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DEL I - OPPGAVEN 

Sammendrag  

Bakgrunn 

Smertebehandling av LAR-pasienter er en utfordrende oppgave. De har økt opplevelse av 

smerte, trenger ofte høyere doser analgetika for å oppnå smertelindring, og noen ønsker også 

en rus-effekt. Leger kan være redde for å bli manipulert eller for å overdosere analgetika. Per i 

dag er det manglende kunnskap om retningslinjene vedrørende dette temaet blant legene på 

Sykehuset Østfold Fredrikstad. 

Kunnskapsgrunnlaget 

Litteratursøk på ”methadone maintenance therapy AND pain” i McMaster Plus gav to treff i 

oppslagsverket UpToDate. Den ene var ikke gradert og den andre fikk graderingen 2C. Vi 

søkte videre i Den norske Legeforening og i Helsedirektoratet, der vi også fant veiledere, men 

uten gradering. En av veileredene som ble henvist til i anbefalningene fra Helsedirektoratet, 

SOMA-veilederen, ble anbefalt til oss av Ivar Skeie, LAR-lege og med doktorgrad i LAR-

behandling, som veilederen vi burde ta utgangspunkt i, til tross for at den kun bygger på 

klinisk erfaring. 

Prosess, ledelse og organisering 

Vi ønsker å innføre SOMA-retningslinjene som gjeldene ved sykehuset, og støtte opp bruken 

av disse å øke tilgjengeligheten av substitusjonsbehandlingspreparater, innføre 

substitusjonskurve med retningslinjene trykket på baksiden og gjennomføre et 

undervisningsopplegg. Vi implementerer dette med bruk av prinsippet bak PDSA-sirkelen, 

som inkluderer planlegging, utføring, kontrollering og korrigering. Vi har satt tidsrammen til 

14 mnd, som inkluderte alle steg i prosessen, med tre kontroll-tidpunkter med mulighet for 

korrigering. Dersom målet er nådd etter 14 mnd, bør tiltaket innføres som en del av 

sykehusets rutiner. 

Konklusjon 

Behovet for konkrete retningslinjer for denne sårbare pasientgruppen er pressende. Tiltakene 

vi har foreslått er enkle å gjennomføre og innebærer ingen ekstra kostnad for sykehuset. Vi 

konkluderer derfor med at tiltaket bør gjennomføres ved Sykehuset Østfold Fredrikstad.
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Bakgrunn 

Bakgrunn for valg av oppgave 

Erfaring fra praksis i tiende semester tilsier manglende kjennskap til etablerte retningslinjer 

for smertebehandling av LAR-pasienter blant sykehusleger. Dette fører til underbehandling 

eller utsatt smertelindring hos denne sårbare pasientgruppen.  

 

Om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på den norske ordningen for 

substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet. Pasienter blir behandlet med metadon eller 

buprenorfin (Subutex® eller Suboxone®) i en bestemt dose (1). I tillegg omfavner begrepet 

psykososiale rehabiliteringstiltak (1).  

 

Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet har sitt utspring i USA på 1960-tallet (2). 

Behandlingsformen ble først allment tilgjengelig i Norge i 1998, og fra 2001 under navnet 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (3). Behandlingen ble organisert med regionale 

sentra som skulle godkjenne søknader og veilede behandling. Med rusreformen ble også 

pasienter i LAR gitt pasientrettigheter på lik linje med andre pasienter i 

spesialisthelsetjenesten, slik disse uttrykkes i pasientrettighetsloven.   

 

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2005 det daværende Sosial- og helsedirektoratet i 

oppdrag å utvikle en nasjonal faglig retningslinje. Forskrift om legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR-forskriften) (4) trådte i kraft fra 2010. LAR-forskriften regulerer formål, 

inntak, utskrivning og kontrolltiltak knyttet til LAR. Nasjonal retningslinje for 

legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR-retningslinjen) (3) utkom sist i 

2011. Hensikten med retningslinjen er å normalisere og integrere LAR i helsetjenesten, sørge 

for at pasienter i LAR får et helhetlig behandlingstilbud, samt å bidra til at 

behandlingstilbudet som gis, så langt mulig, er det samme i hele landet (3). Retningslinjen er 

utarbeidet på bakgrunn av sammenfatninger av internasjonal forskning om 

substitusjonsbehandling og på grunnlag av klinisk erfaring i Norge. Anbefalingene i 
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retningslinjen blir vurdert årlig av Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), i lys av 

ny forskning, og en fullstendig revisjon av retningslinjen er planlagt i 2015. 

 

Formålet med LAR er å bidra til at personer med opioidavhengighet får økt livskvalitet, og at 

den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av vedkommendes 

optimale mestrings- og funksjonsnivå (4). Formålet er også å redusere skadene av 

opioidavhengighet og faren for overdosedødsfall (4). Indikasjonen for LAR er 

opioidavhengighet etter kriterier gitt i de internasjonale sykdomsklassifikasjonene ICD-10 og 

DSM-IV (3). 

 

Ved å erstatte illegal og uregelmessig bruk av opiater, som regel heroin, med regelmessig 

administrasjon av langtidsforeskrevne opioider, oppnås mer stabil binding til 

opioidreseptorene i sentralnervesystemet (1). Dette fører til at rustrangen dempes, 

abstinenssymptomer hindres og rehabiliteringspotensialet øker (1). I Norge er i dag bare 

buprenorfin og metadon godkjent som substitusjonslegemidler (1). I internasjonal 

sammenheng anses metadon å være det mest kostnadseffektive legemiddelet, og har vært det 

mest brukte substitusjonslegemidlet i Norge (5). Metadon er en syntetisk fullagonist med høy 

affinitet for alle opioidreseptorer. Med god absorpsjon, høy biotilgjengelighet og relativt sen 

metabolisme, kan metadon gis per os en gang i døgnet (5). Det anbefalte doseringsnivået er 

80-120 mg/dag (3). Metadon er forbundet med betydelig fare for overdosering, spesielt i 

kombinasjon med andre legale eller illegale rusmidler (6). Buprenorfin (Subutex®) er et 

syntetisk opioid som bindes til µ-opiatreseptorer (5). Som en partiell agonist er den 

maksimale effekten mindre, og faren for overdose er mindre (5). Stoffet kan gis en gang i 

døgnet. Det har nesten ingen effekt om det svelges og må inntas sublingvalt i from av 

resoritabletter (5). Det anbefalte doseringsnivået er 8-24 mg/dag (3). Også buprenorfin kan 

knuses og injiseres. Det er derfor utviklet et kombinasjonspreparat med opioidantagonisten 

nalokson (Suboxone®). Ut fra en totalvurdering veies sikkerhet mot overdoser så tungt at 

retningslinjen anbefaler buprenorfin med nalokson som førstevalg i substitusjonsbehandling 

(3). I 2012 ble 44 % av LAR-pasientene behandlet med metadon og 56 % med et 

buprenorfinpreparat (derav 34 % med mono- og 22 % med kombinasjonspreparatet) (6). Det 

er fremdeles uklart om det er forskjell mellom metadon eller buprenorfin når det gjelder 

behandlingsresultat (3).  
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Substitusjonslegemidler er sterkt avhengighetsskapende og har stor gateverdi. LAR-

forskriften gir hjemmel for kontroll med utlevering og overvåket inntak av legemiddelet, samt 

muligheter for å ta prøver av pasienten til kontrollformål (4). Kontrolltiltakene skal tilpasses 

den enkeltes situasjon etter en samlet vurdering (4). Slike prøver er også nyttige for å sikre at 

behandlingen er forsvarlig og for å hjelpe pasienten til å oppnå god rusmestring (4). 

 

Det har vært en kraftig opptrapping av LAR i Norge siden den startet på 1990-tallet, og ved 

slutten av 2012 var det over 7000 pasienter i LAR (6) av ca. 12000 – 15000 injiserende 

rusmisbrukere (7;8). Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet har vist seg å redusere 

pasientens forbruk av heroin, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten (9). I tillegg 

hjelper det pasienter til å bli lengre i behandling og reduserer risiko for smittsomme 

sykdommer (9). Det bør påpekes at de gunstige virkningene er sikrere dokumentert når 

substitusjonsbehandlingen skjer innenfor rammene av LAR (3). Suksessraten ved LAR er 

imidlertid ikke 100 %. Noen pasienter dropper ut, noen vedlikeholder rusmisbruket og selger 

sitt metadon, og i takt med opptrappingen av LAR har det vært et økende innslag av metadon 

overdosedødsfall (10). 

Etiske aspekter 

LAR-pasienter er en krevende og sammensatt pasientgruppe å jobbe med, særlig når det 

gjelder moderate til alvorlige smerter hvor det ofte er nødvendig å bruke opioider for å oppnå 

tilfredsstillende smertelindring. Det er mange problemstillinger det er nødvendig å være klar 

over og spesielle hensyn å ta for å kunne hjelpe en LAR-pasient med smerter best mulig.  

 

LAR-pasienter er en sårbar pasientgruppe som ofte har negative erfaringer med helsevesenet 

fra tidligere. Mange er generelt engstelige, og er særlig redde for smerte (11). De er bekymret 

for ikke å få nok smertestillende eller den substitusjonsdosen de trenger. Videre er mange 

redde for ikke å bli hørt, og de er redde for ikke å bli behandlet med respekt (12).  

 

LAR-pasienter har de samme rettighetene i pasientrettighetsloven som alle andre pasienter. 

De har krav på å få riktig behandling og de har krav på å bli møtt med respekt. Samtidig er 

dette en gruppe pasienter som kan være utfordrende for helsepersonell generelt. Det er flere 

årsaker til dette. Forskning har vist at LAR-pasienter og andre opioidavhengige scorer høyere 

enn andre på smertescoringssystemer, for eksempel VAS (11;12). Fenomenet «opioid-
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indusert hyperalgesi», altså at bruk av opioider gjør opioidavhengige mer smertefølsomme 

enn andre, gjør at LAR-pasienter kan ha en mer intens opplevelse av smerte enn andre 

pasientgrupper. Pasientens ønske om smertelindring kan oppfattes som manipulering for å få 

ruseffekt. Samtidig ser man toleranseutvikling for opioider og økt smertesensitivitet i denne 

gruppen (13;14). Videre kan man ikke se bort i fra at pasienten ønsker en rus-effekt, og derfor 

oppgir en mer intens smerte, eller at pasienten ønsker mer oppmerksomhet og anerkjennelse 

av sine fysiske plager. Angst, uro og abstinens vil alltid være medvirkende faktorer når en 

pasient svarer på et spørsmål om smerteintensitet. Dette viser at pasientens VAS i øyeblikket 

kan være preget av mange andre faktorer enn bare smerte. Det gjør at den blir mer utfordrende 

å bruke som verktøy i klinikken. Det blir dermed viktig å vurdere andre tegn på sterk smerte, 

som for eksempel aktivering av det sympatiske nervesystemet – en pasient med sterke smerter 

vil for eksempel være blek og tachycard. Man må se pasientens subjektive smerte i 

sammenheng med hans sykehistorie og diagnose (11).  

 

Anamneseopptak, undersøkelse, behandling og pleie av en LAR-pasient kan være både mer 

tidkrevende og komplekst enn hos en tilsvarende pasient uten en opioidavhengighet. De gir 

økt arbeidsmengde for helsepersonell, og det krever mer av behandleren, både i forhold til 

kommunikasjon, kunnskap, kunnskapsinnhenting og vurdering av ulike 

behandlingsalternativer. Enkelte helsepersonell kan ha en negativ innstilling til pasienten 

allerede fra når de leser henvisningsskrivet og ser at de har å gjøre med en LAR-pasient. 

Opioidavhengige kan – på bakgrunn av faktorer allerede nevnt – og på grunn av generelle 

fordommer i samfunnet – vekke sterke følelser hos legen som tar i mot pasienten. Legen kan 

være redd for å bli manipulert, redd for å bruke for mye tid og av og til har pasientene en 

atferd/stil som ikke passer seg i en lege-pasientsituasjon. Dette kan gjøre at det blir vanskelig 

å få til en terapeutisk allianse og et godt samarbeid med pasienten, og pasienten kan føle seg 

stigmatisert og dårlig behandlet. 

 

LAR-pasienter må ofte ha høyere doser av opioider enn andre pasienter for å oppnå 

smertelindring. Leger er opplært til å gi så lite av slike medikamenter som mulig, og en vanlig 

oppfatning er at man skal være særlig restriktiv i forhold til narkomane (15). Helsepersonell 

kan også være redd for å utløse russug hos pasienten, og dermed redusere pasientens 

rusmestring. Man kan videre være redd for at det skal oppstå komplikasjoner som 

respirasjonsdeprivasjon. Samlet kalles dette for «opiofobi» blant helsepersonell (11). Dette 
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kan gjøre at behandleren unngår å spørre pasienten om smerte, eller at man ikke tar pasienten 

på alvor når han forteller om smerter og ber om mer smertelindring. Dette kan igjen føre til 

underbehandling av pasientene. Underbehandling av pasienter er aldri ønskelig, men det er 

ingen tvil om at det er særlig alvorlig når det gjelder denne pasientgruppen. Hvis 

smertebehandlingen ikke er effektiv nok, kan pasienten bli fristet til å kjøpe opioider illegalt 

(16). I tillegg er godt samarbeid og gjensidig tillit essensielt for å holde pasienten rusfri og 

innenfor LAR-systemet. Mange narkomane bruker en negativ hendelse som en unnskyldning 

for på nytt å oppsøke rus. 

 

For å få til en god behandling av pasientens smerte, er det viktig å gi opioider i følge 

gjeldende retningslinjer, om opioider anses som nødvendig. Men like viktig er det med ikke-

medikamentelle tiltak for å skape trygghet og et rom for gjensidig forståelse. Det er ekstra 

viktig å sette av god tid og å prøve å være åpen, ærlig og fordomsfri. Legen bør ta opp temaet 

smerte tidlig i konsultasjonen og forsikre pasienten om at han skal få adekvat smertelindring. 

Det er også viktig å informere om at ingen pasienter kan forvente fravær av smerter etter 

kirurgi eller skader (12). Det er videre essensielt å ta opp en god smerteanamnese, og man må 

få full oversikt over medikamentbruk, både legalt og illegalt. Om mulig kan det lønne seg å 

samarbeide med pasientens LAR-lege, fastlege eller andre som kjenner pasienten godt. Man 

bør inkludere pasienten i behandlingsplanen, informere og la pasienten komme med innspill. 

Det anbefales at én lege har primæransvar for pasientens smertemedikasjon, slik at pasienten 

slipper å forholde seg til flere angående dette. Det motvirker også eventuelle forsøk på 

manipulering av annet personell på vakt (11). Det oppfordres videre til aktivt bruk av VAS, 

men den må tolkes sammen med sykehistorie og kliniske funn. Hovedbudskapet er at det er 

mindre feil å gi pasienten en «gratis rus» enn å gi dårlig smertebehandling (17).  
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Metode og Materiale 

I kunnskapsbasert praksis er det viktig å gjøre problemstillingen tydelig og presis (18). Vi 

valgte derfor å lage et PICO-spørsmål, for å gjøre søkingen etter relevant bakgrunnskunnskap 

lettere. 

Pasient LAR-pasienter med akutte smerter i sykehus 

Intervensjon Øke substitusjonsdosen  

Kontroll  Opioider 

Utfall  Effekt av behandling, smertegrad, pasienttilfredshet 

 

PICO:  Hos en LAR-pasient med akutte smerter i sykehus, vil en økt substitusjonsdose gi 

bedre smertelindring enn opioider? 

Kjernespørsmålet vårt er ”Effekt av tiltak”, og til dette er randomiserte kontrollerte studier 

foretrukket design. 

Søkestrategi  

1) Helsebiblioteket og McMaster Plus’ pyramidesøk 

Litteratursøket startet på nettsidene til Helsebiblioteket ved hjelp av McMaster Plus’ 

pyramidesøk. Vi benyttet søkeordene ”methadone maintenance therapy AND pain”. Vi fikk 

flere treff øverst i pyramiden, i oppslagsverket UpToDate. To artikler fra UpToDate kunne 

være aktuell for vår problemstilling. Den første heter “Treatment of opioid abuse and 

dependence” der anbefalingen er å kontinuere vedlikeholdsdosen med metadon og føye til et 

kortvirkende opioid. De skal altså behandles med opioider eller ikke-opioider på samme måte 

som om de ikke hadde substitusjonsbehandling med metadon (19). Denne anbefalingen er 

ikke gradert og refererer tilbake til en orginalartikkel (20). UpToDate har også anbefalinger 

for postoperative smerter hos LAR-pasienter, “Management of postoperative pain”. Der er 

anbefalingen å restarte vanlige dose metadon så raskt som mulig. Det anbefales også 

postoperativ epidural, også etter operasjoner som er ventet å resultere i gjennomsnittlige 

smertenivåer, fordi det senker behovet for opioider (21). Begge disse anbefalingene har 

graderingen 2C som betyr at det er en svak anbefaling med lav kvalitet på evidensen.  
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I pyramidesøket vårt fikk vi også opp forslag til studier vi kunne se nærmere på i PubMed. Av 

disse var det en systematisk oversikt fra 2013 ”Chronic and acute pain and pain management 

for patients in methadone maintenance treatment” som var aktuell (22). Formålet med 

artikkelen kommer godt frem, og det er et relevant spørsmål for vår problemstilling. Det er 

sannsynlig at relevante studier er funnet da databaser, søkeord og tidsperiode for søk er 

oppgitt i metoden. De har også inkludert eldre aktuelle artikler fra referanselister. Artikkelen 

diskuterer ulike temaer innen problematikken med behandling av smerter hos LAR-pasienter, 

men tar ikke særlig for seg spesifikke behandlingsalternativer. Artikkelen konkluderer med at 

det trengs grundigere studier for å identifisere og evaluere effektiv smertebehandling for 

denne pasientgruppen, og for å forbedre utfallet av pasientbehandlingen.  

2) Tidsskrift for Den norske legeforening 

For å finne relevant norsk litteratur på området søkte vi etter artikler på Tidsskrift for Den 

norske legeforenings nettsider med søkeordene: ”legemiddelassistert rehabilitering smerter”, 

og fikk opp en relevant artikkel som vi har sett nærmere på: ”Behandling av akutte smerter 

under legemiddelassistert rehabilitering” (12). I denne artikkelen kommer det klart frem hvem 

som er målgruppen og hvem som har utarbeidet anbefalingene. Dokumentasjonsgrunnlaget er 

innhentet med et ikke-systematisk søk og vurdert etter skjønn og klinisk erfaring av 

forfatterne. Det er ingen gradering av anbefalingene.  

3) Helsedirektoratet 

Vi gjorde også et søk på Helsedirektoratet for å se om det eksisterte nasjonale retningslinjer. 

Der fant vi Nasjonale retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering ved 

opioidavhengighet. Denne retningslinjen sier lite om smertebehandling av LAR-pasienter, 

men den henviser til relevant litteratur for oss (20;23-25). ”Veileder: Behandling av 

opioidavhengige i somatisk sykehusavdeling” fra 2006 er den mest aktuelle (24). Denne 

veilederen får vi også anbefalt når vi tar kontakt med Ivar Skeie, forsker ved senter for rus- og 

avhengighetforskning ved UiO og overlege ved DPS ruspoliklinikk på Gjøvik. Veilederen er 

utarbeidet av SOMA-gruppen, en gruppe helsepersonell fra de somatiske sykehusavdelingene 

i Oslo, Sunnaas sykehus, Gatehospitalet, Feltpleien, Rusmiddeletaten og Ruspoliklinikkene i 

Oslo. Denne veilederen mangler henvisninger til annen litteratur og kunnskapsgrunnlaget for 

veilederen er ikke oppgitt. Dette gjør det vanskelig å avgjøre om vi kan stole på 

retningslinjen. Vi kontakter Aud Krook, kontaktperson for veilederen, som sier at 

retningslinjen bygger på lang klinisk erfaring fra arbeid i en smerteklinikk med LAR-

pasienter.  
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Kunnskapsgrunnlaget  

Det er mange misforståelser blant leger når det gjelder smertebehandling hos denne 

pasientgruppen (20;26). Vanlige oppfatninger er listet opp i tabell 1: 

Vanlige oppfatninger blant helsepersonell om behandling av smerter hos pasienter i 
legemiddelassistert rehabilitering 

Vanlig oppfatning Kommentar 

LAR-pasienter som mottar opioider, får 
smertelindring fra disse opioidene. 

Opioider som er riktig dosert for LAR-
pasienter gir ikke smertelindring. Dosen er 
titrert for å gi en tilstrekkelig 
reseptorstimulering for å unngå abstinenser. 
Det er ikke opioider «til overs» som kan gi 
smertelindring. 

Kombinasjonen av LAR-opioidene og 
opioider for smerter blir en høy dose som gir 
høy risiko for respirasjonsdepresjon. 

Disse pasientene har utviklet toleranse for 
opioider, inklusive toleranse for 
respirasjonsdepresjon. Dersom opioider for 
smerte titreres på fornuftig vis, er det ikke 
større fare for respirasjonsdepresjon enn hos 
andre pasienter med akutt smerte, selv om 
totaldosen er høyere. 

Bruk av kortvirkende eller intravenøse 
opioider i smertebehandling kan forsterke 
sug etter rus og utløse et nytt misbruk. 

Delvis riktig. Det er imidlertid større grunn 
til å tro at underbehandling av akutt smerte 
vil føre til at pasientene forsøker å skaffe 
opioider på egen hånd for å lindre smertene. 
Slik egenmedisinering vil trolig innebære 
større fare for utvikling av nytt misbruk. 

Pasientene manipulerer for å få ruseffekt av 
opioider 

Hos pasienter med postoperative smerter 
eller tydelige skader, bør man stole på at 
smerten som rapporteres er reell. Pasienten 
må undersøkes og det kliniske bildet må 
stemme. Sterke smerter ledsages alltid av 
stressymptomer. 

Tabell 1 Vanlige oppfatninger blant helsepersonell om behandling av smerter hos pasienter i 
legemiddelassistert rehabilitering. (12) 

Det finnes få eksperimentelle studier som omhandler behandling av akutte smerter hos LAR 

pasienter. Dagens kunnskap bygger i stor grad på enkeltkasuistikker, observasjonelle studier, 

ekspertuttalelser og farmakologisk forskning og prinsipper. Mange har etterlyst grundigere 

studier på feltet som grunnlag for evidensbaserte retningslinjer (22;26-28). 

 

Det finnes allikevel flere retningslinjer, veiledere og anbefalinger for behandling av smerter 

hos LAR pasienter (3;12;12;19-25;28-30). LAR-retningslinjen fra Helsedirektoratet sier lite 

om smertebehandling av pasienter i LAR (3). Den understreker at det finnes lite dokumentert 
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kunnskap på feltet og sier generelt at smertebehandling av pasienter som mottar 

substitusjonsbehandling skal følge vanlige retningslinjer for smertebehandling. Tilsvarende 

anmodning finnes i UpToDate (19). Ut over dette henviser den nasjonale retningslinjen til 

annen litteratur, som sykehusenes egne retningslinjer, Den norske legeforenings retningslinjer 

for smertebehandling og SOMA-gruppens veileder. Tabell 2 inneholder sammendrag av disse, 

samt andre retningslinjer, veiledere og anbefalinger for smertelindring av LAR-pasienter. 

Anbefalingene varierer, men noen prinsipper går igjen. Det er stor enighet om å kontinuere 

substitusjonsbehandlingen med substitusjonspreparatet for å dekke vedlikeholdsbehovet, i 

tillegg anbefaler noen å legge til høyere doser substitusjonsbehandling mens andre anbefaler å 

legge til korttidsvirkende opioider. SOMA-veilederen anbefaler å øke døgndose av 

substitusjonspreparat, samt å bruke perifert virkende analgetika som NSAIDs og paracetamol. 

Den fraråder bruk av flunitrazepam og kodein (24) (Tabell 2). 

 

UpToDate anbefaler derimot å vedlikeholde substitusjonsdosen og heller legge til 

korttidsvirkende opioider (19). WHOs retningslinjer foreslår enten økning av 

vedlikeholdsdose eller tillegg av opioid (23). Manglende forskningsbasert kunnskap gjør at 

retningslinjene spriker. Kunnskapsbasert praksis handler om at helsepersonell på bakgrunn av 

forskningsbasert kunnskap, egne erfaringer og pasienters verdier/preferanser danner 

beslutningsgrunnlag for faglige avgjørelser. Felles for retningslinjene vi fant er at ingen av 

dem bygger på randomiserte kontrollerte studer. En oversiktsartikkel på feltet fra 2013 

understreker at det trengs større randomiserte kontrollerte studier for å styrke evidensen i 

retningslinjene for smertebehandling hos denne gruppen (22). Sannsynligvis er det ikke enkelt 

å gjennomføre slike studier. Dette dreier seg om en relativt liten pasientgruppe som det kan 

være vanskelig å rekruttere til studier. Økonomi setter begrensninger slik at forskning på 

smertebehandling hos opioidavhengige nedprioriteres til fordel for andre områder innen feltet, 

som for eksempel forebygging. Det er altså ingen garanti at det vil komme ny forskning på 

feltet selv om kunnskapen er mangelfull. Manglende forskningsbasert kunnskap gjør at 

helsepersonells egne erfaringer blir desto viktigere for å kunne gjøre gode faglige avgjørelser. 

En retningslinje, utarbeidet av eksperter på feltet, kan være til stor hjelp for legers kliniske 

arbeid, selv om kunnskapsgrunnlaget for retningslinjen ikke er god. Vi har, til tross for 

svakhetene, valgt å bruke SOMA-gruppens veileder som utgangspunkt for denne oppgaven 

ettersom den henvises til av nasjonale retningslinjer og Ivar Skeie. Dessuten samsvarer 

SOMA-veilederen med flere av de andre retningslinjene, inkludert retningslinjer i andre 
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sykehus i Norge (30) (tabell 2). Når vi velger å bruke SOMA-veilederens anbefalinger 

fremfor for eksempel UpToDate’s anbefalinger er det altså ikke fordi vi mener 

kunnskapsgrunnlaget er overbevisende i favør av SOMA-veilederen, men av mer praktiske 

grunner. Den er mer detaljert enn UpToDate’s korte anbefalinger, den omtaler også 

smertebehandling ved substitusjonsbehandling med buprenorfin og ikke bare metadon, og den 

samsvarer bedre med anbefalinger som har vært gitt i Norge. UpToDate gir ingen gradering 

av evidens i forhold til behandling av akutte smerter hos LAR-pasienter og ved smerter i 

forbindelse med operasjon graderer de anbefalingene til 2C, noe som sier oss at dette ikke er 

anbefalinger som absolutt bør følges. 
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Oppsummering av noen retningslinjer/veiledere/anbefalinger ved smertebehandling hos LAR-pasienter 

WHOs retningslinjer  
(23) 

Generelt Pasient på buprenorfin (Subutex®) 

- Behandle akutt smerte raskt 

- Bytte til opioider med lengre 
halveringstid 

- Dose bør titreres ut fra klinisk 
undersøkelse.  

 

Milde smerter: 

- Øk dosen buprenorfin eller legg til et svakt opioid (f.eks tramadol). 

Alternativer ved manglende effekt:  

-Seponer buprenorfin og bruk full opioidagonist. Bytt tilbake til buprenorfin når smerten gir seg. 

-Fortsett med buprenorfin og legg til høye doser opioider (Obs! Overdose ved å seponere buprenorfin samtidig med høye doser 
opioider). 

-Fortsett med buprenorfin og legg til ikke-opioide analgetika (som ketamin infusjon), evt. suppler med fornuftige mengder 
klonidin eller benzodiazepiner. 

SOMA-gruppens 
veileder (24) 

 

Generelt Pasient på buprenorfin (Subutex®) Pasient på metadon 

Informere pasienten om at 
sykehuset skal gi et profesjonelt 
og adekvat behandlingstilbud. 

Som hovedregel bør døgndosen 
av substitusjonspreparatet økes 
etter klinisk behov.  

Samme prinsipper som for ikke-
rusmiddelavhengige når det 
gjelder indikasjon for 
regionalanestesi, epidural 
postoperativt osv. 

Ved operasjon: Anbefales 
kontakt mellom anestesilege og 
forskrivende LAR-lege. 

Fraråder bruk av flunitrazepam 
og kodein. 

Øke døgndose med 4-8 mg/døgn som smertebehandling. 

Kan og bør kombineres med perifert virkende analgetika 
som paracetamol og NSAIDs.  

Ved operasjon: 

Raskt innsettende smerteintensitet peroperativt kan kreve 
andre opioider i.v. 

Siste resoriblett bør være inntatt minst 48 timer før 
inngrepet for å unngå blokkeringseffekt. 
Operasjonsdøgnet brukes morfinklorid som 
smertebehandling (kan erstattes av andre opioider). 

Så fort pasienten kan innta noe per os går man over til den 
vanlige substitusjonsdosen som morgendose og tillegg av 
2-4 mg buprenorfin 3-4 ganger/døgn som smertelindring. 

 

 

 

Øke døgndose metadon (en pasient som f.eks står på 80 mg/døgn 
metadon blir ofte tilfredsstillende smertelindret dersom man øker til 
120 mg/døgn). 

Kan og bør kombineres med perifert virkende analgetika som 
paracetamol og NSAIDs. 

Ved operasjon: 

Raskt innsettende smerteintensitet peroperativt kan kreve andre 
opioider i.v. 

Vanlig dose metadon inntas på morgenen på operasjonsdagen (evt. 
morfinklorid i.v.) 

Operasjonsdøgnet brukes morfinklorid som smertebehandling (kan 
erstattes av andre opioider). 

Så fort pasienten kan innta noe per os går man over til den vanlige 
substitusjonsdosen som morgendose og tillegg av 10-20 mg 
metadon 3-4 ganger/døgn som smertelindring.   

 

Legeforeningens 
retningslinjer for 
smertelindring (25) 

 

Generelt Pasient på buprenorfin (Subutex®) Pasient på metadon 

Unngå avvisning eller dårlig behandling som kan 
utløse rustrang. 

Informere om at høye doser av ikke-opioide 
analgetika kan være effektivt.  

Bør skje i samarbeid med rusfaglig og eventuelt 
psykiatrisk kompetanse. 

Ved elektiv kirurgi må postoperativ 
smertebehandling planlegges på forhånd, helst i 

Kontinuere dosen. Smertelindring kan oppnås ved 
buprenorfin i.v., eventuelt sammen med ketorolac. 

Andre opioide analgetika har redusert effekt ved samtidig 
bruk av buprenorfin. Høye doser opioider med sterk 
reseptorbinding som fentanyl kan forsøkes under 
overvåkning.  

Dersom man venter at buprenorfin vil hindre tilstrekkelig 
smertelindring, kan man skifte midlertidig til et opioid av 

Kontinuer vedlikeholdsdosen. Det kan være 
gunstig å dele dosen. Ekstradoser på 10-20 mg 
kan gis for å behandle den akutte smerten.  
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samråd med pasient.  fullagonisttypen. Forsiktig når man skifter tilbake til 
buprenorfin pga abstinensreaksjoner. 

UpToDate (19;21) 

 

Pasient på metadon 

- Kontinuer vedlikeholdsdosen og føy til kortvirkende opioider. 

- Skal behandles med opioider eller ikke-opioider på samme måte som om de ikke gikk på metadonbehandling. 

- Metadon kan gis intramuskulært eller subkutant dersom pasienten ikke kan ta de oralt.  

- Kombinasjonspreparat mellom opioider og paracetamol bør unngås.  

Ved operasjon: 
Konferer gjerne med smertespesialist. Gjenoppta metadon vedlikeholdsdose så fort som mulig, oralt med vanlig dose eller intravenøst med halvparten av vanlig 
dose. Behov for postoperativ analgesi kan dekkes med tillegg av opioider etter behov via PCA (pasient-kontrollert analgesi) pumpe. Lavere terskel for postoperativ 
analgesi via epiduralt kateter fordi det senker behovet for opioider.         

Behandling av akutte 
smerter under 
legemiddel-assistert 
rehabilitering 

(12) 

Generelt Pasient på buprenorfin Pasient på metadon 

- Danne en god relasjon mellom pasient og behandler og skape realistiske forventinger ift. 
smertelindring.  

- Bruk av numerisk eller visuell skala for smerteintenitet for kartlegging av postoperativ 
smerte. 

- Substitusjonsbehandling må alltid kontinueres, eventuelt med bytte av opioid. Ikke-opioide 
analgetika bør være førstelinjebehandling. 

- Ved behandling av postoperative smerter kan også engangsdose av steroider gi bedret 
smertelindring. 

- Moderate til sterke smerter kan behandles ved å øke dosen av opioidet som brukes til 
substitusjons-behandling, men må gis flere ganger daglig.  

- Lokalanestesi eller ledningsblokader bør benyttes per- og postoperativt for å redusere 
opioidbehovet. Opioid infusjon med pasientstyrt analgesi (evt. med tillegg av lavdose ketamin 
for opioidsparende effekt) kan være aktuelt ved manglende smertelindring.    

- Enklest og best å unngå å bytte 
opioid hos pasienter som 
behandles med buprenorfin. Bruke 
tilleggsdoser buprenorfin  

- Alternativt bytte over til metadon 
(vanskelig i akutte situasjoner).   

Kontinuer 
vedlikeholdsdosen. 
Nødvendig å dosere metadon 
tre ganger (2-4 ganger) i 
døgnet. 

Acute Pain 
Management for 
Patients Receiving 
Maintenance 
Methadone or 
Buprenorphine 

Generelt Pasient på buprenorfin (Subutex®) Pasient på metadon 

-Forsikre pasienten om at rusproblematikken ikke skal være til hinder for 
tilfredsstillende smertelindring og berolige ved å diskutere plan for smertelindring på en 
ikke-dømmende måte. 

-Fortsett med samme dose (eller ekvivalent) av LAR-medikament. 

-Bruk konvensjonelle analgetika, inkludert opioider, for aggressiv behandling av 

Fire muligheter: -Kontinuer vedlikeholdsdosen 
og bruk kortvirkende opioider i tillegg (bare for 
kortvarige smerter). 

-Kontinuer vedlikeholdsdosen, men del den opp 
til hver 6-8 time.  

Kontinuer dosen. 
Bruk kortvirkende 
opioider i tillegg.  
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Tabell 2 Oppsummering av noen retningslinjer/veiledere/anbefalinger ved smertebehandling hos LAR -pasienter   

 

  

Therapy (20) smertene.  

-Opioid kryss-toleranse og økt smertesensitivitet vil ofte nødvendiggjøre høyere doser 
opioider administrert med kortere intervaller. 

- Forskriv fast medisineringsregime fremfor behovsmedisinering. 

- Unngå å blande opioidagonist og -antagonist fordi det kan utløse akutte abstinenser.    

- Godt samarbeid med LAR-institusjon/lege; verifiser at substitusjonsdosen stemmer og 
informer om pasientens utskrivelse, siste vedlikeholdsdose og eventuelle medikamenter, 
f.eks benzodiazepiner og opioider, gitt til pasienten under sykehusoppholdet. 

-Seponer vedlikeholdsdosen og bruk opioider. 
Bytt til buprenorfin igjen når smertene ikke 
lenger krever opioide analgetika.  

-Dersom pasienten er innlagt på sykehus, kan 
vedlikeholdsdosen seponeres og erstattes med 
metadon (20-40 mg), og kortvirkende opioider 
kan brukes mot smertene. Seponer metadon og 
bytt tilbake til buprenorfin før utskrivelse fra 
sykehus. 

Metodebok fra 
Haukeland 
Universitets-sykehus 
(30) 

 

Generelt Pasient på buprenorfin (Subutex®) Pasient på metadon 

- Pasienter som trenger smertestillende 
behandling må få dette i tillegg til 
pågående substitusjonsbehandling.  

-Noen ganger er det tilstrekkelig å øke 
substitusjonsbehandlingen. Sterke smerter 
kan kreve bruk av opioider i tillegg, også i 
injeksjonsform. 

- Pasientene er ofte opioid-tolerante og 
trenger høyere doser enn opioid-naive. 
Dosene må ofte titreres opp etter klinisk 
vurdering. Bruk numerisk eller visuell 
smerteskala.  

- Tilstrebe po smertebehandling med bruk 
av depotpreparater.  

- Perifert virkende analgetika, som 
tilleggsbehandling eller alene. Kodein bør 
unngås.   

Lette til moderate smerter; øke døgndosen med 2-4 mg x 
2-3 til smertefrihet. De fleste når takeffekt på 32 
mg/døgn.  

Ved operasjon: 

-Dagkirurgi eller mindre inngrep: Vanlig dose økes med 
25 % operasjonsdagen. Supplere med annet opioid i.v. 
per-operativt. Supplere med 2-4 mg buprenorfin x 1-2 
postoperativt. 

-Større planlagte kirurgiske inngrep: Seponer minst 48 
timer preoperativt. Erstatt med annet opioid per- og 
postoperativt (beregn tilstrekkelig dose postoperativt; 
substitusjon og «smerte»-dose). Overgang til buprenorfin 
postoperativt når pasienten kan ta medikament po.  

-Akutte, større kirurgiske inngrep: Erstatte med annet 
opioid per- og postoperativt. NB! Høye doser kan være 
nødvendige pga partiell antagonisme av buprenorfin. 
Redusere dosene etter 1-2 døgn når buprenorfin er helt 
eliminert.  

Lette til moderate smerter; øke døgndose med 10-20 
mg/døgn, gjerne fordelt på 2-3 doser. 

Ved operasjon: 

-Dagkirurgi eller mindre inngrep: Vanlig dose om 
morgenen. Supplere med annet opioid i.v. per- og 
postoperativt. Samme dose metadon po. neste dag.  

-Større planlagte kirurgiske inngrep: Erstatt metadon med 
annet opioid 1-2 dager før operasjonen hvis mulig, evt. 
vanlig metadondose om morgenen operasjonsdagen. 
Titrere med annet opioid per- og postoperativt (beregn 
tilstrekkelig dose postoperativt; substitusjon og «smerte»-
dose). Gjenoppta metadon når pasienten kan ta 
medikament po.   

-Akutte, større kirurgiske inngrep: Erstatte med annet 
opioid per- og postoperativt.   
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Forbedringsarbeidet 

Dagens praksis 

Det finnes i dag 435 LAR-pasienter i Østfold, hvorav 47 % behandles med metadon. Vår 

erfaring er at det på Sykehuset Østfold Fredrikstad (SØF) foreligger manglende kunnskap, og 

at det ikke er etablert gode retningslinjer for å gi adekvat og god smertelindring til denne 

pasientgruppen. På bakgrunn av dette reiste vi til SØF og delte ut spørreskjema, for å avdekke 

legers erfaring med smertelindring av LAR-pasienter. Vi snakket med 15 tilfeldige leger, 

hvorav syv var turnusleger, fire LIS-leger og fire var overleger. Det ble gjort følgende funn:  

• Samtlige, 15 av 15, kjente ikke til noen retningslinjer som omhandlet smertelindring 

av LAR-pasienter.  

• 50 % visste ikke hvor de skulle finne slike retningslinjer.  

• 50 % ville benyttet seg av nettet for å finne svar, de fleste Google, mens én svarte at 

Helsebiblioteket ville være en god søkekilde. Én lege søkte også spesifikt i det 

elektroniske systemet for retningslinjer vedrørende smertebehandling av LAR-

pasienter, men søket gav ingen treff.   

• 7 av 15 ville kontaktet en LAR-lege på eget initiativ, men alle ville kontaktet en LAR-

lege om det var etablert en fast døgnåpen vakttelefon. 

• På spørsmål om det var etablert metadon tilgjengelig i akuttmottaket til en hver tid, 

fikk vi sprikende svarresultater; åtte leger mente ja, to svarte nei, mens fem var usikre. 

En turnuslege mente at metadon ikke fantes i akuttmottaket, men at man hadde det 

tilgjengelig på kreftavdelingen. Vi ringte kreftavdelingen, hvor ingen av sykepleierne 

som var på vakt kjente til dette. Ved kontakt med Line Brekke, overlege ved 

Sosialmedisinsk poliklinikk, fikk vi vite at tilgjengeligheten av metadon var begrenset 

til sykehusapotekets åpningstider.  

 

Vi prøvde videre å kartlegge hva legene ville gi av smertelindring til LAR-pasienter. Som det 

fremgår av søylediagrammet i figur 1, viser det også her sprikende resultater. Figur 2 viser 

bruk av VAS-skala for å kartlegge smertenivået blant LAR-pasientene, mens figur 3 viser 

opplevelsen av stigmatisering av LAR-pasienter blant legene på sykehuset. 



 

Figur 1: Valg av smertelindrende behandling

Av de 15 legene som ble spurt, er det flere som i praksis kombinerer ulike smertemedikamenter. To 

leger mente man burde være tilbakeholden med morfin, men søylediagrammet viser at dette ikke er 

den generelle praksisen. 

Figur 2 Bruk av VAS-skala for å kartlegge smertenivå hos LAR

Figur 3: Opplevelse av stigmatisering av LAR
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Valg av smertelindrende behandling 

Av de 15 legene som ble spurt, er det flere som i praksis kombinerer ulike smertemedikamenter. To 

leger mente man burde være tilbakeholden med morfin, men søylediagrammet viser at dette ikke er 

 

skala for å kartlegge smertenivå hos LAR-pasienter. 

 

: Opplevelse av stigmatisering av LAR-pasienter i sykehuset. 
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På spørsmål om legene hadde personlige utfordrende erfaringer i møte med denne 

pasientgruppen, svarte svært mange bekreftende på dette. 

 

”LAR-pasienter er en krevende pasientgruppe, da de er svært opplyste om de ulike opioidene, 

ofte mer enn legen selv. De ønsker et selvbehandlingsregime, og ber stadig om høyere doser 

morfin”. 

”Det er en stor utfordring at man mangler en målrettet behandlingsplan. Om dette allerede er 

etablert, burde den være synlig og mer tilgjengelig.” 

”Akutte smerter har ofte en uklar problemstilling, noe som gjør at valg av behandling blir 

utfordrende”. 

”Generelt er det vanskelig å jobbe med denne pasientgruppen. Sidemisbruk er et stort 

problem, noe som skaper mistro og usikkerhet blant legene.” 

 

Konklusjonen fra denne spørreundersøkelsen er at leger generelt på Sykehuset Østfold 

Fredrikstad er svært lite opplyste om valg av analgetika for LAR-pasienter. Alle ville benyttet 

seg av å ringe en LAR-lege om det ble opprettet en døgnåpen vakttelefon. Det ble også 

tydelig at det var et ønske blant legene om tilgjengelighet og synliggjøring av retningslinjer, 

da disse er manglende og uklare per i dag. 

 

For å anslå hvor stort problemet er i dag, tok vi kontakt med Helge Waal og Ivar Skeie. Det 

viser seg svært vanskelig å trekke ut tall som viser hvor mange LAR-pasienter som blir 

smertebehandlet i sykehus hvert år. Vi har derfor prøvd å lage et estimat, basert på hvor 

mange innleggelser det er per år. I Skeie et al (2011) vises det at LAR-pasienter i snitt vil ha 

0,92 liggedager per år i sykehus. Det er til sammen 435 LAR-pasienter i Østfold (31). Et 

estimat på antall liggedager vil da være 435 pas x 0,92 som gir 400 liggedager per år for 

LAR-pasientene i Østfold, men ikke alle disse vil trenge smertebehandling.  
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Følgende flytskjema illustrerer dagens situasjon, med svært sprikende praksis: 

 

Figur 4 Flytskjema: Dagens praksis 
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Som figur 5 illustrerer er det ulike faktorer som påvirker dagens praksis, hvor alle peker i 

retning av inadekvat smertelindring av LAR-pasienter: 

 
Figur 5 Fiskebeinsdiagram 

 

Tiltak  

Vårt tiltak er å innføre SOMA-retningslinjene for behandling av LAR-pasienter på SØF. Dette 

kan vi gjøre ved å innføre substitusjonspreparat-kurve med retningslinjer på baksiden, 

undervisning av helsepersonell og øke tilgjengeligheten av substitusjonspreparater på 

sykehuset.  

Indikatorvalg  

For å kontrollere at tiltakene blir gjennomført, og at effekten er en forbedring av 

smertebehandling hos LAR-pasienter, er vi nødt til å måle utfallet. Vi vil måle dette ved hjelp 

av kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator er et indirekte mål som gir en indikasjon på 

kvaliteten av forbedringstiltaket (32). Forskjellige kvalitetsindikatorer deles inn i tre grupper 

basert på hva de måler, og kalles strukturindikatorer, prosessindikatorer og resultatindikatorer. 

En strukturindikator er et indirekte mål på tilgjengelighet av utstyr og teknologi, samt på 

helsepersonellets kompetanse. En prosessindikator er et indirekte mål på utførelsen av 

prosedyrer som forebygging, behandling og kommunikasjon. Resultatindikatorer er et 

indirekte mål på pasientens utbytte av behandlingen, som morbiditet, mortalitet eller 

tilfredshet med behandling (32). 

Strukturindikator 

Tilgjengelighet av substitusjonspreparater kan brukes som en strukturindikator. Vi anser 

tilgjengeligheten av substitusjonspreparat som en forutsetning for at kvalitetsprosjektet skal la 
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seg gjennomføre. Indikatoren er gyldig, og kan måles ved tilfeldige kontroller av 

tilgjengeligheten av substitusjonspreparat på anestesiavdelingen en gang hver måned det 

første året. Denne kontrollen kan gjennomføres av et medlem i faggruppen.  

 

En annen strukturindikator vi har valgt å se på er legenes kjennskap til gjeldene retningslinjer 

og om hvor de kan finne retningslinjene. Indikatoren er gyldig fordi den er en forutsetning for 

at LAR-pasienter skal få adekvat smertelindring i henhold til retningslinjene. Den er enkelt 

målbar, for eksempel ved å utføre en spørreundersøkelse blant helsepersonell. Indikatoren er 

sensitiv for endring, som kan undersøkes ved at det gjøres flere spørreundersøkelser, hvor det 

inkluderes nok helsepersonell og er en høy svarprosent.  

Prosessindikator 

Som prosessindikator kan vi registrere hvor mange av de aktuelle pasientene det føres 

substitusjonspreprat-kurve for, og hvor mange som tilbys behandling etter retningslinjene. 

Denne indikatoren er gyldig fordi den gir et riktig bilde på hvor mange som følger 

retningslinjene i praksis, og ikke bare har kjennskap til retningslinjene. Indikatoren er målbar 

ved å sammenligne informasjon om innlagte LAR-pasienter i journalsystemet med innsendte 

substitusjonspreparat-kurver for LAR-pasienter. Det kan dog være vanskelig og tidkrevende å 

hente inn all data som trengs for denne vurderingen. Man må finne ut eksakt hvor mange 

LAR-pasienter som er innlagt, hvor mange av disse som har smerter, og hvor mange av disse 

igjen som det følges retningslinjer og føres kurver for. Gjennomføringen av denne 

prosessindikatoren kan derfor by på en rekke problemer.   

Resultatindikator 

Som resultatindikator har vi valgt å bruke VAS-skalaen som et mål på pasienttilfredshet 

vedrørende smertelindring. Dette er en relevant indikator, ettersom det er den som anbefales 

til bruk for måling av smerte, samt gir oss en pekepinn om man har oppnådd tilfredsstillende 

kvalitet i smertebehandlingen. Den viser klar sammenheng med kvaliteten, og er derfor 

gyldig. Den er målbar og lett tilgjengelig for enhver kliniker. VAS-scoren må ses i lys av den 

enkelte pasient og kan således tolkes. Indikatoren vil ikke påvirkes av den som måler, og på 

bakgrunn av dette er den pålitelig. Skalaen er likevel et subjektivt mål på smerteintensitet, og 

vil dermed kunne være forskjellig fra en pasient til den neste. VAS er likevel et nyttig mål for 

pasientens subjektive smertetilstand, og kan bidra til å øke forståelsen for om man har 
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smertelindret pasienten tilfredsstillende. Samlet vil altså denne indikatoren anses som egnet til 

å måle effekten av kvalitetsforbedringstiltaket.  

Forventet motstand 

Endring av praksis og innføring av rutiner er ikke alltid et populært grep blant leger, til tross 

for muligheten for tidsbesparelse og for bedret praksis. Leger er under et konstant tidspress, 

og føler ikke alltid at det er tid til ekstra undervisning eller dobbeltsjekking av retningslinjer i 

en hektisk klinisk hverdag. Noen mener også at deres lange kliniske erfaring og medisinske 

skjønn veier opp for manglende retningslinjer. Vi forventer også en motstand mot 

tilgjengeliggjøring av substitusjonsbehandlingspreparater. Noen vil nok kvie seg for å bruke 

medikamenter av denne typen fordi de er ukjente med det, og redde for å gjøre feil. Det kan 

også være at noen mener det er en spesialistoppgave og derfor ikke ønsker å sette seg inn i 

det. Andre igjen kan være bekymret for problemer med videresalg og misbruk. Videre er det 

en relativt sett liten pasientgruppe oppgaven omhandler, som ytterligere kan skape aversjon 

mot å investere tid. 

 

For å håndtere forventet motstand er det viktig med god informasjon. Det må informeres godt 

om selve tiltaket, hva som faktisk skal endres, men det må også informeres om årsaken til at 

dette gjøres. Slik kan man motivere personellet til å ønske å innføre endringene. Det er viktig 

å fortelle om forventet tidsbruk, og understreke at tiltaket gjøres for å gjøre situasjonen 

enklere for alle involverte, samt å spare tid. Det bør kommuniseres at når en LAR-pasient har 

behov for smertelindring, er det enklere å slå raskt opp i en godt fungerende retningslinje enn 

å måtte lete etter informasjon andre steder og gjøre et valg man ikke nødvendigvis er 100% 

sikker på var riktig. Målet er altså å lette den kliniske hverdagen når det kommer til denne 

problemstillingen. Hvis retningslinjen er enkel å følge, er det sannsynlig at det vil ta bort 

eventuell engstelse legen kan ha for å bruke slike medikamenter. Videre kan det være 

motstand mot tilgjengeliggjøring av substitusjonspreparater. Også på dette punktet er det 

viktig med klargjøring. Det potensielle problemet med eventuelt misbruk eller videresalg av 

preparatene må forebygges ved at det brukes det samme kontrollsystemet som for andre A-

preparater på sykehusene. 
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Prosess og organisering for bedre praksis 

Organisering av forbedringsarbeidet 

Det opprettes en tverrfaglig gruppe lokalt på sykehuset som skal fungere som en 

rådgivningsgruppe. Det er viktig at denne faggruppen består av kompetente fagpersoner 

innenfor ulike spesialiteter, som alle viser engasjement for tiltaket. Gode nøkkelpersoner i en 

slik faggruppe vil være en anestesisykepleier, en sykepleier fra akuttmottaket, en anestesilege 

med interesse for temaet, en sykepleier ansatt på seksjon for lindrende behandling, en klinisk 

farmasøyt, samt en helsesekretær som vil bidra som hovedansvarlig for innsamlingen av det 

elektroniske materialet. Et av gruppemedlemmene velges som leder. Denne lederen bør ha 

engasjement for temaet og være bevisst på sine oppgaver. Denne faggruppen vil være 

ansvarlig for:  

1. Forbedre tilgjengeligheten av substitusjonspreparater på sykehuset. Nåværende system 

innebærer bestilling av substitusjonspreparater fra sykehusets apotek ved behov. Det 

etableres et lager av substitusjonspreparater på en av sykehusets avdelinger, for 

eksempel anestesiavdelingen. Anestesiavdelingen er et naturlig valg da anestesileger 

har mest kunnskap om smertelindring og alltid er på vakt.  Det bør presiseres på 

substitusjonspreparat-kurve hvor man kan finne substitusjonspreparater på sykehuset.   

2. Innføring av substitusjonspreparat-kurve for LAR-pasienter (se vedlegg). Denne skal 

fungere som en sjekkliste i form av en kurve. VAS-score føres inn ved hver 

administrasjon av et substitusjonspreparat, med dosering og tidspunkt. På baksiden av 

denne kurven er retningslinjene trykket for økt etterlevelse (se vedlegg). Kurven skal 

være tilgjengelig i akuttmottaket.  

3. Arrangere undervisning. Undervisningen kan gjennomføres på morgenmøte eller på 

fellesundervisning som foregår to ganger per måned. Undervisingen skal omfatte 

bakgrunnen for og bruken av retningslinjene og kurven.  Det er viktig å presisere hvor 

man finner både kurvene og substitusjonspreparatene. Alle de som er til stede på 

undervisningen, bør få instruks om å videreformidle denne informasjonen så raskt som 

mulig til de andre legene og sykepleierne som ikke er til stede. Det er videre ønskelig 

å involvere en erfaren sykepleier fra akuttmottaket i faggruppen, som er 

hovedansvarlig for undervisning og motivering av sykepleierne.  

4. Samle inn materiale for kvalitetssikring. Substitusjonspreparat-kurvene skannes ved 

pasientutskrivelse og sendes til faggruppen som gjennomgår disse.   
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Prosessen bør være enkel og tidseffektiv, slik at den lett kan integreres inn i de daglige 

rutinene uten økt arbeidsbelastning. 

PDSA-sirkelen 

Langley og Nolan har utviklet en modell for kvalitetsforbedring, kalt PDSA sirkelen (33) (Fig 

6). Sirkelen angir en trinnvis prosess som involverer planlegging, utføring, kontrollering og 

korrigering som kan gjentas frem til ønsket effekt er oppnådd. Vi har valgt å bruke denne 

modellen da den er en kjent, internasjonalt akseptert modell for kvalitetsforbedring. PDSA-

sirkelen går ut på: 

1) Planlegging: Avklare dagens praksis, sette mål for hva som ønskes oppnådd, etablere 

måleverktøy for å avklare at endringen er en forbedring, samt planlegge endringene som bør 

iverksettes. 

2) Utføring: Iverksetting av forbedringstiltak. Her inngår en fast tidsplan for iverksetting av 

prosjektet samt sjekklister for kontrollering av gjennomføring av planlagte tiltak. 

3) Kontrollering:  Gjenta måling av praksis og sammenlign med utgangsverdier for å teste om 

en reell forbedring har funnet sted. 

4) Korrigering:  Dersom målene ikke er nådd, kartlegg hva som kan endres videre og start på 

nytt i sirkelen for planlegging av videre tiltak. Dersom målene er nådd, oppsummer og 

diskuter de innførte tiltakene, standardiser tiltakene og sikre videreføringen av de nye 

forbedringene. 

 



 

 

Vi tar utgangpunkt i stegene i PDSA sirkelen og lager følgende plan

kvalitetsforbedringsprosjekt: 

1) Planlegging: Første steg er innføring av døgntilgang på substitusjonspreparater i 

sykehuset. Deretter planlegger og gjennomfører prosjektleder undervisning på morgenmøtene 

(evt. fellesundervisning). Etter kort innføring om behov

retningslinjene sier, inviteres det til åpen diskusjon for å komme til felles forståelse og for å 

fjerne motforestillinger. Deretter presenteres substitusjonspreparat

2) Utføring: Substitusjonspreparat

oppbevares sammen med substitusjonspreparat. Tiltaket iverksettes umiddelbart etter at 

undervisningen har funnet sted.

3) Kontrollere:  Etter 3, 6 og 12 måneder 

om substitusjonspreparater faktisk er tilgjengelig på døgnbasis, samt at alle innsendte 

substitusjonspreparat-kurver blir evaluert med tanke på VAS scoring og administrering av 

smertestillende. Disse blir satt opp mot antall innleggelser av LAR
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Figur 6 PDSA-sirkel (34) 

Vi tar utgangpunkt i stegene i PDSA sirkelen og lager følgende plan for vårt 

Første steg er innføring av døgntilgang på substitusjonspreparater i 

sykehuset. Deretter planlegger og gjennomfører prosjektleder undervisning på morgenmøtene 

(evt. fellesundervisning). Etter kort innføring om behovet for retningslinjer, samt hva 

retningslinjene sier, inviteres det til åpen diskusjon for å komme til felles forståelse og for å 

fjerne motforestillinger. Deretter presenteres substitusjonspreparat-kurvene. 

Substitusjonspreparat-kurven skal finnes tilgjengelig i akuttmottaket

oppbevares sammen med substitusjonspreparat. Tiltaket iverksettes umiddelbart etter at 

undervisningen har funnet sted. 

Etter 3, 6 og 12 måneder gjøres en vurdering av de tilfeldige kontrollene på 

substitusjonspreparater faktisk er tilgjengelig på døgnbasis, samt at alle innsendte 

r blir evaluert med tanke på VAS scoring og administrering av 

smertestillende. Disse blir satt opp mot antall innleggelser av LAR-pasienter for

 

for vårt 

Første steg er innføring av døgntilgang på substitusjonspreparater i 

sykehuset. Deretter planlegger og gjennomfører prosjektleder undervisning på morgenmøtene 

et for retningslinjer, samt hva 

retningslinjene sier, inviteres det til åpen diskusjon for å komme til felles forståelse og for å 

kurvene.  

finnes tilgjengelig i akuttmottaket, samt 

oppbevares sammen med substitusjonspreparat. Tiltaket iverksettes umiddelbart etter at 

gjøres en vurdering av de tilfeldige kontrollene på 

substitusjonspreparater faktisk er tilgjengelig på døgnbasis, samt at alle innsendte 

r blir evaluert med tanke på VAS scoring og administrering av 

pasienter for å se på om 
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legene faktisk bruker skjemaet. Spørreundersøkelse blant legene utføres på samme 

tidspunkter.   

4) Korrigering:  Er målene nådd? Evalueringsmøte under morgenmøter. Er kurvene nyttige? 

Er alle kjent med retningslinjene?  

Tidsperspektivet: 

Vi ser det nødvendig med følgende tidsbruk:  

Stadium 1: Etablering av døgntilgjengelig substitusjonspreparater og planlegging av 

undervisning: 1 måned 

Stadium 2: Gjennomføring av undervisning (20 min) og etablering av nye rutiner: 1 måned 

Stadium 3: Evaluering 3, 6 og 12 måneder etter innføring av tiltak. Ved prosjektets slutt, 

presenteres resultatene under fellesundervisning. Dersom målene er nådd, kan faggruppen 

arrangere en kakefeiring i lunsjen.  

Samlet tid: 14 måneder.  

Mål: 

Det er ønskelig at det utføres nye spørreundersøkelser blant legene på SØF ved hver 

evaluering. Det gjennomføres med at det deles ut spørreskjema til minimum 15 leger, med de 

samme spørsmålene som ble stilt i kartleggingsfasen. Etter 14 måneder er målet at kjennskap 

til de gjeldende retningslinjene skal ligge på >50 %, og at >90 % skal ha kjennskap til hvor de 

finner eksisterende retningslinjer. I tillegg er det et mål at substitusjonspreparat skal være 

tilgjengelig til en hver tid på SØF.  
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Figur 7 Vår PDSA-sirkel 
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Diskusjon og konklusjon 

Det er klart at smertebehandling av pasienter i LAR-programmet er en utfordring, både med 

tanke på deres behov for økte doser, stigmatiseringen rundt denne gruppen samt spriket i de 

nåværende retningslinjene (11;12;19;20) (tabell 2). Etter kartlegging av dagens praksis, er det 

klart at kjennskapet til disse retningslinjene er ikke-eksisterende blant legene ved Sykehuset 

Østfold Fredrikstad.  

 

I søket vårt for å finne etablerte retningslinjer, fant vi mange, lett sprikende anbefalninger. Vi 

kontaktet Ivar Skeie M.D Ph.D. for råd, og han anbefalte oss å bruke SOMA-veilederen. Et 

stort minus ved SOMA-veilederen er at den ikke har oppgitt kilder. Vi har dog vært i kontakt 

med forfatteren av veilederen, og har etter nøye gjennomgang og flere diskusjoner kommet 

frem til at dette er den beste veilederen å følge i norske sykehus.  

 

Tiltaket vårt går på å innføre SOMA-retningslinjer for behandling av LAR-pasienter på SØF 

ved å innføre Substitusjonspreparat-kurve med retningslinjer på baksiden, undervisning av 

helsepersonell og øke tilgjengeligheten av substitusjonspreparater på sykehuset. I valget av 

tiltaket vårt har vi sett på effektivitet, gjennomførbarhet og økonomi. Tilgjengelighet av 

substitusjonspreparater er et svært effektivt tiltak. I dag befinner substitusjonspreparatene på 

apoteket, og bestilles kun ved behov. Dette begrenser tilgangen til apotekets åpningstider. Det 

vil være enkelt å gjøre forhåndsinnkjøp og lagre disse forsvarlig. Preparatene har normalt en 

holdbarhet på over 1 år. Kostnadene ved gjennomføring av dette tiltaket vil ikke endres 

betydelig fra dagens situasjon, uten at vi har gjort noen grundigere utregninger på dette. 

Innføring av substitusjonspreparat-kurve regnes som et moderat effektivt tiltak. Det er 

gjennomførbart og enkelt i praksis, men det kan være vanskelig med nye rutiner og det tar tid. 

Det koster heller ikke mye penger. Undervisning er et mindre effektivt tiltak. Det er 

forholdsvis enkelt å gjennomføre en undervisning, men vanskelig å kontrollere at alle blir 

undervist. Undervisning blir også ansett som et billig tiltak.  

 

Et av de andre tiltakene vi vurderte var etablering av en døgnåpen vakttelefon bemannet av 

LAR-leger. Våre undersøkelser viste at alle leger som ble spurt ville benyttet seg av et slikt 

tilbud dersom det eksisterte. Likevel avdekket også undersøkelsene våre at det var en generell 

mangel på kjennskap til eksisterende retningslinjer. Dersom denne kunnskapsmangelen 
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korrigeres og det samtidig finnes lett tilgjengelige retningslinjer, tror vi at behovet for en slik 

telefon minker. Det vil være et kostbart og tidkrevende tiltak å gjennomføre, og selv om det 

kan være nyttig på lang sikt, har vi valgt å gå bort ifra dette tiltaket da vi tror langt billigere 

tiltak som undervisning, sjekklister og substitusjonspreparat-kurver kan skape god nok 

forbedring. Det er også snakk om en liten pasientgruppe, så hvis det skal åpnes en døgnåpen 

telefon, burde den være landsdekkende. Vårt prosjekt går på lokale forbedringsprosjekter, og 

dette faller derfor utenfor vår oppgave. Det er også mulig og konferere med LAR-lege ved 

Sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad på dagtid slik ordningen er i dag.  

 

Ut ifra effektivitet, gjennomførbarhet og økonomi har vi altså kommet frem til å innføre 

SOMA-retningslinjene for smertebehandlig av LAR-pasienter på SØF. 
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VEDLEGG 1: Substitusjonspreparat – kurve med retningslinjer  

 
VAS plottes i kurven og føres inn sammen med dose i tabellen. Se bakside for retningslinjer. Ved utskrivelse sendes anonymisert kopi av kurven til gruppeleder@klok.no  
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SMERTEBEHANDLING MED OPIOIDER HOS LAR-PASIENTER 

Formål: 

- Unngå at abstinenssymptomer kompliserer pasientens medisinske tilstand 
- Unngå at behandlingen avbrytes for tidlig pga abstinens 
- Lindre plager og symptomer som følger av abstinens 
- Gi adekvat smertebehandling hvor dette er nødvendig 

Hovedregler: 

- Døgndose av substitusjonspreparat økes etter klinisk behov 
- Bruk samme prinsipper som for ikke-rusmiddelavhengige når det 

gjelder indikasjon for regionalanestesi, postoperativ epidural osv. 
- Bruk helst ikke flunitrazepam og kodein 

Informasjon til pasienten: 

- Sykehuset skal gi et profesjonelt og adekvat behandlingstilbud, både 
for somatisk sykdom og rusproblem. 

 

Pasient på buprenorfin (Subutex®) 

Øk døgndose med 4-8 mg/døgn som smertebehandling. 

Kan og bør kombineres med perifert virkende analgetika som paracetamol og NSAIDs.  

 

Postoperativt:  

Så fort pasienten kan innta noe per os, gå over til den vanlige substitusjonsdosen som morgendose og tillegg av 2-4 mg buprenorfin 3-4 ganger/døgn som 
smertelindring. 

Pasient på metadon 

Øk døgndose metadon (en pasient som f.eks står på 80 mg/døgn metadon blir ofte tilfredsstillende smertelindret dersom man øker til 120 mg/døgn). Kan med 
fordel dele opp dosen. 

Kan og bør kombineres med perifert virkende analgetika som paracetamol og NSAIDs. 

 

Postoperativt: 

Så fort pasienten kan innta noe per os går man over til den vanlige substitusjonsdosen som morgendose og tillegg av 10-20 mg metadon 3-4 ganger/døgn som 
smertelindring.   

For detaljert informasjon: se «Veileder behandling av opioidavhengige i somatisk sykehusavdeling» fra SOMA-gruppen: http://goo.gl/9eZUh4   

Tilgjengelighet: Substitusjonspreparatene finnes på anestesiavdelingen, ta kontakt med vakthavende anestesilege ved spørsmål.  
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