
GRUNNLEGGENDE 

FARMAKOKINETIKK

og litt om

VANEDANNENDE

Avdeling for klinisk farmakologi

Roar Dyrkorn 

Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi

!

https://www.youtube.com/watch?v=XjOtGgxaX5g


Definisjoner

Farmakodynamikk
“ Hva legemidlet gjør med kroppen”

Farmakokinetikk
“ Hva kroppen gjør med legemidlet”



Fra Legemidler og bruken av dem, 
Nordeng og Spigset (red)



Farmakokinetikk
ADME

Absorpsjon
Opptak av legemiddel til blodet

Distribusjon
Fordeling av legemiddel fra blod til 
(og fra) vev/målorgan

Metabolisme
Omdannelse av legemiddel

Ekskresjon
Utskillelse gjennom nyrene og gallen
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Absorpsjon

Biologisk tilgjengelighet = F

F=1 , dvs 100 % absorpsjon

Avhengig av:

Passasje til ventrikkel

Omdanning i ventrikkel

Syrestabilitet

Transittid i tarm, eks diare

1.passasje effekt 



Distribusjonsfase

Distribusjonsvolum er et abstrakt volum

Det tilsynelatende distribusjonsvolum =Vd, er definert som det 
væskevolum som er påkrevd for å inneholde den totale 
legemiddelmengden  i kroppen i samme konsentrasjon som i 
plasma.

Plasmavolumet regnes til å være 3 l



D Dose

Cp Plasmakonsentrasjonen

Cp=
0,3 g/l

Cp= 
0,003 g/l

3 l

1 g

=Vd =

Vd = D = 1g   = 3 l
Cp   0,3 g/l

Vd = D = 1g     = 333 l
Cp   0,003g/l

metanol, etylenglykol, acetylsalisylsyre, litium og metformin. 



Metabolisme

Legemiddel

Mellomprodukt (aktivt/inaktivt)

Vannløselig produkt

Fase 1

Deaktivering/avgiftning

CYP-enzymer

Fase 2

Konjugering

UGT-enzymer
(Uridindifosfat-Glukuronosyl-Transferase)



Ekskresjon

Nyre:

utskillelse ved glomerulær filtrasjon og tubulær sekresjon, og 

via organiske anion og kation transportere

Galle:

En del fettløselige glukuroniderte legemidler, f.eks p-piller 

der etinyløstradiol utskilles 60 % i fæces og 40 % i urin



ABC transporters
P-glycoprotein  = ABCB1



Probenecid



Fra Legemidler og bruken av dem, Nordeng og Spigset (red)



Halveringstid (t ½) forts…

” Halveringstiden er den tiden det tar før 

konsentrasjonen av et legemiddel i blod er 

halvert ”

Hvert legemiddel har sin halveringstid     

(oppgitt som intervall).

Penicillin: t ½ = 30-60 minutter

Digitoxin: t ½ = 3-16 døgn

Digoxin: t ½ = 20-50 timer~ 1-2 døgn

Diazepam    t ½ = 20-72 timer~ 1-3 døgn

Morfin t ½ = 2-4 timer   



Eliminasjonen av legemidlet er proporsjonal 

med konsentrasjonen av legemidlet i blod.

Dette gjelder dersom omdanningen av 

legemidlet følger 1.ordens kinetikk 

Gjelder de fleste legemidlene.

Unntak:

Noen legemidler følger 0.ordens kinetikk.

Det omdannes da en bestemt mengde 

legemiddel pr. tidsenhet.

Halveringstid (t ½ ) forts…



Halveringstid (t ½) forts…

Etter 5  t ½ = Oppnådd distribusjonslikevekt

Oppstart av en ny legemiddeldosering

Endring av legemiddeldose

Ved oppnådd distribusjonslikevekt, vil mengden 
legemiddel som elimineres tilsvare mengden 
legemiddel som tilføres hvis doseringen skjer 
regelmessig.



Distribusjonslikevekt (Css)

Illustrert

Farmakologi

2.utg 2004

 

< 75 % 

Sannsynlig 

manglende 

effekt

> 110% 

Sannsynlig 

toksisk effekt

75-110% 

Sannsynlig 

effekt



Seponering av legemiddel

Illuustrert 

Farmakologi

2 utg 2004



Fenotype= haplotype + ikke genetiske faktorer

Bengtson

TDM 

2004



n = 1733 prøver av 829 pasienter (A. Reimers 2004)
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Antidepressiva 

(M.Reis 2003)

Dose Minimum

kons.

Maksimum

kons.

Sertralin  

( Zoloft ® )

100 mg 24 nmol/l 234 nmol/l

Paroxetin     

(Seroxate ®)

20 mg 15 nmol/l 558 nmol/l



BENSODIAZEPINER

Dette er bensodiazepin-skjelettet

Ved å bytte ut sidegrener med forskjellige 

andre kjemiske substanser får vi 

bensodiazepiner med forskjellig ”styrke” 

og virketid = T ½ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Benzodiazepine2.svg


Metabolisme

Diazepam – CYP2C19 – desmetyldiazepam –

CYP3A4 - oksazepam – glukuronideres og skilles ut 

i urinen

Nitrazepam og Flunitrazepam, – glukuronideres og 

skilles ut i urinen

Klonazepam og Alprazolam – CYP3A4 –

glukuronideres og skilles ut i urin



Benzodiazepiner og Z-hypnotika

Ekvipotens

Fra IS-2014



GABA-reseptoren

Benzodiazepinene og z-hypnotika har i praksis 
samme virkningsmekanisme i og med at de virker 
på GABA-reseptorene i hjernen.

GABA (gamma-aminosmørsyre) er et utbredt 
signalstoff i sentralnervesystemet som virker ved 
å hemme signaloverføringen mellom nevronene 
og gir en beroligende, angstdempende og 
søvndyssende/ sederende virkning.

Benzodiazepiner, z-hypnotika, barbiturater og 
alkohol har alle sine bindingssteder på GABA-
reseptoren og fører til at reseptoren slipper inn 
mer kloridioner. 

GABA er på en måte kroppens naturlige 
beroligende og søvninduserende middel. Den 
naturlige virkningen av GABA forsterkes av 
benzodiazepiner og lignende substanser (Brunton
LL et al, 2008).

https://sites.helsedirektoratet.no/sites/vanedannende-legemidler/om-veilederen/referanser




Betegnelsen opioider brukes om substanser som binder seg til 
opioidreseptorer i sentralnervesystemet og utøver sin virkning der. 

Binding til opioidreseptorer kan føre til en rekke virkninger hovedsakelig 

på sentralnervesystemet; de klinisk viktigste er analgesi, sedasjon, 

respirasjonshemming, hemming av hosterefleksen og nedsatt 

tarmperistaltikk. 

Videre har opioider euforiserende virkning, og risiko for skadelig bruk er 

godt dokumentert både gjennom klinisk erfaring og nevrobiologiske studier.

Langvarig bruk av opioider fører ofte til avhengighet og gir et klassisk 

abstinenssyndrom ved rask seponering. 

Et annet kjennetegn ved langvarig bruk er uttalt toleranseutvikling slik at 

dosen stadig må økes for å opprettholde samme effekt

OPIOIDER

Effekten av opioider er kun dokumentert for korttidsbruk. 
Krebs et al., JAMA 2018, Busse et al, JAMA 2018 



Heroin

6-MAM

Morfin

EtylmorfinKodein

K6G M3G M6G

Opioidmetabolismen

Oksykodon

OksymorfonEG



Opioidreceptor

Alle, δ, κ, og μ er          

G-proteinkoblede 

receptorer og hemmer 

adenylcyclase

Øker kalium efflux

Reduserer kalsium influx

Som hemmer neuronal

aktivitet



Fra 

Legemiddel

håndboka

Opioider



Opioider har mange negative effekter og langvarig bruk 
ved kroniske smerter som ikke skyldes kreft er ikke
dokumentert. Krebs et al., JAMA 2018

, 

Visste du at…

Okyskodon er sterkt opioid som er mer potent enn morfin?

I USA er legeforskrevet oksykodon en stor kilde til avhengighet og rusmisbruk?

35 % av de som er blitt avhengige av opioider i USA ble startet opp med en eller flere resepter fra lege?

Hos 75 % av heroinbrukerne startet misbruket med reseptbelagte legemidler?
Ashburn et al, JAMA 2018

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2718775








Blodprøvene skal tas:

Tidligst etter 5 x t ½ 

Medikamentfastende, 12-24 t etter siste dose

Opplysninger på rekvisisjon

Dato og klokkeslett for siste dose

Døgndose

Andre medikamenter

Dato og klokkeslett for når prøven ble tatt



Hvorfor serum-

konsentrasjons-

målinger?

Effekt

Forgiftninger

Legemiddel-

interaksjoner

Dokumentasjon

Kommunikasjon
Generere ny 

kunnskap

Non-

responder

Behandlings-

tilhørighet 

(compliance)

Bivirkninger



Rusmiddeltesting kort forklart ! Rusmiddeltesting Cannabis Rusmiddeltesting Alkohol

RUSMIDDEL

TESTING

Rusmiddeltesting samlet 

www.farmakologiportalen.no

https://www.youtube.com/watch?v=CokmJnCtW1k
https://www.youtube.com/watch?v=SIGrOARWQo4
https://www.youtube.com/watch?v=-dJlLgVO0zU
https://www.youtube.com/watch?v=-dJlLgVO0zU&index=2&list=PL4IpJxATOKMwbuakf0rirf854_3n2fOPT


PEth- den 

perfekte 

markøren?
• Direkte alkoholmarkør

 spesifikk

• Sensitiv metode

• Lang påvisningstid

• Svakhetet: dannes in-

vitro om det finnes

etanol i blodet

Med tillatelse fra Ragnhild Bergene Skråstad



23.05.2019 Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs 

Hospital

Til slutt et par ord om PEth analysen

Ikke igangsette alvorlige sanksjoner etter kun ett PEth svar!

Da er det viktig med oppdatert anamnese – og samtale om 

videre oppfølging!



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

SPØRSMÅL?


