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1 Inledning/syfte 
Under 2000-talet har det skett en betydande ökning av användandet av starka opioider även vid icke-
maligna smärttillstånd. Opioider försvarar sin plats vid behandling av akuta smärttillstånd, men 
vetenskapligt stöd för långtidsbehandling saknas. På empirisk grund kan dock långtidsbehandling 
förekomma i utvalda fall. 

 
Ändå förekommer långtidsbehandling och det riskerar att medföra olika typer av problem. Hos den 
enskilde patienten kan ses utvecklande av ett fysiskt beroende, kognitiv påverkan, sömnstörning, 
psykiska symtom som ångest och nedstämdhet och med tiden en tveksam analgetisk effekt och rentav 
en opiatinducerad hyperalgesi. Dessutom har man noterat endokrin dysfunktion såsom påverkan på 
GH, tyroideafunktion och könshormoner. Till detta kommer problem med att läkemedel sprids i 
samhället och därmed i missbrukarledet. 

 
Syftet med denna rutin är att underlätta en säker och ändamålsenlig förskrivning, följa upp effekt och 
värdera indikationer, identifiera biverkningar och tecken till toleransutveckling samt innebära en bra 
uppsikt över den totala förskrivningen till enskild patient. 

2 Omfattning/tillämpningsområde 
Rutinen gäller vårdcentralerna inom Hälsoval Region Örebro län och omfattar förskrivning av 
opiatliknande läkemedel (läkemedelsgrupp N02A) och lugnande medel (N05). 
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3 Beskrivning 

3.1 Vid insättning   
- Värdera indikationen och behandlingstid vilket dokumenteras.  
- Värdera om det finns kontraindikationer i form av tidigare missbruk/beroende. 
- Underlag för denna värdering är anamnes samt journalgenomgång som inkluderar 

relevanta delar av NCSCross samt Infomedix samt labbmedicin- gör sökning från år 
2000. (Då får man snabb uppfattning om tidigare intox eller kontakt med 
beroendevården) 

- Begär samtycke till förskrivna och uthämtade läkemedel. (se nedan) 
- Dokumentera vårdplanen. Använd Uppmärksamhetsinformation /Vårdrutinavvikelse / 

Förskrivningsrestriktion och hänvisa till daganteckning i journalen. Patienten givetvis 
informerad. 

- Ge patienten en skriftlig information om rutinerna kring behandling med 
beroendeframkallande läkemedel.  

- Beroendeframkallande läkemedel - Information  
- Sätt kronisk diagnos ”Z76.0 Begär tillgång till läkemedelsförteckning” 
- Informera om att förutsättning för förnyelse av recept, bedömning av eventuell 

fortsatt ordination kräver att patienten varje gång ger sitt samtycke till förskrivna och 
uthämtade läkemedel detta kan ges muntligt t.ex. via telefon och dokumenteras. 

 
- Vid iterering skrivs alltid recept med intervall och behandlingstid. 
- Information att vi kan begära urinprovskontroll som villkor för behandling. 

 
Patentens samtycke behövs för att läsa:     Dokumenteras i journal. 

• Uthämtade läkemedel/Läkemedelsförteckningen. 
Välj knapp Dosrecept. Under Uthämtade läkemedel finns länk för att 
registrera samtycke.  

• Förskrivningskollen i Nationella läkemedelslistan (NLL) visar även 
förskrivna ej uthämtade läkemedel. 

                                       https://forskrivningskollen.se/webbingang/#/login?origin=shibboleth 
 

 

3.2 Under pågående behandling 
- Nytt recept kan enbart beställas efter personlig kontakt mellan patient och 

läkare/sköterska där man rutinmässigt frågar om samtycke till uthämtade och 
förskrivna läkemedel. Därvid klarläggs vilken dos patienten tar, om patienten har 
läkemedelsrelaterade biverkningar, om det finns tecken till beroende eller missbruk 
och om det finns intresse för nedtrappning eller byte till annan behandling. Stämmer 
förskrivningen med behandlingsplanen? Behöver planen ändras? 

- Urinprov begärs efter ordination. 
- Värdera behovet av förnyad bedömning för smärtanalys och alternativa behandlingar 

t.ex. sjukgymnastik, psykosocialt stöd. 
- Borttappade tabletter ersätts aldrig. 

 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/beroendeframkallande-lakemedel/beroendeframkallande-lakemedel---information.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/beroendeframkallande-lakemedel/beroendeframkallande-lakemedel---information.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/beroendeframkallande-lakemedel/beroendeframkallande-lakemedel---information.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/beroendeframkallande-lakemedel/beroendeframkallande-lakemedel---information.pdf
https://forskrivningskollen.se/webbingang/#/login
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3.3 Vid behandlingsslut/reduktion 
- Då man rekommenderar att behandling ska avslutas är det viktigt att patienten förstår 

att det inte handlar om att man ifrågasätter smärtproblemet, men att man vill 
rekommendera en annan hjälp än starka smärtstillande/lugnande. 

- Då man kommit överens om en nedtrappning bör denna ske stegvis. 
Nedtrappningsscheman finns för alla olika läkemedel. Se 4. samt 5. 

- Under nedtrappning behöver patienten ha en stödjande kontakt eftersom 
nedtrappningen ofta är problematisk. Man kan ibland tvingas göra stopp i 
nedtrappningsschemat men grundregeln är att aldrig gå tillbaka uppåt på dosstegen. 

4 Referenser 
• Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket 2017 

 
• FAS ut: Claes Lundgren, Västerbottens läns landsting. Inloggningsuppgifter erhålls från 

Birgitta Lernhage, Läkemedelskommittén: www.fasut.nu 
 

• Förskrivning av opioider i Sverige; Läkartidningen 2017 #18, sid 830-35  

5 Patientinformation och bilagor 
Läkemedelsrekommendationer • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) 

• Läkemedelsberoende – 1177 Region Örebro län 
• Beroendeframkallande läkemedel - Information 
• Långvarig smärta - broschyr (finns även att beställa som särtryck) ( 
• Nedtrappning-av-bensodiazepiner.pdf (regionorebrolan.se) 
• sov-gott---en-liten-bok-for-samnlosa-och-andra-som-vill-sova-battre.pdf 

(regionorebrolan.se) 
• Formulär för sömndagbok 
 
Vem blir läkemedelsberoende (affisch A3-format för väntrum/mottagningsrum 

 

 

 

 

Bilagor: 

• Följebrev utskrivet läkemedel som kan vara beroendeframkallande, bilaga 1 
• Smärtritning, bilaga 2 
• Lintons formulär, bilaga 3 
• Phase-20 biverkningsregistrering, bilaga 4 

 

  

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/lakemedel/lakemedel/
https://www.1177.se/orebrolan/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/rad-om-lakemedel/lakemedelsberoende/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/broschyrer/langvarig-smarta---broschyr.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/broschyrer/langvarig-smarta---broschyr.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/broschyrer/langvarig-smarta---broschyr.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/kort-och-lathundar/nedtrappning-av-bensodiazepiner.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/somndagbok/sov-gott---en-liten-bok-for-samnlosa-och-andra-som-vill-sova-battre.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/somndagbok/sov-gott---en-liten-bok-for-samnlosa-och-andra-som-vill-sova-battre.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/siteassets/media/vardriktlinjer/lakemedelscentrum/rekommenderade-lakemedel/patientinformation/somndagbok/formular-for-somndagbok.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare/L%c3%a4kemedelskommitt%c3%a9n/Publikationer%20dokument/patientinformation/Affisch%20A3-st%c3%a5ende%20skrivare%20190114.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare/L%c3%a4kemedelskommitt%c3%a9n/Publikationer%20dokument/patientinformation/Affisch%20A3-st%c3%a5ende%20skrivare%20190114.pdf
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     Bilaga 1 

 

Du har fått utskrivet ett läkemedel som kan vara 
beroendeframkallande. 
Många läkemedel mot smärta, oro och sömnstörning har god effekt vid behandling upp till en månad. 
Vid längre tids användning får man biverkningar och läkemedlen kan vara beroendeframkallande. 

För att erbjuda den bästa behandlingen för dina besvär behöver din läkare göra nya bedömningar då 
och då. Detta blad informerar om vanliga biverkningar och vad vi och du behöver göra för att du inte 
ska utveckla ett beroende. 

Biverkningar av Citodon, Tramadol, Oxycontin, Dolcontin och andra morfinläkemedel. 

Trötthet, nedstämdhet, oro, muntorrhet, illamående och förstoppning är vanligt i början. 

Efter längre tids användning kan man få ökad smärta, huvudvärk, kraftlöshet, viktuppgång, 
sömnproblem och försämrat minne. 

Män får ofta lägre testosteronproduktion och kan drabbas av impotens. Kvinnor kan få nedsatt lust och 
fertilitet. 

Beroende och abstinens kan visa sig som ökad smärta, muskelvärk, olust, rastlöshet, irritation, 
svettningar och sömnproblem. 

Biverkningar av Zopiklon, Zolpidem, Oxazepam och andra bensodiazepinläkemedel. 

Dåsighet, yrsel, förvirring, försämrat minne och fallolyckor är vanligt i början. 

Vid längre tids användning är det vanligt att man får svårt att somna, dvs att tiden det tar att somna 
utan läkemedlet blir längre än innan, att man får ryggvärk och försämrat minne. Av vissa läkemedel 
kan man få ökad ångest, irritation, aggression, nedstämdhet och avtrubbning. 

Beroende och abstinens kan visa sig som oro, ångest, humörsvängningar, rastlöshet, irritation, 
svettningar och sömnproblem. 
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För att erbjuda dig den bästa behandlingen är det läkarens ansvar att: 

Informera och erbjuda alternativa behandlingar för dina besvär. 

Be om din tillåtelse att se vilka läkemedel du hämtar ut via läkemedelsförteckningen. 

Upprätthålla en behandlingsplan tillsammans med dig. 

Med jämna mellanrum utvärdera behandlingen och trappa ut den om så är lämpligt. 

Vid behov ordinera blod och urinprov.  

 

Det är ditt ansvar att: 

Inte ta mer än det som överenskommits med din läkare. 

Begära ett förnyat recept minst en vecka innan tabletterna tar slut. 

Inte kombinera läkemedlet med alkohol eller andra droger. 

Inte ge läkemedlet till någon annan och inte införskaffa läkemedlet från något annat håll. 

Hålla ordning på dina läkemedel eftersom borttappade eller stulna läkemedel inte ersätts. 

Inte uttala hot eller bruka våld. 

 

Med vänlig hälsning 

Läkargruppen vid vårdcentralen 
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Bilaga 4 

 
 
 

Namn: Personnummer: Datum: 

 
Markera rutan vid det alternativ som du tycker bäst motsvarar besvärsnivån 
under de senaste två veckorna 

Inga       Små        Måttliga      Stora 
besvär besvär besvär besvär 

Kommentar 

1. Yr/ostadig                                                  

2. Trött/dåsig/orkeslös                                       

3. Sover dåligt/mardrömmar                                       

4.Ontimage/bröstet                                                          

5. Huvudvärk                                                

6. Nedstämd                                                  

7.Orolig/ångestfylld                                                          
 

 

8.Lättirriterad                                                                     
 

 

9.Glömsk                                                                              
 

 

10.Dåligaptit                                                                        
 

 

11. Muntorr                                                      

12.Illamående                                                                       
 

 

13.Diarré                                                                                
 

 

14. Förstoppning                                       

15.Hjärtklappning                                                                
 

 

16. Svullna anklar/ben                                       

17. Andfådd                                                      

18.Tätaträngningar                                                
             

 

19.Klåda/utslag                                                                    
 

 

20. Annat, till exempel smärta, ange vad 

 

PHASE-20
Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom
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