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Sammanfattning
Bakgrund: Förskrivning av läkemedel som kan skapa beroende är vanligt inom
primärvården. Trots detta saknas en tydlig struktur kring hur förskrivning och uppföljning av
dessa läkemedel bör gå till för att minimera risken för en patient att utveckla ett beroende.
Förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel (BFL) leder idag till ökad morbiditet,
kriminalitet, och mortalitet hos patienter. Behandling med opioider ger ökade
sjukvårdskostnader och är förknippat med större samsjuklighet och funktionsnedsättning. För
sjukvårdspersonal kan rädsla för hot och konflikter i kontakten med dessa patienter ge ökad
olust och stress och därmed försämrad arbetsmiljö.

Syfte: Syftet med studien var att se om upplevelsen i kontakten med patienter som efterfrågar
BFL kunde förbättras för läkare och sjuksköterskor på Stuvsta VC genom införandet av en ny
rutin inkluderande ett behandlingskontrakt mellan läkare och patient.

Metod: Studien var en enkätstudie som utfördes på Stuvsta VC i Huddinge, Stockholm.
Frågorna som behandlade olika känslor i kontakten med den utvalda patientgruppen
besvarades av läkare och sjuksköterskor före och efter att den nya rutinen infördes.

Resultat: Femton läkare och sjuksköterskor valde att delta i studien. Svarsfrekvensen totalt
var 45,5%. Statistisk signifikant förbättring uppnåddes inte inom någon grupp vad gällde
upplevelsen av att arbetet blev mer givande eller om upplevelsen av stress och rädsla för hot
och konflikter minskade vid kontakten med patienter som efterfrågade BFL.

Slutsats: Studien indikerar att ett annat studieupplägg krävs, framförallt med längre
uppföljningstid för att kunna utvärdera införandet av denna och liknande rutiner.

MeSH-termer: Primärvård, Beroende, Kvalitetskontroll, Enkäter.
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Bakgrund
Förskrivning av läkemedel som kan skapa beroende är vanligt inom primärvården. Trots detta
saknas en tydlig struktur kring hur förskrivning och uppföljning av dessa läkemedel bör gå till
för att minimera risken för en patient att utveckla ett beroende.
Vad innebär begreppet ”beroendeframkallande läkemedel” (BFL)? Terminologin inom
engelskan, när det kommer till sökning av artiklar och rapporter, är inte helt tydlig. Flera olika
begrepp används som “misuse”, “abuse”, “addiction” samt “dependence”. Ännu svårare blir
det vid översättning till svenska då samtliga misuse, abuse och addiction översätts till
missbruk, beroende översätts till dependence medan ”beroende av” översätts till addicted (1).

Definitioner
Misuse definieras som att en person tar ett läkemedel för den diagnos den är avsedd för men i
högre doser eller under längre tid än vad som rekommenderas (2).

Abuse innebär att huvudsyftet med läkemedlet är att uppnå ett rus eller någon annan effekt av
läkemedlet som det inte är tänkt för t.ex. viktnedgång med hjälp av laxerande (2).

Therapeutic dependence innebär en anpassning till en substans där abrupt utsättande eller
minskning av serumkoncentration leder till abstinens (2).

Addiction innebär ett beteende som innefattar någon eller flera av följande: kontrollförlust av
intag, tvångsmässig användning, fortsatt användning trots skadeverkningar eller drogsug (3).

Det är studieledarens kliniska erfarenhet att man i primärvården i Sverige framförallt
behandlar patienter som i och med sin läkemedelskonsumtion faller inom kategorin med den
engelska definitionen “therapeutic dependence” (2) och till viss del ”misuse” (2).

Enligt DSM-IV finns fysiologiska och psykologiska kriterier när man ställer diagnosen
substansberoende (4). Ett psykologiskt beroende kan uppstå för läkemedel som normalt inte
anses som beroendeframkallande (2,5,6). Det finns även läkemedel med risk att ge ett
fysiologiskt beroende. Beroendet blir ofta starkare då båda typer av beroende innefattas.
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Opioider, bensodiazepiner, hypnotika och antiepileptika (Lyrica) är läkemedelsgrupper som
ofta förskrivs i primärvården med risk att ge ett fysiologiskt beroende (7–9).
I de flesta andra länder kan, till skillnad från Sverige, läkemedel innehållande morfin och
sömnmedel köpas utan recept, vilket har inneburit en del svårigheter att hitta relevanta artiklar
i ämnet. I en pilotstudie från Nordirland har man försökt att minska misuse och abuse av
receptfria läkemedel genom utbildning av, samt riktlinjer för apotekspersonal i syfte att öka
identifikation och behandling av konsumenter med misstänkt överkonsumtion (10).

Förskrivningen av BFL leder idag till ökad morbiditet (abstinens), kriminalitet (svarta
marknaden), och mortalitet (intoxikation) hos patienter. Behandling med opioider ger ökade
sjukvårdskostnader och är förknippat med större samsjuklighet och funktionsnedsättning
(3,8). ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården” ger riktlinjer för arbetet som bör vara associerat till behandling med BFL i
primärvården. Det innefattar mottagande av receptönskemål, diskussion kring förskrivning
med en förskrivare, eventuella efterföljande besök för ytterligare förskrivning (små recept),
diskussion kring, och behandling av beroende (11). För sjukvårdspersonal kan rädsla för hot
och konflikter i kontakten med dessa patienter ge ökad olust och stress och därmed försämrad
arbetsmiljö (12).

Förhoppningen är att införandet av de rutiner som presenteras här ska minska känslan av
stress och rädslan för hot och konflikter då personalen har ett tydligt regelverk att följa som
inte ger utrymme för diskussioner och individuella åsikter. En ytterligare förhoppning är att
det minskar tidsåtgången för hanteringen då det skulle kunna leda till färre och kortare
telefonsamtal och möten mellan patient och vårdpersonalen samt minska behovet av
diskussion mellan personalgrupperna. Sammantaget skulle detta kunna leda till att arbetet i
dessa situationer skulle kännas mer hanterbart och positivt och därmed mer givande.

Syfte
Syftet med studien var att se om upplevelsen i kontakten med patienter som efterfrågar BFL
kunde förbättras för läkare och sjuksköterskor på Stuvsta VC genom införandet av en ny rutin
inkluderande ett behandlingskontrakt. Syftet med rutinen var att ge vägledning till
vårdcentralspersonalen vid kontakten med dessa patienter. Syftet med behandlingskontraktet
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var att underlätta personalens hantering av ytterligare receptönskemål när inte tidigare
förskrivare är tillgänglig.

Frågeställningar
1. Upplevdes arbetet i personalgruppen som helhet som mer givande vid kontakten med
patienter som efterfrågar BFL?
2. Upplevdes mindre stress i personalgruppen som helhet vid dessa kontakter?
3. Upplevdes mindre rädsla för hot och konflikter i personalgruppen som helhet vid
dessa kontakter?
4. Förekom det skillnader mellan läkare och sjuksköterskor avseende fråga 1-3?

Material och metod
Studien, som var en enkätstudie, utfördes på Stuvsta VC i Huddinge, Stockholm som vid
studietillfället hade cirka 18000 listade patienter och var belägen i ett relativt välbärgat
område med hög utbildningsgrad, låg andel utrikes födda och genomsnittlig åldersfördelning.
Studiepopulationen bestod av läkare och sjuksköterskor som vid tiden för studien arbetade på
Stuvsta VC. Studietiden var två månader. På VC arbetade 17 läkare och 16 sjuksköterskor
heltid eller deltid. Bland läkarna var nio kvinnor och åtta män, åtta var specialister i
allmänmedicin (fem män och tre kvinnor), nio var underläkare/ST-läkare (tre män och sex
kvinnor). Bland sjuksköterskorna var alla utom en kvinna.

Personalen informerades muntligen på ett gemensamt möte att studien startade samt att
deltagandet i studien var frivilligt. Samma information gavs även skriftligen till samtliga
studiedeltagare (bilaga 1).

En icke validerad enkät med tre frågor som inspirerats av en artikel (12), besvarades av de
läkare och sjuksköterskor på Stuvsta VC som valde att delta i studien (bilaga 2). Frågorna
behandlade upplevelsen av ett givande arbete, upplevelsen av stress samt upplevelsen av
rädsla för hot och konflikter i kontakten med patienter som efterfrågar BFL och besvarades på
en skala från 0-10 där 0 är ingen och 10 är stor.

7

Därefter infördes en ny rutin med behandlingskontrakt på VC för dessa patienter (bilaga 3,4).
Rutinen beskrev förfarandet vid mottagande av receptönskemål, bokning till läkare,
förskrivning samt uppföljning av förskrivna läkemedel. Behandlingskontraktet upplyste
patienter om risken för utveckling av beroende samt vilka regler som gäller kring
förskrivning. Samma enkät som tidigare besvarades av studiedeltagarna en månad efter
införandet av rutinen. Införandet av den nya rutinen med behandlingskontrakt utvärderades
utifrån frågeställningarna.

Statistisk analys
Jämförelse av svaren mellan olika grupper, som var oparade på ordinalskala, analyserades
med Mann-Whitney. Svar inom samma grupp före och efter införandet, som blev parade på
ordinalskala, analyserades med Wilcoxon signed rank test. Gruppen analyserades först som
helhet avseende eventuella förändringar i svaren. Gruppen delades även in avseende hur
enskilda individer svarat på enskilda frågor. Alla som svarat 5 eller lägre på fråga 1 delades in
i en grupp, de som svarat 5 eller högre på fråga 2 delades in i en grupp, de som svarat 5 eller
högre på fråga 3 delades in i en grupp. Svaren före och efter införandet av den nya rutinen
inom dessa grupper jämfördes. Gruppen som helhet delades in i läkare och sjuksköterskor och
jämfördes inom respektive grupp. Gruppen läkare delades upp i män och kvinnor och
jämfördes. Gruppen sjuksköterskor delades inte upp avseende kön då gruppen endast innehöll
en man vilket skulle ge osäker statistik och att mannens svar lätt kunde identifieras. Kvinnor
och män jämfördes inte vad gäller hela gruppen då den aktuella könsfördelning skiljde sig
markant mellan gruppen läkare och sjuksköterskor och hade kunnat innebära svårigheter att
konstatera om skillnaden berodde på kön eller befattning. Gruppen läkare delades inte in i
specialister och underläkare och gruppen specialister delades inte in i män och kvinnor då
könsfördelningen i dessa grupper skiljde sig mycket.

Etiska överväganden
Studien syftade till att göra mötet mellan personalen vid Stuvsta VC och en selekterad grupp
patienter mer positiv, både psykiskt, fysiskt och socialt.

Varje studiedeltagare bestämde själv ett kodnummer som användes vid svar på
frågeformuläret före och efter införandet av rutinen. Formulären lämnades i ett igenklistrat
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kuvert i studieledarens postfack. Detta förfarande gjordes för att upprätthålla anonymiteten.
Formulären förvaras inlåsta under studietiden och förstörs efter att projektrapporten är
godkänd av granskningsgruppen. Antalet personer i varje jämförelsegrupp anses vara så pass
stort att en eventuell analys som leder fram till avidentifiering inte kan göras. Sammantaget
gör detta att deltagandet i studien, som var frivilligt, inte bedömdes kunna medföra risk för att
personliga åsikter blev offentliga.

Nyttan med deltagandet i studien var att förhoppningsvis kunna se en tendens till minskad
stress, minskat obehag och minskad rädsla för konflikter, och därmed förbättrad upplevelse
vid kontakten med patienter som efterfrågar BFL.

Resultat
I studien valde 15 av 33 personer att delta varav tio läkare och fem sjuksköterskor vilket ger
en svarsfrekvens på 45,5%. Svarsfrekvensen i läkargruppen var 58,8% och i sköterskegruppen
31,3%.

Bortfallet mellan första och andra enkäten var 0%. Samtliga deltagare hade svarat på alla
frågor.

Statistisk signifikant förbättring uppnåddes inte inom någon grupp vad gällde upplevelsen av
att arbetet blev mer givande (fråga 1), eller om upplevelsen av stress (fråga 2) och rädsla för
hot och konflikter (fråga3) minskade vid kontakten med patienter som efterfrågade BFL
(tabell 1). Vid jämförelse mellan läkare och sjuksköterskor sågs ingen signifikant skillnad
avseende fråga ett och upplevelsen av ett givande arbete varken före eller efter. På fråga två
och tre uppnåddes signifikans (p<0,05) i det andra formuläret (tabell 2). Här upplevde
läkargruppen högre stress (medelvärde 6p) och mer rädsla för hot och konflikter (medelvärde
4,5) än sjuksköterskegruppen (medelvärde 2,4 resp. 0,8).
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Tabell 1. Jämförelse av medelvärdet inom de olika statistiska grupperna före och efter
införande av ny rutin för förskrivning av BFL på StuvstaVC. Svaren är på en skala från 0 till
10 där 0 är ingen och 10 är stor. För samtliga frågor gäller: Vid kontakten med patienter som
efterfrågar BFL.
Fråga 1: I vilken utsträckning upplever du att du utför ett givande arbete i kontakten?
Fråga 2: I vilken utsträckning upplever du stress eller obehag i kontakten?
Fråga 3: I vilken utsträckning upplever du rädsla för konflikter och hot i kontakten?
Fråga 1 före Fråga 1 efter p-värde Fråga 2 Fråga 2 p-värde Fråga 3 före Fråga 3 efter p-värde
före
efter
Totalt
(N=15)

6,33

6,33

0,88

4,6

4,8

0,87

3,93

3,27

0,41

Män
(N=4)

6,5

7,75

0,5

6,75

6,5

1

5,5

4,5

0,75

Kvinnor
(N=11)

6,27

5,81

0,13

3,81

4,18

0,66

3,36

2,82

0,77

Läkare
(N=10)

6,4

6,6

0,81

5,4

6

0,38

4,8

4,5

1

Läk. män
(N=4)

6,5

7,75

0,5

6,75

6,5

1

5,5

4,5

0,75

Läk. Kvinnor
(N=6)

6,33

5,83

0,25

4,5

5,67

0,25

4,33

4,5

1

Sjuksköt.
(N=5)

6,2

5,8

1

3

2,4

0,5

2,2

0,8

0,5

Mindre än 5p på
fråga 1. (N=3)

3,67

4,67

1
6,5

6,13

0,59
6,29

4,57

0,16

Mer än 5p på fråga
2. (N=8)
Mer än 5p på fråga
3. (N=7)

Tabell 2. Jämförelse av medelvärdet mellan läkare och sjuksköterskor före och efter införande av ny

rutin för förskrivning av BFL på StuvstaVC.
Medelvärde
fråga 1 före

Medelvärde
fråga 1 efter

Medelvärde
fråga 2 före

Medelvärde
fråga 2 efter

Medelvärde
fråga 3 före

Medelvärde
fråga 3 efter

Läkare (N=10)

6,4

6,6

5,4

6

4,8

4,5

Sjuksköt. (N=5)

6,2

5,8

3

2,4

2,2

0,8

p-värde vid
jämförelse av
grupperna

0,75

0,57

0,06

<0,05

0,07

<0,05
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Diskussion
Syftet med studien var att se om upplevelsen i kontakten med patienter som efterfrågar BFL
kunde förbättras för läkare och sjuksköterskor på Stuvsta VC genom införandet av en ny
rutin. Ingen signifikant statistisk skillnad kunde mätas före och efter rutinens införande.

Känslan hos personalen att de utförde ett givande arbete med minskad stress och minskad
rädsla för konflikter och hot sågs inte. I gruppen kvinnliga läkare tenderade snarare
uppfattningen om att man utförde ett givande arbete att minska medan stress, obehag och
rädsla för konflikter och våld tenderade att öka i studien. En förklaring till detta skulle kunna
vara att uppföljningstiden inföll under semestertider då bemanningen på VC är sämre och att
dessa individer då får högre belastning vad gäller kontakten med patienter som de inte träffat
tidigare och som efterfrågar BFL. För gruppen manliga läkare samt sjuksköterskor var
tendensen den motsatta. Vid jämförelse av gruppen läkare mot sjuksköterskor vad gäller
frågorna om obehag/stress samt rädsla för konflikter och hot, sågs ingen signifikant skillnad
mellan grupperna före men däremot efter införande, vilket skulle kunna tala för att rutinen
påverkade sjuksköterskegruppens upplevelse positivt i större utsträckning än läkargruppen.
Dock var svarsfrekvensen mycket låg i sköterskegruppen (31,3%) vilket gör detta antagande
statistiskt osäkert. Inga andra studier som mäter upplevelsen hos personal i svensk primärvård
vid implementering av nya rutiner har hittats för jämförelse. En möjlig förklaring skulle
kunna vara att den typen av studier skulle kräva stora resurser och lång uppföljningstid för att
utföras på ett bra sätt samt att det vetenskapliga fokuset verkar ligga mer på andra utfallsmått
som patientnöjdhet, om rutiner följs eller om rutinen ledde till bättre behandlingsresultat.
Sjukvårdsstrukturen kring förskrivning av de läkemedel som avses i studien är ofta receptfria
i andra länder varför detta inte heller kan jämföras.

Styrkor och svagheter
Studiens styrkor är att ämnet generellt uppfattas som intressant och viktigt för primärvården.
Den är även utförd med deltagare som arbetar kliniskt i primärvården.

Studien hade relativt låg svarsfrekvens och kort studietid (2 månader) som inföll under
semestertider. Den största svagheten med studien bedöms dock bero på svårigheter med
implementeringen av rutinen på VC vilket gör det omöjligt att utvärdera vilken effekt rutinen
har.
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Då det fanns möjlighet att lämna kommentarer på formuläret framkom det att deltagare inte
hunnit använda sig av kontraktet ännu samt att man glömt bort att det fanns en ny rutin.

Implementering av nya metoder, riktlinjer och verktyg i rutinsjukvården är ofta en långsam
och oförutsägbar process där faktorerna som spelar en roll i förändringsprocessen ännu inte är
helt klarlagda (13). Försök att använda strukturerade implementeringsmodeller har gjorts i
svensk primärvård där viss skillnad kunde ses avseende fortsatt användning av det
implementerade verktyget de första månaderna. Skillnaden hade dock försvunnit efter två år.
Detta visade enligt författarna att fortsatta implementeringsaktiviteter krävs för bibehållen
effekt oavsett vilken implementeringsstrategi som används (14).
År 1847 upptäckte Dr.Zemmelweiss att infektionerna minskade på en avdelning där läkare
tvättade händerna. Trots detta är bristande handhygien fortfarande ett problem inom
sjukvården. Detta är ett tydligt exempel på att även enkla och billiga rutiner med bevisad
effekt kan vara svåra att upprätthålla utan kontinuerliga implementeringsaktiviteter.

Implikationer
Den allmänna reaktionen när studien presenterats bland kollegor samt det stöd som inkommit
via reflektioner och kommentarer har pekat på ett stort intresse för, och ett behov av, denna
typ av rutiner. Trots att signifikans inte uppnåddes är det därför studieledarens bedömning att
genomförandet av denna och liknande rutiner är positivt både för personal och patienter. Det
krävs dock större kontrollerade studier över längre tid med utförlig planering innan detta
eventuellt kan visas.

Slutsats
Studien indikerar att ett annat studieupplägg krävs med strukturerad implementeringsstrategi,
långsiktiga implementeringsaktiviteter samt längre uppföljningstid för att kunna utvärdera
införandet av denna och liknande rutiner.
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Skriftlig information till studiedeltagare. Bilaga 1.
Bakgrund
Jag heter Omar Lundberg och skriver ett projektarbete inom ramen för min
specialisttjänstgöring till allmänläkare. Arbetet handlar om upplevelsen för läkare och
sjuksköterskor på Stuvsta VC vid kontakten med patienter som efterfrågar
beroendeframkallande läkemedel (BFL) och om upplevelsen kan förbättras genom införandet
av en strukturerad rutin. En stor del av dessa läkemedel förskrivs inom primärvården och det
är även första linjens vård när beroende uppstår för denna patientgrupp. Trots detta är
riktlinjerna för förskrivningen allmänna och till stor del samma som för övriga läkemedel.

Syfte
Syftet med rutinen som ingår i studien är att ge vägledning till vårdcentralspersonal vid
kontakten med patienter som efterfrågar BFL.

Vad innebär deltagande?
Deltagande i studien innebär att du svarar på en enkät med tre frågor om din upplevelse vid
kontakten med patienter som efterfrågar BFL, före och cirka tre månader efter införandet av
den nya rutinen på VC. Anonymitet garanteras. All data avidentifieras och analyseras med en
statistisk analysmetod och presenteras på gruppnivå. Varje studiedeltagare bestämmer själv
ett kodnummer som är den samma före och efter införandet av rutinen. Formulären förvaras
inlåsta hos studieledaren och så snart projektet är godkänt förstörs formulären och
identifieringsnyckeln så att obehöriga ej kan ta del av dem. Resultaten kommer att presenteras
muntligen samt skriftligen.

Ersättning
Vid deltagande utgår ingen ersättning

Frivillighet
Att delta i projektet är helt frivilligt och du kan när som helst utan förklaring avbryta
deltagandet i projektet.
Omar Lundberg, ST-läkare i allmänmedicin på Stuvsta vårdcentral.

E-post: omar.lundberg@stuvstavc.se
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Frågeformulär Bilaga 2.

ID-nummer:
Ditt Yrke?________________
Ditt kön?________________

Hur upplever du kontakten med patienter som efterfrågar följande
läkemedel?
Opioidanalgetika: Citodon (brus el. tabl.), Treo comp, Tramadol, Oxycontin, Oxynorm, Targiniq,
Dolcontin, Morfin, Opioid plåster, Ketogan, Panocod, Ardinex, Temgesic, Palexia, Metodon.
Bensodiazepiner: (Lugnande): Oxazepam (Oxascand, Sobril), Diazepam (Stesolid), Xanor, Temesta,
Iktorivil.
Sömnmediciner: Stilnoct (Zolpidem), Imovane (Zopiklon). Ingen somatisk effekt efter 1månad dock
psykologisk. Nitra-/Flunitra- zepam (gamla starka mediciner).
Antiepileptika: Lyrica.

I vilken utsträckning upplever du att du utför ett givande arbete i kontakten:
Ingen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Stor

9

10 Stor

Ev. kommentar:

I vilken utsträckning upplever du stress eller obehag i kontakten:
Ingen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ev. kommentar:

I vilken utsträckning upplever du rädsla för konflikter och hot i kontakten:
Ingen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Stor

Ev. kommentar:

Svar lämnas i ett igenklistrat kuvert i Omar Lundbergs fack. Lämna gärna in enkäten med ditt
kodnummer även om du väljer att avstå från att medverka.
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Riktlinjer för förskrivning vid Stuvsta VC. Bilaga 3.

Beroendeframkallande läkemedel i primärvården.
Riktlinjer för förskrivning vid Stuvsta VC (scannas in i journal).
Vad är ett beroendeframkallande läkemedel?
En person kan utveckla ett psykologiskt beroende till vilket läkemedel som helst. Man bör
diskutera varför ett läkemedel brukas hos alla med en misstänkt överkonsumtion av eller där
indikation för ett läkemedel är tveksam. Dessa personer bör erbjudas hjälp att minska
användningen.
Det finns även läkemedel med en vetenskapligt dokumenterad risk att utveckla ett somatiskt
(kroppsligt) beroende. Beroendet blir då ofta starkare då det både innefattar ett psykologiskt
och ett somatiskt beroende. Följande dokument ska ge råd och riktlinjer främst vid
förskrivning av dessa typer av läkemedel.
Exempel på grupper av läkemedel som ofta förekommer på VC och som har en somatiskt
beroendeframkallande effekt:
Opioidanalgetika: Citodon (brus el. tabl.), Treo comp, Tramadol, Oxycontin, Oxynorm,
Targiniq, Dolcontin, Morfin, Opioid plåster, Ketogan, Panocod, Ardinex, Temgesic, Palexia,
Metodon.
Bensodiazepiner: (Lugnande): Oxazepam (Oxascand, Sobril), Diazepam (Stesolid), Xanor,
Temesta, Iktorivil.
Sömnmediciner: Stilnoct (Zolpidem), Imovane (Zopiklon). Ingen somatisk effekt efter en
månad dock psykologisk effekt. Övriga: Nitra-/Flunitra- zepam.
Antiepileptika: Lyrica.

Alternativ till:
Opioidanalgetika: Plåster (Norspan) bättre än tabletter p.g.a jämnare koncentration=mindre
beroende. Saroten, Gabapentin, vid neuropatisk smärta.
Benzodiazepiner: Atarax, Lergigan, Theralen. Buspar. Inte lika bra effekt men inte
beroendeframkallande.
Sömnmediciner: Propavan, Theralen, Mirtazapin 15mg, Circadin.

Generella rekommendationer vid bokning:
1. Till husläkare/ordinarie läkare om det kan ske inom 3 dygn.
2. Vid otillgänglig husläkare inom 3 dygn, till den specialist (alt. leg. läk.) som träffat
patienten senast.
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Generella rekommendationer vid förskrivning:
5. Information till patienten om vårdcentralens generella hållning till
beroendeframkallande läkemedel.
6. Kontrollera sökordet Läkemedel. Vid nyinsättning ska tydlig planering skrivas.
7. Kontrollera Läkemedelsförteckningen. Om patienten ej ger tillåtelse görs ingen
förskrivning.
8. Tidig diskussion om nedtrappning och remiss till beroendeenhet.
9. Behandlingskontrakt signeras och scannas in i journalen. Om patienten ej ger tillåtelse
görs ingen förskrivning.
10. Om husläkaren inte finns tillgänglig förskrivs lägsta möjliga dos och antal fram tills
ställningstagande kan tas av ordinarie läkare. Möjlighet finns att medicinen kan delas
på vårdcentralen.
11. Meddela att medicinen är en värdehandling som inte kommer att förskrivas på nytt om
de förloras.

Farligt att inte förskriva?
Benzodiazepiner: Delirium: 7-10 dagar efter abrupt utsättande av Oxazepam (Oxascand,
Sobril) och Diazepam (Stesolid). Kan söka akutberoende vid symptom. Suicid, suicidhot: vid
misstanke skrivs remiss till akutpsykiatrin KS-H.
Morfin: Suicid, suicidhot: vid misstanke skrivs remiss till akutpsykiatrin KS-H.
Sömntabletter: Suicid, suicidhot: vid misstanke skrivs remiss till akutpsykiatrin KS-H.
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Överenskommelse, beroendeframkallande läkemedel. Bilaga 4.

Vi på Stuvsta VC har en restriktiv hållning till förskrivning av beroendeframkallande
läkemedel då ett eventuellt beroende i framtiden kan medföra ett stort lidande för dig samt att
det kan ta mycket lång tid för dig att bli fri från ett eventuellt läkemedelsberoende.

Du har fått behandling för ________________med läkemedlet_________________________
med doseringen______________________.
Detta är ett beroendeframkallande läkemedel och därför ska behovet regelbundet utvärderas
samt ska lägsta möjliga, effektiva dos eftersträvas.
I överenskommelse med din läkare dr.________________________ ska din behandling pågå
till___________________.
Efter denna tid kommer läkemedlet inte att förskrivas utan ett uppehåll på minst___________.
Din medicin är en värdehandling och ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga, inklusive
barn och husdjur inte får tillgång till ditt läkemedel.
Förlorade eller förstörda läkemedel kommer inte att ersättas med ny förskrivning.
Behovet av nytt recept ska meddelas din förskrivande läkare minst 3 arbetsdagar i förväg.
Längre resa med behov av extra förskrivning av läkemedel ska meddelas till din förskrivande
läkare senast 2 veckor före avresedatum. I annat fall förbehåller sig Stuvsta VC rätten att inte
förskriva läkemedlet.
Kontraktet gäller tills dess att ett nytt har skrivits och kommer att scannas in i din journal.
___________________________________________________________________________
Genom att skriva på detta kontrakt bekräftar jag att jag förstår och godkänner ovanstående
information och villkor.
Personummer:__________________
___________________________
Datum

Mobilnr:_______________________

___________________________
Underskrift legitimerad läkare

______________________________
Underskrift behandlad patient
______________________________
Namnförtydligande
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