
Status og veien videre for definerte pilotprosjekt 
som ikke er fullført bl. a: 

revisjon av to veiledere for organisering av tverrfaglige 
smerteklinikker, og for vanedannende medikamenter 

Videreføring av fagnettverk?

Norsk smertesenternettverk med hjemmeside

Nasjonalt fagnettverk for smerte- og 

rusmedisin

Fagnettverk for alle 15?

Nytt fagseminar for

tverrfaglige smertesentre 

og smerteklinikker?



Revisjon av de to 
veilederne:
De må ses i sammenheng 
med hverandre og 
revideres i samsvar 
to andre og
planene om pakke-
forløp



included in  
Mål:

En tverrfaglig smerte-

klinikk i hvert av

landets 15 sykehus-

helseforetak

Samkjørt med

høy kvalitet

Etterleve denne reviderte
veilederen

Tverrfaglig og likeverdig tilbud
i hele landet



Revisjon av:
Organisering og drift av tverrfaglige 
smerteklinikker (2015)

Jørgen Holmboe (intern), Stubhaug og Borchgrevink
Arnfinn Seim, Audun Stubhaug, Borrik Schjødt, Børge Myrlund Larsen, 
Eva Undall, Randi Brendbekken, Tone Elise Westgaard, Trygve Skonnord,  
Audun Ås, pasientrepresentant fra Revmatikerforbundet 

Minimum i alle fall:
• Må over på elektronisk plattform

• Må revidere det som står om prioriteringer og 
behandling av henvisninger (Stedenfeldt-19: TnLF, VG)

• Samkjøre med Prioriteringsveileder for Smertetilstander

• Oppdatere om opioider og samarbeidet med rusmedisinerne

• Samkjøre med egen veileder for dette 



Revisjon av «Nasjonal faglig veileder for bruk av opioider
ved langvarige smerte som ikke skyldes kreft»

Helsedirektoratet har bestemt at denne skal slås sammen med 

Nasjonal veileder for legemidler
Børge Myrlund Larsen og Christian Ohldieck, Hdir
Trine Bjørner, Jørgen Bramness, Svein Skjøtskift,
Audun Stubhaug, Petter Borchgrevink

• i et nytt elektronisk format
• må oppdatere i forhold til fare for epidemi
• hva gjør vi med alle som etter hver kommer 

høyt med opioider >300 mg morfin-equi.
• hva gjør vi med  



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

• Revidering av HELFO-ordningen?

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



Status og veien videre etter at «Pilotprosjektet»
nå avsluttes 

• Videreføring av fagnettverk?

• Nasjonalt fagnettverk for smerte- og rusmedisin. 15. nov.

• Norsk smertesenternettverk? NKSL og NK for nevropatisk

• Nasjonalt nettverk for utmattelse. Komp. senteret 

• Fagnettverk for alle 15?

• Nytt fagseminar for tverrfaglige smertesentre og smerteklinikker?


