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KAPITTEL: 1

Alternativer til vanedannende legemidler

Anbefaling

Før oppstart av et vanedannende legemiddel bør lege i
samarbeid med pasient vurdere alternativer til vanedannende
legemidler og eventuelt forsøke disse først.

Lege bør ha kunnskap om og oppmerksomhet på andre behandlingsalternativer ved søvnvansker,
langvarige angst- og smertetilstander, særlig når den akutte tilstanden forventes å kunne bli langvarige.
Det bør være mestringsorientert oppfølging ved hjelp av eksempelvis motiverende intervju, kognitiv
adferdsterapi eller fysikalsk behandling. I tillegg kan legemidler som ikke er vanedannende vurderes.

Ved høyt symptomtrykk kan avtaler om oppfølging de nærmeste ukene eller månedene skape
forutsigbarhet og trygghet for pasient og på den måten dempe symptomene.

Indikasjoner for vanedannende legemidler er

Opioider – akutte smerter
Benzodiazepiner – kortvarig symptombehandling av søvnvansker og angst
Benzodiazepinlignende hypnotika – forbigående og kortvarig symptombehandling av
søvnvansker hos voksne

Andre relevante anbefalinger

Oppstart
Benzodiazepiner og -lignende 
Opioider ved akutte smerter

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Ved søvnvansker, Se Nasjonal kompetansetjeneste for søvnlidelser
Ved angsttilstander, se (ønsker innspill)
Ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom, også de som er under kontroll eller
ferdigbehandlet, se (ønsker innspill) 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Det finnes dokumenterte alternativer som kan vurderes og velges fremfor behandling
med vanedannende legemidler (Uptodate, 2020).

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart/ved-oppstart-av-et-vanedannende-legemiddel-bor-lege-ordinere-i-samarbeid-med-pasient-vurdere-alternativer-til-og-forventet-nytte-risiko-av-behandlingen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/benzodiazepiner-og-lignende
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/akutte-smerter/ved-sterke-akutte-smertetilstander-kan-opioider-vaere-indisert
http://www.sovno.no
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KAPITTEL: 2

Oppstart med vanedannende legemidler

Anbefaling

Lege bør på indikasjon ordinere kun ett vanedannende
legemiddel og ved behov avtale ny konsultasjon innen en til to
uker.

Indikasjon

Opioider – akutte smerter
Benzodiazepiner – kortvarig symptombehandling av søvnvansker og angst
Benzodiazepinlignende hypnotika – forbigående og kortvarig symptombehandling av
søvnvansker hos voksne

Vanedannende legemidler bør brukes for tilstander/symptomer med antatt begrenset varighet, det vil si
mindre enn to til fire uker. Risiko for iatrogent avhengighetssyndrom er mindre gjeldende på slik akutt
indikasjon. 

Ved oppstart av behandling med et vanedannende legemiddel når tilstanden forventes å kunne bli
varig, krever det tettere oppfølging av pasient og helhetlige vurderinger med hensyn til blant annet
behandlingsalternativer.

Ved oppstart av behandling med et vanedannende legemiddel bør pasienten være fysisk tilstede. 

Lege bør i samarbeid med pasient:

Informere om og vurdere forventet nytte/risiko, inkludert risiko for vanedanning og
avhengighetssyndrom 
Opplyse om helsekrav til førerkort
Ordinere kun ett vanedannende legemiddel. Lege bør ikke kombinere flere benzodiazepiner 
og/eller -lignende og/eller opioider. Heller ikke flere forskjellige formuleringer av opioider på en
gang 
Tilby og eventuelt avtale ny time med pasient om en til to uker ved sannsynlighet for at
symptomer vil vedvare  

Andre relevante anbefalinger

Alternativer til vanedannende legemidler
Videreføring
Overgang fra spesialisthelsetjenesten
Benzodiazepiner- og lignende 
Opioider ved ,   akutte smerter postoperativt
Barn og ungdom,   Eldre

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/alternativer-til-vanedannende-legemidler/for-oppstart-av-et-vanedannende-legemiddel-bor-lege-i-samarbeid-med-pasient-vurdere-alternativer-til-vanedannende-legemidler-og-eventuelt-forsoke-disse-forst
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/overgang-fra-spesialisthelsetjeneste-til-fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/benzodiazepiner-og-lignende
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/akutte-smerter/ved-sterke-akutte-smertetilstander-kan-opioider-vaere-indisert
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/postoperative-sterke-smerter/pasienter-med-svaert-sterke-smerter-etter-store-operasjoner-og-alvorlige-skader-skal-behandles-med-opioider.behandlingen-bor-begrenses-til-det-nodvendige-antall-tabletter-og-det-avtales-med-pasient-om-a-kontakte-sin-fastlege-hvis-det-fortsatt-er-smerter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/barn-og-ungdom
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/eldre
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Informer pasient fra oppstart om at fornyelser av resepter skjer ved personlig oppmøte både for
å sikre god forutsigbar klinisk kontakt og på grunn av risiko for iatrogent avhengighetssyndrom
og usikker nytte av legemidlene over tid
Tilbud om oppfølging kan i seg selv være av terapeutisk nytte
Tilvenning av vanedannende legemidler skjer allerede etter to til fire uker

Oversikt over legemidler i bruk

Sjekk reseptformidler og kjernejournal for gyldige og historiske resepter
Rydd i reseptformidleren for ugyldige resepter
Apotek er pliktig å utlevere det antallet tabletter som er rekvirert. Det vil si at det også kan
rekvireres færre tabletter enn minstepakning
Ved tidsnød under konsultasjon, avtal eventuelt en snarlig time slik at tiltakene kan
gjennomføres

Benzodiazepiner og -lignende ved søvnvansker

Informer og vurder nytte / risiko, se informasjonsark som også kan gis pasient [i arbeid]
Opplys om helsekrav til førerkort, se Førerkortveileder kapitel 14.1
Ordiner kun ett benzodiazepin eller -lignende, se oversikt [i arbeid]

Benzodiazepiner ved angsttilstander

Informer og vurder nytte / risiko, se informasjonsark som også kan gis pasient [i arbeid]
Opplys om helsekrav til førerkort, se Førerkortveileder kapitel 14.1
Ordiner kun ett benzodiazepin, se oversikt  [i arbeid]

Opioider ved akutte smerter 

Informer og vurder nytte / risiko, se informasjonsark som også kan gis pasient [i arbeid]
Opplys om helsekrav til førerkort, se Førerkortveileder kapitel 14.1
Ordiner kun ett opioid, se oversikt [i arbeid] 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Fysisk tilstede. Det er spesielt viktig at pasient og lege møtes fysisk ofte når tilstanden har antatt lang
varighet. Dette for å sikre en godt klinisk forankret medisinsk vurdering av pasientens behov, tilstand,
samt uønskede legemiddelbivirkninger og risiko for vanedanning. Pasienten vil ofte være i en krevende
livssituasjon og også derfor ha nytte av tett oppfølging, jf- .Helsepersonelloven § 4

Opplysningsplikt. Lege har opplysningsplikt om helsekrav til førerkort jf. .Førerkortforskrift

Samtidig bruk av vanedannende legemidler øker risiko for utvikling av avhengighetssyndrom (Mellbye
). Benzodiazepiner og -lignende har i hovedsak samme virkningsmekanisme [A, 2012 Norsk

]. Det er derfor som regel ikke behov for å bruke flere enn ett benzodiazepin og/ellerlegemiddelhåndbok
-lignende samtidig. Benzodiazepiner, -lignende, og opioider virker dempende på sentralnervesystemet [

].Norsk legemiddelhåndbok

Ved langvarige angsttilstander bør ikke benzodiazepiner brukes i behandling såfremt det ikke foreligger
særskilt indikasjon ( ).NICE, 2014

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22946822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22946822
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.1/Benzodiazepiner
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.1/Benzodiazepiner
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.1/Benzodiazepiner
https://www.nice.org.uk/guidance/qs53/chapter/Quality-statement-3-Pharmacological-treatment
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Kliniske indikasjoner. Indikasjon for benzodiazepiner og -lignende ved søvnvansker
er sammenhengende behandling opptil to til fire uker ( ).Legemiddelsøk, SLV

Opioider er et alternativ å forsøke hos enkelte når annen behandling er forsøkt først hos pasienter med
langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom (Sundhedsstyrelsen, 2018).

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryN05C&fATC;Mar;Mid;Avr;gen;&pane0
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KAPITTEL: 3

Videre behandling med vanedannende
legemidler

Anbefaling

Før videreføring av behandling med vanedannende legemidler
utover to til fire uker bør lege i samarbeid med pasient vurdere
fortsatt indikasjon.

Dersom pasient som fikk vanedannende legemiddel for en akutt hendelse tar kontakt for videre
behandling, har avtale om oppfølging eller den akutte indikasjonen er i ferd med å bli varig, bør
pasienten og lege møtes fysisk eller ha videokonsultasjon. Lege bør i samarbeid med pasient: 

Vurdere fortsatt indikasjon
Vurdere alternativer 
Vurdere forventet nytte og risiko, inkludert risiko for vanedanning og avhengighetssyndrom
Eventuelt avslutte behandlingen eller vurdere intermitterende bruk som alternativ

Andre relevante anbefalinger

Alternativer til vanedannende legemidler

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Forventet nytte og risiko, informasjon om

benzodiazepiner - og lignende (under arbeid)
opioider,(under arbeid)

Avslutning

Benzodazepin og -lignende brukt i terapeutiske doser og i to uker eller mindre avsluttes uten
nedtrapping
Opioider som har vært brukt døgnkontinuerlig i to til fire uker avsluttes ved nedtrapping over 2 til
4 dager for å unngå abstinensreaksjoner. 
Avslutning etter langvarig, tilvendt bruk, se Avslutning og nedtrapping

Intermitterende bruk

Tilvenning av vanedannende legemidler skjer allerede etter to til fire uker
Intermitterende bruk er et alternativ ved videre bruk med begrenset tilvenningsfare for eksempel
1 tablett 1 til 3 ganger per uke

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/alternativer-til-vanedannende-legemidler/for-oppstart-av-et-vanedannende-legemiddel-bor-lege-i-samarbeid-med-pasient-vurdere-alternativer-til-vanedannende-legemidler-og-eventuelt-forsoke-disse-forst
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
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Sammendrag

Kliniske indikasjoner for bruk av vanedannende legemidler jf. krav om forsvarlighet i 
. Helsepersonelloven § 4

Anbefaling

Ved videreføring av behandling med vanedannende legemidler
over fire uker bør lege i samarbeid med pasient utarbeide en
behandlingsplan.

Behandlingsplanen bør tilpasses omfanget av sykdomstilstand og forventet behandlingsvarighet. Den
bør utformes som en avtale med pasient.

Behandlingsplanen bør ta utgangspunkt i:

Indikasjon og behandlingsmål
Beskrivelse av undersøkelser
Navn på behandlingsansvarlig lege og andre med ansvar
Forventet behandlingsvarighet
Tidspunkter for vurderinger og kontroller med innhold
Tidspunkt for seponering og beskrivelse av nedtrapping
Når og i hvilke tilfeller nye vurderinger i spesialisthelsetjeneste er nødvendig
Tidspunkt for oppfølging og revisjon av planen
Tiltak dersom planen fravikes  

Eksempler på tiltak:

Ved mindre enkeltstående avvik; mer veiledning, nøyere oppfølging med
eventuelt rusmiddelanalyser
Ved alvorligere avvik og vedvarende potensielt skadelig bruk bør nedtrapping og avslutning av
behandlingen vurderes i samråd med pasienten 

Andre relevante anbefalinger

Avslutning og nedtrapping
Overgang fra spesialisthelsetjenesten til fastlege
Benzodiazepiner og -lignende
Opioider  ,  ,  , akutte smerter postoperativt langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom
langvarige smerter når kreftsykdom er ferdigbehandlet eller under kontroll

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Behandlingsplan

Behandlingsplan mal [under arbeid]
Det er viktig at planen er lett å finne i journalen og at det dokumenteres at pasienten har
godkjent avtalen
Kopi av avtalen sendes med pasienten. Det er fortsatt mange pasienter som ikke har tilgang til
egen journal

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/overgang-fra-spesialisthelsetjeneste-til-fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/benzodiazepiner-og-lignende
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/akutte-smerter/ved-sterke-akutte-smertetilstander-kan-opioider-vaere-indisert
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/postoperative-sterke-smerter/pasienter-med-svaert-sterke-smerter-etter-store-operasjoner-og-alvorlige-skader-skal-behandles-med-opioider.behandlingen-bor-begrenses-til-det-nodvendige-antall-tabletter-og-det-avtales-med-pasient-om-a-kontakte-sin-fastlege-hvis-det-fortsatt-er-smerter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/sterke-smerter-ved-aktiv-kreftsykdom/pasienter-med-sterke-smerter-som-skyldes-aktiv-og-progredierende-kreftsykdom-skal-behandles-med-opioider-i-henhold-til-verdens-helseorganisasjons-smertetrapp.behandlingen-bor-avsluttes-hvis-kreftsykdommen-er-under-kontroll-eller-er-ferdigbehandlet
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Benzodiazepiner og -lignende ved søvnvansker

Informer og vurder nytte / risiko, se informasjonsark som også kan gis pasient [i arbeid]
Opplys om helsekrav til førerkort, se Førerkortveileder kapitel 14.1
Ordiner kun ett benzodiazepin og -lignende 

Benzodiazepiner ved angsttilstander

Informer og vurder nytte / risiko, se informasjonsark som også kan gis pasient [i arbeid]
Opplys om helsekrav til førerkort, se Førerkortveileder kapitel 14.1
Ordiner kun ett benzodiazepin

Opioider ved langvarige smerter som ikke skyldes aktiv kreftsykdom

Informer og vurder nytte / risiko, se informasjonsark som også kan gis pasient [i arbeid]
Opplys om helsekrav til førerkort, se Førerkortveileder kapitel 14.1
Ordiner kun ett opioid og en formulering. Opioider. Se Tabell[under arbeid]

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Behandlingsplan

En plan for behandling med vanedannende legemidler bidrar til forsvarlig helsehjelp, jf.
. Helsepersonelloven § 4

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
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KAPITTEL: 4

Iatrogent avhengighetssyndrom

Anbefaling

Ved tegn på iatrogent avhengighetssyndrom bør fastlege ha lav
terskel for å rådføre seg med spesialisthelsetjenesten.

Ved tegn som høye økende doser og (eller bruk av flere vanedannende legemidler, tyder på at pasient
kan være i ferd med å utvikle eller har utviklet avhengighetssyndrom. Fastlege og pasient bør skape en
felles forståelse av at avhengighet er en del av problemstillingen. Bruker pasient i tillegg andre
vanedannende legemidler og rusmidler som er skaffet på annen måte enn hos lege blir situasjonen
uoversiktelig. Fastlege bør  utover å foreta grundige vurderinger ha lav terskel for å rådføre seg med
annen fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt.

Det er viktig at pasient i slike situasjoner ikke opplever seg mistenkeliggjort og avvist, men blir møtt
med forståelse for at det dreier seg om   avhengighetssyndrom. Nedtrapping og eventuelliatrogent
avslutning ved uttalt iatrogent avhengighetssyndrom bør ofte foregå i institusjon.
  
Samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern, tverrfaglig smerteklinikk
eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling) bør etableres ved behov. Møtet, det være seg fysisk, per
video eller per telefon med deltakelse av fastlege, relevante spesialister fra spesialisthelsetjenesten og
pasient er nyttig. Vurderingen med hensyn til slike problemstillinger byr på vanskelige dilemmaer.
 

Andre relevante anbefalinger

Avslutning og nedtrapping
Opioider, henvisning - spesialisthelsetjenesten
Nasjonal faglig retningslinje for LAR (under revisjon)

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Eksempler på tegn med behov for grundigere vurderinger er ved:

Langvarig, jevnlig bruk av vanedannende legemidler
Hyppige doseøkninger av vanedannende legemidler
Inntak av større mengder vanedannende legemiddel enn planlagt
Ensidig fokus på vanedannende legemidler i konsultasjonen
Fortsatt bruk av vanedannende legemidler til tross for manglende effekt
Gjentatte tap av resepter og behov for ekstrakvoter

Vurder om:  

Det foreligger allerede  (F10-F19 eller  (F10-F19)Skadelig bruk Avhengighetsyndrom
Hvilken sykdomstilstand har pasient
Krevende og/eller ustabile psykososiale forhold
Disposisjon for avhengighetssyndrom

https://sml.snl.no/iatrogen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/etter-henvisning-til-spesialisthelsetjenesten
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2596289
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2596289
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Pågående samtidig bruk av benzodiazepiner, -lignende og opioider
Pågående eller tidligere alkohol- og/eller rusmiiddellproblem
Avhengighetsproblemer i slekt og/eller miljø

Lanvarig instabilitet i symptomer og funksjon

Kilder for 

Verktøy for screening for skadelig bruk, avhengighet osv, Se ROP
Abstinensreaksjoner og benzodiazepinavhengighet, se Norsk legemiddelhåndbok
Utfordringer ved bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika til voksne og eldre, Se Tidlig innsats

 

Toleranse

Benzodiazepiner og -lignende 

Toleranse oppstår i løpet av få uker, gjerne først for den søvngivende virkningen og senere for
de angstdempende. Usikkert om det oppstår full toleranse for den angstdempende virkningen, i
så fall i løpet av 3-4 måneder
Det utvikles i mindre grad toleranse for kognitive og psykomotoriske funksjoner ved langtidsbruk.
Disse kan henge igjen i relativt lang tid etter avslutning

Opioider

Toleranseutvikling av opioider viser seg ofte som forkortet virkningsvarighet sammenlignet med
tidligere og vil beskrives som forverret smerte og behov for større doser. Fysisk avhengighet
oppstår etter to til fire uker med døgnkontinuerlig behandling med opioider

 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

jf. .Helsepersonelloven § 4

https://rop.no/snakkomrus/kartleggingsverktoy/
https://www.legemiddelhandboka.no/T5.3.3.2/Abstinensreaksjoner_og_benzodiazepinavhengighet
http://tidliginnsats.forebygging.no/Artikler--Kronikker/Utfordringer-ved-bruk-av-benzodiazepiner-og-z-hypnotika-til-voksne-og-eldre/
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
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KAPITTEL: 5

Avslutning og nedtrapping langvarig, fast bruk

Anbefaling

Ved langvarig, fast behandling med vanedannende legemidler
hvor det ikke foreligger klar indikasjon bør nedtrapping
vurderes.

Lege bør i samråd med pasient iverksette avslutning av langvarig behandling med vanedannende
legemidler hvor det ikke foreligger klar indikasjon i henhold til behandlingsplan. Avslutningen bør skje
ved langsom nedtrapping. Dette gjelder behandling med vanedannende legemidler som har vart
sammenhengende over to til fire uker. I situasjoner der pasients motivasjon er god bør nedtrapping og
avslutning skje i samarbeid mellom pasient og fastlege. I mer kompliserte situasjoner kan
spesialisthelsetjenesten rådspørres eller henvises til for samarbeid.

Indikasjon for å vurdere avslutning, nedtrapping:

Langvarig daglig bruk
Manglende, uavklart indikasjon
Ved gjentatte doseøkninger
Tegn på skadelig bruk eller avhengighet

Ved avslutning og nedtrapping, bør lege:

Sammen med pasient bruke tilstrekkelig tid på å etablere felles forståelse av problemet
Sammen med pasient arbeide med motivasjon
Sikre medvirkning, tett oppfølging og støtte under nedtrapping
Ved uklarhet om indikasjon eller behov for forsterket behandling for avhengighetstilstand,
vurdere henvisning til spesialisthelsetjenesten
I tilfeller lege ikke klarer å skape allianse med pasient, vurdere samarbeid med annet relevant
helsepersonell 
I tilfeller hvor avslutning ikke er mulig stabilisere bruken på lavest mulige dosering
Dokumentere årsakene hvis avslutning eller nedtrapping ikke lykkes

Andre relevante anbefalinger

Behandlingsplan
Langvarige smerter som ikke skyldes aktiv og progrierende kreftsykdom

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Motivasjon

Etabler motivasjon og relasjon med pasient, les mer om motiverende intervju

Gjennomføring:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing/ved-videreforing-av-behandling-med-vanedannende-legemidler-over-fire-uker-bor-lege-i-samarbeid-med-pasient-utarbeide-en-behandlingsplan
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

Opparbeid tillitsfull relasjon med enighet om målet
Kartlegg all bruk av vanedannende legemidler nøye, også om pasient har sidebruk utenom
rekvirerte legemidler
Stabiliser forbruket. Ta legemidler til faste klokkeslett fordelt mest mulig likt gjennom døgnet
Gi færrest mulig typer vanedannende legemidler under nedtrapping
Lag en realistisk plan for nedtrapping sammen med pasient. Se maler [lenke]
Aldri trapp opp dosen ved problemer, bruk heller lengre tid på noen dosenivå
Tilby regelmessig konsultasjon minst hver 2. uke og eventuell støtte fra hjemmesykepleier i form
av samtaler og utdeling av legemidler i begrensede doser
Gi tilbud om støttebehandling for å mestre smerte-, angst- og søvnproblemer
Avtal henteordninger med egnet interval, fra en gang daglig til månedlig

Informer pasient om forventede seponerings- og abstinensreaksjoner at:

Intensitet og forekomst av symptomer varierer mellom pasienter, dose, varighet, hvor raskt
nedtrappingen skjer
Følgende symptomer kan ses: angst og -anfall, søvnvansker og forstyrrelser, tremor, svetting,
dårlig konsentrasjonsevne, kvalme, oppkast, vekttap, hurtig puls, hodepine, muskelsmerter og
-stivhet (listen er ikke uttømmende)
Flere av symptomene over er legemiddelinduserte og kan forveksles med grunntilstand
Les mer i Norsk legemiddelhåndbok
Skriftlig informasjon til pasienter [under arbeid]

Verktøy for praktisk nedtrapping

Benzodiazepiner - nedtrappingstabell [under arbeid]
Opioider – nedtrappngstabell [under arbeid] 
Brevmaler til pasient om nedtrapping [under arbeid]

Bistand fra spesialisthelsetjeneste

I flere av helseforetakene i spesialisthelsetjenesten er det etablert forpliktende samarbeid
mellom fastleger, de tverrfaglige smerteklinikkene og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Brå seponering eller for rask nedtrapping av langvarig bruk av vanedannende legemidler kan gi
alvorlige abstinensreaksjoner. Gradvis nedtrapping gir bedre resultat og er mindre risikofylt enn å
seponere brått ved langvarig, daglig bruk av vanedannende legemidler ( ).Dalsbø T, 2010

https://www.legemiddelhandboka.no/G27.6/Ulike_seponeringsreaksjoner
https://www.fhi.no/publ/2010/sakte-men-sikker-avslutning-av-benzodiazepiner--/
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KAPITTEL: 6

Eldre

Anbefaling

Lege bør vurdere indikasjon for vanedannende legemidler nøye
hos eldre.

Indikasjonen for vanedannende legemidler bør vurderes nøye hos eldre. Lege bør være oppmerksom
på:

At eldre er mer utsatte for bivirkninger og legemiddelrelaterte problemer enn yngre
Endret farmakokinetikk og -dynamikk, samt større problemer ved samtidig bruk
av vanedannende legemidler og alkohol

Når pasienten ofte skifter omsorgsnivå, spesielt hos eldre, skal behandlende lege sikre god
informasjonsflyt til neste behandlingsansvarlig.

Andre relevante anbefalinger

Oppstart, , Videreføring Avslutning og nedtrapping
Multidose
Benzodiazepiner og -lignende 
Opioider ved , , postoperativt aktiv og progredierende kreftsykdom langvarige smerter som ikke
skyldes kreftsykdom

Benzodiazepiner og -lignende ved demens 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Benzodazepiner og lignende 

Bruk benzodiazepiner og -lignende med kortere virketid og lavere doser enn til yngre
Ved intermitterende bruk, vurder  å øke antallet behandlingsfrie dager før ny dose med hensyn
til farmakokinetikk og -dynamikk 
Viktige bivirkninger er kognitive bivirkninger, delir og økt fallrisiko. Samtidig bruk av flere
vanedannende legemidler og i kombinasjon med andre psykotrope legemidler og alkohol øker
risiko for fall ytterligere
Vær oppmerksom på paradoksale reaksjoner
Les mer om a)   b)  c)   i benzodiazepiner benzodiazepinlignende eldre og legemidler Norsk
legemiddelhåndbok

Opioider

Start med lav dose opioid, trapp opp svært langsomt og vurdere virkningen av legemidlet da
eldre ofte har redusert nyrefunksjon. Dette gjelder i særskilt grad morfin
Bruk lengevirkende opioider ved jevne smerter, mens tabletter med opioider er alternativ ved
aktivitetsutløste smerter

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/eldre/vanedannende-legemidler-som-intermitterende-eller-kortvarig-behandling-bor-ikke-gis-i-multidose
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/benzodiazepiner-og-lignende
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/postoperative-sterke-smerter/pasienter-med-svaert-sterke-smerter-etter-store-operasjoner-og-alvorlige-skader-skal-behandles-med-opioider.behandlingen-bor-begrenses-til-det-nodvendige-antall-tabletter-og-det-avtales-med-pasient-om-a-kontakte-sin-fastlege-hvis-det-fortsatt-er-smerter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/sterke-smerter-ved-aktiv-kreftsykdom/pasienter-med-sterke-smerter-som-skyldes-aktiv-og-progredierende-kreftsykdom-skal-behandles-med-opioider-i-henhold-til-verdens-helseorganisasjons-smertetrapp.behandlingen-bor-avsluttes-hvis-kreftsykdommen-er-under-kontroll-eller-er-ferdigbehandlet
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/demens/legemidler-mot-atferdsmessige-og-psykologiske-symptomer-ved-demens-apsd
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.1/Benzodiazepiner
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.2/Benzodiazepinlignende_hypnotika
https://www.legemiddelhandboka.no/G10/Eldre_og_legemidler
https://www.legemiddelhandboka.no/
https://www.legemiddelhandboka.no/
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Bruk grunnbehandling med ikke-opioid smertestillende 
Viktige bivirkninger er kognitive bivirkninger, delir og økt fallrisiko. Samtidig bruk av flere
vanedannende legemidler og i kombinasjon med andre psykotrope legemidler og alkohol øker
risiko for fall ytterligere
Opioid-utløst obstipasjon kan ofte være ekstra vanskelig hos eldre på grunn av liten aktivitet og
dehydrering
Les mer om a)  b)  i opioidanalgetika eldre og legemidler Norsk legemiddelhåndbok

Andre tiltak

Behandling av smerter, angst og uro hos eldre er ofte en faglig utfordring der, også pleie- og
miljøpersonell har en viktig rolle. Flere somatiske tilstander kan være årsak til søvnløshet, uro og
forvirring. Riktig diagnostikk er derfor viktig

Innleggelse i institusjon er en god anledning å trappe ned vanedannende legemidler. Samtidig er
imidlertid flere pasienter i livets sluttfase, og da er tiden ikke inne for streng nedtrapping. Se
Nasjonale faglige råd om livets sluttfase

Praktiske verktøy

Oversikt over og ekvipotens for benzodiazepiner og -lignende (under arbeid)
Oversikt over og ekvipotens for opioider (under arbeid)
Kartlegg bruk av alkohol og eventuelt illegale rusmidler, Se ROP
Test kognitiv funksjon; MMS, se Helsebiblioteket

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Kroppens distribusjon og nedbrytning av legemidler endres med alderen, med økt fettfase og dermed
større distribusjonsvolum for fettløselige legemidler. Dette sammen med redusert nyrefunksjon,
forlenget virkning og opphopning av aktive metabolitter gjør at eldre er mer sårbare for bivirkninger enn
det yngre er. Særlig påvirkes eldres kognitive funksjoner og motorikk, noe som kan gi økt risiko for fall (

).Norsk legemiddelhåndbok

 

Anbefaling

Vanedannende legemidler som intermitterende eller kortvarig
behandling bør ikke gis i multidose.

Vanedannende legemidler som intermitterende eller kortvarig behandling bør ikke gis i multidose. Dette
gjelder især benzodiazepiner og -lignende ved søvn- og angsttilstander.

Opioider ved akutte eller intermitterende smerter bør heller ikke gis i multidose. Ved annen indikasjon
for lengevarende bruk av opioider bør det foretas en individuell vurdering om multidose er egnet for
administrasjon av legemidlene.

https://www.legemiddelhandboka.no/L20.1.2/Opioidanalgetika
https://www.legemiddelhandboka.no/G10/Eldre_og_legemidler
https://www.legemiddelhandboka.no/
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lindrende-behandling-i-livets-sluttfase/symptomlindrende-legemiddelbehandling-i-livets-sluttfase-generelle-rad
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/lindrende-behandling-i-livets-sluttfase/symptomlindrende-legemiddelbehandling-i-livets-sluttfase-generelle-rad
https://rop.no/snakkomrus/kartleggingsverktoy/
https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/skaringsverktoy/mmse-nr
https://www.legemiddelhandboka.no/G10/Eldre_og_legemidler
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Andre relevante anbefalinger

Eldre
Oppstart, , Videreføring Avslutning og nedtrapping
Benzodiazepiner og lignende 
Opioider ved , , postoperativt aktiv og progedierende kreftsykdom langvarige smerter som ikke
skyldes kreftsykdom

Nasjonale faglige råd for multidose

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

 

Gi benzodiazepiner, -lignende, og opioider som endoser ved siden av multidose

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Varighet av behandling, se begrunnelse i anbefaling om oppstart. Behandlingen er kortvarig eller
intermitterende.Slik behandling er ikke forsvarlig å gi i multidose, jf Helse- og omsorgstjenesteloven §

.4-1

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/eldre/lege-bor-vurdere-indikasjon-for-vanedannende-legemidler-hos-eldre-noye
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/benzodiazepiner-og-lignende
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/postoperative-sterke-smerter/pasienter-med-svaert-sterke-smerter-etter-store-operasjoner-og-alvorlige-skader-skal-behandles-med-opioider.behandlingen-bor-begrenses-til-det-nodvendige-antall-tabletter-og-det-avtales-med-pasient-om-a-kontakte-sin-fastlege-hvis-det-fortsatt-er-smerter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/sterke-smerter-ved-aktiv-kreftsykdom/pasienter-med-sterke-smerter-som-skyldes-aktiv-og-progredierende-kreftsykdom-skal-behandles-med-opioider-i-henhold-til-verdens-helseorganisasjons-smertetrapp.behandlingen-bor-avsluttes-hvis-kreftsykdommen-er-under-kontroll-eller-er-ferdigbehandlet
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/multidose
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/�4-1
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/�4-1
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KAPITTEL: 7

Barn og ungdom

Anbefaling

Det bør være lege i spesialisthelsetjenesten som iverksetter
behandling med vanedannende legemidler til barn og ungdom.

Generell tilbakeholdenhet anbefales ved ordinering av vanedannende legemidler til barn og ungdom,
alternativer bør benyttes.

Iverksetting av behandling med vanedannende legemidler til barn og ungdom bør skje i
spesialisthelsetjenesten. Unntakene er ved akutte tilfeller, for eksempel benzodiazepiner til akutt
krampebehandling og opioider i smertebehandling på klar indikasjon. Fastleger kan videreføre
behandling som er startet opp i spesialisthelsetjenesten dersom det er indikasjon for det.

Samtykke

Foreldre eller pårørende skal informeres og samtykke til behandlingen hvis barnet er under 16 år. For
personer over 16 år er det i utgangspunktet ikke adgang til å informere foreldrene. Dette vil i tilfelle
kreve samtykke fra den det gjelder.

Relevante andre anbefalinger

Alternativer til vanedannende legemidler  
Oppstart,
Videreføring,
Avslutning og nedtrapping

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Cochrane-gruppens systematiske oversiktsartikkel og meta-analyse på randomiserte kontrollerte
studier med legemidler i behandling av angstlidelser hos barn og ungdom fra 2010 fant ikke grunnlag
for å anbefale rutinebruk av benzodiazepiner fordi det er utilstrekkelige effektdata fra kontrollerte studier
som kan veie opp de mulige negative konsekvensene ved bruk ( ). Ordinering børIpser JC et al, 2009
derfor foregå i spesialisthelsetjenesten, jf. Helsepersonelloven § 4

Samtykke

Informasjonsplikt jf. .Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/alternativer-til-vanedannende-legemidler
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19588367
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/�4-3
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KAPITTEL: 8

Benzodiazepiner og -lignende

Anbefaling

Sammenhengende behandling av søvnvansker med
benzodiazepiner og -lignende bør kun vare i inntil to uker,
maksimalt fire uker.

Behandling med benzodiazepiner og -lignende for søvnlidelser bør være så kort som mulig og vanligvis
inntil to uker, maksimalt fire uker. Intermitterende bruk gir mindre risiko for tilvenning og kan være et
alternativ. 

Ved langvarige angsttilstander bør ikke benzodiazepiner brukes i behandling såfremt det ikke foreligger
særskilt indikasjon. Ved situasjonsbetingede angsttilstander kan pasienter ha behov for kortvarig fast
eller intermitterende behandling med benzodiazepiner.

Andre relevante anbefalinger

Oppstart
Videreføring
Avslutning og nedtrapping

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Oversikt over benzodiazepiner og -lignende og ekvipotenstabell, [under arbeid]
Om benzodiazepiner og   i Norsk legemiddelhåndbok benzodiazepinlignende hypnotika

Intermitterende bruk av

Benzodiazepinlignende hypnotika hver annen kveld. Ved oppvåkning om natten, vent til neste
kveld før neste inntak. Dette tilsvarer 25-30 tabletter (minstepakning) hver annen måned.
Benzodiazepiner hver dag eller annen hver dag i inntil 14 dager før pause til at legemidlet er
metabolisert og ute av kroppen. Beregn 4-5 halveringstider.

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Indikasjon ved angstlidelser ( ).NICE, 2014
Indikasjon ved søvnlidelser iht preparatomtaler ( ).Legemiddelsøk ATC: N05C, SLV

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.1/Benzodiazepiner
https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/L5.1.2
https://www.nice.org.uk/guidance/qs53/chapter/Quality-statement-3-Pharmacological-treatment
https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryN05C&fATC;Mar;Mid;Avr;gen;&pane0
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KAPITTEL: 9

Opioider

KAPITTEL: 9.1

Akutte smerter

Anbefaling

Ved sterke akutte smertetilstander kan opioider være indisert.

Behandlingsmålet ved sterke akutte smerter er smertelindring.

Dersom pasienten etter to uker fremdeles har behov for smertelindring med opioider bør legen
vurdere om:

smertetilstanden kan være spesielt langtrukket
pasienten er i ferd med eller har utviklet problematisk opioidbruk 

Selv etter store operasjoner og skader, vil inflammasjonen avta betydelig etter én uke eller to, og
ved fortsatte smerter, som ikke er uvanlig, kan lege som oftest slutte å ordinere opioider og fortsette
behandlingen med paracetamol og / eller et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAIDs).

Hvis de sterke smertene vedvarer, skal lege foreta en grundigere vurdering om:

smertene skyldes forsinket vevstilheling, smertefulle komplikasjoner eller lignende
det er et begynnende avhengighetssyndrom  

Andre relevante anbefalinger

Oppstart
Videreføring
Avslutning og nedtrapping

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Oversikt over opioider, (under arbeid)
Opioider bare til kvelden kan ære et godt alternativ da mange pasienter takler smerte bedre
om dagen

 

 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
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Vurdering

Fordeler og ulemper

Indikasjoner, opioider ( )Legemiddelsøk, SLV

KAPITTEL: 9.2

Postoperative, sterke smerter

Anbefaling

Pasienter med svært sterke smerter etter store operasjoner og
alvorlige skader skal behandles med opioider. Behandlingen
bør begrenses til det nødvendige antall tabletter og det avtales
med pasient om å kontakte sin fastlege hvis det fortsatt er
smerter.

Behandlingsmålet med postoperativ behandling med opioider er smertelindring.

Varighet av behandlingen bør begrenses til det som er nødvendig. Hva som er nødvendig bør
vurderes individuelt, og i samråd med pasient. For å tilpasse behandlingen til den enkelte kan det
være nødvendig å rekvirere færre tabletter enn minste tilgjengelige pakningsstørrelse.

Hvis pasient som med fortsatt har smerter etter operasjon tar kontakt med fastlegen og det fortsatt
er indikasjon for smertestillende legemidler bør behandlingen i hovedsak være med andre
smertestillende legemidler enn opioider.

Helseforetakene bør ha eller utarbeide prosedyrer for oppfølging av pasienter med svært sterke
smerter etter store operasjoner og alvorlige skader. Disse bør inneholde legemiddelvalg, doser,
behandlingsvarighet og eventuell oppfølging hos fastlege.

Andre relevante anbefalinger

Overgang fra spesialisthelsetjeneste til fastlege
Fastlegens ansvar
Oppstart,
Videreføring
Avslutning og nedtrapping

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Helsekrav til førerkort,   Førerkortveileder kapitel 14.1
Valg av opioider, se oversikt (under arbeid)

 

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryN02AA
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/overgang-fra-spesialisthelsetjeneste-til-fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
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Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Opioider har indikasjon sterke, akutte smerter (SLV,  ). I en del tilfeller harLegemddelsøk N02AA
pasienter store smerter etter operasjoner fordi de ikke har fått tilstrekkelig smertelindring med
opioider. 

Faglig konsensus rundt nødvendig antall tabletter vanedannende legemidler ved utskrivelse er
begrunnet i anbefaling om .overgang fra spesialisthelsetjeneste til fastlege

 

KAPITTEL: 9.3

Sterke smerter ved aktiv kreftsykdom

Anbefaling

Pasienter med sterke smerter som skyldes aktiv og
progredierende kreftsykdom skal behandles med opioider i
henhold til Verdens helseorganisasjons smertetrapp.
Behandlingen bør avsluttes hvis kreftsykdommen er under
kontroll eller er ferdigbehandlet.

Når pasientens kreftsykdom er under kontroll eller ferdigbehandlet skal behandlingen med opioider
trappes ned og avsluttes.

Pasienter kan fortsatt ha smerter og/eller bruke opioider etter kreftsykdom. Det kan være smerter på
grunn av behandlingen eller smerter av uklar årsak. Sterke, langvarige smerter som følge av
strålebehandling, cytostatika eller operasjon er ofte neuropatiske. Hvis pasientene har fortsatte
smerter etter kreftbehandling bør behandlingsansvarlig lege vurdere andre analgetika enn opioider.

Hvis det vurderes å fortsette med opioider etter at kreftsykdommen er under kontroll eller
ferdigbehandlet bør samme prinsipper gjelde som for andre pasienter med langvarige smerter som
ikke skyldes kreftsykdom.

Andre relevante anbefalinger

Langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom
Ved problematisk bruk eller høye doser av opioider
Videreføring
Avslutning og nedtrapping

 

https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchqueryN02AA&fHan;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane0
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/overgang-fra-spesialisthelsetjeneste-til-fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/etter-henvisning-til-spesialisthelsetjenesten/spesialisthelsetjenesten-skal-ha-ansvaret-for-behandling-av-pasienter-som-bruker-over-100-mg-morfinekvivalenter-oralt-per-dogn-for-langvarige-smerter-som-ikke-skyldes-kreftsykdom
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
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Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Verdens helseorganisasjons smertetrapp for kreftrelaterte smerter
Ved behov for nedtrapping, kalkulator. (lenke)
Helsekrav til førerkort,   Førerkortveileder kapitel 14.1
Valg av opioider, se oversikt (under arbeid)

 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Ved sterke smerter som skyldes aktiv og progredierende kreft er opioider det mest virksomme
smertestillende middelet ( )Verdens helseorganisasjons smertetrapp for kreftrelaterte smerter

Pasienter som er ferdigbehandlet for sin kreftsykdom er like utsatt for å utvikle avhengighet av
opioider som andre pasienter med langvarige smerter ( ).Fredheim OA, 2019

 

KAPITTEL: 9.4

Langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom

Anbefaling

Pasienter med langvarige smerter som ikke skyldes
kreftsykdom bør kun unntaksvis behandles med opioider.

Behandlingsmål ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom er i hovedsak
funksjonsbedring og livskvalitet. Dette gjelder også fortsatte smerter når kreftsykdom er under
kontroll eller ferdigbehandlet.

Andre tilnærminger enn behandling med opioider bør tilbys til pasienter med langvarige smerter
som ikke skyldes aktiv og progredierende kreftsykdom. Dette gjelder også episoder og forverring av
smerter ved kroniske sykdomstilstander som for eksempel ryggsmerter og migrene, der risiko for å
utvikle avhengighetssyndrom er stor. 

Unntaksvis ved langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom, som for eksempel sterke smerter
ved artrose eller nerveskade, kan opioider være indisert og forsøkes etter at alternativer er forsøkt.
Forsøket bør bero på en individuell vurdering av pasients samlede tilstand. Laveste effektive dose
bør brukes. Et opioid bør brukes av gangen. Når behandlingen går fra akutt til mer vedvarende
tilstand skal en skriftlig behandlingsplan utformet som avtale med pasienten foreligge.

Hvis pasient angir sterke smerter til tross for at dosen er økt til 65 mg orale morfinekvivalenter
(OMEQ) per døgn i løpet av tre måneder bør lege vurdere nedtrapping og avslutning av
behandling. 

https://www.legemiddelhandboka.no/T21.1.1.2/Medikamentell_behandling_-_WHO_smertetrapp
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://www.legemiddelhandboka.no/T21.1.1.2/Medikamentell_behandling_-_WHO_smertetrapp
https://tidsskriftet.no/2019/09/kronikk/smertebehandling-ved-kronisk-kreftsykdom
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Hvis lege etter samråd med pasient likevel beslutter å trappe opioiddosen videre opp og pasienten
angir sterke smerter ved 100 mg OMEQ per døgn bør lege søke hjelp fra en tverrfaglig
smerteklinikk. Den tverrfaglige smerteklinikken bør etablert ha forpliktende samarbeid med
tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).

Andre relevante anbefalinger

Oppstart,
Videreføring,
Avslutning og nedtrapping

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Alternativer - Henvise til Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser
(under arbeidl)
Skriftlig informasjon om opioider (under arbeid)
Avtale om opioidbruk (under arbeid)
WHOs smertetrapp gjelder kreftsykdom.
Begrepet "gjennombruddssmerter" brukes kun ved kreftsmerter
Informer pasient om at smertetopper går over og at disse ikke behandles med opioider. 
Døgndose 65 mg morfinekvivalenter tilsvarer 40 mg oksykodon (4 tabletter/døgn, 400 mg
tramadol (8 tabletter/døgn), 500 mg kodein (16 tabletter/døgn), se tabell (under arbeid)
I påvente av henvist time i spesialisthelsetjeneste, stabiliser forbruket av opioider. 
KUPP-kampanje

Refusjon

Ved fortsatt indikasjon for behandling med opioider utover den akutte tilstanden kan det søkes
individuell refusjon via HELFO (-71).   er  Vilkår for stønaden

At søker ved doser over 100 OMEQ arbeider ved tverrfaglig smerteklinikk
At faren for avhengighet er vurdert som underordnet medlemmets behov for behandling
At det foreligger en plan for behandlingen 
At smerteanalyse er utført når søknaden gjelder langvarige, sterke smerter
At det foreligger en klar indikasjon

 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Denne veilederen er ikke en behandlingsretningslinje, men angir god praksis for behandling med
langvarige sterke smerter som ikke skyldes kreftsykdom. Sundhedsstyrelsen har i nasjonale kliniske
retningslinje for opioidbehandling ved langvarige non-maligne smerter gjennomgått relevant
forskningsdokumentasjon for behandling med opioider ved langvarige sterke smerter som ikke
skyldes kreftsykdom. De konkluderer med at opioider kan være aktuelt å forsøke hos enkelte når
annen behandling er forsøkt først ( ).Sundhedsstyrelsen, 2018

Forskningsdokumentasjon viser ingen dose-respons-sammenheng mellom effekt av behandling
med opioider for verken smerter eller fysisk funksjon hos pasienter med langvarige smerter som
ikke skyldes kreftsykdom. Det ses en doseavhengig økning av risiko for ikke-dødelige og dødelige
doser av opioider. Risiko for ikke-dødelige overdoser ved doser under og over 100 mg OMEQ er

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://legemidler.no/wp-content/uploads/2019/09/KUPP-opioider-sidedelt-med-innstikk.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-14-legemidler-naeringsmidler-og-medisinsk-forbruksmateriell
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-opioidbehandling-af-kroniske-non-maligne-smerter
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hhv 0,7% til 1,8%. Risiko for dødelige overdoser ved doser under og over 100 mg OMEQ er hhv.
0,18% til 0,23% . Det er vurdert å innføre dosegrenser på 65 mg og 100Sundhedsstyrelsen, 2018)
mg OMEQ for henholdsvis revurdere behandling og henvise til spesialisthelsetjeneste.

 

KAPITTEL: 9.5

Etter henvisning til spesialisthelsetjenesten

Anbefaling

Spesialisthelsetjenesten skal ha ansvaret for behandling av
pasienter som bruker over 100 mg morfinekvivalenter oralt per
døgn for langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom.

Tverrfaglige smerteklinikker bør i samarbeid med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
avklare hovedindikasjon og vurdere videre behandling hos pasienter med langvarige smerter som
ikke skyldes kreftsykdom OG 100 mg OMEQ eller mer OG/ELLER Avhengighetssyndrom. Dette
gjelder også når kreftsykdom er ferdig behandlet eller under kontroll.

Hvis hovedindikasjonen er langvarige smerter bør behandlingen nedtrappes i tverrfaglig
smerteklinikk.

Hvis hovedindikasjon er avhengighetsyndrom skal TSB overta behandlingsansvaret.

Bruk av substitusjonslegemidler utenfor LAR. For enkelte pasienter som har fått svært
høye doser med opioider for sin langvarige smertetilstand og som ikke fyller kriteriene for
avhengighetssyndrom kan det være aktuelt å bruke substitusjonslegemidler som ledd i kortvarig,
klart definert og tverrfaglig nedtrappingsplan i spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket skal
finansiere denne behandlingen.

Andre relevante anbefalinger

Langvarige smerter som ikke skyldes kreftsykdom
Oppstart, , Videreføring Avslutning og nedtrapping
Overgang fra spesialisthelsetjeneste til fastlege
Fastleges ansvar

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Forpliktende samarbeid mellom tverrfaglige smerteklinikker og TSB er etablert eller under
etablering ved de fleste helseforetakene.

Refusjon

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/nkr-opioidbehandling-af-kroniske-non-maligne-smerter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider/for-oppstart-av-opioidbehandling/pasienter-som-har-langvarige-smerter-etter-vellykket-kreftbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/overgang-fra-spesialisthelsetjeneste-til-fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/fastlege


Side 25/37

Ved fortsatt indikasjon for behandling med opioider utover den akutte tilstanden kan det søkes
individuell refusjon via HELFO (-71). Vilkår for stønaden er  

At søker ved doser over 100 OMEQ arbeide ved tverrfaglig smerteklinikk
At faren for avhengighet er vurdert som underordnet medlemmets behov for behandling
At det foreligger en plan for behandlingen 
At smerteanalyse er utført når søknaden gjelder langvarige, sterke smerter
At det foreligger en klar indikasjon

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Et samarbeid mellom leger ved tverrfaglige smerteklinikker og TSB vil sikre medisinske utredning og
vurdering av pasientenes smerte- og rus/avhengighets-problematikk som grunnlag for videre
forsvarlig behandling jf. , .Spesialithelsetjenesteloven §2-2 Helsepersonelloven § 4

Rekvireringsretten for bruk av substitusjonslegemidler til denne begrensede gruppen utenfor LAR er
hjemlet i Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1b tredje ledd, bokstav

.d. andre punkt

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/�2-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455/�2-1
https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455/�2-1
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KAPITTEL: 10

Roller og ansvar

KAPITTEL: 10.1

Fastlege

Anbefaling

Fastlegen skal ha hovedansvaret for å ordinere og rekvirere
vanedannende legemidler til sine listepasienter utenfor
institusjon.

Hvis forskjellige leger og/eller behandlingssteder behandler samme pasient med vanedannende
legemidler samtidig, bør fastlegen avtale hvem som ordinerer hvilke vanedannende legemidler på
resept.

Hvis annen lege enn fastlegen ordinerer vanedannende legemidler på resept, er denne lege
ansvarlig for behandlingen og nødvendig samarbeid med fastlegen. Denne skal kjenne til den
sentrale rollen fastlegen har. Pasienten informeres om at nødvendig kommunikasjon med fastlegen
vil finne sted.

Virksomheter som helseforetak, legevakt, sykehjem eller lignende skal ha rutiner som sikrer
nødvendig samarbeid med fastlegen om behandling med vanedannende legemidler og sikre at
opplysningsplikten overholdes. 

I følgende tilfeller bør lege  med vanedannende legemidler, vurdere om fortsatt behandling se
,, vil være i tråd med krav til forsvarlig helsehjelp. Listen er ikkeanbefaling om Videreføring

uttømmende.

Pasient ønsker ikke at helsepersonell utveksler informasjon
Pasient vil ikke møte personlig til konsultasjon
Pasient vil at annen lege enn fastlegen rekvirerer vanedannende legemidler
Ved bekymring om feil bruk
Pasienten gir vanedannende legemidler videre til tredje person 

Ved fastlegens planlagte fravær bør fastlegen avtale med pasient om reseptfornyelser
på vanedannende legemidler i aktuelle periode. Flerlegekontor skal ha interne prosedyrer for
ordinering og rekvirering i behandlingsansvarlig leges fravær.

Pasienter utenfor fastlegeordningen er det viktig at rekvirering fremgår i reseptformidleren og i
kjernejournal. 

Øvrige plikter

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
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Dokumentasjonsplikt, se praktisk informasjon
Opplysningsplikt om krav til førerkort
Opplysningsplikt barnevern

Andre relevante anbefalinger

Oppstart, , Videreføring Avslutning og nedtrapping

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Journaldokumentasjon besvarer samlet sett:

Hva er indikasjon for behandling og begrunnelse for valg av behandling?
Hva var resultatet av ikke-medikamentelle tiltak (ved resept nr. 1) eller forsøk med
ikke-vanedannende legemiddel?
Hva er planlagt behandlingsvarighet?
Er det aktuelt å gjøre nytt forsøk med andre behandlingstiltak eller forsøk med
ikke-vanedannende legemiddel før ev. forlenging av legemiddelbehandling?
Hva er grunnen til at fornying av resept eventuelt ikke skjer ved konsultasjon?
Hva viste oppslag i reseptformidleren?
Hvor mye har pasienten brukt siste 30 dager, og har forbruket økt?
Er det gjennomført seponeringsforsøk i løpet av siste 12 måneder, eventuelt når?
Er det bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner?
Er helsekrav til førerkort, yrke osv. vurdert?

For kvalitetsforbedring

Kompetanseheving, se emnekurs hos Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rus- og
psykiske lidelse
Bruk egne journaldata for forbedring av praksis. se Senter for kvalitet i legekontor
Kommuneoverlege i Molde har utarbeidet en rekke verktøy
Ivar Skeies sjekkliste

 

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Fastlege skal koordinere legemiddelbehandlingen til innbyggerne på listen jf forskrift om
.fastlegeordning i kommunene § 25

Rutiner for fastlegens fravær  ).Legemiddelhåndteringsforskrift § 4

Vanedannende legemidler i veilederen er definert i ). Videre kan disseLegemiddelforskriften § 7-3
legemidlene gi kognitive bivirkninger, fall og trafikkfare ( , Legemiddelhåndboka Førerkortforskriften

) .Vedlegg 1 §36

Det er vurdert som nødvendig at fastlege har hovedansvaret for behandling med vanedannende
legemidler utenfor institusjon.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
http://vanedannende.helsekompetanse.no/
http://vanedannende.helsekompetanse.no/
https://www.skilnet.no/
https://sites.google.com/view/kommuneoverlegen-i-molde/start/vanedannende-legemidler/hjelpeverkt�y-og-annet-nyttig?authuser0
https://www.utposten.no/asset/2005/2005-07-36-38.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-842/�25
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-842/�25
https://lovdata.no/forskrift/2008-04-03-320/�4
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1839/�7-3
https://www.legemiddelhandboka.no/L5.1.1/Benzodiazepiner
https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/�36
https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/�36
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KAPITTEL: 10.2

Overgang fra spesialisthelsetjeneste til fastlege

Anbefaling

Når pasient overføres fra spesialisthelsetjenesten til fastlege
skal legen kun ordinere det antall tabletter vanedannende
legemidler på resept som er nødvendig og tilstrekkelig frem til
fornyet vurdering hos fastlege.

Ved overføring fra spesialisthelsetjeneste skal epikrise om behandling av vanedannende legemidler
sendes fastlege.

Resept bør ikke fornyes av lege i spesialisthelsetjenesten etter utskrivning.

Helseforetakene bør ha eller utarbeide prosedyrer for hva som anses nødvendig antall tabletter med
vanedannende legemidler ved utskriving fra spesialisthelsetjenesten.

Andre relevante anbefalinger

Fastleges ansvar
Oppstart, , Videreføring Avslutning og nedtrapping
Postoperative, sterke smerter

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Råd ved ordinering av vanedannende legemidler:

Sjekk reseptformidler og kjernejournal over gyldige og historiske resepter
Rydd i gyldige resepter i reseptformidleren
Apotek er pliktig å utlevere det antallet tabletter som er rekvirert. Det vil si at det kan
rekvireres færre tabletter enn en hel pakning
Opplys om helsekrav til førerkort, se Førerkortveileder kapitel 14.1

Epikrise inneholder:

Begrunnelse for behandling med vanedannende legemidler
Behandling som er gitt og forventet varighet
Eventuell plan for avslutning og videre behandling

Pasient informeres om:

Forventet varighet av behandling
Hvem som skal kontaktes ved behov for videre oppfølging.
At fastlege kontaktes hvis det oppleves behov for mer vanedannende legemidler etter avtalt
behandlingslutt
For flere krav i pasientinformasjonen,  se anbefaling om oppstart

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/videreforing
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/avslutning-og-nedtrapping-langvarig-fast-bruk
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/opioider/postoperative-sterke-smerter/pasienter-med-svaert-sterke-smerter-etter-store-operasjoner-og-alvorlige-skader-skal-behandles-med-opioider.behandlingen-bor-begrenses-til-det-nodvendige-antall-tabletter-og-det-avtales-med-pasient-om-a-kontakte-sin-fastlege-hvis-det-fortsatt-er-smerter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/oppstart
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Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Se Begrunnelse i anbefalingen  .Fastlegens ansvar

Spesialisthelsetjenesten plikter å samarbeide og informere fastlegen når det er nødvendig for å gi
forsvarlig helsehjelp, jfr. , Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd Spesialisthelsetjenesten §§

,  .2-2 6-3

KAPITTEL: 10.3

Legevakt

Anbefaling

Legevaktslege bør ved akutt sykdom eller skade dele ut eller
ordinere på resept minste antall nødvendige tabletter
vanedannende legemidler.

Ved akutt skade eller sykdom, kan behandling med benzodiazepiner og lignende, eller
opioidanalgetika være nødvendig.

For pasienter under langvarig behandling med vanedannende legemidler bør legevaktslege
unntaksvis videreføre denne, eksempelvis hvis fastlege ikke er tilgjengelig ved reseptfornyelse og
det er risiko for alvorlige abstinensreaksjoner.

Legevaktslege bør i begge tilfeller gi eller ordinere minste antall nødvendige tabletter på resept frem
til pasienten kan kontakte sin fastlege.

Legevaktslege bør informere:

Pasient om at fastlegen får melding om type og antall tabletter
Fastlege eller annen behandlende lege om pasienthenvendelsen og om iverksatt  behandling

Virksomheten bør ha rutiner for ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler på resept i
legevakt. Rutinene skal være kjent for alle som arbeider hos legevakten.

Relevante andre anbefalinger

Fastleges ansvar

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Råd ved ordinering av vanedannende legemidler

Sjekk reseptformidler og kjernejournal for gyldige og historiske resepter

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/fastlege
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/�2-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/�2-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/�6-3
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/fastlege
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Apotek er pliktig å utlevere det antallet tabletter som er rekvirert. Det vil si at det kan
rekvireres færre tabletter enn en hel pakning
Opplys om helsekrav til førerkort og bruk av legemiddel, Førerkortveileder kapitel 14.1

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Fastlegens hovedansvar er begrunnet i Anbefaling 1.1 [Lenke]. Legevakt behandler i hovedsak
akuttmedisinske problemstillinger og har ofte begrenset kunnskap og tilgang til helseopplysninger
om pasienten. Legevaktslegen har informasjonsplikt til fastlege og eventuell annen
behandlingsansvarlig lege i henhold til helsepersonelloven ,  og .§§ 4 25 45

KAPITTEL: 10.4

Kommune

Anbefaling

Kommunen skal tilrettelegge for at virksomheter og fastleger
har systemer for forsvarlig ordinering av vanedannende
legemidler.

Der det utvikles samarbeidsavtaler mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste bør
samarbeid om behandling med vanedannende legemidler være tema. Det samme gjelder der
praksiskonsulentordning (PKO) er etablert.

Andre relevante anbefalinger

Fastleges ansvar
Legevakt
Overgang fra spesialisthelsetjeneste til fastlege
Eldre 

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Molde Kommune har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt på vanedannende
legemidler

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Lov om kommunehelse- og omsorgstjenester § 4-1, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
, helse- og omsorgstjenesten § 6 Forskrift om legemiddelhåndtering § 4

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/midler-alkohol-rusmidler-og-legemidler-som-kan-pavirke-kjoreevnen-35-37-helsekrav-til-forerkort/legemidler-helsekrav-til-forerkort
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�25
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�45
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/legevakt
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/roller-og-ansvar/overgang-fra-spesialisthelsetjeneste-til-fastlege
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler-horingsutkast/eldre
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/�4-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-10-28-1250/�6
https://lovdata.no/forskrift/2016-10-28-1250/�6
https://lovdata.no/forskrift/2008-04-03-320/�4
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KAPITTEL: 10.5

Pasientens medansvar

Anbefaling

Pasient har medansvar for trygg og god bruk og håndtering av
vanedannende legemidler.

Pasienter kan bidra til riktig bruk og håndtering av vanedannende legemidler ved å:

Følge bruksanvisningen
Være klar over mulige farmakokinetiske og -dynamiske interaksjoner med andre legemidler
og alkohol
Ikke forandre dosering  eller avslutte behandling uten å diskutere med lege først
Ikke bruke andre personers vanedannende legemidler eller gi sine vanedannende legemidler
til andre
Oppbevare vanedannende legemidler trygt og utilgjengelig for andre
Levere inn overskudd av legemidler til apoteket om det er tabletter igjen etter behandling
Ikke kjøre bil under påvirkning av vanedannende legemidler
Betrakte vanedannende legemidler som verdisaker som ikke blir erstattet dersom de blir
stjålet, mistes eller går tapt på annet vis

Pasienter som er helsepersonell har meldingsplikt til egen arbeidsgiver om bruk.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Mer skriftlig informasjon om . vanedannende legemidler på Helsenorge.no

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Behandlingsansvarlig lege og annet helsepersonell har et ansvar for å informere og veilede om
forsvarlig bruk og håndtering av vanedannende legemidler, jf.  Behov forHelsepersonelloven § 4.
informasjon og veiledning vil blant annet bero på pasienten, sykdomstilstand, type vanedannende
legemiddel, varighet og rekvirerte mengder. Pasienten har et medansvar for å bruke og håndtere
vanedannende legemidler på en trygg og god måte.

Meldeplikt, jf. Helsepersonelloven § 8 annet ledd.

KAPITTEL: 10.6

Ordinering til eget bruk, familie eller nære relasjoner

Anbefaling

https://helsenorge.no/legemidler/vanedannende-medisiner-rad-om-bruk-og-nedtrapping
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
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Leger bør ikke ordinere vanedannende legemidler til eget
bruk, sin familie eller andre i nær relasjon til en selv.

Kravet til objektiv vurdering tilsier at helsepersonell bør søke helsehjelp hos andre når
helsepersonellet opplever egen helsesvikt eller behandlingsbehov.

Hvis lege finner at ordinering av vanedannende legemidler til eget bruk, sin familie eller andre i nær
relasjon til en selv unntaksvis er nødvendig, bør minste nødvendige antall tabletter ordineres og
rekvireres, frem til at fastlege kan overta ansvaret. Ordinering av legemidler omfattes av
dokumentasjonsplikten. Det er viktig at helsepersonell etablerer nødvendig kontakt med sin
fastlege.

Praktisk – slik kan anbefalingen følges

Forespørsler fra familie og andre nærstående kan avvises ved at det er frarådet av
myndighetene
Apotek er pliktig å utlevere det antallet tabletter som er rekvirert. Det vil si at det kan
rekvireres færre tabletter enn en hel pakning

Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på

Sammendrag

Private relasjoner til en pasient kan innebære fare for at legen ikke har den nødvendige
objektiviteten til å foreta en forsvarlig behandling, jf.  Dette gjelder ogsåHelsepersonelloven § 4.
ordinering av vanedannende legemidler til seg selv.  beskriverHelsepersonelloven § 8
helsepersonells plikt til avholdenhet, og plikt til å melde fra til arbeidsgiver dersom slike legemidler
inntas.

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�8
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KAPITTEL: 11

Begreper og definisjoner
Abstinenstilstand
En gruppe symptomer med ulik  sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av
inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet. Abstinenstilstandens start og forløp er
tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert.
Kramper kan inngå blant abstinenssymptomene. ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som
skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Avhengighetssyndrom 
En tilstand av fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener der bruken av en substans eller en klasse
av substanser får mye høyere prioritet for en person enn annen atferd som tidligere var av stor verdi. Et sentralt
beskrivende kjennetegn ved tilstanden er ønsket (ofte sterk, noen ganger overveldende) om å ta psykoaktive
stoffer (som kan eller ikke kan ha vært medisinsk foreskrevet), alkohol eller tobakk.

Diagnosen er knyttet til at man oppfyller minimum tre av seks kriterier:

et sterkt ønske om eller følelse av tvang til å innta substansen
problemer med å kontrollere bruk, mengde og tidspunkt
abstinensproblemer
toleranseutvikling
økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser som følge av bruken
at den økende bruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på negative konsekvenser.
ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Ordinering
Ordinering er beslutning tatt av helsepersonell, med rekvireringsrett til pasient, om iverksettelse, videreføring
eller endring av individuell behandling med legemiddel, jf. .forskrift om legemiddelhåndtering § 3 bokstav g
Ordinering skal dokumenteres i samsvar med .pasientjournalforskriften

Rekvirering
Rekvirering er muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemiddel på resept eller rekvisisjon jf. forskrift om

. Begrepet dekker også utfylling av bestillingenrekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 1-3 bokstav e
i henhold til krav i samme forskrift.

Skadelig bruk
Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av
hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (for eksempel episoder
med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum). ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og
atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Toleranse
Ved jevnlig bruk av vanedannende legemidler kan brukeren oppleve at effekten avtar når legemidlet tas i
uendret dose over tid, eller at lege må øke dose for å få samme effekt.

https://lovdata.no/forskrift/2008-04-03-320/�3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168
https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455/�1-3
https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455/�1-3
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Vanedannende legemidler
Dette er legemidler som kan gi a) rusopplevelse eller eufori og b) avhengighet. Slike legemidler er vanligvis
plassert i reseptgruppe A og B av Legemiddelverket. Bestemmelsene er gitt i legemiddelforskriftens § 7-3. I
veilederen omtales benzodiazepiner, benzodiazepinlignende hypnotika og opioider. 
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KAPITTEL: 12

Om veilederen
Bakgrunn
Vanedannende legemidler som benzodiazepiner, benzodiazepinlignende hypnotika og opioider brukes i
behandlingen av pasienter med både somatiske lidelser, psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer og
avhengighet. Mange av disse pasientene har betydelig symptomtrykk. Brukt på indikasjon og anbefalt måte kan
disse være til stor nytte for pasientene. Imidlertid kan vanedannende legemidler brukt
utenfor anbefalingene føre til skadelig bruk, avhengighetssyndrom eller til ulovlige formål som bruk i
rusøyemed, da ofte i kombinasjon med andre rusmidler. De medisinske vurderinger rundt ordinering av
vanedannende legemidler kan derfor være vanskelige og preget av dilemmaer.

Denne veilederen erstatter Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet
(IS-2014) og Nasjonal veileder for bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter (IS-2077) som ble
utgitt i 2014.

Hensikt
Hensikten med veilederen er å bidra til forsvarlig ordinering av vanedannende legemidler på resept, samt
forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk eller iatrogent avhengighetssyndrom. 

Målgruppe

Leger som ordinerer vanedannende legemidler på resept
Annet helsepersonell, pasienter og befolkning

Avgrensninger
Veilederen gir ikke:

Generelle anbefalinger om behandling av for søvn-, angst- og smertelidelser
Anbefalinger til tannleger, da de representerer en svært liten del av rekvirering av vanedannende
legemidler.
Helsefaglige anbefalinger for avrusning, se Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og
vanedannende legemidler
Veiledning i meldeplikt og/eller taushetsplikt
Behandling av opioidavhengighet, se Nasjonal faglig retningslinje for LAR (under revisjon)

Prosess
Behov for anbefalinger og kunnskapsgrunnlag

Behovet for anbefalinger på området er forankret i dialog med målgruppe og eksterne fagpersoner  som
utarbeidet tidligere versjoner av veilederne. Det er enighet om at kunnskapsgrunnlaget i liten grad har endret
seg siden 2014.

Tall fra reseptregisteret viser en liten nedgang i andelen brukere som har hentet ut minst en resept på
benzodiazepin og -lignende ved søvnvansker fra 2014 til 2018. DDD/bruker i samme periode viser også en liten
nedgang. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler
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Totalforbruket av opioider er stabilt i samme periode, det er imidlertid en økning i bruk av tramadol og
oksykontin, samt mindre bruk av kombinasjonslegemiddel kodein og paracetamol. Hva dette skyldes og hvilke
konsekvenser det kan ha på sikt er usikkert. 

Utarbeidelse av utkast til ekstern høring

Arbeidet har vært prosjektorganisert med faglige innspill fra eksterne fagpersoner. 

Følgende har deltatt i prosjektgruppen:

Børge Myrlund Larsen, avdeling retningslinjer og fagutvikling, prosjektleder og kontaktperson:
borge.larsen@helsedir.no 
Knut Berglund, avdeling kommunale helse--og omsorgstjenester
Stine Margrethe Jacobsen, avdeling spesialisthelsetjenester
Christian Ohldieck, avdeling psykisk helse og rus

Videre arbeid

Helsedirektoratet vil basert på høringsinnspill bearbeide utkastet til et ferdig produkt.
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