseptoren få uønskede effekter og bidrar ikke til avhengighet (Rang 2007). 
 
Agonister og antagonister 
Det er tre hovedkategorier agonister og antagonister. Agonistene er typiske, morfinliknende 
stoffer som har høy affinitet for μ-reseptorer og generelt lavere affinitet for δ- og κ-reseptorer. 
Kodein, metadon og dextropropoxyfen blir beskrevet som svake agonister fordi deres 
maksimale effekt, både analgetiske og uønskede er mindre enn av morfin. Den andre 
hovedkategorien er partielle agonister og blandete agonist-antagonister.  De fleste stoffene i 
denne kategorien gir dysfori istedenfor eufori, sannsynligvis fordi de virker på κ-reseptorer. 
Den tredje kategorien er antagonistene som gir veldig lite effekt når de blir gitt alene, men 
blokkerer effektene av opioidene. Eksempler er naloxon og naltrexon (Rang 2007). 
 
Opioiders virkningsmekanismer 
Cellulært er den generelle effekten inhibisjon på cellenivå. Opioider øker likevel aktiviteten i 
noen nervebaner ved å redusere fyringen i inhibitoriske internevroner. På cellenivå gir alle tre 
typene reseptorer svært like effekter, men den heterogene distribusjonen av reseptorer gjør at 
spesifikke nevroner og baner påvirkes selektivt av ulike agonister (Rang 2007). 
 
Effekter på den nociseptive-banen 
Opioider eksiterer nevroner i den periakveduktale grå materien, PAG og i nucleus reticularis 
paragigantocellularis NRPG som sprer seg til den rostroventrale medulla (inkl nucleus raphe 
magnus NRM). Fra NRM går 5-hydroxytryptamin 5-HT og nevroner som inneholder 
enkefalin til substantia gelatinosa i det dorsale horn og utøver en inhiberende effekt på 
transmisjonen. Opioider virker også direkte på dorsal hornet og perifere terminaler hos 
nociseptive afferente neuroner. Locus coeruleus (LC) sender noradrenerge nevroner til dorsal 
som også inhiberer transmisjon. (Rang 2007) 
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Farmakologiske virkninger av morfin 
 
Effekter på sentralnervesystemet 
Analgesi  
Morfin er effektivt ved de fleste typer akutt og kronisk smerte, men noe mindre effektive ved 
nevropatiske smertesyndromer enn ved smerter forbundet ved vevsskade, inflammasjon og 
tumorvekst. I tillegg til å være antinociseptiv reduserer også morfin den affektive 
komponenten av smerte. Dette reflekterer morfinets supraspinale effekt, sannsynligvis i det 
limbiske system som trolig er involvert i opplevelsen av eufori. Nalorfin og pentazocine har 
de antinociseptive virkningene til morfin, men har mye mindre effekt på de psykologiske 
responsene på smerte. 
Eufori 
Morfin gir en sterk følelse av tilfredshet og velvære. Dette er en viktig komponent i dets 
analgetiske effekt fordi agitasjonen og angsten assosiert med en smertefull sykdom eller skade 
blir dermed redusert. Hvis morfin og diamorfin (heroin) gis intravenøst, er resultatet en 
følelse av et «rush». Euforien morfin gir, er avhengig av omstendighetene. Hos stressede, 
smertepåvirkede pasienter er den uttalt, men hos pasienter som er vant med kronisk smerte gir 
morfin analgesi med lite eller ingen eufori. Noen pasienter opplever rastløshet istedenfor 
eufori under slike omstendigheter. Eufori medieres av μ-reseptorer og blir balansert av 
dysforien som aktivering av κ-reseptorer gir. Ulike opioider gir varierende grad av eufori. For 
eksempel, kodein og pentazocin gir ikke eufori i særlig grad og nalorfin produserer dysfori. 
Respirasjon 
Respiratorisk depresjon resulterer i økning i arterielt pCO2 og opptrer ved en normal 
analgetisk dose morfin eller relaterte stoffer. Både analgesi og respiratorisk depresjon 
medieres av μ-reseptorer og balansen mellom dem er derfor stort sett den samme hos de fleste 
opioider. Depresjonen oppstår på grunn av en reduksjon i sensitiviteten til respirasjonssenteret 
for pCO2. Respiratorisk depresjon fra opioider følges ikke av en depresjon av kardiovaskulær 
funksjon og tolereres derfor bedre enn en liknende depresjon av for eksempel barbiturater. 
Respiratorisk depresjon er den mest problematiske effekten av opioider og den inntreffer ved 
terapeutiske doser og er den vanligste dødsårsaken ved akutt opioidforgiftning (Rang 2007). 
 
Toleranse, hyperalgesi og avhengighet 
Toleranse for opioider er økning i dose over tid som er nødvendig for å oppnå en gitt 
farmakologisk effekt. Dette kan oppstå etter 12-24 timer med morfinadministrasjon. 
Toleranse er tap av opioidets analgetiske effektivitet over tid. Konsekvensen er at større doser 
opioid behøves for å oppnå samme smertelindrende effekt (desensitivisering av 
antinociseptive baner). Toleranse er en høyreforskyvning av opioid dose-effekt kurven hvor 
opioidet mister sin potens (Lenz 2010). Toleranse utvikles for de fleste farmakologiske 
effekter av morfin, inkludert analgesi, oppkast, eufori, og respiratorisk depresjon, men 
påvirker konstipasjon og pupillekonstriksjon i mye mindre grad fremviser toleranse. Derfor 
kan noen innta 50 ganger normal analgetisk dose morfin med relativt lite respiratorisk 
depresjon, men samtidig ha markert konstipasjon og pupillekonstriksjon.  
Det kan være vanskelig å skille mellom opioidindusert hyperalgesi og toleranse. Hyperalgesi 
er en venstreforskyvning av stimulus-smerte kurven som gjør at et ikke-smertefullt stimulus 
blir gir smerte (allodyni), eller at et normalt smertefullt stimulus øker i intensitet (Lenz 2010). 
Hyperalgesi øker behovet for alle typer analgetika, ikke bare for opioider, slik som ved 
toleranseutvikling. Fysisk avhengighet er en tilstand hvor opphør av stofftilførsel gir fysiske 
symptomer, et abstinenssyndrom som inntreffer når opioider administreres ut over noen få 
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dager. Dette må ikke forveksles med avhengighet ved misbruk, hvor psykisk avhengighet er 
den drivende kraften, men kan opptre med eller uten samtidig fysisk avhengighet.  
Symptomer på fysisk avhengighet kan være rastløshet, rennende nese, diaré, skjelving og 
piloereksjon. Intensiteten på abstinensene varierer (Rang 2007).  
 
Avhengighetens patofysiologi 
Avhengighet er en kronisk hjernesykdom. Rusavhengighet manifesterer seg som kompulsiv 
trang til å bruke et rusmiddel til tross for alvorlig skadelige og av og til irreversible 
konsekvenser. Området i hjernen under locus coeruleus (LC) og raphe median-området er 
trolig der hvor fysisk avhengighet oppstår. Området over LC i det ventrale tegmentale 
området (VTA) og nucleus accumbens (NA) er hovedområdet for nervebanene som affiseres 
ved avhengighetssyndrom. Avhengighet har noen likhetstrekk: 

• Initiering: Debut eller start av å bruke en substans 
• Avhengighetsatferd: Bruk/misbruk av en substans danner et mønster som blir integrert 

i vedkommendes atferd  
• Tilbakefall: Hvis bruken av en substans opphører, vil vedkommende før eller senere 

gjenoppta bruken av substansen igjen. 
Alle disse trinnene er forbundet med psykologisk fornektelse. 
 
Når hjernen eksponeres for stoffet oppstår det endringer i hjernens normale kretsløp, som 
forsterkes ved gjentatt eksponering av stoffet. Dette resulterer i et intenst ønske om å innta 
stoffet. Fordi normale belønnings- og adaptive atferdssentre endres, vil avhengighetsatferd 
oppstå. Eksponering under hjernens utvikling kan medføre enda større endringer, 
sammenliknet med hos en ferdig utviklet hjerne. Endringene i hjernen medfører en 
dysfunksjonell evne til å kontrollere impulsene eller trangen (craving) til å bruke stoffet, selv 
med alvorlige konsekvenser. Denne repetitive korrumperingen av motivasjons- og 
læringsforbindelser i hjernen forårsaker abnorme endringer i hjerneforbindelsene til 
belønnings- og adaptive sentre som fører til endringer som underminerer frivillig kontroll. 
Disse områdene er viktige for normale prosesser knyttet til motivasjon, belønning og 
inhibering av stoffavhengighet. Den abnormale atferden assosiert med rusavhengighet, er et 
resultat av dysfunksjonelt hjernevev. Mennesker har adaptive systemer som medierer 
nytelses- og belønningsatferd direkte involvert i artens overlevelse, som sex, matinntak og 
sosial interaksjon. Vi unngår også psykisk og fysisk ubehagelige hendelser for å overleve. Tre 
hovedregioner i hjernen medierer adaptiv atferd og regulering av atferd. Dette er nucleus 
accumbens, amygdala og den prefrontale cortex.  Naturlig belønningsatferd og alle rusmidler 
har en felles nevrotransmitter, dopamin, og avhengighet er et resultat av nevrobiologiske 
endringer i områder i hjernen som produserer dopamin. Dopamin er forøket i nucleus 
accumbens som er en del av det mesolimbiske belønningssystemet, men den initielle rusfasen 
oppstår på grunn av forsterket dopamin transmisjon i nucleus accumbens til nivåer høyere enn 
det som oppstår ved naturlig belønning. Dette kaprer belønningssystemet og forstyrrer den 
normale belønningsprosessen. Dopaminnivået kan økes direkte eller indirekte. Direkte økning 
kan skje ved inhibering av reopptak eller ved at en stimulant (kokain, amfetamin) stimulerer 
frigjøring av dopamin. Indirekte kan dopaminnivået økes ved at alkohol, opioider, nikotin, 
cannabis eller NMDA-antagonister virker på det mesolimbiske system. Opioid-systemet 
spiller en rolle i modulering av det dopaminerge systemet med aktivering av mu-reseptorer 
som påvirker dopamin-nivåene (Detar 2011). 
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Smerte 
Smerte kan defineres som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse i tilknytning til 
faktisk eller potensiell vevsskade. Dette er et resultat av komplekse systemer perifert, spinalt 
og på cerebrale nivåer (Shipton 2011).  
 
En konsekvens av kirurgiske prosedyrer er vevsskade og direkte mekanisk nervestimulering. 
Vevsskade fører til frigjøring av inflammatoriske mediatorer med systemiske effekter på 
sentralnervesystemet og smertemodulering. Perifere nociseptorer aktiveres lokalt og de 
nociseptive signalene overføres til sentralnervesystemet via Aβ, Aδ og C-nervefibre. Perifere 
somatiske og viscerale smertesignaler ender i dorsalhornene i ryggmargen. Der integreres 
perifer signaloverføring og nedadgående smertesignaler. Deretter overføres smertesignaler til 
den kontralaterale delen av ryggmargen gjennom tractus spinothalamicus, spinoreticularis og 
spinomesencefalis til hjernestammen. Smertesignalene går videre til thalamus før de ender i 
hjernebarken og gir en bevisst opplevelse av smerte (Lenz 2010).  
 
Normalt vil akutt kirurgisk smerte hos de fleste pasienter avta over de første dagene etter 
kirurgi. Likevel vil en viss andel av kirurgiske pasienter oppleve at smerten kan vedvare, og 
noen ganger bli både kronisk og alvorlig. Det er ingen definisjon som skiller akutte smerter 
mekanisk fra kroniske postoperative smerter. Definisjonen for kronisk relaterer seg kun til 
tidsperioden, som varierer fra en måned til ett år etter kirurgi. Generelt har kronisk 
postoperativ smerte blitt definert som patologiske smerter som varer lengre enn to måneder 
etter kirurgi. Smerter som vedvarer etter at de kirurgiske sårene er tilhelet, kan være et resultat 
av somatisk nocisepsjon og konsekvenser av pågående inflammasjon, neuropatiske smerter 
fra kirurgisk skade av perifere nerver eller fra visceral nocisepsjon (Shipton 2011).  
 
 
 
 

Metode 
Oppgaven bygger på gjennomgang av litteraturen, etter systematisk søk. 
Formålet med søket var å finne artikler som kunne si noe om det er en sammenheng mellom 
opioidbehandling på sykehus mot akutte smerter og utvikling av et uheldig rusmønster 
og/eller misbruk, samt forekomsten av dette. 
Jeg søkte i databasen PubMed etter artikler med relevans for problemstillingen. Søket ble 
gjort første gang i januar 2011, men ble gjentatt flere ganger i løpet av 2011 og 2012. Søket 
ble gjort siste gang i september 2012. Følgende søkeord og kombinasjoner ble brukt på 
humane studier, rapportert på engelsk eller skandinaviske språk: 
 

• iatrogenic and addiction 
• acute pain and addiction 
• acute pain and opioid abuse 
• acute pain and opioid addiction 
• postoperative pain and addiction 
• iatrogenic addiction and surgery  

 
Artiklene ble vurdert ved hjelp av innholdet i sammendraget og kun artikler som virket 
relevante ut fra dette ble lest i fulltekst. Artikler som omhandlet opioidbehandling gitt utenfor 
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sykehus, kroniske smertepasienter, malign smerte og andre kroniske tilstander, pasienter med 
allerede etablert rusmisbruk og barn ble ikke vurdert.  
I første omgang søkte jeg etter artikler som kunne si noe om prevalens eller insidens av 
pasienter som etter behandling med opioider mot akutt smerte, utviklet avhengighet og/eller 
rusmisbruk iatrogent. Jeg var først og fremst ute etter kliniske studier, systematiske oversikter 
og metaanalyser.  
Siden søket ga tilnærmet ingen artikler med direkte relevans for problemstillingen, ble 
søkekriteriene i andre omgang justert noe, slik at jeg også søkte etter kasuistikker, det vil si 
artikler som omtalte pasienter som etter behandling med opioider i forbindelse med kirurgi og 
mot akutt smerter, utviklet avhengighetsliknende tilstander.  
I tredje og siste omgang søkte jeg etter artikler som kunne si noe om opioidbehandling og 
smertebehandling og psykiske langtidsproblemer i en videre forstand, uavhengig av metode 
og studiedesign. 
I denne prosessen har jeg, via tilfeldige kryssreferanser, funnet to kohortstudier som ikke 
undersøker opioidavhengighet i forhold til akutt smerte, men som undersøker akutt smerte og 
langvarig opioidbruk. 
 
I løpet av søkeperioden, selv etter at jeg hadde justert inklusjonskriteriene i den grad jeg 
kunne tillate meg uten å kompromittere min egen problemstilling, var antallet artikler fortsatt 
så lavt at alle artikler med noe relevans ble inkludert. Dette har medført at det ikke har skjedd 
noen reel eksklusjonsprosess av artikler med relevans og at derfor også artikler med lav 
metodisk kvalitet og varierende relevans ble inkludert. 
 
 

Resultater 
Søket gav totalt 738 artikler, duplikater inkludert. Søket gav få resultater med direkte relevans 
for problemstillingen. Av 738 artikler hadde kun fem artikler relevans. To av fem var 
oversiktsartikler og de tre andre var kasusrapporter. Den ene kasusrapporten var marginalt 
relevant, da pasientens smertetilstand grenset til kronisk. Søkeresultatet var svært begrenset i 
antall artikler, metodisk kvalitet og studiene var heterogene, det vil si ulike i tematikk og 
metode.  
Jeg har ikke funnet noen randomiserte, kontrollerte, prospektive studier.  
Det viste seg at den eldste oversiktsartikkelen fra 2006 oppsummerer litteraturen frem til da 
fyllestgjørende slik jeg kan bedømme det. Jeg har derfor ikke sett på enkeltresultatene lengre 
tilbake enn 2006, med unntak av den ene kasusrapporten som er fra 2001. Denne var ikke 
inkludert i oversiktsartikkelen fra 2006, sannsynligvis fordi det er en kasusrapport.  
På grunn av det begrensede materialet vil jeg legge frem og diskutere disse syv artiklene mer 
detaljert og grundig.  
Søkeresultatet er så begrenset at også noen utvalgte artikler som går noe utenfor denne 
oppgavens problemstilling vil bli trukket inn i diskusjonen. 
 
1. Iatrogenic addiction in patients treated for acute or subacute pain: A systematic 
review - Wasan, Correll et al., 2006 
En av to systematiske oversiktsartikler søket gav beskriver først og fremst kildemangelen på 
temaet og fraværet av studier med god metodisk kvalitet (Wasan, Correll et al. 2006).  
Wasan m.fl forsøker å besvare følgende problemstillinger: 
 
 Hva er insidensen av iatrogen avhengighet blant personer behandlet for akutt smerte? 
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 Hva er de prediktive markørene for avhengighet blant pasienter behandlet for akutt og 
subakutt smerte? 

 Hvilke tiltak blir gjort for å behandle avhengighet etter kortvarig opioidbehandling? 
 
Av 1943 artikler de hadde sett på, møtte 41 inklusjonskriteriene i studien. Artikkelforfatterne 
plukket ut 9 artikler som de anså som mest relevante. Ingen randomiserte eller ikke-
randomiserte kontrollerte studier ble funnet. Alle studiene hadde en relativt svak studiedesign 
med flere kritikkverdige faktorer som svekket resultatenes troverdighet. Av studier som talte 
for høy forekomst av iatrogen avhengighet omtales bare to artikler som sa noe direkte om 
forekomst. Disse to studiene er fra 1939 og 1954 (Rayport 1954) og er begge deskriptive. 
Begge oppgir en høy forekomst, henholdsvis 3.8 % og 27 %.  I tillegg til disse to, omtales en 
studie fra 1994 (Jamison, Anderson et al. 1994) hvor 44% av pasientene på tre metadonsentre 
oppga at opioider foreskrevet mot smerter førte til deres avhengighet. Studien var basert på 
selvrapportering. Av studier som indikerer lav forekomst av iatrogen avhengighet, ble Porter 
og Jicks studie fra 1980 (Porter and Jick 1980) og Miller og Jicks studie fra 1978 (Miller and 
Jick 1978) inkludert. Disse studiene undersøker begge et stort antall pasienter. Porter og Jick 
fant at av 11882 pasienter var det bare fire tilfeller (0,03 %) av iatrogen opioidavhengighet 
hos pasienter uten tidligere avhengighetsforstyrrelse. Miller og Jick undersøkte 3364 innlagte 
pasienter som fikk petidin. Bare fire av disse (0.1%) viste symptomer på avhengighet. 
Disse to studiene støtter synet på at opioider har lite potensial for avhengighet ved bruk mot 
akutt eller kronisk smerte.  
Wasan et al  konkluderer med at man ikke kan konkludere med noe som peker i en bestemt 
retning. De understreker at ingen av artiklene de fant var kontrollerte forsøk. Alle artiklene 
tilhørte studiedesign-gruppe 4 (deskriptive studier, kasusrapporter og ekspertuttalelser) og er 
dermed kategorisert som studier av dårligste metodiske kvalitet. Konklusjonene i de 
inkluderte studiene var ofte basert på subjektive inntrykk. Det var heller ingen 
oppfølgingsstudier og de fleste av dem kunne ikke svare på om pasienter utvikler iatrogen 
avhengighet av opioider. Forfatterne mener også at det er oppsiktsvekkende at det til tross for 
økning i bruk og misbruk av opioide analgetika, ikke finnes nøyaktige data på avhengighet 
blant innlagte pasienter som får opioider mot akutt smerte.  
 
2. Development and dependence following treatment with opioid analgesics for pain 
relief: a systematic review - Minozzi, Amato, Davoli, 2012  
Minozzi og medarbeidere ville finne insidens eller prevalens av opioidavhengighetssyndrom 
hos voksne, med eller uten tidligere rusmisbruk, etter behandling med opioider mot smerter 
(Minozzi, Amato et al. 2012). Systematiske oversiktsartikler og primærstudier ble inkludert 
hvis de inneholdt data om insidens eller prevalens på opioidavhengighetssyndrom (som 
definert i DSM-IV eller ICD-10) hos pasienter som fikk sterke opioider eller opioidliknende 
analgetika mot akutte eller kroniske smerter forårsaket av en hvilken som helst fysisk tilstand. 
Få studier ble inkludert i denne oversiktsartikkelen, til tross for et omfattende søk etter 
publiserte, upubliserte og pågående studier. Blant nesten 2000 titler og sammendrag kunne 
veldig få bidra med data om utvikling av avhengighet. Data fra 17 studier, med totalt 88235 
deltakere ble brukt, herav tre systematiske oversikter, en randomisert kontrollert studie, åtte 
tverrsnittsstudier og fire ukontrollerte kasusstudier. De fleste studiene inkluderte voksne 
pasienter med kronisk, ikke-maligne smerter, to studier inkluderte også pasienter med 
kreftsmerter. Kun én inkluderte pasienter med tidligere rusmisbruk. Resultatene var svært 
heterogene, med insidens som varierte fra 0 % -24 % (median 0,5 %) og prevalens fra 0 % -
31 % (median 4.5 %). Alle studier, unntatt to, omhandlet voksne pasienter med kronisk 
smerte. Man kunne ikke komme med konklusjoner om pasienter med akutt smerte, fordi kun 
to studier inkluderte denne pasientgruppen. Dataene var utilstrekkelige for å kunne bestemme 
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risikoen relatert til spesifikke medikamenter eller administrasjonsmetode, og det var ikke 
mulig å finne informasjon om tiden som fulgte etter foreskrivningen av opioider, eller 
hvordan avhengigheten oppstod. På grunn av disse begrensningene kunne denne studien bare 
gi insidens og prevalens på avhengighet hos pasienter med kroniske non-maligne smerter, 
som har brukt opioider i mer enn tre måneder. Det ble konkludert med at tilgjengelige data 
antydet at opioider mot kroniske smertetilstander ikke er assosiert med stor risiko for å utvikle 
avhengighet. 
 
3. Long-term analgesic use after low-risk surgery - a retrospective cohort study - Alam 
et al, 2012 
Formålet med denne retrospektive kohortstudien var å evaluere risikoen for langtidsbruk av 
smertestillende etter lavrisiko-kirurgi hos eldre voksne, som tidligere ikke hadde fått 
foreskrevet analgetika. Det ble brukt populasjonsbaserte data fra 1997 til 2008 fra Ontario, 
Canada. 391139 opioid-naive pasienter, 66 år eller eldre, innlagt for lav-risiko kirurgi ble 
inkludert. Av disse mottok 27 636 (7.1 %) pasienter opioider innen 7 dager etter utskrivelse 
fra sykehuset, mens opioider ble utskrevet til 30145 (7.7 %) pasienter ett år etter inngrepet. I 
løpet av denne tiden ble det funnet en økning i bruk av oxycodon, fra 5.4 % ved 7 dager til 
15.9 % etter ett år. Pasienter som fikk et opioid utskrevet innen 7 dager etter inngrepet, hadde 
44 % økt sjanse for å bli langtidsbruker av opioider innen ett år, sammenliknet med de som 
ikke mottok en slik foreskrivning. Mange av pasientene som i utgangspunktet fikk lavpotente 
opioider, gikk over til mer potente opioider som oxycodon i løpet av året etter inngrepet. I en 
sekundær analyse blant 383780 naive NSAID-brukere som hadde hatt korttidsopphold på 
sykehus i forbindelse med kirurgi, fant man at NSAIDs ble utskrevet til 1169 (0,3 %) av 
pasientene innen 7 dager etter utskrivelse og til 30080 (7.8 %) av pasientene ett år etter 
inngrepet. Pasienter som begynte med NSAIDs innen 7 dager etter inngrepet hadde nesten 4 
ganger så stor sjanse til å bli langtidsbrukere av NSAIDs, sammenliknet med pasienter som 
ikke mottok slike foreskrivninger. Forfatterne konkluderer med at postoperativ langtidsbruk 
av analgetika blir best håndtert ved å forebygge oppstart og mener at videre forskning er 
påkrevet for å bestemme de eksakte mekanismene bak kontinuerlig bruk av opioider og 
NSAIDs hos den eldre befolkning. Felles elektronisk journalsystem og andre systemer som 
letter kommunikasjon og koordinasjon mellom leger i ulike deler av helsevesenet foreslås 
som mulige faktorer som kan redusere risikoen for progresjon fra korttids- til langtidsbruk av 
opioider og andre analgetika. Videre mener forfatterne at skreddersydd smertebehandling og 
strammere regulering av opioidadministrasjon etter kirurgi kan ha en positiv effekt. 
 
4. A pilot cohort study of the Determinants of longitudinal Opioid Use after Surgery -
Carroll et al., 2012 
Dette er en prospektiv, longitudinell kohort studie med 109 inkluderte pasienter som 
gjennomgikk kirurgi. 103 av 109 pasienter deltok. Preoperativt psykologisk stress og 
medikamentbruk ble målt sammen med daglig bruk av opioider, helt til pasientene rapporterte 
at både opioidbruk og smerte hadde opphørt. Denne studien undersøkte hvilke faktorer som 
bestemmer om pasientene velger opioider eller ikke-opioider/NSAIDs mot smerte etter 
kirurgi. 26 % av pasientene brukte opioider (illegale og legale) preoperativt. 74 % brukte ikke 
opioider preoperativt.  
6 % av pasientene fortsatte med nye opioider 150 dager etter operasjonen. Preoperativ 
opioidbruk, depressive symptomer og økt selvoppfattet risiko for avhengighet/misbruk var 
selvstendige faktorer forbundet med forlenget bruk av opioider. Preoperativ opioidbruk var 
assosiert med 73 % reduksjon i raten per tidsenhet for opphør av opioidbruk etter kirurgi. I 
tillegg, hver poengøkning (på en 4-poengsskala) på selvoppfattet risiko for 
avhengighet/misbruk var assosiert med en 53 % reduksjon. Uavhengig av preoperativ 
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opioidbruk og selvoppfattet avhengighetsrisiko, hver 10-poengs økning på en preoperativ 
Beck-depresjonsskåring (Inventory II) var forbundet med 42 % reduksjon i raten per tidsenhet 
for opphør av opioidbruk etter kirurgi. Variasjonen i varighet av postoperativ opioidbruk ble 
bedre predikert av preoperativ opioidbruk, selvoppfattet risiko for avhengighet og depressive 
symptomer, enn av preoperativ smertevarighet eller alvorlighetsgrad. 
6 % av pasientene fortsatte på nye opioider 6 mnd etter kirurgi. Det er ikke klart på hvilket 
tidspunkt postoperativ opioidbruk skal bli ansett som nyoppstått kronisk opioidbruk.  
Denne pilotstudien måler faktorer som leder til forlenget opioidbruk etter kirurgi, men disse 
faktorenes relasjon til misbruk og avhengighet er fortsatt uklare. Forfatterne etterlyser videre 
forskning for å klargjøre forholdet mellom mål på tidlig, objektiv postoperativ opioidbruk og 
mål på opioidmisbruk og avhengighet. Forfatterne ønsker også at fremtidig forskning skal 
klargjøre forholdet mellom større versus mindre kirurgiske prosedyrer og tiden det tar før 
opphør av opioidbruk. 
 
5. Narcotic addiction following gastric bypass surgery -a case study –Wendling and 
Wudyka, 2011 
I denne kasusrapporten fra 2010 beskrives en 25 år gammel kvinnelig pasient med BMI 43 
som gjennomgikk en elektiv roux-en-Y gastric bypass og som i det postoperative forløpet 
utviklet opioidavhengighet og misbruk (Wendling and Wudyka 2011). Pasienten hadde ingen 
kjent historie på rusmisbruk eller avhengighet fra tidligere, ingen psykiatrisk sykdom eller 
personlighetsforstyrrelser og ble anbefalt for kirurgi.  
Hun gjennomgikk en preoperativ vurdering av psykolog og fikk gjennomført inngrepet som 
planlagt. Hun ble utskrevet på dag to uten postoperative komplikasjoner og fikk utskrevet 
paracetamol/hydrocodon mot smerte, samt lansoprazol for å hemme magesyreutskillelse. Det 
umiddelbare postoperative forløpet var ukomplisert. På postoperativ dag 21 ble det utført en 
øsofagogastrojejunostomi (EGJ) på indikasjon av abdominale smerter og kvalme. 
Undersøkelsen viste som viste et 5 mm stomalt ulcer. Pasienten ble igjen utskrevet med 
paracetamol/hydrocodon for smerte etter prosedyren. En måned senere ble en ny EGJ utført 
for å vurdere pågående abdominale smerter og kvalme. Den ble ikke gjort noen funn ved dette 
inngrepet. Gjennom de neste 16 månedene var pasienten innlagt fem ganger, oppsøkte 
legehjelp ved akuttavdelinger 17 ganger, fikk 18 CT-scanninger, syv EGJ’er og tre 
eksplorative laprascopier. De fleste undersøkelsene viste bare postoperative endringer eller et 
lite stomalt ulcer. Pasientens symptomer i denne perioden var abdominal smerte, kvalme, 
flanke- og ryggsmerter, migrene og tannsmerter. 15 måneder etter det opprinnelige inngrepet 
ble det gjort en eksplorativ laparskopi og det ble gjort en reseksjon av 5 cm segment tarm og 
en mesenteriske defekt ble lukket. I etterkant fortsatte pasienten å ha smerter. I de 8 ukene 
etter laparoskopien oppsøkte pasienten akuttavdelingen fire ganger og hadde tre nye CT. Etter 
en bekymringsmelding fra det lokale apoteket, ble det gjort undersøkelser vedrørende 
medikamentbruk som viste et omfattende misbruksmønster. I løpet av 17 måneder hadde 
pasienten fått 69 resepter på narkotiske medikamenter, inkludert 25 resepter fra kirurgen og 
hans team, 14 resepter fra ulike tannleger, 14 resepter fra legevaktsleger, 9 resepter fra 
primærlegen, 6 resepter fra urolog og 1 fra en ryggspesialist. Da pasienten ble konfrontert 
med dette innrømmet hun at hun hadde brukt medikamentene mot angst og depresjon, like så 
mye som smerte. Hun erkjente et eskalerende misbruk og var bekymret for sitt eget forbruk av 
narkotiske medikamenter. Pasienten ønsket hjelp til å bli kvitt sin avhengighet. Hun startet i et 
poliklinisk avrusningsprogram. Under dette behandlingsopplegget ble det avdekket at deler av 
pasientens tidlige spisemønster kunne redefineres som emosjonell spising og at hun hadde 
hatt en tendens til å spise som respons på negative følelser. Dette var atferd som pasienten 
ikke hadde hatt bevissthet rundt tidligere og som ikke ble fanget opp i den innledende 
psykologiske screeningen. Pasienten ble videre fulgt opp med samtaleterapi og tett 
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registrering av medikamentbruk. I det følgende året oppsøkte hun legevakten kun en gang og 
mottok kun to begrensede resepter på narkotika. Saken illustrerer den psykologiske 
kompleksiteten i behandlingen av en fedmekirurgipasient postoperativt. Selv med omfattende 
preoperativ screening kan pasienter likevel utvikle uforutsette postoperative komplikasjoner 
og den psykologiske tilpasningen etter kirurgi kan påvirke pasienten i betydelig grad. 
Bevissthet omkring postoperativ utvikling av medikamentavhengighet kan bidra til tidligere 
identifisering av slike problemer og føre til forbedret behandling og prognose for affiserte 
pasienter. 
I artikkelen blir det gjort rede for retningslinjene for seleksjon av pasienter preoperativt av et 
tverrfaglig team inkludert kirurgen og ernærningsfysiolog. Det er kjent at 
fedmekirurgipasienter med psykiatriske forstyrrelser har en dårligere langtidsprognose 
postoperativt. Det er anbefalt at en psykiater eller psykolog gjør en preoperativ psykiatrisk 
vurdering. Ved positive funn bør pasienten følges tett opp før inngrepet og hvis nødvendig 
postoperativt. 
 
6. Narcotic withdrawal syndrome following gastric bypass -a difficult diagnosis -Higa, 
Ho, Boone et al, 2001 
Higa, Ho, Boone et al beskriver i en kasusrapport fra 2001 et tilfelle hvor en 27 år gammel 
kvinne gjennomgår en ukomplisert Roux-en-Y i oktober 2000 (Higa, Ho et al. 2001). Hun ble 
på forhånd evaluert som uten komorbiditet, men hun ble behandlet for depresjon med 
sertralin. Hun beskrev selv at hun hadde et normalt alkoholforbruk og hadde ingen historie på 
rusmisbruk. Pasienten hadde ingen ønsker om narkotiske smertestillende da hun ble skrevet 
ut. Hun ble innlagt på nytt etter noen dager pga hematemese og kvalme. Man fant ved 
øsofagogastroskopi et anastomotisk ulcer og en innsnevring av tarmen. Etter dette hadde 
pasienten seks sykehusinnleggelser fra november 2000 til januar 2001 pga kvalme, oppkast 
og smerte. Hun hadde flere undersøkelser i denne perioden hvor man fant lite eller ingenting. 
Hun ble satt på et regime av metoclopramid, ondansteron og prochlorperazine. I januar 2001 
gjorde man en laparoskopisk evaluering hvor man fant adheranser som ble korrigert og man 
var sikker på at det ikke var et spørsmål om stenose. Pasienten fortsatte likevel å være plaget 
med kvalme, men ble raskt bedre ved hver sykehusinnleggelse. Hun ble satt på parenteral 
ernæring. Etter flere endoskopier kunne man ikke finne noe patologisk. Pasientens gastriske 
bypass ble reversert laparoskopisk februar 2001. Pasienten fortsatte å ha kvalme, oppkast og 
abdominale smerter, men man kunne ikke finne noe som sto i forhold til pasientens plager. 
Pasientens depresjon og smerter økte. Til slutt bemerket en av de behandlende legene at 
hennes atferdsmønster liknet narkotisk abstinensatferd. Et forsøk med metadon 20 mg/dag 
forbedret hennes symptomer fullstendig. Pasientens angst og depresjon ble også redusert. 
Pasienten ble ikke innlagt igjen og hun var ikke lengre plaget med smerte og kvalme. 
Forfatterne konkluderer med at alle pasienter har en potensiell risiko for å utvikle 
narkotikaavhengighet. Selv om behovet for narkotiske medikamenter er mindre ved 
laparoskopiske operasjoner, finnes det ingen erstatning for effektiv smertebehandling 
postoperativt. De mener også at pasienter som lider av morbid fedme kan ha høyere risiko for 
avhengighet i kraft av personlighetsfaktorer og de ekstreme livsstilsendringene de må 
gjennom etter fedmekirurgi. 
 
 
7. Iatrogenic addiction following lumbar fusion -Parks et al, 2010 
Artikkelen beskriver en 40 år gammel mann med ryggskade og smerter lumbalt (LBP) som 
strålte ned i setet og baksiden av låret på høyre side (Parks, Pransky et al. 2010). Han hadde 
tidligere noe ryggsmerter i lumbalområdet, men var før skaden helt funksjonsfrisk. MR viste 
degenerative skiveforandringer på L4-S1, hypertrofi av fasett leddene i L4-S1 bilateralt, 
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innsnevring av foramen, nucleus pulposus bulte ut ved L3-L4 og klem på L4-nerverøttene 
bilateralt. Pasienten ble behandlet konservativt og ble arbeidsfør igjen tidlig i 2003. I løpet av 
det neste året fortsatte pasienten å ha smerter og utstråling i samme området som før. 
Behandlende lege og spesialister skrev ut NSAIDs, muskelavslappende og kortikosteroider. I 
tillegg fikk han et SSRI og narkotiske smertestillende for akutte forverringer av smertene. 
Epidurale steroid injeksjoner og nerveblokkade gav ingen forbedringer av smertene og CT 
viste moderate til alvorlige degenerative skiveforandringer L3-S1. En ortoped anbefalte på 
bakgrunn av dette lumbal fusjon. Høsten 2004 gjennomgikk pasienten lumbal fusjon av L3-
L5 anteriort og posteriort. Det var ingen umiddelbare postoperative komplikasjoner. Tre 
måneder etter operasjonen hadde pasienten moderate til sterke smerter, liknende som før 
operasjonen. Pasienten fikk oxycodon HCl-kontrollert 20 mg to ganger/dag og 
oxycodon/acetaminophen 2.5/325 mg ved gjennombruddssmerter. Tidlig i 2005 var pasienten 
fortsatt utenfor arbeidslivet og gjennomgikk sin andre operasjon for å fjerne en skrue man 
trodde gav L5 rotirritasjon. Hans evne til fysisk aktivitet ble ikke forbedret etter dette. Det ble 
foreslått at høye opioiddoser skulle seponeres, da man tenkte at symptomene kunne forklares 
av hyperalgesi. Aggressiv rehabilitering med styrke og bevegelighetstrening, og retur til 
arbeidslivet ble også anbefalt. Pasienten fulgte ikke disse rådene. Sent i 2005 mottok 
pasienten uføretrygd. Hans kirurg og smertespesialist foreslo en intratekal morfinpumpe mot 
ryggsmertene. I løpet av de neste månedene ble pasientens journal vurdert av tre 
smertespesialister. Spesialistene hadde ulike bekymringer vedrørende smertepumpen, men 
ingen av dem vurderte muligheten for opioidindusert hyperalgesi eller opioidavhengighet. 
Flere måneder senere fortalte pasientens advokat at pasienten hadde blitt innlagt på et 
lokalsykehus for avrusning og skulle delta på et lengre avrusningsprogram. Forfatterne 
konkluderer med at denne saken var et tilfelle av overbehandling, både med hensyn til kirurgi 
og opioider. I tillegg greide man ikke å gjenkjenne opioidindusert hyperalgesi og den 
iatrogene avhengigheten som oppstod. For å forhindre at slike situasjoner oppstår er det viktig 
med evaluering av pasienten underveis, multidisiplinær evaluering og tidlig intervensjon for å 
imøtekomme problemer som kan oppstå hos pasienter med kroniske nedre ryggsmerter. 
 
 
Diskusjon 
 
Resultatet av søket viste først og fremst, som samleartiklene også konkluderer med, lite 
relevant litteratur og lav formalisert kvalitet på det som finnes. Dette gjør at resultatene derfor 
ikke kan slås sammen til entydige konklusjoner. Det er trolig at utvidet søk i andre databaser 
og på flere språk kunne gitt flere artikler, men det er ikke sikkert at det ville belyst tema 
ytterligere, fordi man antar at de beste studiene skal kunne gjenfinnes i Medline. 
 
Diskusjon av systematiske studier 
Wasan og hans medarbeidere har skrevet den eldste systematiske oversikten, som er fra 2006 
(Wasan, Correll et al. 2006). Her er problemstilling og tema tydelige og klare. Sentrale 
begreper blir definert og gjort rede for. Videre er databasene for søkene og søkeordene med 
tilhørende resultater beskrevet, sammen med inklusjons- og eksklusjonskriterier. 
Inklusjonskriteriene var studier som omhandlet temaer relatert til iatrogen avhengighet, og må 
sies å være svært generelt. Det er mulig at dette er noe forfatterne justerte underveis, da det 
viste seg og finnes lite materiale. Artiklene ble vurdert av to forfattere uavhengige av 
hverandre og ved uenigheter ble artikkelen diskutert og vurdert av flere. Artiklenes metode 
ble klassifisert etter studiedesign. Som forfatterne selv presiserer er kvaliteten på artiklene lav, 
og selv om de kan gi en indikasjon er det vanskelig å stole på resultatene. Av studier som 
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indikerer høy forekomst av iatrogen avhengighet, diskuterer Wasan m.fl. Pescor og Rayports 
studier fra henholdsvis 1939 (Wasan, Correll et al. 2006) og 1954 (Rayport 1954). Siden 
begge disse to studiene er fra mange år tilbake, er det rimelig å anta at praksis for 
opioidbehandling ikke er den samme i dag og at det kan være en sammenheng mellom den 
høye forekomsten av iatrogen avhengighet og måten opioider ble administrert på. Pescor var 
en av de første som trakk frem avhengighet som et problem ved behandling av akutt smerte 
med opioider. Han fant at 3,8 % av 1036 innlagte pasienter var avhengige av morfin etter 
adekvat behandling av smertefulle tilstander (Wasan, Correll et al. 2006). Det er imidlertid 
flere kvalitative problemer knyttet til begge disse studiene. Ingen av dem gir noen definisjon 
av begrepet «avhengighet». Rayport bruker betegnelsen «medical addicts» og beskrivelsen 
Rayport gir er «en som oppgir å ha først mottatt narkotika i behandlingsøyemed fra en lege, 
helt til vedkommende er blitt avhengig» (Rayport 1954). Studien ble utført på 1065 innlagte 
mannlige pasienter. Av disse var 463 prøveløslatte eller innsatte i føderale fengsler. Det kan 
tenkes at dette medførte seleksjonsbias, da innsatte og prøveløslatte har en kriminell bakgrunn 
og at rusmiddelproblematikk og psykiatriske lidelser er overrepresentert i en slik gruppe. 
I tillegg til Pescor og Rayport, omtales en studie fra 1994 hvor 44 % av pasientene på tre 
metadonsentre oppgav at opioider foreskrevet mot smerter hadde ført til avhengighet 
(Jamison, Anderson et al. 1994). Dette er selvrapporterte opplysninger som har begrenset 
objektiv verdi. Wasan og hans gruppe fant også studier som antydet det stikk motsatte av 
Pescor og Rayports konklusjoner. Wasan påpeker at Porter og Jicks studie fra 1980 (Porter 
and Jick 1980) og Miller og Jicks (Miller and Jick 1978) studie fra 1978, at det er 
problematisk at undersøkelsene ble foretatt over en kort periode under sykehusinnleggelse 
hvor tilgangen til opioider er overvåket og uheldig bruk ville vært vanskelig. Alle pasienter 
med historikk på avhengighet ble ekskludert ved beregning av insidens av iatrogen 
avhengighet. Dette synes å være et moment det er noe uenighet om hos flere forskere. Noen 
studier bruker tidligere rusproblemer som eksklusjonskriterie, mens Wasan mener disse må 
inkluderes og at det er feil å ekskludere dem. Skurtveit&co ekskluderte i sin studie fra 2011 
(Skurtveit, Furu et al. 2011), alle pasienter med tidligere rusproblematikk. Dette teamet 
undersøkte i hvilken grad nye brukere av svake opioider utviklet problematisk opioidbruk. 
Dette kan være årsaken til at de valgte å ekskludere pasienter med tidligere misbruk. De fant 
at bare en liten andel av pasienter som startet med svake opioider utviklet et bruksmønster 
som indikerer langvarig eller problematisk bruk av opioider. Ulik praksis kan gi forskjeller 
som gjør studiene usammenliknbare. I tillegg kan dette tyde på et ulikt syn på rusmisbruk og 
avhengighet innad i fagmiljøene. Mahowald inkluderte personer med tidligere misbruk i sin 
kohortstudie på pasienter med kroniske ryggsmerter og opioidbruk. (Mahowald, Singh et al. 
2005). Dette teamet fant at 44 % av den totale kohorten selvrapporterte om tidligere misbruk 
og/eller avhengighet. Frekvensen av misbrukeratferd under behandling med opioider hos de 
med en slik bakgrunn var 5 %. Sannsynligheten for observert frekvens av misbrukeratferd hos 
denne gruppen var ikke signifikant forskjellig fra gruppen uten tidligere misbruk. Dataene fra 
denne studien på opioidbruk hos ryggpasienter støtter ikke hypotesen om at det er 
sammenheng mellom utvikling av avhengighet og tidligere rusmisbruk. Det innvendes også 
av Wasan at Porter og Jicks, og Miller og Jicks studier var designet for å undersøke de 
kliniske effektene av opioide analgetika hos pasienter med akutt smerte og at funn relatert til 
avhengighet ikke var deres hovedfokus. Dette er også et problem ved en annen enkeltstudie 
Wasan omtaler. Perry og Heidrich gjorde en studie ved en brannskadeavdeling og analyserte 
181 spørreskjemaer utdelt til helsepersonell (Perry and Heidrich 1982). 12 % angav at de 
kjente minst en pasient som hadde blitt rusmisbruker etter utskrivelse, etter å ha fått opioider 
mot smerte. Alle unntatt en av disse pasientene hadde rusproblemer fra tidligere. Perry og 
Heidrich konkluderte med at risikoen for å utvikle avhengighet av opioide analgetika er lav. 
Denne studien var egentlig designet for å undersøke den farmakologiske behandlingen av 
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brannskadepasienter generelt. Det ble ikke brukt spesifikke diagnosekriterier, standardisert 
avhengighetsscreening eller standardiserte intervjuer. Resultatene i de nevnte studiene må 
derfor tolkes med forsiktighet. Det blir også påpekt at spesifikke faktorer i sykehusmiljøet kan 
påvirke resultatene og kanskje delvis forklare de sprikende resultatene, for eksempel at 
pasienter i et miljø med høy kontroll av medikamentinntak vanskelig vil oppvise 
misbrukeratferd. Når pasientene er utskrevet vil det være begrenset koordinert oppfølging for 
å identifisere og håndtere pasienter som er i fare for å utvikle iatrogen avhengighet.  
Resultatene i disse enkeltstudiene var for ulike til å slå sammen. Enkeltstudiene var også 
helhetlige for ulike og av for dårlig metodisk kvalitet til å kunne gi noe entydig resultat. 
 
Seks år etter at Wasan og medarbeidere publiserte sin systematiske oversikt, kom en ny 
systematisk oversikt som inkluderte artikler som oppgav insidens og prevalens av 
opioidavhengighet etter behandling med opioider mot smerte (Minozzi, Amato et al. 2012). 
Dette gjaldt både akutte og kronisk smerter og avhengighetssyndrom definert etter DSM-IV 
og ICD-10. Det er også angitt hvilke typer opioider pasientene bør ha mottatt. Studiene måtte 
være randomiserte kontrollerte forsøk, kontrollerte kliniske forsøk, prospektive eller 
retrospektive, kontrollerte kohortstudier, systematiske oversikter, tverrsnittsstudier eller 
ukontrollerte kasusserier med minst ti pasienter. Artiklene ble vurdert av to forfattere 
uavhengige av hverandre og tvilstilfeller ble løst ved hjelp av diskusjon mellom alle 
forfattere. Sjekklister fra blant annet AMSTAR og the Cochrane criteria ble brukt for å 
vurdere de inkluderte studiene. For å produsere en systematisk oversikt av høy kvalitet brukte 
Minozzi og medarbeidere metoden anbefalt av the Cochrane handbook og ved hjelp av 
sjekklisten fra AMSTAR. Få studier ble inkludert i denne oversiktsartikkelen, til tross for et 
omfattende søk etter publiserte, upubliserte og pågående studier. Det ble søkt i The Cochrane 
Library, PubMed, CINAHL og Embase uten språkrestriksjoner. Blant nesten 2000 titler og 
sammendrag i Minozzi og medarbeideres studie, kunne veldig få bidra med data om utvikling 
av avhengighet. Den observerte heterogeniteten er sannsynligvis forårsaket av mange 
faktorer, inkludert bruk av mange ulike metoder, studiedesign, pasientprofiler, ulikheter i 
risikofaktorer for utvikling av opioidavhengighet og behandlingslengde og oppfølging 
(Minozzi, Amato et al. 2012). Videre er heterogeniteten i avhengighetskriteriene et problem. 
Toleranse og abstinenssyndrom, pluss craving er tilstrekkelig for en avhengighetsdiagnose i 
ICD-10, uten krav om tap av kontroll over bruk og uten negative helse eller sosiale 
konsekvenser. Dette er ikke ekvivalent til en kombinasjon av tap av kontroll og fortsatt bruk 
til tross for negative konsekvenser, som er kravet i DSM-IV. På grunn av disse 
begrensningene kunne denne studien bare gi insidens og prevalens på avhengighet hos 
pasienter med kroniske non-maligne smerter, som har brukt opioider i mer enn tre måneder. 
Disse pasientene er sannsynligvis de mest studerte, med tanke på risikoen for å utvikle 
avhengighet, fordi de har lang forventet levetid og er forventet å motta medikamenter i lang 
tid. 
 
Diskusjon av kasuistikker 
Higa og Wendlings artikler fra 2001 og 2010 er begge kasusrapporter og har dermed en svak 
metodisk kvalitet (Higa, Ho et al. 2001) (Wendling and Wudyka 2011). Det er lite valid 
kunnskap å hente i enkelttilfeller. De illustrerer imidlertid hvor vanskelig det kan være å 
fange opp rusavhengighet hos pasienter uten kjente risikofaktorer og at forsinkelsen av en slik 
diagnose kompliserer det postoperative forløpet. Mangelen på litteratur gjør seg gjeldende for 
rusmisbruk hos fedmekirurgipasienter også. Samtidig finnes det en del oppmerksomhet rundt 
dette i befolkningen. På internett gir et Google-søk på «addiction transfer after gastric bypass» 
283000 resultater. Mange av treffene er pasienters personlige historier som beskriver 
utvikling av narkotika- eller alkoholmisbruk etter en slik operasjon (Wendling and Wudyka 
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2011). Dette gjelder også avhengighet etter opioidbehandling og andre typer kirurgi. På 
Google gir «addiction after surgery» 35000000 treff. Når man ikke finner så mye om iatrogen 
avhengighet etter opioidbehandling på sykehus i den vitenskapelige litteraturen, kan man 
finne informasjon om dette andre steder i samfunnet, via uformelle kunnskapskilder, som på 
internett eller som forestillinger og meninger hos folk flest (Wendling and Wudyka 2011). 
Dette kan komme av at frykten for opioidavhengighet er sterkt befestet i befolkningen og at 
mange har en sterk overbevisning om at det er veldig lett å bli avhengig, selv når 
opioidbehandling er helt nødvendig. Det er også mulig at noen av historiene får overdrevet 
stor oppmerksomhet og gir inntrykk av at dette er vanligere enn det faktisk er. I tillegg kan det 
hende at personer med rusmisbruk er mer tilbøyelige til å gi sitt rusmisbruk en slik 
forklaringsmodell fordi det vil fjerne deres skyld og ansvar. På den annen side er det mulig at 
det offentlige rom, som internett, evner å fange opp visse sannheter i større grad enn den 
vitenskapelige litteraturen på dette området. 
Mange av treffene om bariatrisk kirurgi og avhengighet på Google omhandler såkalt 
«addiction-transfer». Man har sett at fedmekirurgipasienter har en høyere livstidsmisbruksrate 
enn den øvrige befolkningen. Samtidig har de en langt lavere misbruksrate preoperativt enn 
populasjonsgjennomsnittet. På grunn av dette er det blitt diskutert om rus og vektproblemer 
deler en felles nevrologisk bane hvor rusmisbruk ikke gjør seg gjeldende i samme grad når 
spising dominerer. Hvis dette er tilfellet vil pasienter som blir ute av stand til å belønne denne 
nervebanen ved å overspise, få økt risiko for rusmisbruk. Teorien om «addiction transfer» er 
kontroversiell. Man diskuterer hvorvidt overspising er en avhengighetsforstyrrelse og 
overføringen av avhengighetsatferd mellom ulike substanser er ikke i stor grad støttet av 
empiriske data. Emosjonell spiseatferd hos fedmekirurgipasienter er rapportert til å være 29-
40 %, men det blir ofte ikke formelt adressert i litteraturen, fordi det forløpig ikke er 
klassifisert som en spiseforstyrrelse. Selv hvis et slikt spisemønster avdekkes preoperativt er 
det ikke en kontraindikasjon for fedmekirurgi (Wendling and Wudyka 2011). Higa og 
medarbeidere bruker dette som en mulig forklaringsmodell, da pasienten i deres kasus 
underveis ikke viste tegn til rusavhengighet. Deres teori er at hun på et tidspunkt i løpet av 
alle sykehusinnleggelsene og operasjonene overførte matavhengighet til narkotikaavhengighet 
(Higa, Ho et al. 2001). Det er forskning som tyder på at en betydelig andel av sterkt 
overvektige pasienter har en forsterket sensitivitet i belønningsbanene i hjernen for betinget 
stimuli forbundet til energitett mat og hemmet funksjon av kontrollmekanismer som svekker 
inhibitorisk kontroll over appetitt. Fenomenet kan minne om konflikten mellom belønnings-, 
betingelses- og motivasjonsforbindelser og den inhibitoriske kontrollmekanismen man finner 
ved avhengighet (Volkow, Wang et al. 2011). Dette kan i så fall bare forklare at det foreligger 
en matavhengighet og ikke overgangen fra matavhengighet til opioidavhengighet eller 
avhengighet av andre substanser. 
Disse to kasusrapportene omhandler pasienter som begge har gjennomgått samme type 
fedmekirurgi. Det videre sykdomsforløpet er nokså likt for de to pasientene med mange 
reinnleggelser og liknende plager. Forskjellen består i at den ene pasienten er bevisst sin egen 
avhengighet, den andre er det angivelig ikke. Den ene av dem får også sin bypass reversert før 
det egentlige problemet med opioidavhengighet oppdages og anerkjennes. Det er mulig at 
pasienter som gjennomgår fedmekirurgi står i en særstilling sammenliknet med andre 
kirurgiske pasienter. Dette gjelder spesielt hvis man anerkjenner mat og spising som 
avhengighet hos noen og eventuelt som en spiseforstyrrelse. Dette er fortsatt et omstridt 
spørsmål, men hvis man legger det til grunn i slike tilfeller som hos disse to pasientene, har 
man kanskje en plausibel årsakssammenheng.  
 
Parks og medarbeideres artikkel fra 2010 er også en kasusrapport, som omhandler en pasients 
utvikling av opioidavhengighet etter et lengre behandlingsforløp hvor overgangen fra akutte 
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smerter til kroniske er glidende (Parks, Pransky et al. 2010). Dette illustrerer et problem som 
oppstår i forbindelse med akutte kontra kroniske smerter hos noen pasienter. Alle smerter 
starter akutt og i noen tilfeller utvikler disse seg til å bli kroniske. Alvorlige, vedvarende 
postoperative smerter oppstår hos 2-10 % av kirurgiske pasienter. Noen typer operasjoner har 
høyere insidens enn dette. Amputasjoner har en estimert insidens av kroniske postoperative 
smerter på 30-50 %, brystoperasjoner 20-30 % og coronar arterie-bypass 30-50% (Shipton 
2011). Denne pasienten hadde noe ryggsmerter fra tidligere, men hadde et fullverdig 
funksjonsnivå før han ble skadet i en arbeidssituasjon. På dette tidspunktet må man kunne 
definere smertene hans som akutte og som et resultat av skaden, men de utvikler seg til 
kroniske og forverres deretter av kirurgi. Det var sannsynligvis flere faktorer som førte til at 
pasienten fikk økende smerter og redusert funksjon etter operasjonen. En mulig forklaring kan 
være OIH, som er en nociseptiv sensitivisering forårsaket av opioider. Klinisk er OIH 
karakterisert av hyperalgesi og allodyni. I dette tilfellet var ikke OIH inne i den løpende 
diskusjonen om hvordan pasienten skulle behandles og mer opioider ble utskrevet.  
 
Diskusjon av kohortstudier 
I 2012 ble to korhortstudier publisert som begge undersøkte langvarig opioidbruk etter kirurgi 
(Carroll, Barelka et al. 2012) (Alam, Gomes et al. 2012). Alam og medarbeidere fant at mer 
enn 10 % av de som først fikk opioider og nesten 25 % av de som først fikk NSAIDs mottok 
medikamentene ett år etter operasjonen. Den høye prevalensen må ses i lys av at denne 
studien fokuserte utelukkende på operasjoner som generelt ikke er forbundet med langvarig 
postoperativ smerte. Hvis man skulle ta med andre typer operasjoner og andre typer 
smertestillende, er det godt mulig at antall individer med risiko for langtidsbruk av 
smertestillende ville vært enda høyere. Mange av pasientene som i utgangspunktet fikk 
lavpotente opioider, gikk over til mer potente opioider som oksycodon i løpet av året etter 
inngrepet. Funnene indikerer at foreskrivning av kodein etter kirurgi med korttidsopphold kan 
bidra til bruk av andre potente opioider, for eksempel oksycodon, som er vist å ha 
sammenheng med økt morbiditet og mortalitet (Solomon, Rassen et al. 2010) (Dhalla, 
Mamdani et al. 2009). I tillegg kommer risikoen for avhengighet og misbruk ved bruk av 
opioider over ett år (Simoni-Wastila and Yang 2006). 
Studien gjør ikke rede for hvorfor pasientene fikk utskrevet smertestillende i både den tidlige 
og sene postoperative fasen. Det er mulig at pasientene som fikk opioider postoperativt hadde 
en dårlig behandlet smertetilstand fra før, slik at definisjonen langtidsbruk hos disse 
individene egentlig betyr at med oppstart av analgetika fikk disse pasienten en betydelig 
forbedring av symptomer med kontinuerlig bruk. Sett på denne måten kan det hende at 
behandlingen med smertestillende både postoperativt og på lang sikt var helt passende og 
riktig for disse pasientene. Dette er imidlertid et usannsynlig scenario fordi 
inklusjonskriteriene var minst ett år uten opioidbruk på forhånd (Alam, Gomes et al. 2012). 
Et annet moment er at pasienter som har akutt smerte i den postoperative perioden, uavhengig 
av type kirurgi, kan ha høyere risiko for kronisk smerte og vil derfor bruke analgetika over 
lengre tid. Enkelte typer kirurgi blir assosiert med kronisk postoperativ smerte hos noen få 
pasienter i flere studier. Hvis det var en slik sammenheng i denne studien, ville man forvente 
at risikoen for langtidsbruk av opioider var høyere hos pasientene som fikk denne typen 
kirurgi i studien, sammenliknet med de andre gruppene. Dette var imidlertid ikke tilfellet her. 
Gruppen som gjennomgikk cholecystectomi hadde lavere punktestimat enn gjennomsnittet i 
hele studien. Videre var risikoen for langvarig NSAID-bruk blant individer som gjennomgikk 
cholecystectomi relativt liten. Derfor er det sannsynlig at det er andre grunner som forklarer 
langtidsbruken av opioider og NSAIDs postoperativt. Alam og medarbeidere påpeker at deres 
observasjon av at tidlig foreskrivning av smertestillende postoperativt er assosiert med 
langvarig bruk er ny, men det samme funnet er gjort tidligere med andre vanedannende 
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medikamenter brukt av eldre, innlagte pasienter (Alam, Gomes et al. 2012). Alam mener at 
mange studier antyder at smerte blir dårlig behandlet i den postoperative perioden og at mer 
liberal bruk kan forsvares. Selv om bruken av disse medikamentene er forsvarlig i forbindelse 
med operasjoner hvor postoperativ smerte er et betydelig problem, vet man lite om bruken av 
smertestillende ved operasjoner hvor postoperativ smerte vanligvis ikke er et betydelig 
problem. Dette er bekymringsverdig når pasienter blir foreskrevet standardiserte doser til 
selvadministrering, uavhengig av den postoperative smertens alvorlighetsgrad. 
Samtidig er det et problem om det er slik at helsepersonell har ubegrunnet frykt for at 
pasientene skal utvikle avhengighet og misbruk på grunn av opioidbehandling. Dette kan føre 
til underbehandling og utilfredsstillende smertebehandling. Det er viktig at pasienter ikke har 
unødvendige smerter som kan lindres eller behandles (Lander 1990). Ukontrollerte smerter 
kan påvirke gastrointestinale, respirasjons- og sirkulasjonssystemene på en negativ måte. 
Smerte vil også redusere psykologisk funksjon. Hvis smerte vedvarer kan det resultere i en 
opplevelse av at smerten er uutholdelig og ukontrollerbar, og føre til angst hos pasienten. I 
Landers studie fant han at blant sykepleiere trodde de fleste at avhengighet sannsynligvis ville 
oppstå ved regelmessig, men kortvarig opioidadministrasjon. Sykepleierne ble også spurt om 
hvor mange prosent av deres pasienter de trodde overdrev, underdrev eller anga sin smerte 
korrekt. Omtrent to tredjedeler av pasientene ble ansett av sykepleierne som ærlige når de 
anga smerte. Sykepleierne hadde også en oppfatning om at mange av pasientene potensielt 
kunne overforbruke smertestillende ved administrasjon uten restriksjoner (Lander 1990).  
En svakhet ved Alams studie er at ved å ekskludere pasienter som døde innen 425 dager etter 
utskrivelse, kan man ha underestimert forbindelsen, fordi disse dødsfallene kan ha vært 
relatert til opioid- og NSAID-relaterte bivirkninger. Studien kunne heller ikke fange opp 
individer som brukte reseptfrie NSAIDs preoperativt (Alam, Gomes et al. 2012).  
 
Carroll og medarbeider undersøkte i sin kohortstudie hvilke faktorer som var avgjørende for 
langvarig opioidbruk etter kirurgi. Hypotesen deres var at preoperativt psykologisk stress og 
tidligere rusmisbruk har en sammenheng med langvarig opioidbruk etter kirurgi. Det er viktig 
å merke seg at disse faktorenes sammenheng med misbruk og avhengighet ikke ble undersøkt 
i denne studien. Carroll og medarbeidere fant at 6 % av pasientene fortsatt brukte opioider 
etter 150 dager etter operasjonen. De fant også at legitim preoperativ opioidbruk, 
selvoppfattet risiko for avhengighet og depressive symptomer er faktorer som hver for seg 
predikterte langvarig opioidbruk etter kirurgi. Disse faktorene hadde større prediktiv verdi for 
langvarig opioidbruk enn varighet og alvorlighetsgrad for postoperativ smerte. Mellom 1999 
og 2005 ble i gjennomsnitt 17,6 millioner kirurgiske pasienter utskrevet hvert år fra 
amerikanske sykehus. Hvis 6 % av 17,6 millioner kirurgiske prosedyrer resulterer i nyoppstått 
langvarig opioidbruk, vil kirurgi bidra med 1,1 million nye opioidbrukere i den amerikanske 
populasjonen hvert år. Hvis disse opioidene blir brukt til effektiv smertelindring av kronisk 
postoperativ smerte som tidligere var underbehandlet, er denne opioidbruken en positiv 
utvikling. Imidlertid er langvarig opioidbruk, hvis bruken er forbundet av preoperativ 
opioidbruk, selvopplevd risiko for avhengighet og depressive symptomer, uønsket. For det 
første er det ikke samsvar mellom det primære formålet med opioidene, som er 
smertebehandling og faktorene som faktisk forutsier langvarig bruk. For det andre indikerer 
nye undersøkelser at pasienter behandlet med opioider fremfor NSAIDs for kronisk ikke-
malign smerte, har større risiko for fall, kardiovaskulære hendelser og generell økt mortalitet 
(Solomon, Rassen et al. 2010). For det tredje, når disse pasientene gjennomgår kirurgiske 
prosedyrer er de i risiko for postoperativ oversedasjon, dårlig kontrollert smerte, forlenget 
sykehusopphold og har høyere risiko for revisjonskirurgi (Rapp, Ready et al. 1995) (Zywiel, 
Stroh et al. 2011). Til sist utgjør individer med pågående, legitim, smertelindrende 
opioidforbruk, en gruppe av personer med risiko for å utvikle avhengighet og misbruk av 
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reseptbelagte opioider (Carroll, Barelka et al. 2012). Dessverre er denne studien noe 
uoversiktelig og noe av tallmaterialet er vanskelig tilgjengelig. Når artikkelen oppgir at 6 % 
av pasientene brukte nye opioider 150 dager etter operasjonen, burde det vært tydeliggjort 
hvor mange av disse som brukte opioider preoperativt og hvor mange som ikke gjorde det. 
Denne studiens resultat er ikke så interessant hvis de 6 % er de samme pasientene som brukte 
opioider preoperativt. 
Betydningen av iatrogen eksponering av opioider for utvikling av avhengighet av 
reseptbelagte opioider belyses av studier som viser at 31 % -84 % av opioidavhengige 
opplyser at legemiddelet de misbruker innledningsvis ble utskrevet av en lege for 
smertebehandling (Passik, Hays et al. 2006) (Potter, Hennessy et al. 2004) (Hays, Kirsh et al. 
2003). Carrolls studie tyder også på at de fleste pasienter med kroniske smerter slutter å bruke 
opioider, mens pasienter med smerter i tillegg til høyere nivå av affektivt stress, mer 
sannsynlig vil fortsette å bruke opioider. Videre ble det funnet at preoperativ opioidbruk er en 
sterk prediktiv faktor for langvarig opioidbruk. Resultatene antyder også at pasientene som 
brukte opioider før operasjonen, hadde større sannsynlighet for å bruke illegale opioider, 
sammenliknet med pasienter som ikke brukte opioider fra før (Carroll, Barelka et al. 2012). 
En svakhet ved denne studien er at den intervenerer med pasientene. Studiens metode kan ha 
påvirket pasientenes atferd, for eksempel kan de ha blitt fristet til å angi at de sluttet med 
opioider tidligere enn de ville gjort om de ikke hadde deltatt i studien. 
 
Oppsummering av diskusjonen 
Det er naturlig å stille spørsmål om hvorfor det finnes så lite god forskning på opioider mot 
akutt smerte og påfølgende avhengighet i litteraturen. Fraværet av studier er det vanskelig å 
tolke årsakene til, men det er noe som det er nærliggende å vurdere:  

• Den ene kan være at få anser dette som et problem og at man ikke finner det 
nødvendig å undersøke. Det er blitt gjort flere studier på opioider og kroniske 
smertepasienter og dette berører en annen mulig forklaringsfaktor, nemlig at disse 
studiene gir en god nok indikasjon på risiko for og forekomst av avhengighet og 
rusmisbruk hos smertepasienter. Det er bare de to siste tiårene at det har vært 
akseptabelt å gi langvarig opioidbehandling mot kroniske ikke-maligne smerter. 
Dette er begrunnet i klinisk erfaring, bedre forståelse av opioid farmakologi og 
endringer i aksept fra samfunnet (Chan, Tam et al. 2011). Også her er dataene 
sprikende. Langtidsbehandling med opioider er assosiert med utvikling av 
avhengighet eller misbruk hos 2.8 % -18.9 % av pasientene (Fishbain, Rosomoff et 
al. 1992);(Cowan, Wilson-Barnett et al. 2003). En systematisk oversikt om 
opioidavhengighet ved kronisk smerte fra 2007 estimerte at 
avhengighetsproblematikk varierer fra 0 % -50 % hos kroniske smertepasienter som 
får langtidsopioidbehandling (Hojsted and Sjogren 2007).  

• Det er også mulig at opioidbehandling mot akutte smerter er så trygt og innebærer så 
liten risiko for utvikling avhengighet og rusmisbruk at det er lite substans å studere. 
Det er flere studier som kan indikere dette, blant annet en norsk studie fra 2011 
(Skurtveit, Furu et al. 2011). Denne kan gi et inntrykk av norske forhold når det 
gjelder opioidbruk ganske nylig. Deres undersøkelser gjelder imidlertid bare 
opioidbruk utenfor sykehus og faller derfor egentlig utenfor denne oppgavens 
problemstilling. Den ble derfor ikke inkludert, men den vurderes som relevant for 
diskusjonen. Man undersøkte ved hjelp av reseptregisteret forekomsten av 
problematisk bruk av svake opioider blant nye (naive) brukere. Forfatterne fant at i 
2005 var det 431216 personer som mottok svake opioider. Av disse var 245006 
personer nye brukere. Av disse var det 17252 (7%) som mottok opioider hvert år fra 



23 
 

2005 til 2008. Av de nye brukerne som mottok opioider minst en gang i året mellom 
2005 og 2008 var det 191 personer (0,08 %) som ble definert som sannsynlig 
problematiske brukere. Disse fikk utlevert mer enn 365 definerte døgndoser (DDD) 
opioider, mottok resepter fra mer enn tre leger og fikk også utlevert mer enn 100 
DDD benzodiazepiner i løpet av 2008. En mindre streng definisjon av problematisk 
bruk ble også testet ut hvor det ikke var noe krav om tilleggsbruk av 
benzodiazepiner. Ut fra denne definisjonen var det 421 personer som hadde et 
sannsynlig problematisk forbruk av opioider. Forfatterne mener at disse lave tallene 
utfordrer synet på at det høye og økende forbruket av svake opioider i befolkningen 
fører til økt risiko for misbruk og avhengighet. De mener at det kan tyde på at svake 
opioider brukes primært mot akutt smerte og at de fleste pasienter klarer å stoppe 
opioidinntaket når smertetilstanden bedres eller når det blir klart at smertene er 
kroniske uten indikasjon for opioidbehandling. Forfatterne konkluderer med at bare 
en minoritet av pasientene i studien utviklet et brukermønster som indikerer 
vedvarende bruk eller misbruk av opioider. De mener også at frykt for utvikling av 
et slikt problematisk bruk ikke må forhindre bruk av svake opioider mot moderate 
eller sterke akutte smerter. 

• Omtrent samtlige av artiklene om dette og relaterte temaer har gjennom mange tiår 
etterlyst mer og bedre forskning. Likevel ser det ikke ut til at situasjonen har 
forandret seg nevneverdig på dette punktet i senere år. En årsak kan være at det er 
vanskelig å lage velegnet studiedesign av god kvalitet på problemstillingen. 
Randomiserte, blinde kontrollstudier er svært vanskelig å gjennomføre, både rent 
praktisk og etisk. Problematikken krever også langvarige oppfølgingsstudier, 
kanskje over flere år, for å kunne finne pålitelige og robuste svar. Tematikkens natur 
er også svært kompleks. Avhengighet og rusmisbruk styres av mange ulike faktorer, 
alt fra biologiske hjernefunksjoner, genetikk, psykiske og sosiale faktorer til 
sykdomsforløp. Dette gjør at det er vanskelig å kartlegge årsaksforhold og finne 
klare årsakssammenhenger. 

 
Veien videre 
Den beste metoden for å undersøke avhengighet og misbruk etter opioidbehandling er kanskje 
ikke å forsøke å telle antall avhengige ut fra et sett med avhengighets- eller misbruks kriterier. 
Dette fordi det er vanskelig å definere hva avhengighet er og å favne alle som en eller annen 
form for problematisk opioidbruk med et gitt sett kriterier for avhengighets og 
misbrukssyndromer. Selvrapportering er også problematisk fordi noen pasienter ikke vil 
definere seg som avhengige eller angi at de har et problematisk forbruk av opioider. Det kan 
også være en feilkilde når personer som anser seg selv som misbrukere eller avhengige angir 
at misbruket deres startet i forbindelse med legebehandling, fordi en slik årsak kan 
rettferdiggjøre et misbruk i større grad enn andre årsaker. 
Kanskje en bedre metode vil være å registrere reelt opioidforbruk og foreskrivninger til 
pasienter, slik at man i minst mulig grad er avhengig av ulike definisjoner og subjektive 
oppfatninger. Vi har et godt verktøy for forskning på legemiddelbruk gjennom 
reseptregisteret, men dette registeret fanger ikke opp legemidler som blir gitt på sykehus. En 
stor andel av opioider som gis til pasienter i behandlingsøyemed, blir sannsynlig gitt på 
nettopp sykehus. Det hadde vært av stor verdi for både helsefagmiljøene og den medisinske 
forskningen om man kunne hatt et legemiddelregister for sykehusene også, spesielt når det 
gjelder opioider og andre vanedannende medikamenter. På det nåværende tidspunkt i Norge 
kjenner vi faktisk ikke til størrelsen på vårt eget opioidforbruk eller bruksmønsteret. 
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Et problem med dette er at slike undersøkelser ikke vil fange opp bruk av stoffer som er 
produsert eller skaffet til veie på illegale måter. De kunne i så fall kompletteres med objektive 
toxikologiske prøver av for eksempel urin, blod eller hår.  
Et annet problem vil være å trekke grensen mellom adekvat forbruk, som kan variere veldig 
individuelt, over mot overforbruk. En tilnærming her vil kunne være kvalitative vurderinger 
av grensetilfeller, brukt sammen med kvantitative metoder for registrering av faktisk forbruk.  
Prospektive observasjonsstudier av god metodisk kvalitet burde likevel være mulige å designe 
og utføre for å finne insidens av avhengighet hos pasienter med akutt smerte. Slike studier bør 
inneholde detaljert informasjon om pasientkarakteristikker, sykdommen opioidet er utskrevet 
for, hvilket opioid som er utskrevet, administrasjonsmetode, dose og behandlingslengde 
forventet og primært, samt avvik knyttet til at eventuell avhengighet eller misbruk er oppstått 
(Minozzi, Amato et al. 2012). 
 

Konklusjon 
Resultatene fra studier gjennom 50 år er svært heterogene og tvetydige, og flere forfattere 
konkluderer med at forskningen utført på temaet er mangelfull og av dårlig kvalitet. Dette blir 
også konklusjonen for denne oppgaven. Mange forskere har også gjennom flere tiår etterlyst 
mer forskning av bedre kvalitet, uten at det ser ut til at dette er blitt etterlevd. 
Majoriteten av forskning på smerte og opioidavhengighet er på kroniske smertepasienter, ikke 
akutt smerte. Det er imidlertid også stor usikkerhet og sprikende data om kronisk smerte og 
opioidavhengighet. For akutt smerte og opioidbehandling finnes det svært lite pålitelig 
kunnskap, og man må støtte seg på de erfaringene vi har fra kronisk smerte og opioidmisbruk.  
Det er tvilsomt at man kan si noe sikkert om risikoen for utvikling av opioidavhengighet 
under behandling av både akutte og kroniske smerter. 
Gjennom arbeidet med denne oppgaven ser det ut til at det er nesten vanntette skott mellom 
mange av de ulike fagmiljøene, som denne problemstillingen berører. Det ser ut til at ulike 
fagmiljøer vurderer situasjonen svært ulikt, vektlegger ulike ting og at det er lite samarbeid 
mellom miljøene. Inntrykket arbeidet med denne oppgaven etterlater seg er at leger i 
somatikken oftere mener at avhengighet og rusmisbruk som følge av opioidbehandling, ikke 
representerer et problem. Derimot virker det som leger i psykiatri og rusmiddelomsorgen er 
av den motsatte oppfatning. Dette kan komme av at disse to gruppene innenfor 
legeprofesjonen ser pasientene på helt ulike tidspunkter og i ulike situasjoner. Somatikken 
møter pasienter over kort tid og etter at pasienten skrives ut ser den samme legen den samme 
pasienten ofte aldri igjen. Dette skiller seg vesentlig fra psykiatri, hvor legen møter pasienter 
over lengre tid og av helt andre grunner. Det er i psykiatrien og rusmiddelomsorgen hvor 
pasienten med anerkjent rusmiddelproblematikk dukker opp, ikke på de somatiske 
sykehusavdelingene hvor kanskje rusmiddelproblematikken oppstod. Dette gir de ulike 
fagmiljøene helt forskjellige perspektiver, som er til hinder for videre forskning og 
utviklingen av ny kunnskap på feltet.  
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