
Prosjekt forebygging av opioid-epidemi

Smertefagområdet må ta ledelsen, 
fordi vi greier å ha flere tanker i hode samtidig, 

så det ikke blir en fei-det-ut-kampanje

«Tverrfaglige smerteklinikker må inngå forpliktende samarbeid med tverr-
faglig spesialisert behandling av ruslidelser». Helsedirektoratets veileder



Mange aktører

• Pilotprosjekt forebygging av opioid-epidemi

• Nasjonalt fagnettverk for smerte- og rusmedisin

• Helsedirektoratet: Bekymringsmøte oktober 2018

• HOD: pålegger FHI å se på «utglidninger» i «blåreseptordningen» 

• SERAF: «Prosjekt opioid-epidemi?»



Opioider – en forbannelse, men også en velsignelse
Effekter Bivirkninger

• Analgesi

• Hostedempende    

• Ruseffekt/eufori/avhengighetssyndrom

• Respirasjonsdepresjon

• Sedasjon (fall, bilkjøring)

• Obstipasjon

• Kvalme

• Hallusinasjoner

• Urinretensjon

• Kløe    

Langtidseffekter  

• Hyperalgesi   

• Endokrine forandringer



Oppgaver for smertefagområdet

• Vi må redusere opioidbruk til pasienter med langvarig smerte, ja, men

• vi må gi mer, ikke mindre opioider ved sterke smerter pga. aktiv kreft og 
etter store operasjoner og skader

• benytte ikke-medikamentelle alternativer til pasienter med langvarige 
smerter, spes. De med uklar årsak og 

• ivareta smertepasienter som er i ferd med å komme for høyt 

Tverrfaglige smerteklinikker må inngå forpliktende samarbeid med  
«Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser»



Vi må ta veilederen på ordet:

«Det er viktig at det opprettes et forpliktende 
samarbeid mellom tverrfaglige smerteklinikker, 
TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rus-
lidelser) og psykisk helsevern. 

Hensikten med samarbeidet er å sikre adekvat
behandling av medikament- eller rusmiddel-
problem og av smerteproblem.»

Forpliktende samarbeid opprettet ved 

HUS, OUS, St. Olav, UNN 

Flere?



Smertepasienter med opioid-problemer:
- de som har fått opioider over 300 mg 
morfin-ekvivalenter daglig på blå resept
som nå ikke får fornyet dette?  

Diskutert nasjonal anbefaling for smerte-

pasienter med høye doser reseptutskrevne

opioider

Diskutert “blåresept-ordningen”

Seks møter 
2018: Januar, Mars, Juni
2019: 22.05, 09.09 og Fredag 15.11
Som etter hvert har blitt

Nasjonalt nettverk for smerte- og rusmedisin. Noen tema:



Møte på Gardermoen Raddison 15.11 kl. 09-14
Nasjonalt fagnettverk for smerte- og rusmedisin
• Hvor mange pasienter bruker mer enn 300 mg morfin eqv.?

Professor Svetlana Skurtveit

• Skal disse fortsatt få «blåresept» når vi vet de får «hvit» på toppen
Er det riktig at vi i fornyingssøknad skriver at «faren for avhengighet er underordnet»

• Hvis nei, og de ikke greier å trappe ned: Bør «smerte-rus-samarbeidet» få adgang til å 
konvertere til Subutex/Subuxone og Metadon med dekning som i LAR?

• Revidering av en konverteringstabell

Alle tverrfaglige smerteklinikker 
som har samarbeid med rus-medisiner 
og som tar denne med seg, inviteres til  
Fagnettverk for smerte- og rusmedisin


