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”Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark” 
 
Denne rapport beskriver resultaterne fra APO’s audit om smertebehandling i 
almen praksis, som blev gennemført i efteråret 2011 i Region Syddanmark. 25 
læger registrerede i alt 562 patienter over de 8 uger som registreringen vare-
de. Lægerne havde mulighed for at tilmelde sig enten elektronisk eller papir-
registrering. Der var 16 læger, der registrerede elektronisk via en pop-up og 9 
læger der registrerede på papir.  
 
Baggrund  
Smerte er den hyppigste årsag til lægebesøg og sygemeldinger i Danmark. 
Ca. hver femte dansker lider af kroniske smerter. Men da smerte er en meget 
kompleks størrelse har lægerne en stor udfordring i at forstå og behandle 
smerter. Smerteoplevelsen er ofte meget individuel og nogle har mere ondt 
end andre ved de samme smertepåvirkninger. Håndtering af smertepatienter 
er en betydeligt udfordring i almen praksis og der er behov for fokusering på 
kvaliteten af smertebehandlingen. En væsentlig del af smertebehandlingen i 
almen praksis er smertestillende lægemidler og over 90% af al lægemiddelud-
skrivning foregår fra almen praksis. Kvaliteten kan øges ved, at man bliver klar 
over, hvordan man håndterer smertepatienterne herunder også rette valg af 
lægemidler til smertebehandling. Såvel patient, læge som samfund har inte-
resse i optimal kvalitet af smertebehandlingen da sygemelding, lidelse og dår-
lig livskvalitet påfører patienter og samfund store ressourcetab hvert år. 
Mht. valg af lægemidler til smertebehandling er ordinationen af stærke 
opioider i Region Syddanmark og i resten af Danmark et eksempel på et om-
råde, hvor der er mulighed for et for et kvalitetsløft, i det der for tiden er et or-
dinations- og forbrugsmønster af stærke opioider, som ikke synes rationelt, og 
som koster samfundet og patienterne dyrt: 

- Således er forbruget af buprenorfinplastre de sidste 5 år steget med 
mere end 100 % for personer over 85 år. De praktiserende læger stod 
for 75 % af alle ordinationer til nye fentanylbrugere og for 85 % af alle 
ordinationer til nye buprenorfinbrugere i 2009. Der er ingen rationel be-
grundelse for den store stigning i forbrug af smerteplastre hos de ældre 
og der er en række muligheder for utilsigtede hændelser ordination af 
forkert dosisinterval, forkert styrke og at man overser eller glemmer at 
fjerne det gamle smerteplaster med risiko for overdosering. 

- Ligeledes af forbruget af oxycodon steget kraftigt i de sidste 10 år, og 
godt halvdelen af alle brugere af stærke opioider brugte i 2009 oxyco-
don mod kun 5 % i år 2000.  På landplan var det kun 8,4 % af brugerne, 
der tidligere havde indløst en recept på morfin inden skift til oxycodon.  
Godt 1/3 af patienterne får den første oxycodonrecept på sygehuset. I 
stort set resten af tilfældene står den praktiserende læge for den første 
ordination, som dog kan være forudgået af en ordination på oxyco-
don under indlæggelse. Samlet set står de praktiserende læger for 98,5 
% af alle oxycodonordinationerne. Det er ikke rationelt, at mere end 90 
% ikke har prøvet morfin, før de sættes i behandling med oxycodon. 
Morfintabletter bør være første valg til smerter, hvor man overvejer at 
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anvende et stærkt opioid. Morfin er ligeværdigt med oxycodon mht. 
effekt og bivirkninger og er ca. 3 gange så billigt.  

 
Ovennævnte uhensigtsmæssigheder har betydet at der er sket mere end en 
fordobling i udgifter til de stærke opioider fra år 2000 til 2009. I 2009 var de 
samlede udgifter på 460 millioner kr. Heraf var sygesikringens udgifter 376,5 
millioner kr. Den store stigning i udgifter skyldes næsten udelukkende forbruget 
af oxycodon, buprenorfin og fentanyl. Hvis bare halvdelen af buprenorfin-, 
fentanyl- og oxycodonforbruget blev erstattet af morfin eller tramadol skøn-
nes det, at patienter og samfund tilsammen kunne spare omkring 150 millio-
ner kroner om året. 
Audit Projekt Odense (APO) har siden 1989 gennemført et stort antal kvalitets-
udviklingsprojekter i primærsektoren. Audit efter APO-metoden tager ud-
gangspunkt i en simpel, prospektiv selvregistrering af hyppigt forekommende 
problemstillinger i den kliniske hverdag, i dette tilfælde patienter, der af den 
ene eller anden grund har behov for smertebehandling med receptpligtig 
medicin.  
 
Formål, materiale og metode 
Formålet med denne audit er således at kvalitetsudvikle den praktiserende 
læges håndtering af smertepatienter i almen praksis via en bred kortlægning 
af patienterne og deres medicinordinationer samt lægens handlinger. Desu-
den efterfølgende at monitorere udviklingen i medicinordinationer og endelig 
at øge opmærksomheden på Region Syddanmarks lægemiddelteam og 
evaluere lægernes brug af teamet. Foruden denne audit har Lægemiddel-
teamet i Region Syddanmark også startet en indsats overfor de praktiserende 
læger om netop brugen af stærke opioider. Indsatsen er foregået via forskel-
lige kanaler: 

• Lægemiddeltemaets nyhedsbrev som rundsendes til alle regio-
nens praktiserende læger, med information om problemstillinger-
ne med bl.a. løbende målinger af om forbruget af oxycodon 
ændrer sig i Regionen. 

• Via kvartalsstatistikker, som også udsendes til alle regionens prak-
tiserende læger. Lægerne får oplyst hvor mange patienter, de 
har i behandling med stærke opioider og hvor stor en andel som 
får oxycodon. Ligeledes får de mulighed for at få cpr-lister med 
disse patienter.  

Ligeledes pågår der via Regionens Lægemiddelråd et stort arbejde i at har-
monisere rekommandationslisterne for primær- og sekundærsektoren, således 
at f.eks. oxycodon som udgangspunkt ikke startes på sygehuset, hvorved der 
ikke sker en afsmittende virkning til primærsektoren (og visa versa). 
 
Registreringen 
Foregik enten på papir eller elektronisk via pop-up på et auditskema af kon-
krete patientkontakter. Ville man deltage med elektronisk registrering, skulle 
man være tilmeldt datafangstmodulet og ICPC-kode mindst 70% af alle sine 
kontakter. Lægerne skulle i en periode på 8 uger registrere alle patienter, der 
kom i lægens konsultation, hvor patienten havde et smerteproblem, defineret 
som ”en tilstand, hvor patienten beskriver oplevet fysisk smerte, som giver an-
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ledning til henvendelse til egen læge” således er psykiske smertetilstande 
udeladt. 
På et baggrundsskema indsamledes oplysninger om lægen, klinikforhold, 
brug af medicinprofilen, eventuelle rutiner vedrørende medicinstatus og 
kendskab til lægemiddelteamet i regionen og deres tilbud. 
Kopi af registreringsskema, se bilag. 
 
Rapportens indhold 
Rapporten beskriver undersøgelsen samlede resultater og angives i skema-
form, dels i diagrammer. Efter de overordnede resultater bringes et antal sider 
med analyser for hver af de vigtigste lægemiddelgrupper samt en række ud-
valgte parametre, der optræder ved såvel akutte som kroniske smerter. Der-
efter et afsnit om baggrundsoplysninger for de registrerende læger. Sidst i 
rapporten bilag af registreringsmaterialet. 
 
Projektgruppe 
Praktiserende læge, ph.d. Palle Mark Christensen, Lægemiddel- og kvalitets-
udviklingskonsulent, Region Syddanmark, Lægerne Lærkevej, Otterup. 
 
Praktiserende læge, ph.d. Lars Poulsen, Kvalitetsudviklingskonsulent Region 
Syddanmark, Lægehuset Nr. Broby. 
 
Regional lægemiddelkonsulent Bente Overgaard Larsen, Region Syddan-
mark. 
 
Regional lægemiddelkonsulent, ph.d. Merete Willemoes Nielsen, Region Syd-
danmark. 
 
Leder af DAK-IT, praktiserende læge Henrik Schroll. 
 
Praktiserende læge, Leder af APO, Anders Munck. 
 
Overlæge Gitte Handberg, Smerteklinikken, afd. V, Odense Universitetshospi-
tal 
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SAMLET RESULTAT - SMERTEBEHANDLING I ALMEN PRAKSIS 2011 
 
  Antal Procent 

Mand 193 34,3%
Kvinde 363 64,6%

KØN 

Uoplyst 6 1,1%
I alt 562 100,0%

Akut 272 48,4%
Kronisk 285 50,7%

SMERTEPROBLEMATIK

Uoplyst 5 ,9%
I alt 562 100,0%

Nociceptiv 379 67,4%
Neurogen 133 23,7%
Ved ikke 22 3,9%
To kryds 16 2,8%

ÆTIOLOGI 

Uoplyst 12 2,1%
I alt 562 100,0%

Ingen medicin 120 21,4%
Paracetamol 295 52,5%
NSAID 158 28,1%
Tramadol 104 18,5%
Kodein 19 3,4%
Korttidsvirkende Oxycodon 15 2,7%
Langtidsvirkende Oxycodon 18 3,2%
Korttidsvirkende Morfin 27 4,8%
Langtidsvirkende Morfin 41 7,3%
Fentanyl, Buprenorfin 27 4,8%
Muskelrelaxantia 23 4,1%
Tricycliske antidepressiva 26 4,6%
Antiepileptika 42 7,5%
Andet 73 13,0%

ANVENDTE PRÆPA-
RATER 

Uoplyst 1 ,2%
I alt 562 176,0%

Inden for sidste år 242 43,1%
Inden for 2 år 6 1,1%
Senere/aldrig 8 1,4%
Irrelevant (akut sm) 273 48,6%

MEDICINSTATUS 

Uoplyst 33 5,9%
I alt 562 100,0%

Egne øvelser 85 15,1%
Billeddiagnostik 58 10,3%
Fysioterapi-kiropraktor 78 13,9%
Privat prak. speciallæge 28 5,0%
Sygehus-sygehusamb. 67 11,9%
Andet 59 10,5%
Ingen pt tilstrækkelig udredt 211 37,5%

HENVISNING 

Uoplyst 39 6,9%
I alt 562 111,2%
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SAMLET RESULTAT – AKUT OG KRONISK 
” Kroniske smerter defineredes som behov for dagligt receptpligtig medicin i over 3 sammen-
hængende måneder. Akut smerte som alt kortere” 
 

 AKUT KRONISK 
  Antal Procent Antal Procent 

Mand 98 36,0% 93 32,6%
Kvinde 172 63,2% 188 66,0%

KØN 
 

  
Uoplyst 2 ,7% 4 1,4%

I alt 272 100,0% 285 100,0%
Akut 272 100,0% 0 ,0%
Kronisk 0 ,0% 285 100,0%

SMERTEPROBLEMATIK
  
  

Uoplyst 0 ,0% 0 ,0%
I alt 272 100,0% 285 100,0%

Nociceptiv 202 74,3% 174 61,1%
Neurogen 50 18,4% 81 28,4%
Ved ikke 12 4,4% 10 3,5%
To kryds 0 ,0% 16 5,6%

ÆTIOLOGI 
  
  
  
  

Uoplyst 8 2,9% 4 1,4%
I alt 272 100,0% 285 100,0%

Ingen medicin 73 26,8% 46 16,1%
Paracetamol 131 48,2% 160 56,1%
NSAID 85 31,3% 72 25,3%
Tramadol 34 12,5% 69 24,2%
Kodein 3 1,1% 15 5,3%
Korttidsvirkende Oxycodon 1 ,4% 14 4,9%
Langtidsvirkende Oxycodon 2 ,7% 16 5,6%
Korttidsvirkende Morfin 3 1,1% 24 8,4%
Langtidsvirkende Morfin 4 1,5% 37 13,0%
Fentanyl, Buprenorfin 1 ,4% 26 9,1%
Muskelrelaxantia 2 ,7% 20 7,0%
Tricycliske antidepressiva 2 ,7% 24 8,4%
Antiepileptika 1 ,4% 41 14,4%
Andet 40 14,7% 31 10,9%

ANVENDTE PRÆPA-
RATER 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Uoplyst 1 ,4% 0 ,0%
I alt 272 140,8% 285 208,0%

Inden for sidste år 0 ,0% 240 84,2%
Inden for 2 år 0 ,0% 6 2,1%
Senere/aldrig 0 ,0% 8 2,8%
Irrelevant (akut sm) 272 100,0% 1 ,4%

MEDICINSTATUS 
  
  
  
  

Uoplyst 0 ,0% 30 10,5%
I alt 272 100,0% 285 100,0%

Egne øvelser 48 17,6% 36 12,6%
Billeddiagnostik 29 10,7% 29 10,2%
Fysioterapi-kiropraktor 41 15,1% 36 12,6%
Privat prak. speciallæge 9 3,3% 19 6,7%
Sygehus-sygehusamb. 25 9,2% 40 14,0%
Andet 34 12,5% 25 8,8%
Ingen pt tilstrækkelig udredt 78 28,7% 132 46,3%

HENVISNING 
  
  
  
  
  
  
  

Uoplyst 31 11,4% 8 2,8%
I alt 272 108,5% 285 114,0%
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 SAMLET RESULTAT – KØN 
 KVINDER MÆND 
  Antal Procent Antal Procent 

Mand 0 ,0% 193 100,0%
Kvinde 363 100,0% 0 ,0%

KØN 
 

  
Uoplyst 0 ,0% 0 ,0%

I alt 363 100,0% 193 100,0%
Akut 172 47,4% 98 50,8%
Kronisk 188 51,8% 93 48,2%

SMERTEPROBLEMATIK
  
  

Uoplyst 3 ,8% 2 1,0%
I alt 363 100,0% 193 100,0%

Nociceptiv 243 66,9% 132 68,4%
Neurogen 87 24,0% 46 23,8%
Ved ikke 14 3,9% 8 4,1%
To kryds 11 3,0% 4 2,1%

ÆTIOLOGI 
  
  
  
  

Uoplyst 8 2,2% 3 1,6%
I alt 363 100,0% 193 100,0%

Ingen medicin 72 19,8% 46 23,8%
Paracetamol 215 59,2% 77 39,9%
NSAID 104 28,7% 52 26,9%
Tramadol 66 18,2% 37 19,2%
Kodein 14 3,9% 5 2,6%
Korttidsvirkende Oxycodon 11 3,0% 4 2,1%
Langtidsvirkende Oxycodon 9 2,5% 9 4,7%
Korttidsvirkende Morfin 15 4,1% 12 6,2%
Langtidsvirkende Morfin 21 5,8% 20 10,4%
Fentanyl, Buprenorfin 22 6,1% 5 2,6%
Muskelrelaxantia 20 5,5% 3 1,6%
Tricycliske antidepressiva 16 4,4% 10 5,2%
Antiepileptika 29 8,0% 12 6,2%
Andet 39 10,7% 34 17,6%

ANVENDTE PRÆPA-
RATER 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Uoplyst 0 ,0% 1 ,5%
I alt 363 179,9% 193 169,4%

Inden for sidste år 163 44,9% 76 39,4%
Inden for 2 år 4 1,1% 2 1,0%
Senere/aldrig 5 1,4% 3 1,6%
Irrelevant (akut sm) 173 47,7% 98 50,8%

MEDICINSTATUS 
  
  
  
  

Uoplyst 18 5,0% 14 7,3%
I alt 363 100,0% 193 100,0%

Egne øvelser 50 13,8% 32 16,6%
Billeddiagnostik 41 11,3% 16 8,3%
Fysioterapi-kiropraktor 52 14,3% 25 13,0%
Privat prak. speciallæge 21 5,8% 7 3,6%
Sygehus-sygehusamb. 47 12,9% 20 10,4%
Andet 34 9,4% 25 13,0%
Ingen pt tilstrækkelig udredt 135 37,2% 74 38,3%

HENVISNING 
  
  
  
  
  
  
  

Uoplyst 28 7,7% 10 5,2%
I alt 363 112,4% 193 108,3%
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Der var stor variation i antal registreringer /læge. De der registrerede flest var de læ-
ger, der registrerede på papir.  En af årsagerne til at datafangstlægerne kun havde få 
registreringer var, at man aktivt skulle kode A01, hvis man ville inkludere en patient. 
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Kønsfordelingen lignede meget den kønsfordeling, der karakteriserer  kønsfordelin-
gen af henvendelse til almen praksis.  Godt 1/3 var mænd og knapt 2/3 var kvinder.  
De hyppigste kontakter vedrørte patienter mellem 50 og 70 år. 
21% af patienterne fik ingen medicin.  Mere end 50% fik paracetamol, knapt 30% 
NSAID, 19% fik tramadol og 23% fik morfika.  
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Kvinder fik lidt hyppigere medicin ( 80%) end mænd ( 76%). 
Ved akutte smerter fik 73% af patienterne medicin,  ved kroniske 84%.  
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Kønsfordelingen i forhold til akutte og kroniske smerter var lige. Knapt 70% af de re-
gistrerede tilfælde havde nociceptive smerter,  25 %  havde neurogene smerter. 
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Ved de akutte smerter var nociceptive smerter 4 gange så hyppige som neurogene 
smerter, mens det ved de kroniske smerter kun var ca. dobbelt så hyppigt, at smer-
terne var af nociceptiv karakter. 
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Nedenfor ses handling i forhold til anvendt præparat dels ved akutte, dels kroniske 
smerter. I den nederste figur må der tages højde for, at n ved de fleste af medicinty-
per er meget lille, og derfor har udsagnene ingen statistisk styrke.        
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Her illustreres årsagerne til ændring i forhold til anvendt præparat i de tilfælde, der er 
sket ændringer i ordinationerne. Bemærk det lave antal - specielt i den nederste fi-
gur. 
 
 
 
 



16 

Variationsdiagrammer 
På denne og de følgende sider vises variationen mellem deltagerne på udvalgte pa-
rametre. 
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Baggrundsdata 
 
23 læger udfyldte baggrundsskemaet (alle 9 læger der registrerede på papir, og 14 af 
de 16 læger, der registrerede elektronisk). 16 mandlige og 7 kvindelige læger. 
9 af lægerne var sololæger.  
 
 
Vedrørende Det Regionale Lægemiddelteam, Region Syddanmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruger du Medicinprofilen (PEM) evt. via Sundhed.dk i forbindelse med konsul-
tationen 
 
 
 



21 

 
 
For mine smertepatienter kan jeg henvise til:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For mine smertepatienter ville jeg gerne kunne henvise til: 
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Jeg ville kunne løse flere problemer i praksis, hvis jeg havde bedre mulighed 
for videokonference: 
 
 

Jeg har en rutine for at udføre 
medicingennemgang på mine 
smertepatienter som jeg udfø-
rer 

Hvor godt fungerer det regi-
onale lægemiddelteam og 
deres tilbud i Region Syd-
danmark? 
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Registreringsskema
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Baggrundsskema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 

 


