
 

Reduksjon av forskrivning av opioider 

for kroniske ikke-maligne smerter 
Et kvalitetsforbedringsprosjekt i en 

fastlegepraksis i Akershus fylke 

 

Alette Christensen; Eirik Thuen-Overvåg; Emilie Østensen; 

Steffen Korsmo; Ingeborg Løvnes; Line Stensland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITETET I OSLO  

 

HØSTEN 2019 

 

1 
 



Sammendrag 
Bakgrunn: 
Forskrivning av opioider for både kvinner og menn i Norge har økt siden 2006, 
spesielt har man sett en økning i bruken av preparatene tramadol og oksykodon. 
Forskning viser at opioider ikke har dokumentert effekt for pasienter med kroniske 
ikke-maligne smerter. Med tanke på opioiders bivirkninger og store 
avhengighetspotensiale er det bekymringsverdig at forskrivningstallene øker.  Det er 
et stort behov for verktøy som kan hjelpe fastleger å redusere sin forskrivning av 
opioider. 
Metode: 
Det ble utført søk for å utforske et todelt kunnskapsgrunnlag. Den ene delen er 
dokumentasjonen vedrørende bruk av opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, og 
den andre delen omfatter dokumentasjon vedr. reduksjon av opioidforskrivning. Det 
ble utført søk i relevante oppslagsverk,  samt i veileder og retningslinjer fra 
Helsedirektoratet. I tillegg ble det gjort søk i McMaster Plus, samt i den internasjonale 
retningslinjedatabasen GIN. Det er solid evidens for at opioider ikke er optimal 
behandling ved kroniske ikke-maligne smerter. Derimot finnes det lite dokumentasjon 
og evidens for tiltak for å redusere opioidforskrivning. Man finner få eksempler på 
konkrete verktøy for nedtrapping ved langvarig bruk av opioider.  
Dagens praksis: 
Vårt mikrosystem, et fastlegekontor i Akershus fylke, understreker flere problemer 
med dagens praksis vedrørende forskrivning av opioider. De norske retningslinjene 
oppleves som vanskelig å navigere, fastlegene jobber under sterkt tidspress og finner 
det vanskelig å sette av tid til å lese seg opp på oppdatert kunnskap på opioider. Et 
problem er også “arvede” pasienter som har blitt satt på opioider av andre leger uten 
noen som helst plan for nedtrapping eller seponering. I tillegg opplever fastlegene at 
pasientene er dårlig informerte om opioiders skadelige bivirkninger og 
misbrukspotensiale.  
Mål, tiltak og indikatorer: 
Tiltaket vi har valgt er tredelt: Det retter seg først mot et kunnskapsløft hos fastlegen, 
deretter mot et konkret verktøy for nedtrapping av opioider og sist mot et 
standardisert informasjonsskriv til pasientene.  
Prosess, ledelse og organisering: 
Prosjektet vil idéelt sett være tema for en medisinstudent sin prosjektoppgave. Med i 
prosjektgruppen vil vi også ha en fastlege fra det aktuelle kontoret samt en veileder 
for studenten fra UiO.  
Diskusjon og konklusjon: 
Det foreligger god dokumentasjon på at opioider har skadelige bivirkninger og et klart 
misbrukspotensiale. Det er utfordrende å finne solid dokumentasjon på velutprøvde 
og vellykkede tiltak for å redusere forskrivningen av opioider blant fastleger. Vi vil 
likevel argumentere for at dette er et svært viktig og relevant 
kvalitetsforbedringsprosjekt som bør gjennomføres.  
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1. Introduksjon 
Data fra Reseptregisteret viser at det skrives ut stadig mer sterke reseptbelagte 

smertestillende medisiner i Norge (1 ). Spesielt har man sett en økning i 

forskrivningen av potente opioider. Disse medikamentene har en viktig plass i 

behandlingen av akutte smerter, for eksempel i forbindelse med traumer og etter 

kirurgiske inngrep, men har dessverre ikke dokumentert effekt for kroniske 

ikke-maligne smertetilstander (2 ). Opioider er sterkt vanedannende medisiner som 

har en betydelig bivirkningsprofil. Selv ved relativt kortvarig bruk utvikler flere 

pasienter toleranse mot disse medikamentene, noe som betyr at pasienten blir 

avhengig av stadig større doser for å oppnå effekt. For noen ender dette i et misbruk. 

Faktisk viser statistikken at det er de pillebaserte opioidene som dominerer som 

årsak til overdosedødsfall i Norge (3 ).  

 

Å redusere forskrivningen av opioider er et viktig skritt for å redusere problemer med 

avhengighet og misbruk. Man har flerfoldige farmakologiske og ikke-farmakologiske 

alternativer som er minst like effektivt som opioider i det lange løp. Den andre siden 

av saken, som vi skal fokusere på i denne artikkelen, er hvordan man kan bruke 

nedtrappingsverktøy til å håndtere de pasientene som allerede har utviklet et 

problematisk bruk av opioider.  

 

Det er viktig å understreke at pasientgruppen vi fokuserer på er pasienter med 

ikke-maligne smertetilstander. Det vil si at kreftpasienter, som ofte ikke får utskrevet 

nok smertestillende, ikke er fokus for oppgaven. 

 

Vårt tiltak vil gi en tredelt fremgangsmåte for å redusere forskrivningen av opioider på 

et fastlegekontor i Akershus fylke.  Det synes å være et behov for intervensjoner og 

verktøy som er lett tilgjengelige og enkle for fastlegene å bruke i en hektisk hverdag 

preget av mange gjøremål og med stort tidspress.  
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2. Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Bakgrunn 

De siste årene har man til stadighet kunne lese medieoppslag om et økende 

opioidbruk i den vestlige delen av verdens befolkning. USA blir trukket frem som 

spesielt rammet, og her bruker også noen eksperter begrepet “opioidepidemi”. I USA 

har opioidforskrivningen mer enn fordoblet seg siden begynnelsen av 90-tallet, og det 

ble i 2012 skrevet ut hele 282 millioner resepter på opioid-baserte smertestillende. I 

USA i 2015 var opioider involvert i ⅔ av de 50 000 overdosedødsfallene i landet. Det 

hele eskalerte da Purdue Pharma introduserte Oxycontin, med virkestoffet 

oksykodon. Oxycontin ble aggressivt markedsført som et  alternativ til morfin uten 

morfins rusgivende effekt. Dette førte til en eksplosjon i forskrivningen av 

medikamentet (4 ).  

I Norge har man sett tendenser til at forskrivningen av opioider følger samme trend 

som i USA. Vi kan også her se en mangedobling av bruken av preparater som 

Oxycontin, Tramadol og Norspan-plaster på kort tid. Selv om man her ikke ennå 

snakker om en “epidemi”, frykter man at forskrivning av opioider kan bli et stort 

problem, om man ikke allerede nå starter tiltak mot dette. Det vil være lettere å 

forebygge et økt forbruk enn å redusere forbruket når skaden allerede er skjedd (5 ) . 
Den enkelte fastlege står under et betydelig press fra pasienter med smerter for å få 

sterke smertestillende (6 ). Opioider har en plass ved akutte smerter. Ved langvarige 

smerter bør annen analgetika benyttes. Paracetamol og NSAIDs har like god effekt 

som opioider ved langvarige smerter over 3 måneder, uten de uheldige bivirkningene 

opioider gir (5 ). 

2.2 Metode 
For å kunne foreta et systematisk søk og finne relevante retningslinjer og studier 

formulerte vi dette PICO spørsmålet:  
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P - 

Population 

Pasienter med kroniske ikke-maligne smerter som står på opioider 

I - 

intervention 

Verktøy for nedtrapping 

C - 

Comparison 

Ikke bruk av verktøy for nedtrapping 

O - Outcome Reduksjon i forskrivning av opioider til pasienter med kroniske 

ikke-maligne smerter 

 

2.2.1 Søkestrategi 

Søkene ble utført i september og oktober 2019. Vi gjorde først et søk i 

Helsebiblioteket, men dette ga dessverre ingen relevante treff. Vi valgte også å 

benytte oss av kjente oppslagsverk som er mye brukt i allmennmedisinsk praksis, 

som Norsk legemiddelhåndbok, Norsk Elektronisk legevakthåndbok (NEL), 

UpToDate, samt veileder og retningslinjer fra Helsedirektoratet. I tillegg ønsket vi å 

undersøke hva internasjonale retningslinjer anbefalte. Derfor gjorde vi et søk i 

McMaster Plus, samt i den internasjonale retningslinjedatabasen GIN. Da 

opioid-epidemien har vært i medias søkelys i nyere tid, ønsket vi også kilder som 

kunne illustrere et mer allment perspektiv på denne utfordringen. Derfor utførte vi i 

tillegg et google-søk for å finne annen relevant informasjon. Gjennom en relevant 

artikkel i det medisinske tidsskriftet Dagens Medisin, kom vi i kontakt med 

kommuneoverlege Cato Innerdal som har utarbeidet et verktøy for nedtrapping av 

vanedannende medikamenter. Vi brukte søkeordene “opioid management”, “opioid 

tapering” i den internasjonale retningslinjedatabasen. I Helsebiblioteket brukte vi 

søkeordene “opioid”, “nedtrapping” “epidemi”, “kroniske ikke-maligne smerter” og 

“verktøy”. I google brukte vi ordene “opioidepidemi i Norge”, “patient education” 

“opioid”, “general practitioner education”, “physician education”. I tillegg er det søkt i 

referanselister i aktuelle artikler. 
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2.2.2 Søkeresultater 
Kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er todelt. På den ene siden omfatter det 

dokumentasjonen vedrørende bruk av opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, og 

på den andre siden kunnskapen om tiltak for reduksjon av opioidforskrivning.  

 

Generelt finnes det evidens for hvorfor opioider ikke er optimal behandling ved 

kroniske ikke-maligne smerter. Derimot finnes det lite dokumentasjon og evidens for 

tiltak for å redusere opioidforskrivning. Vi har vanskelig for å finne studier som er gjort 

på dette, samt at det er mangel på presis informasjon om hvordan man skal trappe 

ned i kliniske oppslagsverk og samtlige retningslinjer. Som et førstevalg for rask og 

tilgjengelig  kunnskapsbasert klinisk faglig informasjon, skulle man tro det var naturlig 

å finne informasjon om nedtrapping i den nasjonal faglige veilederen for bruk av 

opioider. Det er derimot ikke utarbeidet en konkret plan eller verktøy for hvordan man 

skal trappe ned ved langvarig bruk av opioider (2 , 7 ). Det samme gjelder for 

de kliniske oppslagsverkene UpToDate og NEL, samt i de kanadiske (8 ) og danske 

retningslinjene (9 ) for langvarig bruk av opioider ved kroniske ikke-maligne smerter. I 

norsk legemiddelhåndbok gir de et forslag til nedtrappingsskjema for sterke opioider 

( 10 ), men tabellen går ut i fra en forhåndsdefinert dose og har forslag til en 

nedtrapping basert på dette. Under vil vi først presentere generelt om opioider, 

deretter om konsekvenser ved bruken av opioider ved kroniske ikke-maligne smerter. 

Til slutt presenteres tre ulike, men samtidig komplementære tiltak som samlet kan 

bidra til redusert forskrivning av opioider.  

2.3 Smertebehandling 

2.3.1 Generelt om opioider 

Opioidanalgetika kan deles inn i svake opioidagonister, partielle 

opioidagonister/antagonister og sterke opioidagonister. Svake opioidagonister består 

av Tramadol og Kodein. Disse finnes også i kombinasjonspreparat med Paracet. 

Partielle opioidagonister/antagonister, omfatter bl.a. depotplasteret Norspan. Sterke 

opioidagonister omfatter virkestoffene Morfin og Oksykodon, samt en rekke andre 

medikamenter som brukes i forbindelse med anestesi (11 ). De medikamentene som 
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har hatt størst vekst i antall utskrivninger de siste årene er svake opioider og 

Oksykodon-preparater.  

Opioider gir en smertestillende effekt ved å virke på perifere og sentrale mu-, kappa- 

og delta- opioidreseptorer. Tramadol virker på mu-opioidreseptoren, men også ved å 

hindre reopptak av serotonin og noradrenalin i sentralnervesystemet. Aktivering av 

disse reseptorene inhiberer nociceptive signaler og gir dermed smertelindring. 

Opioider gir også en følelse av eufori, samt hostehemmende effekt. Vanlige 

bivirkninger er obstipasjon, kvalme og oppkast. Man kan ved høye doser over tid 

utvikle opioidindusert hyperalgesi. Ved behandling over en lengre periode vil bruk av 

opioider også kunne føre til avhengighet og toleranseutvikling (12 ). 
  

Grovt sett kan avhengighet deles inn i fysisk og psykisk avhengighet. En person som 

bruker opioider daglig i mer enn to uker vil oppleve abstinenssymptomer ved brå 

seponering. Dette kalles fysisk avhengighet. Typiske symptomer og funn er angst, 

uro, svetting, dilaterte pupiller og økt smerte. Har opioidet blitt brukt i 2-4 uker vil det 

kunne være tilstrekkelig å trappe ned dosen over 3-4 dager for å unngå 

abstinenssymptomer. Noen vil også kunne utvikle en psykisk avhengighet eller 

avhengighetssyndrom. Ved avhengighetssyndrom får det å innta opioidet høyere 

prioritet enn andre ting som tidligere var viktige for personen (13 ). 
  

Ved bruk over lengre tid vil pasienten gradvis utvikle toleranse for opioider. Pasienten 

vil merke det ved at den vanlige dosen ikke gir samme effekt som tidligere. For å få 

samme effekt må dosen økes. Man vil også utvikle toleranse for de andre effektene 

av opioider, slik som kvalme. Obstipasjonseffekten vil derimot ikke forsvinne.  

Toleranse skyldes nedregulering og desensitivisering av opioidreseptorene (12 ). Ved 

bruk over lengre tid vil altså opioidbruk gi en fysisk avhengighet, potensielt et 

avhengighetssyndrom og avtagende smertestillende effekt på grunn av 

toleranseutvikling. Det er derfor naturlig å tenke at opioider bør ha en begrenset rolle 

ved kroniske smertetilstander ettersom det vil kunne ha dårlig effekt og påføre 

pasienten nye problemer.  
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Har opioider en plass i behandling av kroniske ikke-maligne smerter? Ifølge den 

nasjonale faglige veilederen kan opioider være aktuelt ved enkelte langvarige 

smertetilstander. De som skal starte med opioider bør ha sterke kroniske smerter 

som fører til redusert funksjonsnivå både fysisk og psykisk på grunnet smertene. De 

bør ha god selvinnsikt og være ansvarlige. Annen behandling bør være utprøvd først, 

både ikke-medikamentelle tiltak og andre typer smertestillende. Best effekt er å 

forvente ved smertetilstander hvor årsaken er kjent, for eksempel artrose, kroniske 

sår, osteoporotiske kompresjonsfrakturer og noen nevropatiske smertetilstander. Det 

kan ved visse unntak være aktuelt å prøve behandling ved tilstander hvor årsaken er 

uklar. Det er viktig å selektere pasientene nøye med tanke på potensielt 

misbrukspotensial for å unngå å påføre disse pasientene flere problemer. Pasienter 

som for eksempel bruker benzodiazepiner og/eller z-hypnotika bør ikke starte opp 

med opioider før disse eventuelt er seponert, grunnet den økte risikoen for 

avhengighetssyndrom. For pasienter som allerede har avhengighetssyndrom er 

opioider generelt ikke indisert, for eksempel ved alkoholisme. Hvis behandlende lege 

er i tvil om opioidbehandling er fornuftig bør pasienten vurderes av en smerteklinikk 

med tverrfaglig kompetanse (14 ).  
  

En metaanalyse som inkluderte 96 randomiserte kontrollerte studier med totalt 26169 

pasienter, studerte effekten av opioider sammenliknet med placebo eller med andre 

smertestillende. 42 av studiene som så på opioider kontra placebo, viste at opioider 

ga signifikant mindre smerte (0,69 på en 10 cm VAS-skala), samt signifikant bedre 

funksjon (2.04 av 100 poeng). Forfatterne angir høy kvalitet på evidensen i disse 

studiene som inkluderte litt over 16 000 pasienter, samtidig var effekten ikke veldig 

stor. Det var også økt risiko for kvalme/oppkast ved opioidbruk. Opioider ble 

sammenliknet med NSAIDs i 9 av studiene (1431 pasienter), og da var det ikke 

forskjell i smertelindring mellom de to gruppene. Forfatterne angir medium kvalitet på 

denne evidensen ettersom det var færre studier med færre pasienter som så på 

dette. Man så også at i studiene med lengre varighet hadde opioider mindre 

smertestillende effekt enn i kortere studier og man antar dette kan ha vært på grunn 

av opioidindusert hyperalgesi og/eller toleranseutvikling ved langtidsbruk (15 ).  
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En randomisert kontrollert studie som inkluderte 240 pasienter med kroniske 

ryggsmerter, hofte eller kne-artritt, fant ingen gevinst av å bruke opioider i forhold til 

andre smertestillende som Paracet eller NSAID, det var ikke signifikant økt 

smerterelatert funksjon i opioidgruppen (16 ). Pasientene ble i denne studien 

behandlet i 12 måneder. 

 

 

 

 

Svake opioidagonister Partielle opioidagonister Sterke opioidagonister 

Tramadol  

Kodein 

Buprenorfin Morfin 

Oksykodon 

Fentanyl 

Metadon  

Ketobemidon (Ketorax) 

Tabell 1. Inndeling av opioider med eksempler på medikamentgrupper. (11 ) 

 

2.3.2 Alternativ smertebehandling 

Alternativ medikamentell smertebehandling til opioider inkluderer Paracetamol, 

NSAIDs og selektive COX-2 hemmere. I tillegg er enkelte antiepileptika, 

antidepressiva og nevroleptika aktuelle som behandling av nevropatisk smerte (17 ).  

Paracetamol er det smertestillende som blir brukt mest. Virkningsmekanismen til 

Paracetamol er ukjent. Paracetamol er ofte kombinert med opioider som i Paralgin 

Forte og Pinex Forte. Dette for å kunne redusere dosen opioider (17 ). 

NSAIDs blir anbefalt som smertestillende ved milde til moderate smerter. De blir ofte 

brukt som smertestillende ved blant annet bløtvevsskader, overbelastninger, 

forstuvning, hodepine og artritt. NSAIDs er også dose-sparende i kombinasjon med 
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opioider. Ved lokalisert smerte, for eksempel i enkelte ledd, er lokal påføring av 

NSAIDs et godt alternativ som bør forsøkes (17 ).  

Ikke-medikamentell behandling kan deles inn i fysikalsk intervensjon som fysioterapi, 

massasje, akupunktur og lignende. I tillegg har man psykoedukasjon ved bruk av for 

eksempel kognitiv atferdsterapi. Trening er også vist å ha en viktig plass i 

smertebehandling. Ved å kombinere trening og psykoedukasjon er det vist signifikant 

reduksjon i smerte og økt funksjon ved flere muskel-og skjelett-tilstander (17 ). 

 

2.4 Tiltak 

2.4.1 Innerdals verktøy for nedtrapping 

 

På bakgrunn av et ønske om riktig rekvirering av vanedannende legemidler fra 

fastlegene i Molde kommune høsten 2017, utarbeidet kommuneoverlege Cato 

Innerdal et verktøy for nedtrapping av vanedannende legemidler (18 ). Målet med 

prosjektet var å redusere risikoen for avhengighet ved bruk av vanedannende 

legemidler og samtidig redusere problematisk legemiddelbruk. Det ble laget en 

“pakke” som inneholdt både pasient- og fastlegeinformasjon, informasjon til annet 

samarbeidende helsepersonell og verktøy for nedtrapping av vanedannende 

legemidler. 

2.4.2 Resultater 
Dette var et prosjekt som ble igangsatt høsten 2017. ”Pakken”, som inneholdt 

prosedyrer med tilhørende journalnotat-maler for fastlegene og helsesekretærene, 

ble innført i hele kommunen. I etterkant har Innerdal samlet inn data for perioden 

2017 – 2018. Tallene ble hentet ut fra programmet ”Medrave” og det er korrigert for 

antall økte listepasienter i kommunen. Tallene viste at det for rekvirering av 

benzodiazepinlignende legemidler var en reduksjon på hele 20 %, og for 

benzodiazepiner var reduksjonen på 21%. Det ble totalt rekvirert 63 400 færre 

definerte døgndose benzodiazepiner.  
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2.4.3 Verktøy: Nedtrapping for opioider 

Nedtrappingsverktøyet er utarbeidet som et regneark hvor man i forhåndsdefinerte 

felter i et registreringsområdet (figur 1) fyller inn navnet på legemiddelet, 

utgangsdose i mg, oppstartsdato, antall dager og prosentreduksjon per trinn. Dette 

skal samlet sørge for en jevn og forsvarlig nedtrapping av opioidene. Verktøyet er 

basert på konverteringsverktøy fra norsk legemiddelhåndbok.  

Hvor bratt nedtrappingen skal være bestemmes i feltet ” prosent reduksjon per trinn”. 

Det er anbefalt omkring 10% dosereduksjon i hvert trinn (2 ) og maksimalt 20% (19 ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen reduseres fra trinn til trinn med en gitt prosent fra forrige dose 

Når denne informasjonen er plottet inn i registreringstabellen vil man automatisk i en 

ny tabell (figur 2) få et forslag for nedtrapping med en oversikt på dosering i mg og 

antall tabletter over ønsket periode. 

 

 

I dette hypotetiske eksempelet står pasienten på en total døgndose på 100 mg 

Morfin. I en nedtrappingsplan med 5 dagers intervaller og en prosentvis reduksjon på  
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20, foreslås det en 12 – trinns nedtrapping i en periode fra 01.10 til 25.11 (Figur 2 og 

3). 

2.4.4 Fastlegeinformasjon 
En oppdatert og faglig sterk fastlege vil kunne drive en tryggere forskrivningspraksis. 

Selv om det per dags dato er gjennomført få studier på effekten av å gi informasjon til 

fastleger, vil det derfor kunne tenkes at god informasjon til fastleger vil kunne ha en 

positiv effekt på opioidforskrivningen. En studie fra USA viser at den utdannelsen og 

opplæring en lege har fått i stor grad vil påvirke holdninger ovenfor opioidforskrivning, 

og at målrettet informasjon om opioidforbruk vil ha en sentral rolle i å redusere 

forskrivning (20 ). Fastleger i Norge har selv uttrykt et sterkt ønske om informasjon om 

opioider, i hovedsak grunnet press fra pasienter og for å forebygge en opioid-epidemi 

( 21 ). Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) er et offentlig finansiert 

produsentuavhengig tilbud om faglig oppdatering til norske allmennleger (21 ). KUPP 

drives av Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS)  og samarbeider med 

kliniske farmakologer. Metoden går ut på at en lege fra RELIS eller klinisk 

farmakologi har en gjennomgang innenfor en fagområde med fastlegen på 

han/hennes kontor. Basert på tilbakemeldinger fra fastleger har temaet for høsten 

vært bruk av opioider.  Som tidligere nevnt har Innerdal også i sitt prosjekt i Molde 

utarbeidet et skriv med informasjon til fastlegene om nedtrapping og bruk av 

nedtrappingsverktøyet (22 ). I tillegg er Senter for rus-og avhengighetsforskning og 
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Norsk forening for allmennmedisin i gang med å utvikle informasjonsmateriell til 

fastleger med informasjon om farene ved forskrivning av opioider (6 ). 

2.4.5 Pasientinformasjon  

I følge pasient- og brukerrettighetsloven skal pasienter ha den informasjon som er 

nødvendig for å få innsikt i sin egen helsetilstand, og innholdet i helsehjelpen, som 

inkluderer pleie, omsorg, diagnostikk, undersøkelse og behandling (23 ). Dermed kan 

man si at fastlegene er lovpålagt å informere pasientene om virkninger og 

bivirkninger av opioider, inkludert hvilke konsekvenser bruken kan medføre. 

  

Som for informasjon til fastleger, er det også gjennomført få studier på hvordan 

pasientinformasjon kan bidra til å senke opioidforskrivningen. Det er likevel intuitivt å 

tenke at informasjon til pasienter vil være gunstig i forbindelse med opioidforbruk, 

både når det kommer til virkninger, bivirkninger, behandlingstid og konsekvenser. Det 

er behov for studier som kan bekrefte dette. 

  

En studie fra USA fra 2016 fant ut at fastleger som snakker med sine pasienter om 

avhengighetsdannende smertestillende medikamenter, kan gi positive resultater i 

form av redusert misbruk (24 ). 
  

På helsedirektoratet finner man et forslag til pasientinformasjon om bruk av opioider, 

virkning og dosering, bivirkninger og forsiktighetsregler som kan tildeles pasienten 

ved oppstart (7 ). Innerdal har også i sitt prosjekt i Molde utarbeidet et 

informasjonsskriv til pasienter om bruk av sterke smertestillende legemidler (25 ). 

2.5 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 
Etter gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget er konklusjonen at opioider helst ikke 

bør brukes av pasienter med kroniske ikke-maligne smerter. Opioidbruk gir fysisk 

avhengighet, potensielt avhengighetssyndrom og toleranseutvikling med behov for 

økte doser for samme effekt. Dessuten er det i studier ikke vist større 

smertelindrende effekt sammenliknet med NSAIDs. Sammenliknet med placebo ser 

man en signifikant, men liten smertestillende effekt. Opioider kan i tillegg også gi 

16 
 



mange bivirkninger. Ved akutte smerter, operasjoner, postoperative smerter eller i 

palliasjon er derimot opioider en essensiell medikamentgruppe.  

 

Anbefalingen om en jevn og kontrollert nedtrapping forhindrer abstinenssymptomer, 

økt smerte, «drop out» av illegal bruk og skifte av fastlege(26 ). Det synes å være et 

behov for et konkret nedtrappingsverktøy da dette mangler i både nasjonale og 

internasjonale veiledere/retningslinjer, samt i kliniske oppslagsverk. I Norge er det 

ikke utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje for nedtrapping av opioider. Ved 

direkte kontakt med Helsedirektoratet ble dette begrunnet i ”ulike årsaker” som 

systematikk og transparens, og de henviste til de Canadiske og Danske 

retningslinjene for oppdaterte kunnskapsbaserte retningslinjer (27 ).  
  

Argumentene for å ha en nedtrappingsplan er altså tydelige, selv om det finnes lite 

evidens for dette. Vi har kun funnet et konkret verktøy som er relevant å bruke i 

dagens praksis. Dette verktøyet er relativt nytt, og brukt i en kort periode. Det er 

derfor foreløpig liten evidens som understøtter nytten av tiltaket. Til tross for at 

foreløpige resultater kun har vist en reduksjon i forskrivningen av benzodiazepiner, 

mener vi det kan bli et viktig verktøy for fastlegene i vårt mikrosystem. Opioider er på 

samme måte som benzodiazepiner vanedannende, og har et like stort behov for en 

nedtrappingsplan som benzodiazepiner. Vi er derfor trygge på at dette tiltaket er 

verdt å forsøke i et kvalitetsforbedringsprosjekt i vårt mikrosystem, da dagens praksis 

viser et reelt problem med forskrivning. 

  

Ytterligere to tiltak som er av interesse er pasientinformasjon og fastlegeinformasjon. 

Fastleger har etterspurt dette etter press fra pasienter, og for å forebygge en 

opioidepidemi. Pasientinformasjon vil være gunstig for å gjøre pasienter med 

kroniske ikke-maligne smerter klare over hvilke konsekvenser langtidsbruk med 

opioider kan gi.  

 

Når vi har vurdert anbefalingene gitt i de kliniske oppslagsverkene har vi brukt 

“sjekkliste for vurdering av artikler fra kliniske oppslagsverk” fra helsedirektoratet 
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( 28 ). Dette innebærer å vurdere tema, metode, innhold og  anvendbarhet. I tabellen 

under har vi laget en kort oppsummering på vurderingen av kunnskapsgrunnlaget  

vedrørende anbefalinger for nedtrapping.  

 

 

At anbefalingene i de kliniske oppslagsverkene er utydelige og det heller ikke finnes 

en konkret plan for nedtrapping av opioider indikerer er det er et behov for en 

nedtrappingskalkulator som er enkel og rask å bruke i klinisk praksis. Dette, sammen 

med pasient- og fastlegeinformasjon, vil kunne bidra til mindre forskrivning av 

opioider til pasienter med kroniske ikke-maligne smerter.  

3. Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Mikrosystemet/Dagens praksis 
Vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er rettet mot et stort fastlegekontor i Akershus fylke. 

Dette fastlegekontoret består av 8 fastleger som totalt har rundt 8400 pasienter på 

sine lister.  

  

De involverte aktørene ved forskrivning og bruk av opioider ved dette 

fastlegekontoret er fastlegene som skriver ut medisinene og pasientene som bruker 

opioidene. Som tidligere nevnt, er vårt kvalitetsforbedringsprosjekt begrenset til 

nedtrapping av opioider hos pasienter som allerede står på opioider. De 8 fastlegene 

ved kontoret og pasientene som står på opioider grunnet ikke-maligne, kroniske 

smerter utgjør således vårt kliniske mikrosystem.  
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Kartlegging av dagens praksis ved dette legekontoret ble gjort som et telefonisk 

intervju/samtale, utført 23.09.19. Formålet med denne samtalen var å kartlegge 

hvilke utfordringer de har vedrørende opioidforskrivning ved dette legekontoret per 

dags dato, hvilke tiltak/praksis de i dag, samt hvilke tanker fastlegene selv har rundt 

eventuelle tiltak.  

  

Ved det aktuelle fastlegekontoret ble utfordringer knyttet til ”arvede” pasienter, 

tidsbruk, manglende alternativer, inkludert ufullstendig kunnskap blant fastlegene om 

alternativer, manglende kunnskap blant pasienter, og pasienter som bytter fastlege 

særlig fremhevet.  

  

Det oppleves særlig vanskelig å få med pasienter som står på opioider fra før av 

(”arvede” pasienter) med på en plan om nedtrapping. Dette oppleves å ha en 

multifaktoriell årsak, der både pasientorienterte faktorer, utilfredsstillende alternativer 

og tidsbruk ble trukket fram.  

  

Fastlegen opplever særlig at ”arvede” pasienter har en forventning om å få fortsette 

med opioider og at pasientene har inadekvat kunnskap om opioiders 

avhengighetsskapende potensiale. For eksempel opplever hun (den enkelte 

fastlegen vi intervjuet) at det er vanskelig å få pasienter til å få en forståelse for hva 

avhengighet er. Pasienter benekter også at de er avhengige. Totalt sett bidrar dette 

til det fastlegen opplever som at pasienter i denne pasientgruppen generelt har en lav 

terskel for å bytte fastlege dersom deres ønske om opioider ikke etterfølges.  

  

Manglende alternativer til opioider ble trukket frem både som et rent praktisk 

problem, samt et mer kunnskapsbasert problem. Av de praktiske utfordringene 

poengteres det at man i praksis mangler alternativer eller at de alternativene som 

finnes er for tidkrevende. Tidsutfordringen er knyttet til at det faktisk må legges en 

plan, at nedtrapping krever tett oppfølging fra fastlegens side, samt at dette generelt 

sett er en tung pasientgruppe å arbeide med. Kunnskapsmessig gjelder dette både 

for fastlegene og, som nevnt tidligere, blant pasientene. Fastlegen selv påpekte at 
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hun selv gjerne skulle hatt mer kunnskap om alternativer til opioider ved behandling 

av kroniske smerter og hvordan dette kan legges frem for pasientene på en god 

måte. Hun skulle gjerne hatt noen gode verktøy som kunne for dette i sin kliniske 

hverdag. 

  

De har ved fastlegekontoret ingen fastsatt prosedyre for håndtering av pasienter med 

kroniske, ikke-maligne smerter. Fastlegen er kjent med den norske nasjonalfaglige 

retningslinjen. Hun har brukt denne noe i sin kliniske hverdag, men opplever samtidig 

at den både er rotete og vanskelig å manøvrere i, noe som er utfordrende i en travel 

klinisk hverdag.  

  

Fastlegene har mulighet til å hente ut statistikk om deres forskrivning av opioider fra 

deres dataprogram. Videre opplyser hun at de skriver ut mest av svake opioider som 

Tramadol og Paralgin forte.  

  

Fastlegen hadde gjort seg flere tanker om mulige tiltak, og da særlig tiltak på 

systemnivå (som egen takst for nedtrapping av opioider/vanedannende medisiner og 

mer og lettere tilgjengelig smertemestringskurs for pasienter). Av tiltak rettet mot 

mikrosystemet, var det særlig tiltak rettet mot tidsbruk og kunnskap blant fastlegene 

som ble etterspurt.  
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3.2 Dagens utfordringer 
Følgende fiskebensdiagram illustrerer dagens utfordringer.  

3.3 Forbedringstiltak: 
Da fastlegekontoret særlig opplevde vansker med nedtrapping av pasienter med 

ikke-maligne kroniske smerter som allerede står på opioider, ønsker vi å gjøre tiltak 

rettet mot dette.  

Innføring av informasjon til fastleger og pasienter, og nedtrappingsplan 

Tiltaket vi ønsker å innføre er tredelt bestående av opplæring av fastlegene, 

informasjon til pasienter, og innføring av en nedrappingskalkulator slik at fastlegene 

raskt og enkelt kan legge en konkret plan for nedtrapping. Alle disse tre delene av 

tiltaket ble etterspurt av fastlegene under kartleggingen av mikrosystemet.  

 

Opplæring av fastlegene vil være inspirert av KUPP-kampanjen og inneholde 

generell informasjon om opioiders virkningsmekanisme og bivirkninger, hvilken 

pasientinformasjon som er viktig å informere pasienter om og hvordan dette skal 

21 
 



utføres, samt bruk av brevmaler/informasjonsskriv til pasienter og bruk av 

nedtrappingskalkulatoren (29 ). Informasjonen til pasientene vil bli gitt muntlig under 

konsultasjon, samt skriftlig. Cato Innerdal utarbeidet flere maler som ble brukt i 

forbindelse med kvalitetsforbedringsprosjektet i Molde kommune. Malene som er 

utarbeidet består av et informasjonsbrev til pasienter om bruk av opioider, brevmal til 

pasient om bruk av vanedannende legemidler, brevmal til pasient om kartlegging av 

bruk av vanedannende legemidler, brevmal til pasient om nedtrapping av 

vanedannende legemidler (som det vedlegges aktuell nedtrappingsplan). Videre har 

Cato Innerdal utarbeidet et informasjonsbrev til fastlegene som omhandler bruk av 

brevmalene, nedtrapping og bruk av hjelpemidler (22 ). Vi ønsker å bruke disse 

malene som utgangspunkt for den skriftlige informasjonen som skal gis i vårt 

prosjekt. Nedtrappingskalkulatoren vil primært redusere utfordringer knyttet til 

tidsbruk. Videre opplever også fastlegene at gjeldende norske retningslinjer er for 

omfattende og rotete, slik at det er for tidkrevende å legge en konkret plan basert på 

denne retningslinjen i dagens travle kliniske hverdag.  

 

Som illustrert i fiskebensdiagrammet, kan det identifiseres flere pasientsentrerte 

faktorer knyttet til opioidbruk. En utfordring med dette tiltaket er derfor at det ikke er 

rettet mot pasientene. Ved å bruke kalkulatoren aktivt i konsultasjonen, kan den 

trygge pasienten på at nedtrappingen er vel gjennomtenkt fra fastlegens side. 

Sekundært kan dermed nedtrappingskalkulatoren brukes som et verktøy til å 

motivere pasienten til nedtrapping.  

 

Den konkrete nedtrappingskalkulatoren vi ønsker å bruke er, som tidligere nevnt, en 

kalkulator for nedtrapping av vanedannende legemidler utarbeidet av Steinar Fosse 

og Svein Skjøtskift, Avd. for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus, i samarbeid 

med Cato Innerdal, Molde Kommune. Dette er en kalkulator hvor fastlegene enkelt 

kan fylle inn dagens dosering av et legemiddel, og angi hvor mye og hvor raskt de 

ønsker å trappe ned. Basert på dette, utarbeides en konkret plan for nedtrapping. I 

denne kalkulatoren er det også angitt en kalkulator som regner ut opioidekvivalenter. 

Videre er det i kalkulatoren en kort veileder for bruk, samt råd til legen og råd til 
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pasienten. Kalkulatoren er dermed rask og enkel i bruk, noe som er essensielt i en 

travel klinisk hverdag.  

3.4 Kvalitetsindikatorer: 
For å senere kunne evaluere effekten av tiltaket, er det viktig med bruk av 

kvalitetsindikatorer.  

 

Som prosessindikator skal vi se på hvor stor andel av fastlegene som bruker 

verktøyet vi har innført. Dette tenker vi å gjøre ved en gjennomgang av 

journalsystemet. Videre vil vi se på antall pasienter som har fått utdelt 

informasjonsskriv, noe vi også vil gjøre ved en gjennomgang av journalsystemet. Vi 

vil også se på antall fastleger på fastlegekontoret som har deltatt på undervisningen. 

Som resultatindikatorer skal vi primært se på andel pasienter som har startet en 

nedtrappingsplan. Dette skal vi også utføre ved å lete gjennom journalsystemet. 

Videre skal vi hente ut statistikk om fastlegenes forskrivning av opioider for slik å 

kunne vurdere om totalforskrivningen av opioider er redusert. Vi ønsker vi også å 

vurdere pasienttilfredshet, noe som kan gjøres ved hjelp av et spørreskjema til 

pasienter som har startet nedtrapping. Da fastlegene skisserte problemer med 

pasienter som skifter fastlege, ønsker vi til slutt å se på hvor mange av pasientene 

der det ble startet på nedtrapping som skiftet fastlege. 

 

Den initiale målsetningen er at 80%  av de aktuelle pasientene skal ha fått 

informasjon og 50% har startet på nedtrapping innen 6 måneder. Helst skulle vi sett 

at 100% av pasientene var startet opp med nedtrapping. Det kan være mange 

årsaker til at det er komplisert å få pasienter med på en nedtrappingsplan. Eksempler 

kan være at pasienter har andre faktorer i livet som kompliserer nedtrapping og at det 

tar tid å bygge opp en tilstrekkelig god fastlege-pasient allianse for å få pasientene 

med på nedtrapping. Det er derfor vanskelig å komme med konkrete tall for 

prosentvis reduksjon. Uansett er det urealistisk å forvente at dette tallet er 100%, slik 

at den initiale målsetningen settes noe lavere. Pasienter fornyer vanligvis resepter 

etter 2-3 måneder, slik at et 6 måneders tidsperspektiv gir mulighet til å se en 
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endring, samtidig som det ikke er unødvendig lang tid mellom oppstart av prosjektet 

og målingen.  

 

For å måle indikatorene våre, skal vi bruke tidsserier. Dette er viktig for å kunne 

vurdere om en forandringer skyldes en faktisk endring, eller kun er uttrykk for tilfeldig 

variasjon. Videre er tidsserier velegnet fordi de gir en enkel, visuell fremstilling av 

målingene. 

4. Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Organisering og prosjektplan 

Vår ambisjon er at kvalitetsforbedringsprosjektet skal være utgangspunkt for en 

medisinstudent ved UiO sin obligatoriske prosjektoppgave. Medisinstudenten vil 

idéelt sett ha en kontaktperson på fastlegekontoret og en veileder fra UiO. Disse tre 

vil danne en ledergruppe for prosjektet. Ved å inkludere en av fastlegene fra kontoret 

i selve prosjektgruppen vil man ha en større sannsynlighet for at de andre fastlegene 

også vil føle tilhørighet til prosjektet.  

Medisinstudenten vil presentere prosjektet for fastlegene på deres daglige 45 

minutters lunsjmøter. Man vil på denne måten sikre at alle fastlegene er til stede og 

mottar informasjonen. Dette fastlegekontoret har tradisjon for intern og ekstern 

undervisning på sine lunsjmøter og vil således være motiverte for en presentasjon i 

denne tiden. Medisinstudenten bør, for å sikre interesse for og oppslutning til 

prosjektet, helst sette av to dager til presentasjon. På dag 1 vil medisinstudenten 

legge frem kunnskapsgrunnlaget rundt bruk av opioider, med fokus på evidensen 

som fastslår at opioider ikke bør brukes ved langvarige ikke-maligne smerter. På dag 

2 vil studenten presentere kvalitetsforbedringsprosjektet.  

Varigheten av prosjektet må tilpasses omfang av medisinstudentens 

prosjektoppgave. Slik denne er strukturert har studenten 3 perioder i løpet av modul 

3, 5 og 7. Dette gir en varighet på omtrent 2 år, som skal inkludere for-og etterarbeid.  
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4.2 PUKK-sirkel 
Ved implementeringen av prosjektet ønsker vi å utgangspunkt i PUKK-modellens 

følgende fem trinn (30 ).  

Trinn 1: Forberede 

Med hjelp fra tilgjengelig dokumentasjon og forarbeid gjort i forbindelse med denne 

oppgaven, vil medisinstudenten ha et godt grunnlag for å gjennomføre 

internundervisning hos fastlegekontoret. Vedkommende vil under denne 

presentasjonen kort gjennomgå den viktigste dokumentasjonen vedr. manglende 

behandlingseffekt av langvarig opioidbruk hos den aktuelle pasientgruppen. I tillegg 

vil man orientere om økende forskrivning av opioider og konsekvenser av dette, som 

for eksempel økt overdoserisiko og økte kostnader for samfunnet (3 ). I tillegg bør 

man gjennomgå nedtrappingskalkulatoren slik at dette blir forståelig for alle 

fastlegene.  

Trinn 2: Planlegge 

Medisinstudenten vil få tilgang til fastlegenes statistikk for utskrivning av opioider som 

fastlegene selv får hentet ut via Reseptformidleren. Ut fra dette kan man kvantifisere 

utskrivingene av opioider for kontoret i sin helhet samt, om man skulle ønske det, for 

den enkelte fastlege. Ut fra dette kan man sette realistiske mål om resultater. 

Trinn 3: Utføre 

Medisinstudenten må sikre at alle fastlegene har verktøyene tilgjengelig på sin 

datamaskin. Dette kan forenkles ved hjelp av IT-ansvarlig i fastlegegruppen, som har 

tilgang til alle kontorets datamaskiner. I tillegg må medisinstudenten sørge for at alle 

fastlegene har tilgjengelige brevmaler og pasientinformasjonsskriv på sine kontor.  

Trinn 4: Evaluere 

Evaluering av prosjektet kan gjøres på flere måter: 

1) Medisinstudenten har samtaler med hver enkelt fastlege om hvordan de 

opplever at prosjektet fungerer i klinisk praksis, samt om det eventuelt er noen 

endringer i tiltaket de mener ville være gunstig med tanke på videre bruk.  
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2) Kvantitative og kvalitative data fra reseptregisteret kan gi en pekepinn på om 

den enkelte fastlegen og kontoret som helhet, klarer å redusere sin 

forskrivning av opioider.  

3) Intervju med pasienter som er under nedtrapping om deres erfaringer og 

utfordringer kan brukes for å forbedre prosjektet videre.  

Det finnes også spesialisert software, f.eks. MedRave, som kan brukes til å lettere 

hente ut informasjon om forskrivning og diagnoser ned på individnivå.  

Trinn 5: Følge opp     

Medisinstudenten vil dele sine erfaringer med prosjektet ved å skrive 

prosjektoppgaven og forsøke å få denne publisert som en artikkel i et relevant 

medisinsk tidsskrift.  I tillegg bør fastlegene på kontoret benytte anledningen til å 

presentere prosjektet når de møter på sine interkommunale smågruppemøter. 

Medisinstudenten plikter også å dele resultatene fra oppgaven med 

kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, slik at han kan publisere erfaringene på 

sin digitale plattform som sammenfatter alle resultater fra lignende 

kvalitetsforbedringsprosjekt.  

4.3 Håndtering av eventuell motstand 
I vårt prosjekt er det naturlig å tenke seg at vi kan møte motstand både fra fastlegene 

og fra pasientene. Det første er at fastleger opplever et stort tidspress på jobb og kan 

være negative til  å bruke tid på prosjektet da de allerede har stor arbeidsbelastning. 

Dette leder til neste utfordring som er motstand knyttet til mangel på økonomisk 

motivasjon. Avsatt tid til prosjektet kan føre til direkte inntektstap for legene. I tillegg 

kan man tenke seg at en del leger har stor tiltro til egen praksis og ikke ser behov for 

endring. Videre kan man tenke seg utfordringer knyttet til det rent tekniske med 

verktøyet. Sist, men ikke minst kan fastlegene oppleve at det er vanskelig å få 

pasientene med på å trappe ned opioidene, og de kan føle på frykten for å skape 

mistillit mellom seg selv og pasienten. Pasienters bekymring og motstand knyttet til 

reduksjon av opioidbruk vil kunne kreve at fastlegen må tilpasse hastigheten av 

nedtrappingen i enkelte tilfeller.  
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Det er naturlig at man må forberede seg på motstand når man skal implementere et 

nytt verktøy i den daglige praksisen. Lederen av prosjektet i mikrosystemet må ha 

god dialog med de øvrige i prosjektgruppen, og forsøke i størst mulig grad å 

kartlegge motstanden. De ansatte i mikrosystemet må kontinuerlig få komme med 

tilbakemeldinger på utfordringer knyttet til prosjektet, samt forslag til tiltak som kan 

bedre disse utfordringene.  

Vi ønsker å tilrettelegge slik at verktøyet skal være enkelt å bruke, lett tilgjengelig og 

raskt å fylle ut. Medisinstudenten bør tilby individuell oppfølging for den enkelte 

fastlegen med teknisk og praktisk veiledning i hvordan verktøyene fungerer. Målet er 

at man på sikt faktisk vil spare tid, både i konsultasjonstid og antall konsultasjoner, da 

man vil ha et færre antall pasienter som kommer for å få resept på opioider. Vi tror 

også at man vil kunne få et bedre tillitsforhold til pasientene ved at legen viser at 

pasientens beste er i fokus, at legen er oppdatert og tar tak i viktige problemer i 

pasientens liv.  I tillegg vil pasienter som gjennom vårt prosjekt mottar informasjon 

om opioiders virkning og effekter, forhåpentligvis bli mer motiverte til reduksjon av 

opioidbruk.  

Selv om det foreligger potensielle fallgruver vedrørende motstand til prosjektet, vil vi 

likevel trekke frem at en av de viktigste grunnene til at vi ønsker å gjennomføre dette 

prosjektet er at det foreligger et reelt ønske fra fastlegene om verktøy og kunnskap 

om håndtering av pasienter som bruker opioider for langvarige ikke-maligne smerter. 

Dette har kommet frem både gjennom intervju med det aktuelle mikrosystemet, i 

mediebildet og gjennom våre egne erfaringer i klinisk praksis.  Dette er i seg selv en 

faktor som vil være med å redusere motstanden til prosjektet.  

5. Diskusjon 
Vi har vurdert om prosjektet bør gjennomføres med bakgrunn i det tilgjengelige 

kunnskapsgrunnlaget og den praktiske implementeringen av tiltaket. Et viktig og 

sentralt moment i denne vurderingen er om det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 

som understøtter implementeringen. Vi har hatt et todelt kunnskapsgrunnlag. Den 

første delen av kunnskapsgrunnlaget konkluderer at opioider ikke inngår som optimal 
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behandling av langvarige ikke-maligne smerter. Dette er godt dokumentert i norske 

og internasjonale retningslinjer med bred faglig konsensus, og understøtter således 

viktigheten av målrettede tiltak for å redusere forskrivningen av opioider i denne 

pasientgruppen. Den andre delen av kunnskapsgrunnlaget fokuserer på 

dokumentasjon av effekt av aktuelle tiltak. Som nevnt, fant vi lite forskning som har 

fokusert på dette området. Derfor er det også svak evidens for tiltakene vi ønsker å 

innføre, noe som svekker indikasjonen for om tiltaket burde gjennomføres. Totalt sett 

gir det todelte kunnskapsgrunnlaget derfor sprikende støtte for innføring av tiltaket.  

Bruk og misbruk av opioider er et viktig tema både på individ-og samfunnsnivå. Med 

tanke på hvor mange marginale problemstillinger det forskes på, oppfatter vi den 

overnevnte mangelen på forskning noe påfallende. Vurdert ut fra byrden av 

problemet kan det derfor argumenteres for at det er et stort forskningsbehov på dette 

området. Det er vanskelig å komme med sikre, konkrete årsaker til at forskningen 

ikke er gjennomført.  En mulig forklaring kan være at legemiddelindustrien, som er en 

viktig sponsor for studier, har lite insentiv for å studere reduksjon av legemiddelbruk. 

Videre kan det tenkes at det faktum at den aktuelle pasientgruppen ofte vurderes 

som en stigmatisert pasientgruppe, bidrar til manglende insentiver. Det kan også 

tenkes at utfordringer knyttet til ufarlige, men ubehagelige abstinenssymptomer ved 

nedtrapping kan bidra til en økt terskel for å igangsette studier, inkludert rekruttering 

av pasienter.  

Samtidig etterspør fastlegene hjelpemidler for å redusere opioidbruken, inkludert 

nedtrapping. Tiltakene vi har utviklet vil kunne bidra til å dekke denne etterspørselen. 

Dette gir ytterligere støtte til at tiltaket burde innføres. 

Prosjektets gjennomførbarhet utfordres av det allerede store tidspresset og 

pasienttrykket i allmennpraksis. Man kan argumentere for at det ville vært idéelt å 

kunne innføre et finansielt insentiv for fastlegene. F.eks. en spesifikk takst knyttet til å 

gi pasienten informasjon om smertebehandling, på lik linje som refusjonen fastlegen 

mottar ved røykeavvenningssamtaler (31 ). Andre alternative tilnærminger er knyttet til 

reseptovervåkningsprogrammer, slik at den som fyller ut eResept får opp varsel, eller 

de som leverer ut på apoteket får opp varsel, dersom det f.eks. foregår 
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“legeshopping”. Reklassifisering av svake opioider, som Tramadol, til A-preparat har i 

Sverige ført til reduksjon av forskrivningen (32 ). I tillegg vil man kunne tenke seg at 

befolkningsrettede kampanjer vil kunne bidra til at forventningen og etterspørselen fra 

pasienter begrenses fordi folk får øynene opp for skadepotensialet. Dette er alle tiltak 

som ikke er egnet til å innføre i vårt mikrosystem, men som er aktuelle tiltak på 

systemnivå.  

En utfordring knyttet til vårt prosjekt er at man kan risikere at forskrivningen av andre 

vanedannende legemidler, f.eks. benzodiazepiner, kan komme til å øke dersom 

forskrivningen av opioider reduseres. Dette så man bl.a. i et årslangt prosjekt i Molde 

kommune hvor hovedfokus var redusert bruk av benzodiazepiner. Her økte 

opioidforskrivningen med 7,2 % i samme periode.  Det kan være flere årsaker til at 

forskrivningen for opioider gikk opp i denne perioden. Prosjektansvarlig trekker frem 

at mulige årsaker var at et redusert bruk av benzodiazepiner kan gi mer smerter og 

derav økt forbruk av opioider. I tillegg kan det også skyldes normalvariasjon, og at 

observasjonsperioden var kort.  

6. Konklusjon 
Selv om det er svak evidens for de konkrete tiltakene som vi ønsker å innføre, har vi 

fått inntrykk av at det er et behov for fokus og tiltak rettet mot opioidforskrivning. Den 

siste tids mediedekning, samt erfaringer fra det aktuelle fastlegekontoret underbygger 

dette. Etter en totalvurdering av vårt todelte kunnskapsgrunnlag og fastlegenes 

etterspørsel, konkluderer derfor gruppen med at prosjektet bør gjennomføres. 
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