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Opioidavhengighetssyndrom F11.2 

 Diagnostisering 

 Valg av behandling 

 Legemidler i substitusjonsbehandling 

 Valg av legemiddel 

 Oppstart med substitusjonsmedisin/ LAR 

 

 

 

 



Opioidavhengighetssyndrom - 

diagnostisering 

 

 Åpen intervju 

 Fysiologisk avhengighet ( toleranseutvikling, abstinenssymptomer) 

 Psykisk avhengighet ( trang, mistet kontroll, prioritering) 

 Semistrukturerte intervjuer 

 AUDIT/DUDIT 

 MINI-plus 

 Europ-ASI ( ikke diagnostisk verktøy, men nyttig for vurdering av behandlingsbehov) 

 

 

WHEN YOU CAN STOP, YOU DON`T WANT TO 

WHEN YOU WANT TO STOP, YOU CAN`T 



DSM-V / ICD-10 

Opioidavhengighetssyndrom 

 Regelmessig bruk siste mnd eller flere kortere perioder siste året 

 3 eller flere kriterier har inntruffet samtidig i løpet av siste året  

 Jo flere kriterier oppfylles, jo mer alvorlig grad av avhengighetslidelse 

 

 



DSM-IV Opioidavhengighetssyndrom 

 7 spørsmål om avhengighet: 

 

 Har du forsøkt å redusere eller avslutte bruken? 

 Har du mistet kontroll over bruken? 

 Bruker du mye tid for å bruke rusmiddelet, skaffe det eller komme deg etter 
virkningene? 

 Nedprioriterer du andre ting? 

 Har du fått problemer på grunn av bruken? ( Rettvesenet, familien, vennene, 
helseskader) 

 

 Bruker du mer får å oppnå den sammen effekten som tidligere? 

 Blir du abstinent når du reduserer/avslutter bruken av rusmiddelet? 

 

 



Opioidavhengighet – iatrogen 

avhengighet 

 Medikamentavhengighet/ iatrogen opioidavhengighet 

 Inklusjon i legemiddelassistert rehabilitering 

 

 Klinisk erfaring: 

 Pasienter rapporterer økt livskvalitet 

 Stabilisering på opioider med lang halveringstid 

 Vanlig med samtidig bruk av benzodiazepiner 

 Enkelte trenger fortsatt smertebehandling: samarbeid med Smerteklinikken, 

behandling med mindre doser av opioider flere ganger om dagen, behandling med 

andre smertestillende 



Principles of Addiction Medicine 

C A Cavacuiti 2011 



Principles of Addiction Medicine, C A Cavacuiti 2011 

 



Valg av behandling for 

opioidavhengighet 

 Ikke-substitusjonsbasert behandling 

 Med/uten hjelp av antagonister ( naltrekson) 

 Substitusjonsbehandling  

 LAR 

 Utenfor LAR 

 



Valg av behandling ved 

opioidavhengighet 

”Selv om avgiftning synes å virke mindre effektivt enn substitusjonsbehandling som 
behandling av opioidavhengighet, anbefales det likevel av Verdens helseorganisasjon 
(2009) som et alternativ for motiverte klienter som søker behandling. ” 

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk –Årsrapport 2012 

 

 

 

“In fact, fewer than 10% of people with drug addiction (alcohol dependence/opioid 
dependence) will have continuous abstinence following treatment when followed long 
term (Vaillant G. E. What can long-term follow-up teach us about relapse and 
prevention of relapse in addiction? Br J Addict 1988; 83: 1147–57.)” 

 

Doug Sellmann, Addiction 2009 

 



Valg av behandling ved 

opioidavhengighet 

 Behandling av opioidavhengighet med substitusjonslegemidler har vist 

bedre overlevelse, reduserte helseskader samt bedret 

livskvalitet enn psykososiale tiltak alene. 

 

 (Kornør H, Bjørndal A, WelleStrand G. Medikamentell behandling av o

piatavhengighet. 

Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2006. Rapport fra

 Kunnskapssenteret) 



Valg av behandling ved 

opioidavhengighet 

 Substitusjonsbehandling er ikke førstevalget ved behandling av 

opioidavhengighet i Norge med mindre det etter den 

faglige vurderingen anses som det mest egnede og forsvarlige behandlingsalte

rnativet 

 Legemidlene er sterkt avhengighetsskapende 

 Legemidlene kan ha langtidsbivirkninger som foreløpig ikke er kjente 

 

 «Til tross for forskriftens bestemmelser om at substitusjonsbehandling ikke 

skal være førstevalg og at alder skal tillegges særskilt vekt, åpner den for 

skjønn i vurderingen. En vurdering av pasientens helhetlige situasjon og 

muligheten for prognosetap må derfor veie tungt.» 

 

 

 

 

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved  opioidavhengighet, Helsedirektoratet 



Ikke-substitusjonsbasert behandling 

 Poliklinisk behandling ( individuelle/gruppesamtaler)  

 Døgnbehandling 

 

 Behandling med antagonister 

 Dersom pasienten ikke oppfyller kriterier til legemiddelassistert rehabilitering eller er ikke 
interessert i behandling, kan opioidantagonister vurderes ved siden av psykososial terapi. 

 Bruk av opioidantagonister reduserer bruk av opioider, men evidens for retensjon i behandling er 
beskjeden ( 20-30 %) 

 Indikasjon for behandling med naltrekson er skadelig bruk av opioider eller opioidavhengighet.   

 Naltrekson kan brukes for å forebygge tilbakefall hos pasienter som er avvendt fra opioider. En 
amerikansk studie viste også reduksjon i overdosedødsfall hos pasienter som brukte naltrekson. 
Overvåket inntak mer effektivt.  

 Betydelig overdosefare etter avsluttet behandling. Viktig med tett oppfølgning, overvåket inntak og 
motivasjon til behandling.  

 350 mg / uke delt i 3-7 doser. Intramuskulær depotinjeksjon registrert i USA. 

 

 



Substitusjonsbasert behandling 

 Utenfor LAR 

 Stabilisering og nedtrapping 

 Stabilisering i påvente av LAR 

 Fastlege/somatiske avdelinger/psykiatriske avdelinger/TSB 

 Primært med buprenorfin (-nalokson) 

 Alltid i samråd med spesialisthelsetjenesten 

 Utlevering etter samme rammer som i LAR 



Substitusjonsbasert behandling 

 Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet 

 Grunnlaget for å iverksette LAR er opioidavhengighet etter kriterier 

gitt i ICD-10/DSM-IV 

 Opioidavhengigheten skal ha hatt et visst omfang og varighet før subst

itusjonsbehandling vurderes 

 

 En bør ytterligere vurdere LAR når avhengigheten forhindrer 

behandling av annen alvorlig sykdom ved selvdestruktiv atferd 

(eksempelvis selvskading, hyppige overdoser og prostitusjon), ved 

risiko for tilbakefall fra en stabilisert tilværelse til rusmiddelbruk 

med medfølgende tap vesentlige goder eller rettigheter 

 

 

Nasjonal retningslinje for LAR, Helsedirektoratet 



Legemidler i substitusjonsbehandling 

 

 Legemidlene: 

 Buprenorfin-nalokson 

 Buprenorfin 

 Metadon 

 Morfin 

 (Diasetylmorfin) 

 (Andre opioider) 

 



Buprenorfin 

 Halvsyntetisk opioid med lang virketid 

 Reckitt & Colman fikk godkjent buprenorfin som smertestillende i 1978 

 I 2002 Food and Drug Administration i USA godkjente Suboxone og Subutex 

som substitusjonsmedikamenter ved opioidavhengighet 

 Delvis like og delvis motsatte virkninger som heroin og andre opiater(partiell 

agonist-partiell antagonist) 

 Binder seg til reseptorene sterkere enn andre opioider ( høy affinitet) 

 

 



Buprenorfin – førstevalg i LAR 



Buprenorfin 

 Vanlig dose 8 -24 mg (Gjennomsnitt dose i USA 16 mg, Tyskland 7 mg, 

Finland 15 mg, Norge 19 mg) 

 Dosen justeres ved vurdering av klinisk effekt 

 Ved peroral administrering, lite effekt ( 10%) 

 Lang virketid ved høye doser: kan administreres annen hver dag eller 

hver tredje dag 

 Bivirkninger : kvalme, sedasjon, svette, obstipasjon, søvnløshet, 

svimmelhet, hodepine, ødemer 

 

 

 



Buprenorfin-nalokson 

 Suboxone inneholder buprenorfin og nalokson 

 Nalokson er motgift som blokkerer opioidreseptorene og utløser 

opioidabstinens 

 Tablettene/ film inntas på samme måte som 

monopreparat 

 Nalokson absorberes ikke gjennom slimhinnene i munnen 

 Hvis tablettene oppløses i vann og injiseres, kan nalokson-effekten 

utløse abstinenser. Buprenorfin binder seg sterkere på reseptorene 

og kan gi rusvirkning selv om det finnes nalokson i blodbanet 

 

 



Nye buprenorfinpreparater  

utvikles 

Buccal kombinasjonsfilm 

Kombinasjonstablett med høyere 

biotilgjengelighet, liten i strørrelse 

Depotinjeksjon buprenorfin 



Metadon 

 Syntetisk opioid med lang virketid  

 Brukt som smertestillende i over 60 år og som substitusjonsmedisin i over 40 
år 

 Eli Lilly and Company fikk godkjent metadon av FDA i USA i 1947: 
smertestillende og hostedempende medikament ( Dolophine) 

 Første substitusjonsbehandling med metadon i Vancouver  1959 

 Total agonist på opioidreseptorene = har morfinliknende effekt på 
opioidreseptorene 

 



Metadon 

 Vanlig dose er 60 – 120 mg daglig 

 Halveringstid er 15- 24 timer: dosering en gang om dagen 

 Stor individuell variasjon i nedbryting: 1/3 av pasienter kan oppleve 

abstinenssymptomer før neste dose ( serumkonsentrasjon) 

 Risiko for overdose spesielt under opptrapping og når kombinert med andre 

sedative legemidler/ rusmidler 

 Bivirkninger: respirasjonsdepresjon, forlenget QT-tid, svetting, ødemer, 

obstipasjon, kvalme, kløe 

 Mange interaksjoner med andre legemidler: Legemiddelkonsentrasjon kan 

senkes/økes, andre legemidler kan forsterke respirasjonshemmende 

effekten av metadon  

 



Metadon & buprenorfin 

 Mer langsiktige bivirkninger kan være 

 svette 

 vektøking og eventuelt væskeansamlinger i kroppen (ødemer) 

 forstoppelse 

 hormonelle endringer (økt prolaktin, redusert testosteron, hypotyreose) 

 påvirkning av stemningsleie 

 

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet – 

Helsedirektoratet 

 

 

 



Is the long-term use of methadone 
medically safe, and is it well tolerated by 
patients? 
  
Answer: Yes. Studies of the long-term administration of methadone 

confirm that it is a medically safe drug.  

Long-term methadone maintenance treatment at doses of 80 to 120 mg per 

day is not toxic or dangerous to any organ system after continous treatment 

for 10 to 14 years in adults and 5 to 7 years in adolescents 

 

 

 

 The National Institute on Drug Abuse (NIDA) is part of the  

 National Institutes of Health (NIH), a component of 
the U.S. Department of Health and Human Services  
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Morfin 

- Brukes i substitusjonsbehandling i bl a Sveits, Stor-Britannia, Østerrike 

- 10-20 norske pasienter 

- Indikasjon er alvorlige bivirkninger ved bruk av buprenorfin og metadon 

- Det kreves god rusmestring (?) 

- Depotpreparat som administreres en gang om dagen 



Diasetylmorfin 

 Heroinassistert rehabilitering, bruk i bl annet Danmark, Tyskland, Sveits 

 Diasetylmorfin holder abstinenser borte i ca 6-8 timer.  

 Intravenøs administrasjon to ganger om dagen 

 Indikasjon ( i Danmark) er vedvarende intravenøs bruk av heroin i 

metadon/buprenorfinassistert behandling 

 Konvertering til diasetylmorfin forutsetter stabilisering på metadon i 14 dager 



Valg av legemiddel i 

substitusjonsbehandling 

 Buprenorfin er førstevalg i Norge: partiell agonist 

 Helst som kombinasjonspreparat med nalokson 

 WHO anbefaler metadon 

 Mer effektiv enn buprenorfin ( lave doser av buprenorfin i studier?) i reduksjon av 

heroinbruk/ retensjon 

 Metadon er mer kostnadseffektiv 

 Mindre omsetting ved metadonbehandling 

 Anbefaler buprenorfin når pasienten ønsker det, interaksjoner eller bivirkninger 

ved metadonbruk, manglende effekt av metadon ( spesielt rask nedbryting) 



Bruk av legemidler i LAR (Seraf-

rapport 1/2014) 
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Bruk av legemidler i LAR( Seraf-

rapport 1/2014) 



Bruk av substitusjonslegemidler i Norge 

 Metadon: gjennomsnittlig dose 99 mg 

 Buprenorfin monopreparat: gjennomsnittlig dose 17 mg 

 Buprenorfin-nalokson kombinasjonspreparat: gjennomsnittlig dose 15 mg 

 



Buprenorfin vs metadon 

 Praksis på UNN 

 Vektlegger pasient sitt ønske, tar hensyn til alvorlighet av avhengighetssyndrom og 

lengde av opioidanamnese 

 

 Unge pasienter som har debutert med buprenorfin og bruker ulike sederende 

rusmidler? Ønsker ofte metadon… 



Buprenorfin vs buprenorfin-nalokson 

 Klinisk hverdag: 

 De fleste pasienter ønsker ikke kombinasjonspreparat 

 Opplever bivirkninger som kan ikke dokumenteres/måles 

 Ingen vitenskapelig dokumentert forskjell i bivirkningsprofilene 

 Bivirkninger skyldes buprenorfin? 

 Enkelte velger bort LAR dersom de bør starte med kombinasjonspreparat 

 Nosebo-effekt 

 Kombinasjonspreparat kan ha mer stabiliserende effekt på enkelte pasienter? 



Vedrørende valg av buprenorfinpreparat i 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Brev. Oslo: 

Sosial- og helsedirektoratet; 2008. 

1. Buprenorfin bør vanligvis være et førstevalg i substitusjonsbehandling 
  
Denne anbefalingen slår fast at et buprenorfinpreparat (Subutex® eller Suboxone®) 
bør være førstevalget ved substitusjonsbehandling fremfor metadon. 
  
2. Buprenorfin bør forskrives som kombinasjonspreparat med naloxone 
(Suboxone®) med mindre det er spesifikk grunn for noe annet 
  
3. Pasientens eget ønske bør være et vesentlig moment for medikamentvalg med mindre det er 
spesifikk grunn for noe annet 
  
4. Stabile, rusfrie pasienter bør kunne beholde/benytte monopreparatet buprenorfin (Subutex®) 
hvis det ikke er mistanke om salg av medikamenter eller injisering av medikamentet 
  
5. Gravide pasienter som bruker kombinasjonspreparatet (Suboxone®) bør settes over på 
monopreparatet (Subutex®), da fosteret ikke bør utsettes for flere virkestoffer enn nødvendig 
  
6. Henteordninger for LAR-medikamentene bør være avhengig av rusmestring og evne til å håndtere 
potensielt farlige medikamenter, ikke av hvilket preparat som velges. 



Oppstart med substitusjonslegemiddel 

 Hovedsakelig poliklinisk 

 Oppstart med metadon på institusjon dersom bruk av andre rusmidler 

 Standardopptrapping i retningslinje 



Legeoppgaver ved oppstart i legemiddelassistert rehabilitering ved 

opioidavhengighet 

 

Ruspoliklinikken, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF 

 

Legebesøk I 

  Substitusjonsmedikamentvalg  

  Valg av behandlingsnivå for oppstart 
(institusjon/poliklinisk) 

 Somatisk anamnese/ undersøkelse 

 Rutineblodprøver, urinprøve 

 Informasjon om henteordning og prøvetaking  

 Henvisning til oppstart med metadon eller 
buprenorfin på institusjon/  første dose  

 Andre medikamenter (OBS! benzodiazepiner) 

 Resept til apotek (med henteordning) 

 Informasjon om bivirkninger av medikamenter, også 
under svangerskap, svangerskapstest 

 Førerkortvurdering 

 Vurdering av overdosefare 

 Daglig oppmøte to neste dager dersom poliklinisk 
oppstart med buprenorfin 

 

 

 Legebesøk II om 3-4 uker 

 Kartlegging av abstinenser og bivirkninger og ev 
dosejustering 

 Blodprøvesvar 

 Serumkonsentrasjon på metadon bør bestilles 

 Andre medikamenter (OBS!  benzodiazepiner) 

 Kartlegging av behov for andre type rusbehandling 

 Vurdering av overdosefare 

 

 

 



Legeoppgaver ved oppstart i legemiddelassistert rehabilitering ved 

opioidavhengighet 

 

Ruspoliklinikken, Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF 

Legebesøk III om 6-8 uker fra oppstart 

 Kartlegging av abstinenser og bivirkninger 

 Vurdering av henteordning 

  Svar på metadonserumkonsentrasjon 

 Henvisning til somatiske avdelinger/ 
fastlege (hepatitt C, andre sykdommer) 
ved behov 

 Prevensjon  

  Kartlegging av behov for videre utredning 
for psykisk helse  

 Kartlegging av behov for andre type 
rusbehandling 

 Andre medikamenter (OBS!  
benzodiazepiner) 

 

 



Oppstart i LAR 

 Alle videre justeringer i dose, medikamentbytte eller endring i fast 

henteordning krever konsultasjon hos lege eller ev pasientmøte der lege i TSB 

er tilstede 

 Opptrapping legemidler etter standardregime fra retningslinje for LAR. 

 Rutineblodprøver: virologiske ( HAV,HBV, HCV + PCR, HIV), leverstatus 

(ASAT,ALAT, albumin, INR,GT, LD), blodstatus ( Hb, MCV, MCH, hvite 

blodlegemer, trombocytter, ferritin) nyrestatus ( kreatinin, K, Na, urinstiks), 

stoffskifte ( TSH,T4V), kolesterol ( totalkol, HDL, LDL, trigly), S-CDT, S-gluk, 

HbA1C, CRP, S-D-vit, senkning 



Oppstart i LAR 

 Rutinemessig kartlegging psykisk helse: AUDIT-E, DUDIT-E, MINI-screening, 

Rusdata klientkartlegging, MOCA ( kognitiv screening) 

→ 

VIDERE UTREDNING ETTER BEHOV, VURDERES INDIVIDUELT 

 EUROP-ASI, MINI-Plus, nevropsykologisk utredning 


