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Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for 
opioidavhengighet: Effekter og erfaringer 
(Prosjektplan)  

 

 

Kort tittel  

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidavhengighet: Effekter og erfaringer. 

 

Kort ingress  

Vi har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en systematisk oversikt om effekter av LAR 

sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av opioidavhengighet, og om erfaringer med 

LAR blant brukere og helsepersonell.  

 

Kort beskrivelse/sammendrag 

Oppsummert forskning fra tidligere år viser godt dokumenterte gunstige effekter av LAR: 

sammenliknet med pasienter i ikke-medikamentell behandling blir LAR-pasientene lenger i 

behandlingen og de bruker mindre heroin og andre ikke-foreskrevne opioider. Vi kan ikke 

utelukke at nyere forskning kan endre dette bildet. Videre vil pasientenes og behandlernes 

erfaringer med LAR ha betydning for anbefalinger i en retningslinje.   

 

English:  

Title: Opioid maintenance treatment (OMT) for opioid dependence. Effects and experiences. 

 

The Norwegian Institute of Public Health has been commissioned by the Norwegian Directorate of 

Health to carry out a systematic review of effects of OMT compared to non-pharmacological 

treatments in people with opioid dependence, and of users’ and service providers’ experiences. 

 

Previous research syntheses provide good evidence for beneficial effects of OMT: compared to 

patients in non-pharmacological treatments, OMT patients are better retained in treatment and use 

less heroin and other non-prescribed opioids. We cannot rule out that more recent studies may 

alter this picture. Further, patients’ experiences with OMT will have significance for 

recommendations in guidelines. 

 

Prosjektnummer:   

Plan utarbeidet: August 2019 
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Mandat 

Helsedirektoratet skal utarbeide en nasjonal faglig retningslinje for behandling av 

opioidavhengighet. Retningslinjen skal både være en revidering av den eksisterende retningslinjen 

for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og en utvidelse til også å omfatte behandling som ikke 

innebærer substitusjon med LAR-legemidlene buprenorfin og metadon.   

På bakgrunn av dette har Folkehelseinstituttet fått i oppdrag å utarbeide en systematisk oversikt 

om effekter av substitusjonsbehandling med buprenorfin eller metadon sammenliknet med ikke-

medikamentell behandling. Vi har i tillegg fått i oppdrag å utarbeide en systematisk oversikt om 

erfaringer med LAR, inkludert substitusjonsbehandling med langtidsvirkende oral morfin (slow-

release oral morphine; S-ROM). De systematiske oversiktene skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for 

retningslinjen.  

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet har igangsatt en egen prosess for å kunne 

få raskere tilgang på relevante og oppdaterte systematiske oversikter. Spørsmålene skal være 

spissede og spesifikke. Den systematiske oversikten skal ikke legge vekt på omfattende 

innledningskapittel, diskusjonskapittel eller definisjonslister. Det er også avtalt at retningslinjenes 

fageksperter benyttes som eksterne fagfeller for de systematiske oversiktene.  

 

Prosjektkategori og oppdragsgiver 

Produkt (programområde):  Systematisk oversikt  

Tematisk område:  Avhengighetsbehandling 

Oppdragsgiver/bestiller: Helsedirektoratet ved Caroline Hodt-Billington 

Prosjektledelse og medarbeidere 

Prosjektleder:  Hege Kornør 

Prosjektansvarlig:  Gunn E. Vist/Hege Kornør 

Interne medarbeidere:  

 

 

Interne fagfeller: 

Asbjørn Steiro, Hilde H. Holte, Gunn Eva Næss, Gyri 

Hval Straumann, Severin Zinöcker, Heather M. Ames 

 

Rigmor Berg 

Eksterne fagfeller: Kristine Abel (Oslo Universitetssykehus),  Christian 

Ohldieck (Helsedirektoratet),  Ivar Skeie (Sykehuset 

Innlandet), Lise Aasmundstad (NUBS AS) 

Plan for erstatning ved 

prosjektdeltakeres fravær: 

Prosjektleder kontakter prosjektansvarlig ved behov 

for flere personalressurser. 
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Mål 

Hensikten med dette prosjektet er å undersøke følgende problemstillinger: 

 For pasienter med opioidavhengighet, hva er effekten av substitusjonsbehandling med 
buprenorfin eller metadon sammenlignet med ikke-medikamentelle behandlingstiltak? 

 Hvilke erfaringer og holdninger har pasienter i LAR med tiltaket? 

 Hvilke erfaringer og holdninger har helsepersonell med behandling av pasienter i LAR?   

 

Bakgrunn 

Substitusjonsbehandling er et tiltak for mennesker med opioidavhengighetssyndrom (kode F11.2 i 

det internasjonale klassifiseringssystemet ICD-10). Tiltaket er en hovedkomponent i 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR), hvor hensikten er å skape et helhetlig rehabiliteringsløp. I 

LAR brukes de langtidsvirkende opioidene buprenorfin eller metadon for å substituere bruken av 

illegale opioider, som heroin. Andre opioider som brukes i substitusjonsbehandling utenfor Norge, 

er langtidsvirkende morfin (sustained-release oral morphine; SROM) og diacetylmorfin (heroin) 

Et viktig mål med LAR er dessuten å øke pasientenes evne til å nyttiggjøre seg andre nødvendige 

tiltak, for eksempel annen helsehjelp og sosiale tjenester rettet mot bolig, utdanning og arbeid. . 

LAR i Norge er derfor organisert som et trepartssamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, 

primærhelsetjenesten og sosialtjenesten.Ved utgangen av 2018 fikk 7762 personer LAR i Norge 

(1). Pasientenes gjennomsnittsalder var 46 år, og 29 prosent var kvinner.  

Ikke-medikamentell behandling kan være ulike psykologiske eller psykososiale tiltak gitt 

poliklinisk eller i døgninstitusjon. Poliklinisk behandling går ut på samtaleterapi med individ eller i 

grupper. Døgninstitusjonene tilbyr mer intensive behandlingsprogrammer, som terapeutiske 

samfunn og tolvtrinnsmodellen. 

Retningslinjer for behandling av opioidavhengighet i land som Sverige, Storbritannia, Canada og 

USA, anbefaler substitusjonsbehandling som førstevalg (2-7). Retningslinjene er basert på 

oppsummert forskning som blant annet svarer på spørsmålet om effekten av 

substitusjonsbehandling sammenliknet med ikke-medikamentell eller ingen behandling. Den 

oppsummerte forskningen viser til godt dokumenterte gunstige effekter av 

substitusjonsbehandling: pasientene blir lenger i behandlingen, og de bruker mindre heroin og 

andre ikke-foreskrevne opioider (8-12). 

I kontrast til anbefalingene i mange vestlige land, har Norge en egen forskrift om 

legemiddelassistert rehabilitering (13), hvor det i §4, andre ledd, heter at "Legemiddelassistert 

rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet som velges ved 

behandling av opioidavhengighet med mindre det etter den faglige vurderingen anses som det 

mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet."  

I 2016 gjorde britiske National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) et 

oppdateringssøk for retningslinjen for substitusjonsbehandling fra 2007 (5).  Hensikten med søket 

var å undersøke om det var kommet nye studier som hadde betydning for 2007-anbefalingene. De 

fant ingen slike studier, og besluttet å opprettholde anbefalingene. Vi kan likevel ikke utelukke at 

nyere forskning kan endre bildet av effekter av substitusjonsbehandling sammenliknet med ikke-

medikamentell behandling. Det kan derfor være verdt å hente inn og gjennomgå den nyeste 

forskningen.  
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Videre vil brukernes og behandlernes erfaringer med substitusjonsbehandling ha betydning for 

anbefalinger i en retningslinje. Her foreligger en fersk systematisk oversikt over 29 kvalitative 

studier som kan være verdt å se nærmere på (14). 

 

Metoder og arbeidsform  

Effekter av LAR 

Litteratursøk 

En forskningsbibliotekar utvikler søkestrategien med innspill fra prosjektgruppen. En annen 

forskningsbibliotekar fagfellevurderer søkestrategien. Endelig søkestrategi publiseres som vedlegg 

til ferdig rapport. Litteratursøket vil ikke avgrenses med hensyn til språk.  

 

Vi vil søke systematisk i følgende databaser fra og med år 2005: 

 Cochrane Database of Systematic Reviews 

 Epistemonikos 

 CENTRAL 

 MEDLINE (Ovid) 

 Embase (Ovid) 

 PsycINFO (Ovid) 

 

Inklusjonskriterier  

Populasjon:  Voksne (> 18 år) med opioidavhengighetssyndrom (ICD-10-kode F11.2 

eller tilsvarende)  

Behandling:  Substitusjonsbehandling med buprenorfin, buprenorfin/nalokson eller 

metadon (med eller uten ikke-medikamentelle støttetiltak)  

Sammenlikning:  Ikke-medikamentell behandling, som psykososiale tiltak, psykologisk 

behandling 

Primærutfall:  Retensjon i behandling (andel pasienter fortsatt i behandling ved 

oppfølging), dødelighet, heroinbruk og annen ikke-forskrevet opioidbruk 

målt som andel positive urin-/eller hårprøver, selvrapportert bruk av ikke-

forskrevne opioider, livskvalitet, bivirkninger/uønskete hendelser (som 

definert i studiene) 

Sekundærutfall:  Hvis tidsrammen for prosjektet tillater det, vil vi også inkludere somatisk 

helse, psykisk helse, funksjon, kriminalitet og bruk av ikke-opioide 

rusmidler 

Studiedesign:  Systematiske oversikter og metodevurderinger (health technology 

asessments, HTA) av høy metodisk kvalitet. Hvis vi finner overlappende 

systematiske oversikter, vil vi bruke den nyeste av dem. Hvis vi finner 

systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet som er publisert i 2015 

eller tidligere vil vi oppdatere dem.  

Hvis vi ikke finner systematiske oversikter av høy metodisk kvalitet som 

dekker hele problemstillingen vår (populasjon, behandling, sammenlikning 

og utfall), vil vi supplere med primærstudier som dekker de 

problemstillingene som ikke dekkes av de systematiske oversiktene. 

Eventuelle oppdateringer og suppleringer av systematiske oversikter vil i 

første rekke omfatte randomiserte kontrollerte studier (RCT).  
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Der vi ikke finner RCTer som dekker de problemstillingene som ikke dekkes 

av de systematiske oversiktene, vil vi vurdere å supplere med følgende 

studiedesign (i prioritert rekkefølge): 

 Ikke-randomiserte kontrollerte studier (ikke-RCT) 

 Prospektive og retrospektive kohortstudier med kontrollgrupper 

 

Eksklusjonskriterier  

 Avgiftning fra illegale opioider (definert av behandling i løpet av noen uker hvor målet på 

kort sikt er avvenning fra opioider) ved hjelp av metadon eller buprenorfin, både som tiltak 

og som sammenlikning 

 Substitusjonsbehandling uten psykososial oppfølging sammenliknet med 

substitusjonsbehandling med psykososial oppfølging 

 Kommentarer, editorials, letters, konferansesammendrag, protokoller og andre korte 

formidlingsformer som ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere 

inklusjon og hente ut data 

 

Utvelgelse  

To medarbeidere fra prosjektgruppen gjør uavhengige vurderinger av tittel og sammendrag fra 

litteratursøket opp mot inklusjonskriteriene. Vi bestiller potensielt relevante referanser i fulltekst, 

og gjør uavhengige vurderinger av hvorvidt studiene skal inkluderes. Ved uenighet som ikke løses 

ved diskusjon mellom prosjektmedarbeiderne, trekker vi en tredje prosjektmedarbeider inn for 

om mulig å bidra til konsensus. Vi bruker det elektroniske verktøyet Covidence (15) i 

utvelgelsesprosessen. 

 

Datauthenting 

To medarbeiderne fra prosjektgruppen henter ut følgende data, uavhengig av hverandre, fra 

inkluderte systematiske oversikter:  

 Førsteforfatter, publiseringsår, søkedato, antall inkluderte studier 

 Inklusjonskriterier (deltakere, type substitusjonsbehandling, type sammenlikninger, utfall) 

På samme måte vil vi hente ut følgende data fra primærstudier: 

 Design, førsteforfatter, publiseringsår, land 

o Deltakerne (antall, kjønn, alder, opioidavhengighetens varighet, komorbiditet, 

livssituasjon) 

 Substitusjonsbehandling (legemiddel, dose, behandlingsvarighet, setting, støttetiltak) 

 Ikke-medikamentell behandling (type, varighet, setting) 

 Utfall (målemetode, måletidspunkt(er), utfallsmål) 

 

Ved uenighet som ikke løses ved diskusjon mellom prosjektmedarbeiderne, trekker vi en tredje 

prosjektmedarbeider inn for om mulig å bidra til konsensus. Vi bruker et standardisert skjema i 

det elektroniske verktøyet Covidence (15) i datauthentingssprosessen. 

 

Kvalitetsvurdering av studier 

Vi vurderer risiko for skjevheter (metodisk kvalitet) i de inkluderte studiene ved hjelp av 

sjekklistene i håndboka Slik oppsummerer vi forskning (16). Valg av sjekkliste vil følge 

studiedesign. To medarbeidere gjør denne kvalitetsvurderingen for intern validitet, uavhengig av 

hverandre. Ved uenighet trekker vi en tredje prosjektmedarbeider inn for å bidra til enighet.  
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Analyser 

Systematiske oversikter 

Vi gjengir resultatene slik de er presentert i inkluderte systematiske oversikter. Der det er mulig å 

supplere/oppdatere analysene med nyere studier, gjør vi det på samme måte som i den 

opprinnelige systematiske oversikten.  

 

Primærstudier 

Vi sammenstiller resultatene fra inkluderte studier i metaanalyser der det er mulig. Det vil si at 

studiene må være tilstrekkelig homogene med tanke på studiedesign, deltakere, intervensjon, 

sammenlikning og utfallsmål.  

 

For dikotome utfall, som dødelighet, beregner vi relativ risiko (RR) med 95 % konfidensintervaller 

(KI). For kontinuerlige utfall, som livskvalitet, beregner vi gjennomsnittsforskjeller (mean 

difference; MD) der utfallsmålene er målt på samme skala, og standardiserte 

gjennomsnittsforskjeller (standardised mean difference; SMD) der utfallsmålene er målt på ulik 

skala. Også for kontinuerlige utfall vil vi beregne 95 % KI. Vi bruker random effekt-modellen i 

analysene. Hvis studiene oppgir både justerte og ujusterte effektestimater, bruker vi de justerte 

estimatene.  

 

Vi beregner også RR, MD og SMD med 95 % KI for studier der forskerne ikke har oppgitt disse selv, 

men hvor data foreligger som vil gjøre beregninger mulig. Vi beregner ikke p-verdier eller vurderer 

statistisk signifikans, da dette er fenomener som er hyppige gjenstander for feiltolkning (17;18). 

Alle analyser og beregninger blir utført i programvaren Review Manager (19). 

 

Hvis effektestimatene ikke lar seg sammenstille i metaanalyser, gjengir vi resultatene i tekst og 

tabeller. Det samme gjelder hvis studiene rapporterer resultater som det ikke er mulig å beregne 

effektestimater av. 

 

Vurdering av tillit til effektestimater 

Primærstudier 

Vi vurderer vår tillit til effektestimatene ved hjelp av Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation (GRADE). Vurderingen gjøres av to personer, uavhengig av 

hverandre. Vi bruker dataverktøyet Guideline Development Tool (GDT).  

 

GRADE hjelper oss å vurdere hvilken tillit vi har til effektestimatene for hvert utfallsmål (Tabell 1). 

Metoden inkluderer vurdering av risiko for skjevhet («risk of bias»), samsvar (konsistens) i 

resultater mellom studier, sammenlignbarhet (direkthet; hvor like er populasjonene, 

intervensjonene og utfallene i studiene sammenliknet med de personer, tiltak og utfall man 

egentlig er opptatt av), hvor presise resultatestimatene er, og om det er risiko for 

publiseringsskjevheter. I tillegg vurderer vi dose-respons, størrelsen på effektestimatet og 

hvorvidt ev. forvekslingsfaktorer er plausible, for observasjonsstudier med kontrollgrupper. 

 

http://www.guidelinedevelopment.org/
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Tabell 1. GRADE-kategorienes betydning for påliteligheten av effektestimater 

Kategori Symbol Betydning 

Høy ⨁⨁⨁⨁ Vi har stor tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten.  

Middels ⨁⨁⨁◯ Vi har middels tillit til effektestimatet. Det ligger sannsynligvis nær den 
sanne effekten, men det er også en mulighet for at den kan være forskjellig  

Lav ⨁⨁◯◯ Vi har begrenset tillit til effektestimatet. Den sanne effekten kan være 
vesentlig ulik effektestimatet.  

Svært lav ⨁◯◯◯ Vi har svært liten tillit til at effektestimatet ligger nær den sanne effekten. 
Den sanne effekten er sannsynligvis vesentlig ulik effektestimatet.  

 

Systematiske oversikter 

Vi baserer oss på eksisterende GRADE-vurderinger i inkluderte systematiske oversikter, med 

mindre det er behov for å revurdere overførbarheten til norske forhold. Hvis en systematisk 

oversikt mangler vurderinger av tillit til effektestimater, gjør vi disse vurderingene som for 

primærstudier. 

 

Erfaringer med LAR 

I de innledende litteratursøkene i forbindelse med planleggingen av dette prosjektet identifiserte 

vi en hurtig systematisk oversikt (rapid review) fra Canadian Agency for Drugs and Technology in 

Health (CADTH; 14). CADTH-oversikten var publisert i april 2019 og hadde inklusjonskriterier 

som var identiske med våre når det gjelder erfaringer med buprenorfin og metadon. Rent metodisk 

hadde oversikten noen mangler som skyldes at den var et «hurtigprodukt». Det var blant annet 

bare en forsker som hadde gjort vurderinger av inklusjon og metodisk kvalitet, der det vanligvis er 

to i systematiske oversikter. Vi vurderer imidlertid sannsynligheten for å finne en nyere og bedre 

oversikt enn denne som svært lav, og vi ville selv ikke være i stand til å levere noe bedre på den 

tiden vi har til rådighet. Vi kommer derfor ikke til å søke systematisk etter flere oversikter eller 

studier om erfaringer med buprenorfin og metadon, men vil levere en omtale av CADTH-

oversikten på norsk sammen med originalversjonen på engelsk. 

 

CADTH-oversikten inkluderer ikke studier om erfaringer med langtidsvirkende oral morfin (slow-

release oral morphine; S-ROM), som vår oppdragsgiver var spesielt interessert i. Vi vil derfor 

utarbeide en systematisk oversikt over kvalitative studier om erfaringer med morfin, med CADTH-

oversikten som utgangspunkt. Vi kommer også til å diskutere likheter og forskjeller mellom de to 

oversiktene. 

 

Litteratursøk 

Vi bruker den samme søkestrategien som CADTH (Vedlegg x), men erstatter søkeordene for 

buprenorfin og metadon med søkeord for morfin.  

 

Inklusjonskriterier  

Populasjon:  Voksne (> 18 år) pasienter med opioidavhengighetssyndrom (ICD-

10-kode F11.2 eller tilsvarende)  

Helsepersonell som behandler voksne med 

opioidavhengighetssyndrom 

Behandling:  Substitusjonsbehandling med langtidsvirkende oral morfin, med 

eller uten ikke-medikamentelle støttetiltak  
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Utfall hos pasienter:  Synspunkter på, forventninger til og erfaringer med 

substitusjonsbehandlingen; erfaringer med å få tilgang til og 

etterfølge behandlingsregimet, herunder fasilitatorer og hindringer 

for etterfølgelse (compliance); akseptabilitet, stigmatisering og 

utilsiktete konsekvenser av behandlingen 

Utfall hos helsepersonell:  Synspunkter på, forventninger til og erfaringer med pasientgruppen 

og substitusjonsbehandlingen; beslutningsprosesser rundt 

behandlingen; opplevde  fasilitatorer og hindringer for etterfølgelse 

(compliance) av behandlingsregimet og klinisk effekt av 

behandlingen; synspunkter på behandlingsprogrammer som fører 

til bedre utfall med tilhørende begrunnelser  

Studiedesign:  Systematisk oversikt over kvalitativ forskning. Hvis vi finner en 

systematisk oversikt publisert i 2016 eller senere vil vi levere en 

omtale av den sammen med originalrapporten. Hvis vi finner en 

systematisk oversikt som er publisert i 2015 eller tidligere vil vi 

oppdatere den. Hvis vi ikke finner en systematisk oversikt som 

dekker hele problemstillingen vår (populasjon, behandling og 

utfall), vil utarbeide en systematisk oversikt over kvalitative studier 

(med kvalitativ datainnsamling og kvalitative metoder for 

dataanalyse).  

 

Utvelgelse  

To medarbeidere fra prosjektgruppen gjør uavhengige vurderinger av tittel og sammendrag fra 

litteratursøket opp mot inklusjonskriteriene. Vi bestiller potensielt relevante referanser i fulltekst, 

og gjør uavhengige vurderinger av hvorvidt studiene skal inkluderes. Ved uenighet som ikke løses 

ved diskusjon mellom prosjektmedarbeiderne, trekker vi en tredje prosjektmedarbeider inn for 

om mulig å bidra til konsensus. Vi bruker det elektroniske verktøyet Covidence (15) i 

utvelgelsesprosessen. 

 

Datauthenting 

Én medarbeider fra prosjektgruppen henter ut følgende data, og en annen, uavhengig av den første, 

kontrollerer at de stemmer: 

 Førsteforfatter, publiseringsår, land, metoder for datainnhenting og -analyse 

 Deltakerne (antall, kjønn, alder, opioidavhengighetens varighet, komorbiditet, 

livssituasjon) 

 Kontekst 

 

Ved uenighet som ikke løses ved diskusjon mellom prosjektmedarbeiderne, trekker vi en tredje 

prosjektmedarbeider inn for om mulig å bidra til konsensus.  

 

Kvalitetsvurdering  

Vi vurderer metodisk kvalitet i de inkluderte studiene ved hjelp av en tilpasset versjon av 

sjekklisten Critical Appraisal Skills Programme (CASP) quality assessment tool for qualitative studies. 

Sjekklisten inneholder følgende spørsmål: 

1. Are the setting/s and context described adequately? 

2. Is the sampling strategy described and is this appropriate? 

3. Is the data collection strategy described and justified? 

4. Is the data analysis described and is this appropriate? 
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5. Are the claims made/findings supported by sufficient evidence? 

6. Is there evidence of reflexivity? 

7. Does the study demonstrate sensitivity to ethical concerns? 

8. Any other concerns? 

 

Én medarbeider gjør denne kvalitetsvurderingen, og en annen sjekker at det stemmer. Vi medgir at 

det ikke fins noen «gullstandard» for vurdering av metodisk kvalitet ved kvalitative studier, men vi 

anser denne tilpassete sjekklisten fra CASP som den som passer våre behov best. Vi vil ikke bruke 

kvalitetsvurdering til å ekskludere studier, men snarere til å bedømme det relative bidraget fra 

hver studie i utviklingen av forklaringer og sammenhenger. 

 

Analyse og syntese 

Om nødvendig, for eksempel hvis vi finner et stort antall studier med sværte rike data, vil vi bruke 

en målrettet tilnærming for å velge ut kvalitative studier for å oppnå en spredning av geografiske 

områder, typer tiltak og typer av deltakere(20).  

 

Prosjektgruppen har blitt enig om å bruke det samme tematiske rammeverket som CADTH for å 

organisere analysene for denne syntesen: 

Pasienter  

 Før behandling 

o Personlige motivasjonsfaktorer 

o Ytre omstendigheter 

 Under behandling 

o Egenskaper ved LAR-programmet 

o Lekkasje av legemidler 

o Tilnærminger og framdrift mot bedring 

 Pasientperspektiver på morfin versus andre tiltak 

 

Behandlere 

 Kunnskapsbevissthet og opplæring 

 Samarbeid og samordning 

 Infrastruktur og logistikk 

 Oppfatninger om pasientpopulasjonene 

 

 

Vi vil gjøre en tematisk analyse (21) innen hvert av rammeverkets områder for å identifisere 

resultater. Forfatterne vil se på temaene som identifiseres innen hvert rammeverkområde for å 

finne overlapp og likheter. Disse slår vi så sammen til resultater.  

 

Vurdering av tillit til det kvalitative kunnskapsgrunnlaget 

Vi vurderer vår tillit til det kvalitative kunnskapsgrunnlaget ved hjelp av Confidence in the 

Evidence from Reviews of Qualitative research (CERQual) (22). Metoden, som er utviklet av GRADE 

Working Group 2004 (23), inkluderer vurdering av metodiske begrensninger (methodological 

limitations), relevans (relevance), koherens (coherence) og i hvilken grad dataene er dekkende 

(data adequacy). I tillegg gir vi en helhetlig vurdering av vår tillit til kunnskapsgrunnlaget. 

Vurderingene gjøres enten av en gruppe medarbeidere sammen, eller av én medarbeider. I 

sistnevnte tilfelle vil en annen medarbeider sjekke at vurderingene stemmer. 
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Etter å ha vurdert disse fire områdene, gjør vi en helhetlig vurdering av tilliten for hvert resultat i 

oversikten. Vi vurderer tilliten som høy, middels, lav eller svært lav. Utgangspunktet er «høy tillit», 

som gjenspeiler et synspunkt om at hvert funn i oversikten kan ses som en fornuftig 

representasjon av fenomenet i fokus med mindre det fins faktorer som kan svekke denne 

antakelsen. Vi fullfører vurderingen av tillit til hvert resultat ved å sette opp to tabeller: en 

Summary of qualiative findings, som er en oversikt over alle funnene, og en Evidence profile, som er 

en mer detaljert oversikt over hvert enkelt funn.  

 

Forskerens refleksivitet 

Innen kvalitativ forskning er det forventet at forskere reflekterer rundt sin egen bakgrunn og 

posisjon, og hvordan dette kan ha betydning for design, analyse og rapportering av forskningen. Vi 

vil diskutere og beskrive disse spørsmålene i et «refleksitivitetsavsnitt» i rapporten. 

 

Aktiviteter, milepæler og tidsplan (prosjekt) 

Oppgave Ansvarlig Startdato 

Kalender- 
tid i 

dager Frist 

Prosjektplan     

Skrive prosjektplan HK, AS, HMA 17.07.2019 44 30.08.2019 

Fagfellevurdering HK 30.08.2019 14 13.09.2019 

Godkjenning og publisering HK 13.09.2019  24.09.2019 

Litteratursøk     

Utarbeide søkestrategier GEN, GHS 14.08.2019 16 30.08.2019 

Søke GEN, GHS 30.08.2019 14 13.09.2019 

Litteraturgjennomgang     

Velge ut studier AS, HHH, GHS, SZ, GEN 13.09.2019 14 27.09.2019 

Vurdere kvalitet AS, HHH, SZ, HMA 27.09.2019 7 04.10.2019 

Hente ut data AS, HHH, SZ, HMA 07.10.2019 12 18.10.2019 

Sammenstille resultater AS, HHH, SZ, HMA 21.10.2019 9 30.10.2019 

Vurdere tillit til resultatene AS, HHH, SZ, HMA 31.10.2019 6 06.11.2019 

Rapport     

Skrive rapport AS, HHH, SZ, HMA, HK 30.08.2019 75 15.11.2019 

Fagfellevurdering  HK 15.11.2019 10 25.11.2019 

Revidere rapport AS, HHH, SZ, HMA, HK 25.11.2019 8 03.12.2019 

Godkjenning m/kommentarer AS, HHH, SZ, HMA, HK 04.12.2019 13 17.12.2019 

Sende rapport til Hdir HK 17.12.2019 0 17.12.2019 
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Oppstartsdato:       17. juli 2019 

 

Sluttdato (dato for overlevering til oppdragsgiver):  17. desember 2019 

 

Publikasjon/formidling  

Godkjent prosjektplan blir lagt ut på FHIs hjemmesider, og det lages en kort nettomtale av 

prosjektet.  

 

Hovedleveranse 

Hovedleveransen fra dette arbeidet vil være to rapporter; én systematisk oversikt om effekter av 

buprenorfin og metadon sammenliknet med ikke-medikamentell behandling, og én om erfaringer 

med langtidsvirkende morfin. I tillegg vil vi levere en omtale av en hurtigoversikt fra CADTH om 

erfaringer med buprenorfin og metadon. Disse publikasjonene er først og fremst beregnet for 

oppdragsgivers retningslinjearbeid, men skal også kunne leses av et bredt publikum. Rapporten 

skal skrives i et klart språk på norsk. Vi vil publisere rapportene og omtalen, samt en en nyhetssak 

om dem på fhi.no to uker etter oversendelse til oppdragsgiver. Vi åpner også for å publisere hele 

eller deler av rapportenes innhold som en eller flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter. 

 

Delleveranser 

LEVERANSE DATO 

Søkestrategi og -resultater 13. 09.2019 

Liste over studier som skal vurderes i fulltekst 20.09.2019 

Liste over inkludert og ekskluderte studier med årsak 23.09.2019 

Kvalitetsvurderinger 04.10.2019 

Beskrivelse av inkluderte studier 18.10.2019 

Forest plots  30.10.2019 
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SoF-tabeller 06.11.2019 

 

Risikoanalyse 

 

Indeksering for hjemmesiden 

Legemiddelassistert rehabilitering; metadon; buprenorfin; effekt; erfaringer 

 

Relaterte prosjekter/publikasjoner/studier 

Berg R C, Winsvold A, Kornør H, Øverland S, Smedslund G, Hammerstrøm K H, Storetvedt K, 
Johnsen J, Hansen H, Tømmervik, K. Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med 
opiatavhengighet. Rapport nr 31, 2008 Oslo. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 
2008. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-
eldre/rapport_2008_31_medikamentell-vedlikeholdsbehandling-av-gravide-med-
opioidavhengighet.pdf  

Dalsbø TK, Steiro A, Strømme H, Reinar LM.  Effekt av nedtrapping av metadon eller 
buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: 
systematisk oversikt, Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt 2017. ISBN (elektronisk): 978-
82-8082-810-1. https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-nedtrapping-av-metadon-eller-
buprenorfin-for-personer-med-opioida/ 
 
Ding K.Y, Mosdøl A, Hov L, Staumann G.H, Vist G.E. Effekten av samtidig forskrivning av 
benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering, Folkehelseinstituttet. 
Forskningsoversikt Desember 2016. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-798-2. 
https://www.fhi.no/publ/2016/effekten-av-samtidig-forskrivning-av-benzodiazepiner-for-
personer-i-legemid/ 
 
Hov L, Mosdøl A, Ding Y, Strømme H, Vist GE. Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av 
personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk 
oversikt, Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt September 2016. ISBN (elektronisk): 978-
82-8082-767-8. https://www.fhi.no/publ/2016/bruk-av-biologiske-tester-i-oppfolgingen-av-
personer-som-mottar-legemiddela/ 
 
Hov L, Mosdøl A, Strømme H, Vist G. Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i 
legemiddelassistert rehabilitering, Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt September 2016. 
ISBN (elektronisk): 978-82-8082-763-0. https://www.fhi.no/publ/2016/ikke-overvaket-
inntak-av-legemidler-for-personer-i-legemiddelassistert-reha/ 
 
Kornør H, Thuve Dahm K, Strømme H. Buprenorfin sammenlignet med metadon for gravide 
kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – prosjektbeskrivelse Oslo: 
Folkehelseinstiuttet, 2019. https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/buprenorfin-
sammenlignet-med-metadon-for-gravide-kvinner-i-legemiddelassist/  

Kornør H, Flodgren GM, Mosdøl A, Strømme H, Holte HH. Nedtrapping av buprenorfin eller 
metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Oslo: Folkehelseinstituttet, 
2018. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/nedtrapping-av-

RISIKOELEMENT SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 

Langvarig sykdom Liten Mulig forsinkelse 

Stort antall søketreff Liten Forsinkelse eller forenkling av leveransen 

Stort antall inkluderte studier Liten Forsinkelse eller forenkling av leveransen 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/rapport_2008_31_medikamentell-vedlikeholdsbehandling-av-gravide-med-opioidavhengighet.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/rapport_2008_31_medikamentell-vedlikeholdsbehandling-av-gravide-med-opioidavhengighet.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2009-og-eldre/rapport_2008_31_medikamentell-vedlikeholdsbehandling-av-gravide-med-opioidavhengighet.pdf
https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-nedtrapping-av-metadon-eller-buprenorfin-for-personer-med-opioida/
https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-nedtrapping-av-metadon-eller-buprenorfin-for-personer-med-opioida/
https://www.fhi.no/publ/2016/effekten-av-samtidig-forskrivning-av-benzodiazepiner-for-personer-i-legemid/
https://www.fhi.no/publ/2016/effekten-av-samtidig-forskrivning-av-benzodiazepiner-for-personer-i-legemid/
https://www.fhi.no/publ/2016/bruk-av-biologiske-tester-i-oppfolgingen-av-personer-som-mottar-legemiddela/
https://www.fhi.no/publ/2016/bruk-av-biologiske-tester-i-oppfolgingen-av-personer-som-mottar-legemiddela/
https://www.fhi.no/publ/2016/ikke-overvaket-inntak-av-legemidler-for-personer-i-legemiddelassistert-reha/
https://www.fhi.no/publ/2016/ikke-overvaket-inntak-av-legemidler-for-personer-i-legemiddelassistert-reha/
https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/buprenorfin-sammenlignet-med-metadon-for-gravide-kvinner-i-legemiddelassist/
https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/buprenorfin-sammenlignet-med-metadon-for-gravide-kvinner-i-legemiddelassist/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/nedtrapping-av-buprenorfin-eller-metadon-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-rapport-2018.pdf


13 av 20  

buprenorfin-eller-metadon-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-rapport-
2018.pdf 

Kornør H, Bjørndal A, Welle-Strand G. Medikamentell behandling av 
opiatavhengighet. Rapport nr 23, 2006 Oslo. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 
2006. https://www.fhi.no/publ/eldre/medikamentell-behandling-av-opiatavhengighet/  

Mosdøl A, Ding KY, Hov L. Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet: en 
systematisk oversikt, Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt 03.2017. ISBN (elektronisk): 
978-82-8082-812-5. https://www.fhi.no/publ/2017/alternative-opioidagonister-i-behandling-
av-opioidavhengighet-en-systematis/ 

 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/nedtrapping-av-buprenorfin-eller-metadon-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-rapport-2018.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/nedtrapping-av-buprenorfin-eller-metadon-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-rapport-2018.pdf
https://www.fhi.no/publ/eldre/medikamentell-behandling-av-opiatavhengighet/
https://www.fhi.no/publ/2017/alternative-opioidagonister-i-behandling-av-opioidavhengighet-en-systematis/
https://www.fhi.no/publ/2017/alternative-opioidagonister-i-behandling-av-opioidavhengighet-en-systematis/


14 av 20  

Referanser 

 
1. Waal H, Bussesund K, Clausen T, Haaseth A, Lillevold PH, Skeie I. LAR i rusreformenes 

tid. Statusrapport 2018. Oslo: Universitetet i Oslo; 2019. SERAF RAPPORT. 1/2019. 
Tilgjengelig fra: 
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/201
9/seraf-rapport-nr-1-2019-statusrapport-2018.pdf 

2. VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Substance Use Disorders. 
Washington, DC: Department of Veterans Affairs, Department of Defense; 2015.  

3. Bruneau J, Ahamad K, Goyer M-È, Poulin G, Selby P, Fischer B, et al. Management of 
opioid use disorders: a national clinical practice guideline. CMAJ 2018;190(9):E247-
E57.  

4. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd för styrning och 
ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2019.  

5. National Institute for Health and Care Excellence. Methadone and buprenorphine for 
the management of opioid dependence. Technology appraisal guidance [TA114][lest 30. 
august 2019]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/ta114 

6. Patkar AA, Lee JC, Burgess DM. Opioid use disorder: BMJ Best Practice [oppdatert Jan 
2019; lest 30. august 2019]. Tilgjengelig fra: http://bestpractice.bmj.com/topics/en-
gb/200 

7. Saxon AJ, Strain E, Peavy KM. Approach to treating opioid use disorder: UpToDate Inc. 
[oppdatert juli 2019; lest 30. august 2019]. Tilgjengelig fra: 
https://www.uptodate.com/contents/approach-to-treating-opioid-use-
disorder?search=opioid%20dependence%20treatment&source=search_result&selected
Title=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H269978628 

8. Connock M, Juarez-Garcia A, Jowett S, Frew E, Liu Z, Taylor R, et al. Methadone and 
buprenorphine for the management of opioid dependence: a systematic review and 
economic evaluation. Health Technology Assessment 2007;11(9).  

9. Kornør H, Bjørndal A, Welle-Strand G. Medikamentell behandling av opiatavhengighet 
[Rapport]. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2006. Tilgjengelig fra: 
http://hdl.handle.net/11250/2484854 

10. Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Methadone maintenance therapy versus no 
opioid replacement therapy for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 
2009;(3):Cd002209.  

11. Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M. Buprenorphine maintenance versus placebo 
or methadone maintenance for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 
2014;(2):Cd002207.  

12. Nielsen S, Larance B, Degenhardt L, Gowing L, Kehler C, Lintzeris N. Opioid agonist 
treatment for pharmaceutical opioid dependent people. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2016;(5).  

13. Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften). FOR-2009-12-18-
1641. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641 

14. Opioid agonist treatments for opioid use disorder: a rapid qualitative review. Ottawa: 
CADTH; 2019. (CADTH rapid response report: summary with critical appraisal).  

15. Covidence systematic review softwareMelbourne, Australia: Veritas Health Innovation 
[lest]. Tilgjengelig fra: www.covidence.org 

16. Slik oppsummerer vi forskning. Metodebok. Folkehelseinstituttet. [lest 10. jan. 2018]. 
Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/slik-
oppsummerer-vi-forskning/ 

17. Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and 
Purpose. The American Statistician 2016;70(2):129-33.  

18. Higgins JPT, Green S, red. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions. 5.1.0 utg: The Cochrane Collaboration; 2011. Tilgjengelig fra: 
http://handbook-5-1.cochrane.org/ 

19. Review Manager (RevMan). 5.3 utg. Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The 
Cochrane Collaboration; 2014. 

20. Ames H, Glenton C, Lewin S. Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: a 
worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination 
communication. BMC medical research methodology 2019;19(1):26.  

ttps://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-1-2019-statusrapport-2018.pdf
ttps://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-1-2019-statusrapport-2018.pdf
ttps://www.nice.org.uk/guidance/ta114
ttps://www.nice.org.uk/guidance/ta114
ttp://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/200
ttp://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/200
ttps://www.uptodate.com/contents/approach-to-treating-opioid-use-disorder?search=opioid%20dependence%20treatment&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H269978628
ttps://www.uptodate.com/contents/approach-to-treating-opioid-use-disorder?search=opioid%20dependence%20treatment&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H269978628
ttps://www.uptodate.com/contents/approach-to-treating-opioid-use-disorder?search=opioid%20dependence%20treatment&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H269978628
ttps://www.uptodate.com/contents/approach-to-treating-opioid-use-disorder?search=opioid%20dependence%20treatment&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H269978628
ttp://hdl.handle.net/11250/2484854
ttp://hdl.handle.net/11250/2484854
ttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
ttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
https://folkehelse.sharepoint.com/sites/1763/Delte%20dokumenter/Prosjektplan/ww.covidence.org%0d
https://folkehelse.sharepoint.com/sites/1763/Delte%20dokumenter/Prosjektplan/ww.covidence.org%0d
ttps://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/slik-oppsummerer-vi-forskning/
ttps://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/slik-oppsummerer-vi-forskning/
http://handbook-5-1.cochrane.org/


15 av 20  

21. Miles MB, Huberman AM, Saldana J. Qualitative data analysis: A methods sourcebook. 
3rd. Thousand Oaks, CA: Sage; 2014. 

22. Lewin S, Glenton C, Munthe-Kaas H, Carlsen B, Colvin CJ, Gülmezoglu M, et al. Using 
qualitative evidence in decision making for health and social interventions: an approach 
to assess confidence in findings from qualitative evidence syntheses (GRADE-
CERQual). PLoS Medicine 2015;12(10):e1001895.  

23. Atkins D, Best D, Briss PA, Eccles M, Falck-Ytter Y, Flottorp S, et al. Grading quality of 
evidence and strength of recommendations. BMJ (Clinical research ed) 
2004;328(7454):1490-.  



 
 
 

16 av 20 

Vedlegg 1. CADTHs søkestrategi 

Search strategy v.1.3_final 
Research question(s): 

1. How do people with opioid use disorders, and their health care providers, understand, 
communicate and make decisions related to opioid agonist treatment (OAT)?  

2. How have people with opioid use disorders experienced treatment with opioid agonists? 
What are their perspectives on, and preferences for, programs that offer opioid agonist 
treatments?  

3. How have health care providers who care for people with opioid use disorders 
experienced supporting opioid agonist treatment? What are their perspectives on, and 
preferences for, programs that offer opioid agonist treatments? 

 

By: Hannah L 

Date: March 19, 2019 

Reviewed by: Dave/Charlene 

Date of final search (as run): 

 

Limits: 10 years, English 

Filters suggested: Qualitative 

Filters used: Qualitative 

Databases: medline, cinahl 

 

26796596  

Only in qual hybrid filter: 30771145, 21597537, 21214680, 19444722, 25950232, 26025481 

Only in perspective filter: 28209683, 27988071 

 

Medline 

Set#1 + Set#2 + Qualitative, 2009-, English = 523 

Set #1: Buprenorphine/Naloxone/Methadone 

exp Buprenorphine/ or exp Naloxone/ or exp Methadone/ 

(buprenorph* or suboxon* or methadone* or naloxone*).ti,ab. 

Set #2: OAT 

Opiate Substitution Treatment/ or "Opioid-Related Disorders"/dt 

((agonist or replacement or substitution or maintenance) adj2 (therap* or treatment*)).ti,ab. 

((opiate or opioid) adj (substitution or replacement)).ti,ab. 

 

CINAHL 

Set#1 + Set #2 + Qualitative, 2009-, English = 281 

Set #1: Buprenorphine/Naloxone/Methadone 

(MH "Buprenorphine") OR (MH "Methadone") OR (MH "Naloxone+") 

TI buprenorph* or suboxon* or methadone* or naloxone 

AB buprenorph* or suboxon* or methadone* or naloxone 
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Set #2: OAT 

TI ((agonist or replacement or substitution or maintenance) N2 (therap* or treatment*)) 

AB ((agonist or replacement or substitution or maintenance) N2 (therap* or treatment*)) 

TI ((opiate or opioid) N2 (substitution or replacement)) 

AB ((opiate or opioid) N2 (substitution or replacement)) 

 

Record search here, final “as run”: 

# ▲ 
Searches Results 

1 exp Buprenorphine/ or exp Naloxone/ or exp Methadone/ 38706 

2 (buprenorph* or suboxon* or methadone* or naloxone*).ti,ab. 38274 

3 1 or 2 50682 

4 Opiate Substitution Treatment/ or "Opioid-Related Disorders"/dt 4134 

5 ((agonist or replacement or substitution or maintenance) adj2 (therap* or treatment*)).ti,ab. 81520 

6 ((opiate or opioid) adj (substitution or replacement)).ti,ab. 978 

7 or/4-6 84020 

8 exp Empirical Research/ or Interview/ or Interviews as Topic/ or Personal Narratives/ or Focus 

Groups/ or exp Narration/ or Nursing Methodology Research/ or Narrative Medicine/ 

161129 

9 Interview/ 28412 

10 interview*.ti,ab,kf. 323753 

11 qualitative.ti,ab,kf,jw. 204341 

12 (theme* or thematic).ti,ab,kf. 91382 

13 ethnological research.ti,ab,kf. 7 

14 ethnograph*.ti,ab,kf. 9776 

15 ethnomedicine.ti,ab,kf. 595 

16 ethnonursing.ti,ab,kf. 110 

17 phenomenol*.ti,ab,kf. 24065 

18 (grounded adj (theor* or study or studies or research or analys?s)).ti,ab,kf. 10474 

19 (life stor* or women* stor*).ti,ab,kf. 1240 

20 (emic or etic or hermeneutic* or heuristic* or semiotic*).ti,ab,kf. 15586 

21 (data adj1 saturat$).ti,ab,kf. 1000 

22 participant observ*.ti,ab,kf. 4109 

23 (social construct* or postmodern* or post-structural* or post structural* or poststructural* or 

post modern* or post-modern* or feminis*).ti,ab,kf. 

6918 

24 (action research or cooperative inquir* or co operative inquir* or co-operative inquir*).ti,ab,kf. 3851 

25 (humanistic or existential or experiential or paradigm*).ti,ab,kf. 140409 

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.33.0b/ovidweb.cgi?&S=IAKBFPACLFDDHGCENCDKPFOBHFMDAA00&Sort+Sets=descending
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26 (field adj (study or studies or research or work)).ti,ab,kf. 16577 

27 (human science or social science).ti,ab,kf. 4476 

28 biographical method.ti,ab,kf. 17 

29 theoretical sampl*.ti,ab,kf. 616 

30 ((purpos* adj4 sampl*) or (focus adj group*)).ti,ab,kf. 51386 

31 (open-ended or narrative* or textual or texts or semi-structured).ti,ab,kf. 91968 

32 (life world* or life-world* or conversation analys?s or personal experience* or theoretical 

saturation).ti,ab,kf. 

14467 

33 ((lived or life) adj experience*).ti,ab,kf. 9758 

34 cluster sampl*.ti,ab,kf. 6648 

35 observational method*.ti,ab,kf. 689 

36 content analysis.ti,ab,kf. 23701 

37 (constant adj (comparative or comparison)).ti,ab,kf. 4113 

38 ((discourse* or discurs*) adj3 analys?s).ti,ab,kf. 2117 

39 (heidegger* or colaizzi* or spiegelberg* or merleau* or husserl* or foucault* or ricoeur or 

glaser*).ti,ab,kf. 

3553 

40 (van adj manen*).ti,ab,kf. 378 

41 (van adj kaam*).ti,ab,kf. 37 

42 (corbin* adj2 strauss*).ti,ab,kf. 298 

43 or/8-42 819489 

44 3 and 7 and 43 773 

45 limit 44 to (english language and yr="2009 -Current") 523 
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