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Som alt sammen er i bevægelse
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Kvalitet i almen praksis 2019-2021
•

Kvalitetsklynger - datadrevet kvalitet

•

Hvad mere end klynger?
•

styrke fagligt miljø – rekruttere

•

understøtte behov for organisationsstøtte

•

faglig udvikling

•

forskning

•

understøtte samarbejdet omkring borger

•

ny teknologi/digital udvikling

•

sikre implementering af tiltag
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Fokusområder
•

Forebyggelse (rygning, overvægt, kræft)

•

Særlige områder
•

Ældre, herunder akutte

•

KOL/DM2

•

Kræft

•

Antibiotika

•

Patientsikkerhed
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Projekt ældre Viborg
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Arbejde med videokonsultationer
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Eksempel på klyngepakke
Perorale opioider
Medicin i Midt

Drøftelser i klyngen
Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af perorale
opioider i forhold til:
• Opstart af behandling?
• Omstilling af behandling?
• Opfølgning på behandling?
• Eventuel seponering?
• Kommunikation med patienterne?
• Organisering og eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvad ved vi?
Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 en kortlægning af forbruget af en række udvalgte
opioider, der viste, at Danmark har et højt forbrug af opioider.

Anbefalinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvend kun opioider, såfremt anden behandling ikke er sufficient
Anvend som udgangspunkt ikke opioder ved kroniske, non-maligne smerter
Ved behov for opioid er 1. valg depotmorfin i lavest mulige dosis
Brug kun ét opioid – der er ikke synergistisk effekt ved kombination af forskellige
opioider
Hurtigtvirkende opioider bør som udgangspunkt ikke anvendes (hverken i fast
dosering eller ved behov) – de giver større risiko for afhængighed og misbrug
Under en længerevarende behandling bør effekt, bivirkninger og compliance
vurderes hyppigt, fx. hver 3. måned
Giv altid laksantia under behandling med opioider
Tramadol og kodein har samme bivirkninger som de øvrige opioider i forhold til risiko
for udvikling af afhængighed og tolerance
Samtidig brug af tramadol og andre serotonerge lægemidler (fx SSRI, SNRI, TCA)
øger risikoen for serotonerge bivirkninger
Bilkørsel må ikke finde sted under behandling med hurtigtvirkende opioid. Desuden
anbefales kørselspause under optitrering af depotopioid (til dosis har været stabil i 2
uger)
Depotpræparatet Oxycontin® indeholder ca. 25 % hurtigtvirkende opioid, hvorfor
bilkørsel ikke tilrådes
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Vagthold 6 klyngen: Patientsammensætning opgjort
på aldersgrupper - status pr. 1. januar 2019
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