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Norsk Sykepleierforbund har vurdert revidert Nasjonal Veileder IS-2077 og har følgende kommentarer:
Det er viktig at det kommer nasjonale retningslinjer/veileder på dette tema. Det vil forhåpentligvis sikre mer lik 
behandling over hele Helse Norge.
Veilederen er godt oppbygget med et lett språk og god struktur med definisjoner, forberedelser til-,og vurdering av 
behandling. Ved å lese veilederen får man en full gjennomgang av ulike problemstillinger ved bruk av opioider inkludert 
anbefalinger. Det er en god beskrivelse av samarbeid med andre og av pasientoppfølgingen. Forslag til 
evalueringsverktøy og pasientavtaler under kapittel 7 er konkrete og relevante. 
NSF mener det er klart beskrevet hva man bør gjøre ved uteblitt/ ønsket effekt av behandlingen, og at man må sette 
seg klare mål for hva ønsket effekt skal være.
Videre er det flott at det står tydelig at ikke-medikamentelle tiltak også skal iverksettes og at disse kan være av stor 
betydning for pasientene.
Bruk av en tverrfaglig smerteklinikk er et annet viktig punkt, da disse vil ha mye erfaring med ulike pasienter og 
kombinasjon av tiltak/medikamenter.

Et område NSF mener ikke er godt beskrevet, er hvilke alternativer som finnes ved alvorlig nyresvikt og lungesvikt med 
forhøyet pCO2. Her er opioider kontraindisert, men disse pasientene kan likevel ha kroniske smerter og kan trenge 
behandling. Det kunne kanskje vært noen setninger om hvordan man skal forholde seg til slike pasienter.
Det bør muligens poengteres at, selv om det er fastlegen som har ansvaret for å følge opp pasienten, så kan en 
sykehusspesialist sette i gang behandling og henvise pasienten til fastlege/smerteklinikk. NSF er usikker på om det 
kommer klart nok fram, og erfaringsmessig trenger for eksempel ortopediske kirurger ofte klare direktiver i slike 
sammenhenger.
Veilederen var også ment å være av interesse for pasienter og pårørende. Veiledende kortversjon bør utarbeides for 
brukervennlighetens del.

Ved oppstart av arbeidet ble det gjort et kvalifisert søk, og det framkom 730 artikler. Alle «abstracts» av disse er lest 
samt de mest relevante artiklene i sin helhet. Det er lite god forskning på dette fagområdet og veilederen har i mange 
tilfeller måttet bygge på konsensus om det arbeidsgruppa oppfatter som «god klinisk praksis»
En god del av artiklene/kunnskapsoppsummeringen er tidsangitt tilbake til 1988-2002. Her bør man ha en plan for 
revisjon/evt .oppfordre til forskning på området.
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Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Elisabeth Holm Hansen
Fagsjef Spesialrådgiver
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