Hva trenger de som har blitt
avhengige av A og B-preparater?

Svein Skjøtskift, overlege
Avd. for rusmedisin
Haukeland universitetssjukehus

Hypnotica og sedativa (inkl.
z-hypnotica)/antiepileptica
(bare clonazepam)
Anxiolytica (bare
benzodiazepiner)
100

Analgetica (bare opioider)
90

80

70

Midler ved
opioidavhengighet
Midler mot ADHD (bare
symptatikomimetika)

DDD/1000 ib./år

60

Pregabalin (gruppe B fra
1.6.18)

50

40

30

20

10

0

Totalt

Omsetning av legemidler i Norge
(gruppe A og B)
DDD per 1000 innbygger/år 1962 – 2017

Hvordan kjenner vi igjen
problematisk bruk?
•
•
•
•
•

Langvarig, daglig bruk (> 3 mndr)
Forsterkning av opprinnelige plager eller tilleggsplager
Hjemmeulykker, svekket balanse og motorisk funksjon
Svekket kognitiv funksjon – demens?
Uklar indikasjon: Søvnvansker, angst, smerter,
nedstemthet, svekket initiativ og energi, livsproblemer
• Samtidig bruk av rusmidler, mistanke om videresalg
• Sterk skepsis mot nedtrapping og seponering, evt
press for å få økt dose
Totalt 17 lysark
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«Stepped care»
• Informasjon til alle pasienter og pårørende,
nedtrapping på egenhånd, støtte fra pårørende
• Nedtrapping med støtte fra fastlege
• Nedtrapping med støtte fra fastlege og utdeling
via hjemmetjeneste
• Nedtrapping med støtte fra spesialistpoliklinikk
• Nedtrapping med intensiv behandling i
spesialistpoliklinikk
• Nedtrapping helt eller delvis i institusjon
Totalt 17 lysark

4

Det pedagogiske dilemma
• Pasienten opplever at medikamentet demper
symptomene, eller foretrekker å beholde et
rusmiddel
• Legen mener at medikamentet ikke virker lenger,
eller gjør symptomene verre
• Legen kan bli provosert av pasientens press
• Pasienten er påvirket av medikamentet, dessuten
redd, kanskje sint – oppfatter ikke hva legen
faktisk sier
• Legen synes synd på pasienten og føler seg
medansvarlig…ønsker ikke konflikt
Totalt 17 lysark
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Totalt 17 lysark
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Grunnleggende elementer
• En vellykket seponering forutsetter som oftest at
pasienten er motivert for å gjennomføre en
nedtrapping
• Informasjon om toleranse, abstinens, uønskede
effekter («bivirkninger») og annen risiko
• Informasjon om praktiske konsekvenser, f.eks for
helsekravene til førerkort – evt. melde
• Sympati og forståelse for den vanskelige situasjonen
pasienten har kommet i
• Normalisere vanlige psykiske reaksjoner på
livsproblem, søvnbehov

Totalt 17 lysark
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Videregående elementer
• Beskrive nedtrappingen, gi rom for individuell variasjon
og pasientmedvirkning
• Beskrive alternative mestringsmetoder som fysisk
aktivitet, søvnhygiene, trening av smertetoleranse og
oppmerksomhetstrening (mindfullness)
• Bruke elementer fra «motiverende samtale» - hva kan
være positivt med å være medikamentfri, hva er negativt
• Snakke med pårørende - søke støtte og utfordre
motstand
• Unngå, men ikke utelukke symptomdempende
legemidler
Totalt 17 lysark
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Forslag til begrunnelser for
nedtrapping – 1
•
•

•
•
•

«Tablettene har oftest svekket virkning etter lang tids
bruk, kanskje ikke virkning i det hele tatt…»
«Det du opplever som virkning kan være dempning av
abstinens (forklare abstinens)…»
«Det er sannsynlig at du ville klare deg vel så bra uten,
det er verdt et forsøk å prøve…»
«Langtidsbruk av vanedannende legemidler mot …. er
sannsynligvis dårlig behandling»
«Det er ikke tillatt å kjøre bil når du bruker denne typen
legemidler i slike doser…»

Totalt 17 lysark
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Forslag til begrunnelser for
nedtrapping – 2
• «Med en forsvarlig, langsom nedtrapping vil
kroppen venne seg til å klare seg uten
tablettene…»
• «Tablettene kan ha ubehagelige bivirkninger,
det kan til og med, i noen situasjoner, være
farlig for deg å bruke dem…»
• «Tablettene kan virke inn på andre medisiner du
bruker, uten at det er så lett å si hvordan. I
verste fall kan virkningen svekkes, og
bivirkningene forsterkes…»
Totalt 17 lysark
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Forslag til begrunnelser for
nedtrapping – 3
• «Det er godt mulig du ville hatt det bedre uten,
selv om det ikke er sikkert at du ville blitt
symptomfri…»
• «Symptomene du har kan tyde på at du har en
psykisk sykdom. Bivirkningene av tablettene
gjør det imidlertid vanskelig å finne ut om det er
slik. Symptomene kan gå over når du slutter
med medisinene…»
• «Tablettene kan også gjøre det vanskelig å
behandle en slik sykdom…»
Totalt 17 lysark
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Alternativ
Motivasjonsstøtte?
Totalt 17 lysark
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Utarbeide en nedtrappingsplan
Registrere og stabilisere forbruket
•
•
•
•

Flere medikamentkilder – åpenhet med fastlege?
Redusere antall medikamenter
Minst to uker stabil dose
Ta tablettene etter klokken, ikke etter behov

Sette opp en nedtrappingsplan
• Reduser med 20-25% av forrige dose pr uke (poliklinisk)
evt. pr.dag (institusjon)
• Raskere i starten, langsommere mot slutten
• Ved problemer; forlengelse av intervallet, ikke trapp opp
igjen til tidligere dose
• Bruk kalkulator for å regne ut ekvivalentdoser og
nedtrapping, evt. Nasjonal faglig veileder (IS-2014)
• Hold orden i regnskapet – avtal på forhånd konsekvenser
av brudd på avtalen Totalt 17 lysark
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Nedtrappingsplan for vanedannende legemidler
Navn: ____________________________ Fastlege/ senter: __________________ dato: ____
Til deg som skal trappe ned: Når du skal sette opp en nedtrappingsplan, er det en del viktige ting å huske på
1. Det bør settes opp 3 til 5 faste klokkeslett utover dagen der du skal ta tablettene. Dette er viktig, enten du
føler at du trenger dem akkurat da eller ikke. Du bør ikke ta tabletter mellom disse tidspunktene, dette kan
gjøre at mengden av legemiddel i blodet blir ujevn og kan utløse ubehag (abstinens). Ta tablettene etter
klokken, ikke etter behov.
2. Du bør i gjennomsnitt trappe ned med 20-25% av den forrige dose hver uke. Det er altså best å trappe
ned litt raskere (flere tabletter pr trinn) de første ukene og heller ta det litt mer langsomt mot slutten. Det bør
være minst mulig forskjell på dosene du tar gjennom dagen, dvs. like mange tabletter hver gang. Det er satt
opp et forslag i tabellen på neste side, men du kan være med på å justere den underveis
3. Du kan forlenge et nedtrappingstrinn, men du bør unngå å gå tilbake til tidligere doser. Du skal altså
unngå å trappe opp igjen når du først har klart å gå ned et trinn.
Husk: Det er ikke alle som får abstinensreaksjoner under nedtrapping. Hvis du likevel får det, vil det gå over.
Det kan hende at du fortsatt vil ha noe ubehag (angst, søvnproblem, smerte) når nedtrappingen er over, men
hensikten er at du skal få mindre plager enn du har nå. Du vil også komme ut av avhengigheten av
tablettene. Når du er ferdig med nedtrappingen, vil det fortsatt gå noe tid før kroppen har vent seg til å klare
seg uten medikamentene – som oftest 4-6 uker.
Har du spørsmål, kan du kontakte en av oss ved Avdeling for rusmedisin, Poliklinikken på telefon 5597 0100
Vennlig hilsen,
Linn-Heidi Lunde, psykologspesialist
Svein Skjøtskift, overlege

Totalt 17 lysark
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Gjennomføring av en nedtrappingsplan
– noen praktiske spørsmål
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor lang tid skal man bruke?
Er det forskjell på poliklinikk og institusjon?
Høy og lav dose? Langvarig eller kort brukstid?
Hva med pasientmedvirkning?
Hva med støttesamtaler?
Hva med kognitiv psykoterapi – «biter» det på?
Hva med medikamentell abstinensbehandling?
Vil pasientene noen gang kunne bruke opiater igjen?
Kan noen pasienter fortsette daglig bruk?

Totalt 17 lysark
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Hvis langvarig forskrivning – under
hvilke forutsetninger?
• Nedtrapping til seponering er gjennomført og har ført til
forverring
• Alternativ medisinsk behandling har ikke hatt effekt
• Det er ingen kontraindikasjoner som rusmiddelbruk
eller videresalg
• Pas. tar imot tilbud om alternativ mestring gjennom
psykososiale behandlingsmetoder
• Pas. er diskutert med en kollega/spesialist evt. henvist
• Forskrivningen skjer med regelmessige kontroller med
reevaluering av situasjonen og vurdering for ny
nedtrapping
• Slik behandling bør bare være svært sjeldne unntak…
Totalt 17 lysark

16

Totalt 17 lysark
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