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DILEMMAER OG STRATEGIER 
I LAR 

 Livslang vs exit 

 Kontroll vs samarbeid 

 Overdoseprevensjon 



LIVSLANG VS. EXIT 

 Klinisk hverdag: mer turnover i LAR 

 Flere ønsker å redusere doser og forsøke å avslutte behandlingen 

 Prosjekter/organisasjoner som  pasienter til å avslutte med behandling 
 

 

 

 

ET PILOTPROSJEKT FOR NEDTRAPPING OG BEHANDLING AV LAR-PASIENTER 
SOM AVSLUTTER SUBSTITUSJONSBEHANDLING 

 



DURATION OF MMT 

 The treatment should be continued as long as 
 The patient continues to benefit from treatment 

 The patient wishes to remain in treatment 

 The patient remains at risk of relapse to opioid or other substance use 

 The patient suffers no significant adverse effects from continued MMT 

 Continued treatment is indicated in the professional judgment of the physician 

 

 Principles of Addiction Medicine, C A Cavacuiti 2011 



ANTALL I LAR, SERAF-
RAPPORT 1/2014 



ANTALL INNTAK I LAR, 
SERAF-RAPPORT 1/2014 



LIVSLANG VS EXIT 

Seraf-rapport 1/2014 



LIVSLANG VS EXIT 

 

 Hvorfor? 
 Sluttepress? Familie, venner, arbeidsgiver 

 Førerkortforskriftens helsekrav ( behandling med sentralstimulerende) 

 Bivirkninger 

 Kontrolltiltak for krevende 

 Får ikke ønsket medikament 

 Ønske om medikamentfritt svangerskap 

 

 Man forsøker ikke-medikamentell behandling etter noen år i LAR 

  



LIVLANG VS EXIT 

Seraf-rapport 1/2014 



NEDTRAPPING/ AVSLUTNING 
I LAR 
 Poliklinisk oppfølging ved nedtrapping 

 Langsom nedtrapping i stabil fase ( pasienten bestemmer tempoet) 

 Ev døgnbehandling ( avslutte ved utskrivelse?? naltrekson??) 

 Mange avslutter nedtrapping pga abstinenssymptomer,  bruker redusert dose 

 Kriseplan:  økt fare for tilbakefall 

 Orientering om prognose ( økt sykelighet, økt dødelighet) 

  

  

 Mange ønsker å prøve nedtrapping men tør ikke 
 Får jeg tilbake medisinen? Får jeg tilbake henteordningen om jeg får tilbakefall? 



KONTROLL VS SAMARBEID 



HVORFOR KONTROLLTILTAK? 

 Rusanalyser 
 Forsvarlighet 

 Oppfølging av rusmestring 

  

 

 Observert inntak, ta-med-hjem –
doser 
 Hjelpe pasienten i stabilisering 

 Overdosefare 

 Skade på tredjepart 

  



RUSANALYSER 

 Trenger vi dem? Erstatter de kontakt? Prøver i stedet for å møte pasienten. 

 Er et noe vits? Alle som ønsker å lure, kan lure.  

 Hvem sine prøver? 
 Pasient sine mål: ta-med-hjem – doser, barnevern, fylkeslegen 

 Hvor mye informasjon får vi? Gir analysene et falsk bilde? 
 Injisering av substitusjonsmedisin 

 Kvalitative prøver 



TA-MED-HJEM –DOSER/ 
OBSERVERT INNTAK 
 

 Man vurderer stabilitet: bruk av rusmidler, oppfølging av avtaler, kriminell 
aktivitet, boligsituasjon, behandlingslengde 

 Forsvarlighet: Overdosefare, suicidfare, omsetting 

  

 Individuell behandling, tilrettelegging 

 Kjenner lege pasienten? Er lege erfaren? 

 Gi sjanse? 

 Er det mulig å begrense omsetting? Er det mulig å vurdere fare for 
omsetting? 

  
 



LAR I 
OVERDOSEPREVENSJON 



OVERDOSER I OSLO 2006-
2008 

 Hovedintoksikant: 
 Heroin 66 % 

 Metadon 10 % 

 Sentralstimulerende rusmidler 3 % 

 

 Median 3 ulike rusmidler funnet ( 1-15) 

SERAF –rapport 2/2011 



NARKOTIKADØDSFALL 1996- 2011 

 

 

 

 

 

 

Ingen økning blant de yngste, 

økning blant de eldste 

 

Lavere osloandel 

Sirus 



OVERDOSEDØDSFALL 2011 

 262 dødsfall; 77 prosent menn, 23 prosent kvinner 

 80 prosent opioider, 30 prosent heroin 

  

SIRUS 





OVERDOSEDØDSFALL I FINLAND 
2006-2010 

 Ca 1000 overdosedødsfall årlig 

 Ca 400 alkohol, 600 legemidler (2010) 
 Største grupper opioider: buprenorfin 49, tramadol 47, kodein 39, fentanyl 20, metadon 15, 

oksykodon 15 

 Psykofarmaka: amitriptyl 32, levopromazin 24, ketiapin 17, mirtazapin 16 

 GABA-agonister: zopiclone 21, pregabalin 15, alprazolam 15, temazepam 12 

Vuori et al, SLL 12/2012 





Safety (or lethal) ratio assuming no tolerance 

The safety ratio equals the number of standard or usual doses it takes to reach the median 

lethal dose (Caulkins & Menefee, 2009). The median lethal dose is the dose required to kill 

half the members of a tested population, thus, half of a population who consumed six times 

the average dose of heroin would die. This assumes that the person has not built up 

tolerance to the drug. The range of safety ratios of abused drugs is wide (Leung, 2007). 



HØY FOREKOMST AV 
OVERDOSEDØDSFALL BLANT 
OPIOIDAVHENGIGE 

 Dødelighet blant heroinbrukere er 15 ganger forhøyet ( 10-20x) 
 Dødsårsakene er 

 Somatiske sykdommer 

 Traumer 

 Selvmord 

 Overdoser ( ca 50% av dødsfallene i Norge) 

 

 

 

Clausen et al DAD 2008, Degenhardt et al, Addiction, 

2010  



HVORFOR HØY FOREKOMST AV OD I NORGE 
?  Stor andel heroinmisbrukere injiserer  

  

  

  

Injisering vs røyking 



HVORFOR HØY FOREKOMST AV OD I 
NORGE ? 

Vanlig med blandingsmisbruk i injeksjoner 

Polydrug use 



ØKT OVERDOSERISIKO 
  

  

  

  

Redusert toleranse 
Ubehandlet kronisk sykdom 

Medisinering med legemidler som påvirker CNS 

Økt selvmordsrisiko  

Begrenset nettverk 

Tidligere overdoser 

Avsluttet ikke-medikamentell behandling/løslatelse 

Polydrug use 

I.v. stoffbruk 

Prevention of acute drug-related mortality… WHO 2010, Overdoser i Oslo 2006-2008, SERAF rapport 2/2011 



HØY FOREKOMST AV 
OVERDOSEDØDSFALL ETTER 
UTSKRIVELSE FRA INSTITUSJON 

 En stor andel av overdosedødsfallene skjer i forbindelse 
med utskrivelse fra institusjon 

 Risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter 
behandling er 16 ganger større enn ellers (Ravndal og 
Amundsen 2010).  



PASIENTSIKKERHETSPROGR
AMMET 





Heroin overdose syndrome = 

Abnormal mental status 

Depressed respirasjon 

Miosis 

 

Sensitivity 92% 

Spesificity 76% for heroin o.d. 

 

 Principles of addiction medicine, Cavacuiti 2010 





LEGEMIDDELASSISTERT 
REHABILITERING I 
OVERDOSEPREVENSJON 

”Of the treatment options examined, opioid agonist maintenance treatment, 

combined with psychosocial assistance, was found to be the most effective”  
Guidelines for Treatment of Opioid Dependence. 

World Health Organization 2009 

 

LAR reduserer dødeligheten til ca 40-50 % av nivå til dem som står utenfor 
behandling             (Clausen 2008) 

Retensjon i LAR i Norge 75 – 98% ( Seraf-rapport 1/2014) 

 

 



LEGEMIDDELASSISTERT 
REHABILITERING I 
OVERDOSEPREVENSJON 
 Probably the most proven long-term strategy to prevent opioid overdose in 
people dependent on heroin and other opioids is to provide opioid agonist 
maintenance treatment with either methadone or buprenorphine. Methadone 
increases the tolerance for opioids, and in so doing reduces the effects of 
additional opioid use. Methadone maintenance treatment reduces the risk of 
opioid overdose mortality approximately sixfold. 

  

World Health Organization, Guidelines for the Psychosocially Assisted 
Pharmacological Treatment of Opioid Dependence. 



F11.2 
OPIOIDAVHENGIGHETSSYNDROM 

 Schizofreni 

 Hepatitt C 

 Endokarditt 

 KOLS 

 Personlighetsforstyrrelse 

 Lungebetennelse 

 HIV 

 Bipolar affektiv lidelse 

 

 

 





NASJONALE RETNINGSLINJE FOR 
LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING 
VED OPIOIDAVHENGIGHET: 

 ”Somatiske og psykiatriske avdelinger bør vurdere 
substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet for å sikre forsvarlig 
behandling av den tilstanden pasienten er innlagt for” 

 ”Somatiske og psykiatriske avdelinger bør henvise til TSB for 
vurdering av videre behandling for pasientens opioidavhengighet” 

  

 Nasjonal kompetansesenter i TSB « Rus i kroppen » 


