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Upplägg

Patientfall med dilemman

Gruppdiskussion (10 min) 

Gemensam diskussion, tips och råd
x 3



Fall 1 – 46-årig resemontör

• Ringer vårdcentralen för smärta i ländryggen sedan tre dagar och 
önskar akut läkartid

• Mycket krävande i telefon enligt sköterska. Får en akuttid kl.11:40.



Fall 1 – 46-årig resemontör

Anamnes

• Recidiverande episoder av ländryggsbesvär. Rtg 2013 visar lindrig 
spondylos L4-S1. Ortopedbedömd för 2 år sedan: inga operativa 
åtgärd, recept på Tradolan. Behandling hos sjukgymnast utan 
förbättring.

• För övrigt frisk förutom återkommande alkoholproblem

• Tradolanrecept (50mg vid behov max 3/d) förnyades i omgångar på 
olika ställen inom primärvården och på akuten, aktuell förbrukning 
ca 200mg per dag. Zopiklon till natten, annars inga mediciner.



Fall 1 – 46-årig resemontör

Status

• Lumboischialgi L5/S1 vä. Högt smärtbeteende. Reflexer ua, ingen 
sensibilitets-/motorikbortfall.

• Sömnsvårigheter. Inget öppet depressivt, men verbalt aggressivt. 
Patienten kräver starkare smärtlindring.



Fall 1 – Dilemman

1. Vilken underliggande konflikt mellan patienten och läkaren 
framkommer i detta mötet och hur kan jag som läkare hantera 
den?

2. Hur bedömer jag patientens önskemål om receptförskrivning ur 
ett medicinsk perspektiv med tanke på beroende och missbruk?

3. Hur påverkar beroendeperspektivet min behandlingsstrategi?



Fall 1 – Vad kom ni fram till? (1/3)

• Patientens förväntan och farhågor ger taggighet och intressekonflikt 

• Patientens önskan om ökad medicinering vs vår önskan om att 
minska

• Vad är patientens tankar och oro (utöver att bli av med receptet)? 
Kontinuitet krävs. Ställ frågan - "vad tänker du om din ryggvärk, 
berätta". Vi vet inte mycket om patienten.

• Jourbesök räcker inte, mer tid behövs. Ska man skriva ut "på 
lunchen"?



Fall 1 – Vad kom ni fram till? (2/3)

• Öppen diskussion kring konflikten och missbruksmisstanken. 
Återbesök! Prata med chefen om när akuttiderna är förlagda.

• Är han listad på mig? Eller ska han hänvisas till någon annan?

• Urinprov, CDT? Körkort (läs på i Läkemedelsboken, betänk ev
körstopp vid dosökning, hinder med missbruk)? Vänta in provsvar 
innan mer förskrivning.

• Vilket angreppssätt? Lösa patientens problem eller läkarens problem 
i stunden? Kommer man undan ett litet recept, annars försvinner 
patienten? Så ett frö för framtida kontakt, långsiktig hjälp.

• Vet vi att han är beroende? Är det aggressiv framtoning som gör att 
vi tror det?



Fall 1 – Vad kom ni fram till? (3/3)

• Vad gjorde han hos fysioterapeuten? Följer han programmet?

• Testa annat? NSAID, amitryptilin. Inte "Tradolan eller ingenting".

• Är alla som äter Tradolan missbrukare? Okomplicerad patient som 
tar enligt ordination, inga andra oroande faktorer. Mindre konflikt.

• Retardform vid långtidsbruk.

• Varierande behov vid äkta smärta, mer konstant vid beroende?



Fall 1 – Att tänka på

• Smärtanalys
• Tydlig och dokumenterad behandlingsplan
• Följa behandlingsplanen konsekvent
• Informera patienten 
• Undvik stora förpackningar 
• Undvik flera uttag
• Den läkare som initierar behandlingen har det fortsatta ansvaret till 

dess att detta i samråd överlämnas till en kollega



Fall 2 - 74-årig kvinna

Nybesök

• Ensamstående, hemtjänst x 2

• ”Reumatism”, rullstolsburen. Dålig syn, ”gula fläcken”

• Behöver Tradolan för värken

• Behöver också Stilnoct och Sobril



Fall 2 - 74-årig kvinna

Från tidigare journal

• Daglig förbrukning ca 100 mg Tradolan, 30 mg Sobril och 10 mg Stilnoct
utskrivet många år. 

• Ej RA, men spondylos + artros

• Generaliserat ångestsyndrom 

• Emotionellt instabil personlighetsstörning

• Perioder med alkoholmissbruk

• Tidigare hos psykiater, vill ej nu



Fall 2 – Dilemman

1. Hur håller man samtalet med patienten om vad som 
gäller/gränssättning och vad bör ingå i ett sådant samtal?

2. Vad bör man tänka på medicinskt vad gäller förskrivning av 
opioder, sömnmedel och lugnande läkemedel till äldre?

3. Konflikten inom mig själv som doktor när man underhåller ett 
läkemedelsberoende (om än låggradigt). Hur hantera den 
konflikten för att orka som allmänläkare?



Fall 2 – Vad kom ni fram till? (1/3)

• Ny läkare - gyllene läge att förändra.

• Är läkemedlet ett bekymmer för läkaren eller patienten? Hur mår 
patienten egentligen? Jobba med patientens problem.

• Bygga allians, varför söker du, vad vill du ha - kompetens eller 
recept? Förtroende först. Vilken funktion fyller läkemedlen, vad 
saknas i livet? Utbilda patienten i vad läkemedlen gör. Berätta om 
alternativ. Funktion och symptom.

• Vad är patienten rädd för? Förhoppningar om bättring, hitta 
motivation.



Fall 2 – Vad kom ni fram till? (2/3)

• Sobril för att undvika alkohol?

• Lågdosberoende - behandling för att undvika abstinens. Berätta för 
patienten.

• Ta upp att läkemedel blir olämpliga med åldern.

• Vad hände med psykiatern?

• Pascal /ApoDos för nedtrappning.



Fall 2 – Vad kom ni fram till? (3/3)

• Är det en konflikt? Vi väljer att se det som/bygger upp en konflikt 
inom oss. Hantera en vanlig patientsituation och sin egen reaktion. 
"Gruva sig" -> trött

• Hur mår jag som läkare? Arbetsmiljö. Privatliv. Påverkar 
professionellt bemötande, är konfliktskapande.

• Tycker jag att det är ok? Då skriver jag, annars förklarar jag varför 
inte.



Fall 2 – Att tänka på

Vad gäller/gränssättning

• Diskussion om vilken nytta hon har av medicinen:
 Smärtanalys

 Funktionsförmåga – symtom

 Dagtrötthet – sömn

• Ingen förskrivning på annat ställe

• Små recept eller Apodos

• Planerade återbesök 

• Borttappat medicin/recept ersätts ej



Fall 2 – Att tänka på

Lugnande läkemedel och sömnmedel äldre

• Kort halveringstid och inaktiva metaboliter bra - Oxazepam, 
Zopiklon

• Undvik läkemedel med antikolinerg effekt 

• seniormedicin.se



Fall 2 – Att tänka på

Smärtstillande äldre

• Uppmuntra fysisk aktivitet

• Uppmärksamma ev depression

• Ökad känslighet för opioider, med biverkningar såsom yrsel, sedering, 
kognitiva störningar, konfusion, fall och förstoppning.

• Njurfunktion-opioder, NSAID



Fall 3 – 39-årig arbetssökande man 

Nybesök
• Ensamboende, arbetssökande
• Övriga sjukdomar: ADHD, paniksyndrom. Flertal stora trauman (svår misshandel, 

bilolyckor x 2, fallolyckor x 2) med bl a kotkompressioner, skadat vä axel, skadat hö fot, 
större bukoperation

• Kommer för recept (tidigare förskrivet via grannvårdcentral) samt LUH till 
Arbetsförmedlingen (ingen försörjning förrän han inkommer med detta, ansträngd 
relation med Socialtjänsten)

• Missnöjd med sin psykiatrikontakt. Haft sporadisk fysioterapeutkontakt, vill inte 
fortsätta med denna.



Fall 3 – 39-årig arbetssökande man 

Aktuell läkemedelslista

*T Imovane 7,5 mg 1 tn
T Brufen Retard 800 mg 2x1
*T Oxascand 15 mg 1 vb, max 3/dygn
*T Atarax 25 mg 1 vb
*T Escitalopram 10 mg 1x1
T Alvedon 500 mg 1-2 vb
T Citodon 500/30 mg 1 vb
*Drp Theralen 40 mg/ml 1 ml vb
K Omeprazol 20 mg 1x1 * förskrivs via psykiatrin



Fall 3 – Dilemman

1. Hur tar man över en läkemedelsförskrivning som pågått många 
år men som ter sig suboptimal?

2. Hur handskas man med fortsatt förskrivning på vårdcentralen 
och i samverkan med andra vårdinstanser?

3. När patienten uppenbarligen behöver mer resurser/annan 
behandling än läkemedel, men inte vill – vad gör man?



Fall 3 – Vad kom ni fram till?

• Ställa sig frågan "Kan jag hjälpa den här patienten 
(kompetens/tid)"?  Man kan ärligt säga att jag kan inte hjälpa den 
här patienten. 

• Direkt kontakt med soc, varför den kontakten inte fungerade. 
Direkt kontakt med förra vårdcentralen. Vill inte bli manipulerad.

• Urinprov för att se om han är ärlig och sköter sig.

• Makt när man skriver intyg.

• Hel vårdcentral  och med flera års perspektiv kan hantera en 
sådan patient.



Fall 3 – Att tänka på

Övertag av förskrivning

• Tidigare journaler, läkemedelsförteckning, direktkontakt med senaste 
vårdgivarna.

• Som tidigare: smärtanalys, målformulering, utvärdera behandlingseffekt 
utifrån målen regelbundet

• Tydligt formulerat mål med eventuell fortsatt förskrivning. Nytt 
”opioidkontrakt”



Fall 3 – Att tänka på

Fortsatt förskrivning
• Tydlig policy på vårdcentralen:

- Ordinarie läkare förskriver, tydligt dokumenterad behandlingsplan
- Klargör patientens ansvar, muntlig och skriftlig information
- Olika situationer: telefonkontakt, receptförnyelser, akutbesök, planerade 

uppföljningar. Alla personalgrupper berörs ofta.
- Diskutera knepiga patienter regelbundet
- Gemensamma utbildningar
- Framförhållning inför ledigheter

• Kontakt med andra vårdgivare – tydliga överenskommelser om vem som 
förskriver vad

• Kontakt med smärtklinik, beroendevård och psykiatri vid behov



Fall 3 – Att tänka på

Motivera patienten

• Hitta gemensam målbild

• Var tydlig och konsekvent

• Tålamod



Sammanfattning

• Smärtanalys, behandlingsplan, utvärdering

• Gemensam, uttalad målbild

• Utvärdera läkemedels lämplighet utifrån patienten och 
smärtan 

• Planerade återbesök, en behandlingsansvarig

• Tydlig policy på vårdcentralen, löpande diskussioner



Tack för er medverkan!



Substansbrukssyndrom (DSM-5)

Beroende

• Användning under längre 
tid eller i större mängd än 
förskrivit

• Stark längtan efter nästa 
dos

• Misslyckande försök att 
begränsa användningen

• Toleransutveckling

• Abstinens

Missbruk
• Mycket tid ägnas åt användning

• Upprepad användning som leder till socialt 
misslyckande 

• Sociala aktiviteter överges pga
opioidbruket

• Upprepad användning i riskfyllda 
situationer

• Fortsatt användning trots återkommande 
sociala problem

• Fortsatt användning trots återkommande 
fysiska eller psykiska problem



Strategier för opiodförskrivning
Nedtrappning
• Smärtanalys och ställningstagande 

till nedtrappning

• Nedtrappningssamtal

• Information om 
nedtrappningsprocessen 

• Ingen förskrivning på annat ställe

• Små recept eller Apodos

• Borttappat medicin/recept ersätts ej

• Nedtrappning ca. 10% var 3:e-7:e 
dag 

• Ingen återgång till tidigare dos

• Bryter patienten mot avtalet avslutas både 
nedtrappningen och förskrivning

• Täta planerade kontakter 

• Erbjuder remiss till Fysioterapi, KBT, 
Friskvård

• Vid besvärlig abstinens, skjut upp nästa steg 
i nedtrappningen

• Medicinering kan användas mot abstinens 
(Atarax, Theralen, Mirtazepin)

• Uppföljningsbesök efter avslutat 
nedtrappning



Strategier för opiodförskrivning
Receptförnyelse

Alltid: 

• Smärtanalys

• Tydlig och dokumenterad behandlingsplan

• Följa behandlingsplanen konsekvent

• Informera patienten. 

• Undvik stora förpackningar 

• Undvik flera uttag

• Den läkare som initierar behandlingen har det fortsatta ansvaret till dess 
att detta i samråd överlämnas till en kollega.



Strategier för opiodförskrivning
Receptförnyelse

Vid nyförskrivning: 

• Provbehandling på 2-4 veckor

• Om inte tydliga tecken på förbättring 
i livskvalitet och funktion inträffar så 
ska förskrivningen inte fortsättas.

• Planera utsättning redan vid 
insättning 

• Uppföljning och utvärdering efter 2-
4 veckor

Vid förskrivning > 3 månader: 

• Ny smärtanalys

• Ompröva patientens behov och det 
medicinska underlaget för det 

• Restriktivitet med opioider vid långvarig icke-
malign smärta

• Screena för substansbrukssyndrom

• Kvalitetsindikatorer på en fungerande 
opioidbehandling är funktionsförbättring och 
ökad livskvalitet 



Smärttyp Mekanismer
Opioid-

känslighet
Terapi-

rekommendation

Nociceptiv
(akut/

långvarig)

Funktionell 
nociception

+++
Paracetamol, 

NSAID, 
Opioider

Neuropatisk
(akut/

långvarig)

Dysfunktionell 
nociception

(nervskada)

+
TCA, Gabapentin, 

Duloxetin

Generaliserad
(långvarig)

Central 
Sensitisering

--- ?


