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1

Behandling ved opioidavhengighet

Anbefaling

Pasienter med opioidavhengighet bør vurderes for
legemiddelmiddelassistert rehabilitering (LAR). LAR bør tilbys
når det etter en helhetlig vurdering er den behandlingsmetoden
som gir best nytte for pasienten

Lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) må først kartlegge og vurdere om pasientens bruk av
opioider oppfyller kriteriene for opioidavhengighetssyndrom etter  fordiagnosekriteriene
opioidavhengighetssyndrom i ICD-10. Dersom diagnosen opioidavhengighet stilles, kartlegges og
vurderes også varighet og omfang av tilstanden for å fastslå graden av pasientens opioidavhengighet.

Øvrige forhold av betydning for vurdering av valg av behandlingsmetode kartlegges tverrfaglig,
herunder erfaring med rus- og avhengighetsbehandling, tidligere overdoser, somatisk og psykisk
helsetilstand og nåværende livssituasjon.

Lege i TSB avveier forventet nytte hos pasienten av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mot
forventet nytte av annen tverrfaglig spesialisert behandling. Beslutningen om å tilby LAR tas av lege i
TSB.

Pasienter som ikke tilbys LAR eller som foretrekker annen behandling, bør tilbys annen individuelt
tilpasset behandling i TSB, for eksempel gradvis nedtrapping kombinert med psykososial behandling.

Praktisk

Kartlegging av pasientens bruk av opioider

Lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) kartlegger pasientens nåværende og tidligere bruk av
opioider som grunnlag for en vurdering av om  erkriteriene for diagnosen opioidavhengighetssyndrom
oppfylt og med hvilken varighet og omfang.  

Kartleggingen gjøres i dialog med pasienten og ved gjennomgang av henvisningen, eventuelt
innhenting av utfyllende opplysninger til henvisningen, og pasientens journal, supplert med relevante
opplysninger fra andre behandlingssteder etter samtykke fra pasienten.

Dersom det foreligger få opplysninger om pasientens bruk av opioider på tross av forsøk på å innhente
supplerende opplysninger, informasjon i pasientens journal og hos andre behandlingsenheter, vil den
diagnostiske vurderingen i stor grad måtte basere seg på anamnesen. Det vurderes da om det er
behov for flere kartleggingssamtaler med pasienten og involvering av flere behandlere (leger,
psykologer m.m.) i prosessen med å stille diagnose og vurdere behandlingsmetode.

Diagnostisering av opioidavhengighet

Opplysningene fra kartleggingen sammenholdes med  fordiagnosekriteriene
opioidavhengighetssyndrom i ICD-10. Diagnosen kan stilles dersom:

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/1/0/0/-1
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/1/0/0/-1
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/1/0/0/-1
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tre eller flere av diagnosekriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året, og
det foreligger enten inntak av opioider eller sterk trang til å innta opioider 

Pasienter som tidligere har vært diagnostisert med opioidavhengighetssyndrom vurderes på nytt for å
avgjøre om de diagnostiske kriteriene fortsatt foreligger.

Vurdering av grad av opioidavhengighet

Behandling med potente opioider (substitusjonslegemidler) i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
medfører en kontinuerlig og ofte livslang påvirkning av opioidreseptorsystemet. Ved lav grad av
avhengighet (kort varighet, få diagnosekriterier, bruk av lite potente opioider) er det risiko for at
substitusjonsbehandling i LAR kan påføre pasienten en høyere grad av opioidavhengighet.

Graden av pasientens opioidavhengighet fastslås på bakgrunn av en vurdering av:

hvilke diagnosekriterier som foreligger
varigheten av det enkelte diagnosekriterium

Valg av behandlingsmetode i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Lege i TSB gjør en individuell vurdering av hvilken behandlingsmetode som forventes å gi best nytte for
pasienten.

Pasienten medvirker ved valg av behandlingsmetode, før legen tar beslutning.

Pasienter med tidligere diagnostisert opioidavhengighet vurderes for LAR selv om det er over ett år
siden sist bruk av opioider.

Momenter i vurderingen ved valg av behandlingsmetode (punktlisten er ikke uttømmende):

pasientens ønske om behandlingsmetode
graden av pasientens opioidavhengighet
hvor potente de brukte opioidene er
pasientens erfaring med tidligere rus- og avhengighetsbehandling (f.eks. LAR, nedtrapping og
annen tverrfaglig spesialisert behandling)
pasientens helsetilstand (rus- og avhengighet, somatisk og psykisk helse)
pasientens livssituasjon (bolig, økonomi, aktivitet, utdanning, arbeid, familie og sosialt nettverk)
fare for skade hos pasienten som følge av opioidavhengigheten (f.eks. overdose, sykdom, død)
risiko for om substitusjonsbehandlingen kan påføre pasienten en høyere grad av avhengighet
positive effekter og risiko ved langsom nedtrapping og annen tverrfaglig spesialisert behandling
som alternativ behandlingsmetode

Etter drøfting i tverrfaglig spesialisert vurderingsenhet foretar lege i TSB en skjønnsmessig
helhetsvurdering av relevante individuelle forhold, vurdert opp mot kunnskapsgrunnlaget (se
begrunnelse). Forventet nytte av LAR avveies mot forventet nytte av annen tverrfaglig spesialisert
behandling for pasienten.

Forhold som tilsier at pasienten tilbys LAR (punktlisten er ikke uttømmende):

Tilstedeværelse av 5-6 av diagnosekriteriene
Pasienten opplever craving/sug ved opphør av bruk av opioider
Langvarig tilstedeværelse av diagnosekriteriene (f.eks. 12 måneder eller mer,
sammenhengende eller med avbrudd som ved behandlingsopphold i døgnenhet)
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Opioidene pasienten har brukt er potente (f.eks. heroin, metadon, morfin eller buprenorfin)
Høyt skadepotensial av pasientens opioidavhengighet (f.eks. overdoser, injiserende bruk,
prostitusjon)
Tilbakefall til bruk av opioider etter forsøk på å avslutte bruken
Pasienten ønsker ikke andre behandlingsmetoder enn LAR, og pasientens grad av
opioidavhengighet og livssituasjon tilsier at pasienten ikke vil klare å avslutte sin bruk av opioider
uten tverrfaglig spesialisert behandling

Forhold som tilsier at pasienten tilbys annen tverrfaglig spesialisert behandling (punktlisten er ikke
uttømmende):

Pasienten foretrekker annen tverrfaglig spesialisert behandling
Pasientens opioidavhengighet har begrenset omfang (f.eks. 3-4 diagnosekriterier)
Pasientens opioidavhengighet har begrenset varighet (f.eks. under 12 måneder)
Lavt skadepotensial av pasientens opioidavhengighet (f.eks. ikke overdoser, injiserer ikke,
forhindrer ikke annen nødvendig behandling)
Opioidene som er brukt er mindre potente (f.eks. kodein, tramadol)

Alle punktene må ikke nødvendigvis være oppfylte for å kunne tilby behandlingen.

Dersom pasienten ønsker LAR, men annen tverrfaglig spesialisert behandling tilbys, begrunnes hvorfor
den tilbudte behandlingen er mer egnet. Begrunnelsen journalføres (journalforskriften § 6, bokstav g.)
og pasienten gis informasjon om retten til å påklage beslutningen .

Pasienter som ikke tilbys LAR eller som foretrekker annen behandling tilbys annen individuelt tilpasset
behandling i TSB, for eksempel gradvis nedtrapping kombinert med psykososial behandling.

Annen individuelt tilpasset behandling i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Pasienter med opioidavhengighet har . Valg avveiledende rett til tverrfaglig spesialisert behandling
behandlingstilnærming gjøres i dialog mellom pasient og lege eller annen behandler i TSB.

Gradvis nedtrapping fra opioider med mål om avsluttet bruk, kombinert med psykososial behandling,
vurderes. Behandlingen kan gis poliklinisk eller under opphold i døgnenhet, eller ved en kombinasjon
av disse, avhengig av pasientens ønske og samlete behandlingsbehov.

Nedtrappingen tilbys innen TSB, av eller i nært samarbeid med leger i TSB med kompetanse på
substitusjonsbehandling. Behandlingsprinsippene som er beskrevet i anbefaling om nedtrapping i LAR
kan være nyttige ved utforming av nedtrappingsplan og ved gjennomføring av nedtrappingen.

Substitusjonslegemiddelet (fortrinnsvis buprenorfin) rekvireres med gradvis dosereduksjon, der
varigheten er tidsavgrenset inntil maksimalt 12 måneder og målet er avslutning av bruk av opioider.
Nedtrappingens varighet tilpasses omfanget og varigheten av pasientens opioidavhengighet.

Hos pasienter som ønsker avrusning fra opioider vurderes i tillegg om pasienten har behov for
tverrfaglig spesialisert behandling i døgnenhet, med oppstart direkte etter avsluttet avrusning.
Vurderingen og planleggingen av behandlingsforløpet gjøres før avrusningen iverksettes. Betydelig
forsiktighet utvises ved vurdering av avrusning uten direkte overføring til behandling i døgnenhet, siden 
avrusning alene medfører stor sjanse for tilbakefall til opioidbruk og avhengighet og i ytterste

.konsekvens overdosedødsfall

Fastlege kan, i henhold til , unntaksvis rekvirereforskrift om legemiddelassistert rehabilitering
substitusjonslegemidler utenfor LAR inntil 12 måneder. En klart definert og tverrfaglig nedtrappingsplan

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/tilstander-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb/avhengighet#avhengighet-opiater-som-hovedrusmiddel-veiledende-frist-12-uker
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-opioider#tilstander-hvor-man-bor-vaere-tilbakeholden-med-avrusning-fra-opioider-begrunnelse
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-opioider#tilstander-hvor-man-bor-vaere-tilbakeholden-med-avrusning-fra-opioider-begrunnelse
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
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skal være utarbeidet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og nedtegnes i pasientens journal før
behandlingen iverksettes.

Pasienten gis informasjon om at kostnader til innkjøp av substitusjonslegemidler som brukes ved
poliklinisk nedtrapping utenfor LAR, dekkes av pasienten selv.

Pasienter med opioidavhengighet som ikke lykkes med å avslutte sin bruk av opioider ved nedtrapping
eller annen tverrfaglig spesialisert behandling, vurderes på ny for LAR.

Pasienter som ønsker å skifte mellom behandlingsmetoder (f.eks. fra nedtrapping eller behandling uten
substitusjonslegemidler, til LAR) vurderes for det.

Substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som behandlingsmetode

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for opioidavhengighet der behandling med
substitusjonslegemiddel inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp.

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering er at personer med opioidavhengighet skal få økt
livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av vedkommendes
optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengighet og
faren for overdosedødsfall. ( ).LAR-forskriften §2

Anbefalinger om substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR):

Valg av substitusjonslegemiddel
Oppstart
Vedlikeholdsdose
Skifte av substitusjonslegemiddel
Nedtrapping
Kartlegging av bruk av rusmidler og vanedannende legemidler
Utleveringsordning
Behandling ved benzodiazepinavhengighet
Rehabilitering

 

Begrunnelse

Sammendrag

Diagnostisering og vurdering av substitusjonsbehandling i LAR som
behandlingsmetode

En klar definisjon av rusmiddelavhengighet finnes ikke. Snarere snakker vi om en samling symptomer,
et syndrom, der følgene av rusmiddelbruk i perioder påvirker en persons livssituasjon slik at det
forstyrrer livsførselen på en uhensiktsmessig og ofte skadelig måte. Avhengighet er derfor ikke et
absolutt begrep og har heller ikke noen absolutt diagnose.

Det internasjonale sykdomsklassifikasjonssystemet ICD-10, utviklet av Verdens helseorganisasjon, er
lagt til grunn i anbefalingen for vurdering av opioidavhengighet. Det står der at "en endelig
avhengighetsdiagnose skal vanligvis bare stilles hvis tre eller flere (…) kriterier har inntruffet samtidig i
løpet av det foregående året". Diagnosen kan altså stilles selv ved en lav grad av avhengighet.

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�2
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/buprenorfin-og-metadon-anbefales-som-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar.ved-utilstrekkelig-effekt-eller-alvorlige-bivirkninger-bor-langtidsvirkende-morfin-eller-levometadon-vurderes
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-etter-vurdering-sammen-med-lege-onsker-a-trappe-ned-sitt-substitusjonslegemiddel-bor-tilbys-gradvis-og-langvarig-nedtrapping-med-tilpasset-psykososial-oppfolging-og-rask-doseokning-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/individuell-utleveringsordning-for-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-besluttes-etter-vurdering-av-pasientens-rusmestring-behov-i-rehabilitering-og-risiko-for-at-legemiddelet-blir-tilgjengelig-for-tredjepart
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/ved-avhengighet-til-benzodiazepiner-hos-pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-anbefales-psykososial-behandling-og-nedtrapping-av-benzodiazepiner
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-gis-helhetlig-og-koordinert-rehabilitering-gjennom-hele-forlopet-og-med-hoy-grad-av-brukermedvirkning
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Ved vurdering av behandling for opioidavhengighet skal det foretas en konkret og samlet tverrfaglig
spesialisert vurdering av pasientens helsetilstand ( , første ledd).LAR-forskriften §4

Dersom substitusjonsbehandling tilbys pasienter som ikke har et opioidavhengighetssyndrom, eller hvor
varighet og omfang av opioidavhengigheten er begrenset, kan behandlingen bidra til utvikling og
forverring av opioidavhengigheten. Før oppstart må derfor diagnosen være stilt og det må være vurdert
at substitusjonsbehandling er rett behandlingsmetode.

Jo færre diagnosekriterier som foreligger (f.eks. 3 av 6) og jo kortere tid de har vart (f.eks. noen
måneder), desto mindre omfattende er opioidavhengigheten og desto større kan risikoen være for at
substitusjonsbehandlingen bidrar til å forverre tilstanden.

Jo flere diagnosekriterier som foreligger (f.eks. 6 av 6) og jo lenger de har vart (f.eks. et år eller lenger)
desto mer omfattende er avhengigheten, desto mindre er risikoen for at substitusjonsbehandlingen
bidrar til å forverre tilstanden og desto større er sannsynligheten for at substitusjonsbehandling vil gi
pasienten helsegevinster som beskrevet i kunnskapsgrunnlaget under.

I diagnosekriteriene for opioidavhengighet i ICD-10 står det at kriteriene skal ha "inntruffet samtidig i
løpet av det foregående året". Opioidavhengighetssyndrom og risiko for tilbakefall kan imidlertid
foreligge selv om pasienten ikke har brukt opioider på over et år.

Ved diagnostisering kan kravet til faglig forsvarlig virksomhet tilsi at den som vurderer henvisningen bør
ta kontakt med pasient eller henviser for tilleggsopplysninger.

Kunnskapsgrunnlaget for de ulike behandlingsmetodene ved
opioidavhengighet

Det er god dokumentasjon for substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.

For personer med opioidavhengighet viser resultater fra oppsummerte registerstudier at
substitusjonsbehandling reduserer risiko for overdosedødsfall og død av andre årsaker, sammenliknet
med perioder uten substitusjonsbehandling (Ma et al., 2018). Enkeltstående registerstudier finner at
substitusjonsbehandling også gir redusert risiko for overdose (Wakeman et al., 2020) og færre
overdosedødsfall (Krawczyk et al., 2020), sammenliknet med annen behandling for opioidavhengighet.
Risikoen for overdosedødsfall er i en studie dobbel for pasienter som kun mottar psykologisk
intervensjon sammenliknet med pasienter som mottar substitusjonsbehandling (Pierce et al., 2016).
Opioidavhengige under annen behandling har vist seg å ha en høyere risiko for død etter 5 og 10 år
sammenliknet med opioidavhengige i substitusjonsbehandling (Pitkänen et al., 2020).

Oppsummert forskning viser også at substitusjonsbehandling gir redusert bruk av heroin og økt
retensjon i behandling, sammenliknet med annen behandling  (Zinöcker et al., 2020; Mattick et al.,
2009; Chen et al., 2018; Posadzki et al., 2016) eller ingen behandling/placebo (Mattick et al., 2014).

Substitusjonsbehandling til personer som injiserer heroin har vist redusert forekomst av hepatitt C (Platt
et al., 2017) og HIV (MacArthur et al., 2012), sammenlignet med å ikke være i substitusjonsbehandling.

Norske studier finner at substitusjonsbehandling i LAR halverer risiko for kriminalitet sammenlignet med
pasienter på venteliste for behandling (Bukten et al., 2012). Substitusjonsbehandling reduserer
rusrelatert somatisk sykdom (Skeie et al., 2011) og død (Clausen et al., 2008), sammenliknet med å
være utenfor substitusjonsbehandling. Hos personer som injiserer rusmidler rapporteres det at
personer i substitusjonsbehandling i LAR kan ha redusert hyppighet av injeksjoner, redusert bruk av
heroin og redusert kriminalitet, sammenlignet med personer som er utenfor LAR (Gjersing et al., 2013).

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�4
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Til den årlige "  (Lobmaier et al., 2020) rapporterte 32 % av pasientene iStatusundersøkelsen" for 2019
LAR i Norge at de ikke hadde brukt rusmidler siste år. 25 % oppga at de hadde brukt rusmidler i "noen
enkeltstående, korte perioder". Halvparten (53 %) av pasientene formidlet at de var fornøyde med
behandlingen, mens 5 % rapporterte at de var misfornøyd/ikke vellykket (Lobmaier et al., 2020). I en
undersøkelse gjennomført av brukerorganisasjonen proLAR, oppga drøyt 80 % av respondentene at
"LAR-behandling har gitt meg muligheten til å leve et bedre liv" og om lag 65 % oppga at de "alt i alt"
var fornøye med sin behandling i LAR (Brun et al., 2016).

Mange pasienter opplever at substitusjonsbehandling i LAR medfører positive endringer i
ikke-helserelaterte individuelle sider, som for eksempel arbeidsliv, boligsituasjon og sosiale relasjoner
(Steiro et al., 2020).  Pasientenes erfaringer med behandling i LAR kunne påvirkes av en kontinuerlig
balanse mellom positive forventninger til LAR og negative opplevelser eller stigma knyttet til LAR
(Steiro et al., 2020).

Forskningsgrunnlaget for annen behandling enn substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet er
sparsomt. De ikke-medikamentelle behandlingstiltakene er gjennomgående lite utfyllende beskrevet
(Zinöcker et al., 2020).

Rettslige forhold

Vilkår for innskriving i LAR

Det følger av LAR-forskriften § 4.Vilkår for innskriving

Når pasienter er henvist til legemiddelassistert rehabilitering skal det foretas en konkret og samlet
tverrfaglig spesialisert vurdering av pasientens helsetilstand.

Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet
som velges ved behandling av opioidavhengighet med mindre det etter den faglige vurderingen anses
som det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet. Det skal alltid foretas en konkret vurdering
av andre tiltak enn legemiddelassistert rehabilitering.

Pasientens alder og lengde på opioidavhengighet skal alltid tillegges særskilt vekt ved vurderingen av
om legemiddelassistert rehabilitering skal tilbys.

LAR-forskriftens regler utfyller de alminnelige reglene for rett til nødvendig helsehjelp og vurdering som
følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2.

Rett til nødvendig helsehjelp

I henhold til  andre ledd første setning har pasienter rett tilpasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Pasientens rett til nødvendig helsehjelp bestemmes av hva som faller inn under begrepet helsehjelp, se
§ 1-3 bokstav c., og hvilken hjelp som er nødvendig.

Om en pasient har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 b. andre ledd, må avgjøres etter en konkret, individuell vurdering av
pasientens tilstand. Vilkårene som må være oppfylt står i forskrift om prioritering av helsetjenester, rett
til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd
(prioriteringsforskriften).

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020-statusrapport-2019.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/�2-1b
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208
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1.  
2.  

To vilkår må være oppfylt for at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Vilkårene står i § 2 i
. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp når:prioriteringsforskriften

pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og
den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.

Begge vilkårene må være oppfylt for at pasienten skal ha rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
En helsefaglig vurdering av behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, vil inneholde en avveining
av ulike hensyn, herunder om spesialisthelsetjenestens kompetanse er nødvendig for å behandle
tilstanden. Utfyllende informasjon om vilkårene i prioriteringsforskriften finnes i Helsedirektoratets
veileder "Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne"

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene laget veiledere i prioriteringer på flere fagområder.
Prioriteringsveilederne skal være en støtte for spesialisthelsetjenesten når den vurderer om en pasient
har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke. Mer om prioriteringsveiledere på 

.Helsedirektoratets temasider om prioritering

Innholdet i helsehjelpen

Spesialisthelsetjenesten vurderer hvilken helsehjelp pasienten har behov for og hvilket tilbud pasienten
skal få, men står likevel ikke helt fritt til å vurdere hvilken helsehjelp pasienten skal få tilbud om.
Formålsbestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven er
utgangspunktet; å gi befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Samtidig skal det tas hensyn til
pasientens ønsker og synspunkter. Forsvarlighetskravet innebærer også at dersom en bestemt type
tjeneste er eneste alternativ for å yte et forsvarlig tilbud til pasienten, har vedkommende pasient også et
rettskrav på den bestemte tjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet redegjør for forholdet mellom retten til nødvendig helsehjelp og
forsvarlighetskravet i Rundskriv I-5/2019. Rundskrivet ble utarbeidet på bakgrunn av en konkret
enkeltsak der Statens helsetilsyn omgjorde fylkesmannens vedtak om avslag på behandling med
immunterapi.

Rett til at det fastsettes en frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp

I  . andre ledd andre og tredje setning pålegges spesialisthelsetjenesten å fastsette en konkret,§ 2-1 b
individuell frist for når en pasient senest skal få oppfylt retten til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten. Fristen skal settes i samsvar med det faglig forsvarlighet krever. Pasienten har
et rettslig krav på at det fastsettes en frist og spesialisthelsetjenesten har en tilsvarende plikt til å
fastsette fristen.

Fristen avgjør når pasienten kan kreve oppfyllelse av den materielle rettigheten sin (retten til nødvendig
helsehjelp), se omtale av fristbrudd nedenfor. Fristen vil ikke bare gjelde behandling i snever forstand,
men også retten til tiltak fra spesialisthelsetjenesten som har forebyggende, diagnostiserende og
rehabiliterende formål, jf. § 1-3 bokstav c. Fristen skal settes i løpet av vurderingsperioden, jf. pasient-
og brukerrettighetsloven § 2-2.

Fristen skal fastsettes på grunnlag av en skjønnsmessig helsefaglig vurdering av den enkelte pasient,
og ved fristfastsettelsen skal prioritering gjøres etter kriterier som er tatt inn i prioriteringsforskriften § 2a
. I prioriteringen mellom pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal det legges vekt på hvilken nytte
pasienten forventes å ha av helsehjelpen, hvor alvorlig pasientens tilstand er, og hvor mye ressurser
helsehjelpen vil legge beslag på.

https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208/%C2%A72
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208/%C2%A72
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne
https://www.helsedirektoratet.no/tema/prioritering-i-helsetjenesten
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv---rett-til-nodvendig-helsehjelp-fra-spesialisthelsetjenesten-og-forholdet-til-forsvarlighetskravet-mm/id2678436/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv---rett-til-nodvendig-helsehjelp-fra-spesialisthelsetjenesten-og-forholdet-til-forsvarlighetskravet-mm/id2678436/
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/�2-1b
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208/%C2%A72a
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Prioriteten øker i tråd med den forventede nytten av helsehjelpen og med tilstandens alvorlighet.

Både nå-situasjonen, varighet av liv og tap av framtidige leveår har betydning for graden av alvorlighet.
Dette følger av  . Graden av alvorlighet øker jo mer det haster åprioriteringsforskriften § 2a andre ledd
komme i gang med helsehjelp.

Fristen skal gi sikkerhet for at helsehjelpen kan startes og fullføres forsvarlig i hele forløpet. Videre må
fristen settes slik at en unngår at pasientens tilstand forverres eller at undersøkelses- eller
behandlingsmuligheter går til spille. Det må være faglig forsvarlig å utsette helsehjelpen til den fristen
som settes uten at det går ut over prognosen.

Departementet er i sjette ledd også gitt en særskilt hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om frist for
helsehjelp for barn under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Det er gitt nærmere
regler i  . For disse pasientene skal fristen for nødvendig helsehjelp ikkeprioriteringsforskriften § 4a
overstige 65 virkedager fra den dagen pasientens rett til helsehjelp ble vurdert. 65 virkedager er en
maksimumsfrist. Virkedager er mandag til fredag unntatt helligdager. Spesialisthelsetjenesten skal
vurdere pasientens tilstand konkret og individuelt, og faglig forsvarlighet kan tilsi at helsehjelpen må gis
tidligere. I så fall skal fristen for start av helsehjelp settes kortere.

Utfyllende informasjon om vilkårene i prioriteringsforskriften §§ 2 og 2a finnes i Helsedirektoratets
.veileder "Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne"

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagmiljøene laget veiledere i prioriteringer på flere fagområder.
Prioriteringsveilederne inneholder veiledende frister for ulike tilstander og pasientgrupper, som
spesialisthelsetjenesten kan bruke som utgangspunkt når de vurderer hvilken frist som skal settes for
den enkelte pasient. Dersom tjenesten velger en annen praksis enn den som foreslås i
prioriteringsveilederen, bør den være basert på en konkret og begrunnet vurdering av hvorfor
veilederens anbefaling ikke følges. Fristen skal settes til det tidspunktet som faglig forsvarlighet krever
at pasienten senest skal få helsehjelp i form av utredning eller behandling.

Mer om prioriteringsveiledere på  .Helsedirektoratets temasider om prioritering

Det kan vise seg at pasienten trenger helsehjelp på et tidligere tidspunkt enn fristen som er satt. Dette
kan for eksempel være fordi pasientens helsetilstand har forverret seg. Da følger det av kravet til
forsvarlig helsetjeneste i   at pasienten skal ha helsehjelp på etspesialisthelsetjenesteloven § 2-2
tidligere tidspunkt. Det er ikke nødvendig å sette en ny, kortere frist.

Den individuelle behandlingsfristen er fastsatt på grunnlag av en helsefaglig forsvarlighetsvurdering
basert på opplysningene om pasientens helsetilstand som forelå da henvisningen ble vurdert, jf. 

. Fristen skal da settes til et konkret tidspunkt, som sikrer atpasient- og brukerrettighetsloven § 2-2
behandlingen både kan påbegynnes og fullføres som et medisinsk forsvarlig forløp.

Pasientens rettighet etter denne bestemmelsen er oppfylt når helsehjelpen (utredning eller behandling)
som pasienten er informert om, blir påbegynt innen den fastsatte fristen. Eventuelle møter til
forundersøkelser eller samtaler om behandlingsforløpet før oppstarten av helsehjelpen pasienten har
fått rett til, innebærer ikke at fristen er innfridd. Se Helse- og omsorgsdepartementets brev av 14. mars

. Dersom den fastsatte2012 om fastsettelse av individuell frist og prioritering av pasienter ved fristbrudd
fristen ikke kan oppfylles innenfor helseforetaket, plikter spesialisthelsetjenesten å skaffe pasienten et
annet tilbud innen fristen, offentlig eller privat, i Norge (se fjerde ledd nedenfor).

Fristen gjelder oppstart av helsehjelpen. Selv om det ikke er lovregulerte frister for forløpet etter
oppstart, skal pasienten utredes og behandles innen forsvarlig tid. Forsvarlighetskravet gjelder hele

https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208/%C2%A72a
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208/%C2%A74a
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne
https://www.helsedirektoratet.no/tema/prioritering-i-helsetjenesten
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/%C2%A72-2
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A72-2
https://www.helsetilsynet.no/regelverk/tolkningsuttalelser/pasient-og-brukerrettigheter/fastsettelse-av-individuell-frist-og-prioritering-av-pasienter-ved-fristbrudd/
https://www.helsetilsynet.no/regelverk/tolkningsuttalelser/pasient-og-brukerrettigheter/fastsettelse-av-individuell-frist-og-prioritering-av-pasienter-ved-fristbrudd/
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pasientforløpet. Det innebærer at det ikke er anledning til å innkalle en pasient før fristen går ut, men så
la pasienten vente uforsvarlig lenge på videre utredning eller behandling. Dersom pasienten mener at
hun eller han ikke har fått nødvendig helsehjelp, kan pasienten klage til fylkesmannen etter reglene i
kapittel 7. Se kommentaren til denne.

Det enkelte regionale helseforetak avgjør hvilke institusjoner som skal ha fullmakt på vegne av dem til å
avgjøre om pasienter som er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, har rett
til nødvendig helsehjelp og fastsette individuelle behandlingsfrister. Dette er følger av andre ledd fjerde
setning. Se også syvende ledd hvor de regionale helseforetakene er gitt myndighet til å bestemme
hvilke private virksomheter som skal kunne tildele pasienter rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste og
fastsette frist for når helsehjelpen senest skal gis.

Rett til opplysninger

Det følger av tredje ledd at helse- og omsorgstjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp,
de helse- og behandlingsmessige opplysninger som vedkommende trenger for å ivareta retten sin.
Opplysningsplikten innebærer at pasienten skal ha den konkrete informasjonen vedkommende trenger
for å ivareta retten sin til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Dette følger også av den
generelle informasjonsplikten etter  .pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2

Det vil være viktig å opplyse pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp om retten til å få et
alternativt tilbud gjennom Helfo pasientformidling ved fristbrudd (se kommentar til fjerde ledd nedenfor).
Det er også relevant å gi pasienten informasjon om selve vurderingen slik at pasienten blir i stand til å
benytte retten til ny vurdering etter § 2-3, og retten til å klage til Fylkesmannen etter reglene i kapittel 7.

Nærmere regler om informasjon til pasienten er gitt i  .prioriteringsforskriften § 5

Rettigheter ved fristbrudd

Fjerde ledd gir pasientene rettigheter ved fristbrudd. Fristbrudd foreligger når spesialisthelsetjenesten
ikke har sørget for at en pasient som har rett til nødvendig helsehjelp får helsehjelpen innen den
fastsatte fristen. Ved fristbrudd har pasienten rett til nødvendig helsehjelp uten opphold, om nødvendig
fra privat tjenesteyter. Dersom spesialisthelsetjenesten ikke er i stand til å finne tilbud innenfor fristen,
skal spesialisthelsetjenesten umiddelbart kontakte Helfo pasientformidling. Se § 2-2 andre ledd.
Pasienter kan velge å stå på venteliste framfor at spesialisthelsetjenesten kontakter Helfo, se Helse- og
omsorgsdepartementets brev fra 2015 om pasientenes rettigheter og spesialisthelsetjenestens plikter i

.forbindelse med melding av fristbrudd

 

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler:

Substitusjonsbehandling i LAR reduserer risiko for sykdom og død, sammenliknet med annen
behandling ved opioidavhengighet
Nedtrapping og annen tverrfaglig spesialisert behandling reduserer risikoen for skadelige
konsekvenser av opioidbruken og risiko for tilbakefall og overdose. Den gir pasienten mulighet til
å avslutte sin bruk av opioider, med lav risiko for at behandlingen forverrer pasientens
opioidavhengighet

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A73-2
https://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1208/%C2%A75
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20plikten%20til%20%C3%A5%20melde%20fristbrudd%20til%20HELFO%20-%20endringer%20i%20pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20kapittel%202%202015.PDF?downloadtrue
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20plikten%20til%20%C3%A5%20melde%20fristbrudd%20til%20HELFO%20-%20endringer%20i%20pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20kapittel%202%202015.PDF?downloadtrue
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20plikten%20til%20%C3%A5%20melde%20fristbrudd%20til%20HELFO%20-%20endringer%20i%20pasient-%20og%20brukerrettighetsloven%20kapittel%202%202015.PDF?downloadtrue
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Ulemper:

Pasienter med opioidavhengighet som kunne ha lyktes med å avslutte sin bruk av opioider ved
behandling uten substitusjonslegemidler mottar substitusjonsbehandling

Verdi og preferanser

Mange pasienter med avhengighet til opioider som søker seg til tverrfaglig spesialisert behandling
(TSB) har erfaring fra tidligere behandling (f.eks. LAR, nedtrapping, behandling i døgnenhet) og kan
uttrykke spesifikke ønsker om valg av behandlingsmetode, f.eks. LAR eller behandling uten
substitusjonslegemiddel i døgnenhet.

Det kan også være at pasienter underveis i en behandling (f.eks. substitusjonsbehandling i LAR)
vurderer at en annen behandlingsmetode vil være mer egnet (f.eks. behandling i døgnenhet i TSB, uten
bruk av substitusjonslegemiddel).

Ressurshensyn

Både substitusjonsbehandling i LAR og tverrfaglig spesialisert behandling uten substitusjonslegemidler
er kostnadskrevende. Det forventes ikke at anbefalingen vil medføre endringer av betydning når det
gjelder ressursbehov. LAR er kostnadseffektiv behandling sammenlignet med ingen behandling av
personer med opioidavhengighet (Connock et al., 2007).

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Personer med opioidavhengighet

Intervensjon

Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin

Komparator

Behandling uten bruk av substitusjonslegemiddel eller ingen behandling

Utfall

Retensjon i behandling, død, bruk av illegale opioider

Sammendrag av studie

Foreliggende dokumentasjon

Mattick et al., 2009 er en Cochrane systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte studier som
sammenliknet effekten av behandling med metadon med behandling uten substitusjonslegemidler, hos
personer med opioidavhengighet. Gruppen som ikke fikk substitusjonslegemiddel fikk enten behandling
med placebo, nedtrapping eller avrusning, legemiddelfri rehabilitering eller ingen behandling og
venteliste.

Mattick et al., 2014 er en Cochrane systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte studier som
blant annet undersøkte effekten av behandling med buprenorfin i ulike doser sammenlignet med
placebo. hos personer med opioidavhengighet.

Zinöcker et al. 2020 er en systematisk oversikt over nyere studier, inkludert . Denobservasjonsstudier
systematiske oversikten er av høy metodisk kvalitet og utarbeidet i Folkehelseinstituttet. Hensikten var
å oppdatere det eksisterende kunnskapsgrunnlaget for substitusjonsbehandling sammenlignet med
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annen behandling, f.eks. psykososiale eller psykologiske tiltak, for pasienter med opioidavhengighet.
Som utgangspunkt for sitt arbeid, brukte Zinöcker et al. den systematiske oversikten til Connock et al.,
2007. Forfatterne fant fem observasjonsstudier og ingen randomiserte kontrollerte studier publisert etter
2005. Resultatene fra de fem observasjonsstudiene er, ifølge Zinöcker et al., usikre og vil ikke tilføre
eller medføre endring til det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, som er basert på randomiserte
kontrollerte studier, se Mattick et al., 2009 og 2014).

Ma et al., 2018 er en registerbasert forskningsoversikte som har vurdert total dødelighet og
overdosespesifikk dødelighet hos pasienter med opioidavhengighet som behandles med buprenorfin
eller metadon.

Resultatene viser at (oppgitt per utfallsmål):

Retensjon:

Behandling med buprenorfin ga økt retensjon sammenlignet med placebo, når det ble gitt i lav (RR=1,5
KI 1,19-1,88), middels; 7-15 mg. (RR=1,74 KI 1,06-2,87) og høy dose;  16 mg. (RR=1,82 KI 1,15-2,9)
(Mattick et al., 2014).

Behandling med metadon ga økt retensjon sammenlignet med behandling uten legemiddel (RR=4,44
KI 3,26-6,04 i 4 studier, 750 deltakere). Forfatterne har høy tillit til resultatene (Mattick et al., 2009).

Nyere observasjonsstudier tilføyer ikke ny kunnskap. Blant pasientene som fikk metadon eller
buprenorfin var 72% fortsatt i behandling etter 12 eller 24 måneder, mens 57% av de som ikke fikk
legemiddelbehandling fremdeles var i behandling (RR 1,31; KI 0,85-2,03 i 3 studier, 2561 deltakere).
Forfatterne har svært lav tillit til resultatene (Zinöcker et al., 2020)

Bruk av illegale rusmidler (morfin):

Behandling med buprenorfin ga færre positive urinprøver sammenlignet med placebo når buprenorfin
ble gitt i høy dose (SDM-1,17 KI -1,85 til -0,49 i 3 studier, 729 deltakere). Behandling med buprenorfin
ga ingen forskjell i bruk av morfin, målt ved positiv/negativ urinprøve, sammenlignet med placebo, når
buprenorfin ble gitt i lav (SDM 0,1 KI -0,8 til 1,01 i 2 studier, 487 deltakere) eller medium (SDM-0,08 KI
-0,78 til 0,62 i 2 studier, 463 deltakere ) dose (Mattick et al., 2014)

Behandling med metadon redusert bruk av morfin, målt ved positiv/negativ urinprøve eller hårprøve,
RR=0,66 KI 0,56-0,78 i 6 studier, 1129 deltakere). Forfatterne har høy tillit til resultatene (Mattick et al.,
2009).

Nyere observasjonsstudier (Zinöcker et al., 2020) tilføyer ikke ny kunnskap. Blant pasientene som fikk
metadon eller buprenorfin var det ingen forskjell i bruk av illegale opioider sammenlignet med pasient
som ikke fikk behandling med legemidler (RR 1,21; KI 0,82-1,8 i 3 studier, 9420 deltakere). Forfatterne
har svært lav tillit til resultatene.

Død uansett årsak

Randomiserte kontrollerte studier viste en liten trend til å lavere død ved bruke av metadon
sammenlignet med pasienter som ikke fikk legemiddelbehandling (RR=0,48 KI 0,1 til 2,39 i 4 studier,
576 deltakere). Forfatterne har moderat tillit til resultatene (Mattick et al., 2009).

Registerstudiene oppsummert i meta-analyse viste at totaldødelighet (crude mortality rate,CMR,, antall
dødsfall per 100 personår) var høyere blant pasienter som ikke behandles med



Side 14/122

substitusjonslegemiddel  enn hos pasienter som har vært behandlet  eller er under behandling med
substitusjonslegemiddel

Ingen substitusjonsbehandling (CMR=4,89 KI 3,54-6,23 i 8 studier, 25 928 personår)
Tidligere fått substitusjonsbehandling (CMR=01,69 KI 1,47-1.91 i 18 studier, 405 245 personår)
Nå i substitusjonsbehandling (CMR=0,92 KI 0,79-1,04 i 21 studier, 448 668personår) (Ma et al.,
2018)

Overdosespesifikk dødelighet

Registerstudiene oppsummert i meta-analyse viste at overdosespesifikk dødelighet (crude mortality
rate, antall dødsfall per 100 personår) var høyere for pasienter som ikke fikk substitusjonsbehandling
enn hos personer som tidligere har fått eller som er under behandling med substitusjonslegemidler

Ingen substitusjonsbehandling (CMR=2,43 KI1,72-3,15 i 6 studier, 24 797 personår)
Tidligere fått substitusjonsbehandling (CMR=0,68 KI 0,55-0,80 i 13 studier, 446 840 personår)
Nå i substitusjonsbehandling (CMR=0,24 KI 0,20-0,28 i 16 studier, 673 614 personår) (Ma et al.,
2018)

Populasjon

Personer med opioidavhengighet

Intervensjon

Behandling uten legemidler; psykoterapi, selvhjelpsgrupper, psykisk rehabilitering, atferdsterapi,

trening/fysisk aktivitet

Komparator

Ingen behandling

Utfall

Retensjon, heroinbruk, ikke-foreskrevet opioidbruk, bruk av rusmidler, livskvalitet, somatisk- og psykisk

helse, funksjonsnivå, kriminalitet

Sammendrag av studie

Foreliggende dokumentasjon

Det ble i samarbeid med Bibliotek for helseforvaltningen gjort et systematisk søk etter systematiske
oversikter som svarte til problemstillingen i PICOet overfor. Helsedirektoratet  identifiserte to
systematiske oversikter som besvarte problemstillingen på en tilfredsstillende måte. Resultatene
presenteres under. For informasjon om søkestrategi og seleksjon av relevante studier, se 

.dokumentasjon

Posadzki et al., 2016 er en oversiktsartikkel over det forfatterne har definert som systematiske
oversikter, som har undersøkt effekten av behandling med et bredt spekter alternativ medisin, bla.
akupunktur, aromaterapi, urtemedisin, musikk terapi og meditasjon. Oversikten er av Helsedirektoratet
vurdert til å være av lav kvalitet. I artikkelen gis en narrativ oppsummering av om pasientene har
bedring, forverring og ingen endring. Forfatterne konkluderer med at effekten er uklar eller negativ og at
det er behov for mer forskning av god kvalitet. Det oppgis ikke hvilke utfall eller funksjoner resultatene
gjelder, og heller ikke hvilken behandling som er gitt.

Chen et al., 2018 er en systematisk oversikt med metaanalyse som undersøkte effekten av akupunktur
for behandling av opioidavhengighet. Akupunktur ble sammenlignet med ingen behandling, "sham"
akupunktur og andre behandlingstilnærminger inkludert substitusjonsbehandling. The Cochrane risk of

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-med-opioidavhengighet-bor-vurderes-for-legemiddelmiddelassistert-rehabilitering-lar.lar-bor-tilbys-nar-det-etter-en-helhetlig-vurdering-er-den-behandlingsmetoden-som-gir-best-nytte-for-pasienten/2-lar-ved-opioidavhengighet-anbefaling-om-valg-av-behandling-pico-2/Dokumentasjonsark%20A.docx?downloadtrue
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bias er benyttet som utgangspunkt for vurdering av inkluderte studier. Forfatterne fant få relevante
studier. De inkluderte studiene ble vurder til å ha lav kvalitet. Det var få deltakere i alle
sammenligninger, som vist i kulepunktene (MD mean difference, SMD standard mean difference,
RRrisk ratio).

akupunktur sammenlignet med ingen behandling ble undersøkt i to studier, 180 deltakere
[depresjon (SMD-1,5 KI-1,85 til -1,15), angst (SMD-0,79 KI -2,47 til 0,88), retensjon (RR=1,0 KI
0,96-1,04)], én studie 90 deltakere [sug etter opioider/craving (MD-2,18 KI -3,1 til -1,26)].
Akupunktur sammenlignet med substitusjonslegemidler ble undersøkt i én studie 220 deltakere
[sug etter opioider/craving (MD-0,01 KI -0,2 til 0,18) angst (MD-0,06 KI -0,24 til 0,12)], to studier
254 deltakere [retensjon (RR=1,01 KI 0,95 til 1,07)].

Forskerne konkluderte med at ingen av sammenligningene viser tilstrekkelig indikasjon for at
akupunktur er mer effektivt enn behandling med substitusjonslegemidler. Resultatene har begrenset
verdi på grunn av få deltakere og lav kvalitet på tilgjengelige studier.

Populasjon

Pasienter med opioidavhengighetssyndrom

Intervensjon

Erfaringer med å være i LAR

Utfall

Pasienter / helsepersonells synspunkter på, forventninger til og erfaringer med substitusjonsbehandling

/ pasientgruppen og substitusjonsbehandlingen

Sammendrag av studie

Foreliggende dokumentasjon

Steiro et al., 2020, en kvalitativ systematisk oversikt ble bestilt fra Folkehelseinstituttet, av
Helsedirektoratet. I studien er pasienter og helsepersonells erfaringer med legemiddelassistert
rehabilitering vurdert. 17 studier med erfaringer fra pasienter (N=364), ni studier med erfaringer fra
helsepersonell (327) og tre studier med erfaringer fra både pasienter og helsepersonell (N=86), ble
inkludert. Studiene var fra USA (7), Norge (6), Storbritannia (5), Canada (2) Sverige (2), Belgia (1) og
New Zealand (1).

Relevante resultat fra oversikten er at:

Erfaringer med stigma fra personer utenfor LAR, forstått som negative holdninger til LAR i den
sosiale konteksten som omga individet. Ved å holde rusproblemene skjult og ikke oppsøke LAR
unngikk man stigma, mens ved å starte opp i LAR så aksepterte man stigmaet (forfatterne hadde høy
tillit til resultatene).

Erfaringer med LAR som kilde til stigma. Stigma ble snakket om som et uheldig kjennetegn ved
behandlingsprosessen (forfatterne hadde høy tillit til resultatene).

Erfaringer med mangelfull kunnskap og kompetanse blant helsepersonell, som medførte redusert
kvalitet på LAR og påvirket pasientenes opplevelse og behandlingsutfall negativt. Manglende kunnskap
kan ha bidratt til negative holdninger til LAR og pasienter i LAR (forfatterne hadde moderat tillit til
resultatene).
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Erfaringer med pasienters forventninger om positive endringer i ikke-helserelaterte individuelle
utfall som følge av å være i LAR, f.eks. jobb, bolig, få tilbake sosiale relasjoner (forfatterne hadde
moderat tillit til resultatene).

Erfaringer med kontinuerlig balanse mellom positive forventninger til LAR med negative opplevelser
og stigma knyttet til LAR (forfatterne hadde lav tillit til resultatene).

Populasjon

Personer med opioidavhengighet

Intervensjon

Substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin

Komparator

Annen behandling

Utfall

Overdose, overdosedødsfall, rusrelaterte dødsfall, dødsfall av alle årsaker

Sammendrag av studie

Det ble i samarbeid med Bibliotek for helseforvaltningen gjort et systematisk søk etter artikler som
svarte til problemstillingen i PICOet overfor. Resultatene presenteres under. For informasjon om
søkestrategi og seleksjon av relevante studier, se .dokumentasjon

Foreliggende dokumentasjon

Krawczyk et al., 2020 er en retrospektiv kohortstudie som evaluerte forskjeller i overdosedødsfall
mellom behandling med og uten legemidler (buprenorfin og metadon) hos en populasjon i USA under
behandling for opioidavhengighet i perioden 1/2015-12/2016 (n=48274).

Pierce et al., 2016 er en registerbasert kohortstudie som inkluderte alle opioidavhengige under
behandling i England (n=151983) i perioden 4/2005 til 3/2009. Overdoser under legemiddelassistert
behandling ble sammenliknet med tid utenfor behandling eller med psykologisk behandling alene.

Pitkänen et al., 2020 er en registerbasert studie der hensikten var å sammenlikne risiko for død
mellom pasienter som hadde oppsøkt behandling for rusavhengighet i perioden 1990-2009, deriblant
opioidavhengige i substitusjonsbehandling (n=718) og opioidavhengige under annen behandling
(n=1495). Risiko for død ble kalkulert for 5 og 15 år etter behandlingsstart.

Wakeman et al., 2020 er en retrospektiv registerstudie fra USA med hensikt å evaluere
sammenhengen mellom 6 ulike behandlingsløp for opioidavhengighet og overdose 3 og 6 måneder
etter behandlingsstart; ingen behandling, inneliggende avrusning, intensiv adferdsterapi, buprenorfin
eller metadon, naltraxon eller ikke-intensiv adferdsterapi ble sammenliknet. Opioidavhengige under
legemiddelassistert behandling i perioden 1/2015 til 9/2017 ble inkludert.

Resultater per utfall:

Overdose

Wakeman et al., 2020 fant at pasienter i behandling med buprenorfin eller metadon hadde redusert
risiko for overdose etter 3 (adjustedHR 0,24 KI: 0,14-0,41) og 12 måneder (adjustedHR 0.41 KI:
0,31-0,55) sammenlignet med de som ikke fikk behandling. Øvrige behandlingsmetoder viste ingen
sammenheng med overdose med etter 3 eller 12 måneder.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-med-opioidavhengighet-bor-vurderes-for-legemiddelmiddelassistert-rehabilitering-lar.lar-bor-tilbys-nar-det-etter-en-helhetlig-vurdering-er-den-behandlingsmetoden-som-gir-best-nytte-for-pasienten/4-lar-ved-opioidavhengighet-anbefaling-om-valg-av-behandling-pico-4/Dokumentasjonsark%20B.docx?downloadtrue
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Overdosedødsfall

Krawczyk et al., 2020 fant signifikant færre overdosedødsfall under behandling med metadon eller
buprenorfin sammenliknet med ingen legemidler (adjustedHR 0,18 KI:0,08-0,40), men etter avsluttet
behandling var det ingen forskjell (adjustedHR 5,45 KI: 2,80-9,53).  fant også en øktPierce et al., 2016
risiko for fatal overdose når pasienten ikke var inkludert i noen behandling (adjustedHR 1,73 KI:
1,55-1,92). Risikoen ved kun psykologisk intervensjon var doblet sammenliknet med
legemiddelassistert behandling (adjustedHR 2,07 KI: 1,75-2,46).

Dødsfall av alle årsaker

Pitkänen et al., 2020 fant en høyere risiko for død hos opioidavhengige under annen behandling
sammenliknet med opioidavhengige under substitusjonsbehandling etter 5 år (HR 1,79 KI: 1,21-2,65)
og etter 15 år (HR 1,41 KI: 1,12-1,79).
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Anbefaling

Buprenorfin og metadon anbefales som
substitusjonslegemiddel i legemiddelassistert rehabilitering
(LAR). Ved utilstrekkelig effekt eller alvorlige bivirkninger bør
langtidsvirkende morfin eller levometadon vurderes

Beslutning om valg av substitusjonslegemiddel og legemiddelform til pasienter i legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) treffes av lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), i samråd med pasienten
og etter en individuell og helhetlig vurdering.

I dialog med pasienten kartlegger og vurderer lege i TSB

pasientens erfaringer med tidligere bruk av substitusjonslegemidler i ulike legemiddelformer
(effekter og bivirkninger)
hva som er viktig for pasienten ved valg av substitusjonslegemiddel og legemiddelform
(effekter/funksjoner, reduksjon av bivirkninger, tilpasning til livssituasjon og rehabilitering m.m.)
risiko for bivirkninger (f.eks. hjerterytmeforstyrrelse), feilbruk av substitusjonslegemiddelet,
overdose eller andre alvorlige hendelser 

Legen gir pasienten kunnskapsbasert informasjon og veiledning om effekter, bivirkninger og risiko ved
de ulike substitusjonslegemidlene og legemiddelformene.

Vurdering av substitusjonslegemiddel og legemiddelform gjøres:

ved oppstart av substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), se anbefaling
 for praktisk gjennomføringom opptrapping

ved behov senere i pasientforløpet, se  foranbefaling om skifte av substitusjonslegemiddel
praktisk gjennomføring

Levometadon eller langtidsvirkende morfin vurderes ved:

•    utilstrekkelig effekt av buprenorfin og alvorlig bivirkning av metadon
•    alvorlig bivirkning av buprenorfin og alvorlig bivirkning av metadon

Med utilstrekkelig effekt av buprenorfin menes vedvarende fysiske eller psykiske abstinenser, inkludert
craving/sug, til tross for høy dose.

Med alvorlig bivirkning menes: 

en bivirkning som gir risiko for alvorlig helseskade eller død, for eksempel forlenget QTc ved
bruk av metadon
bivirkninger som ikke er forbigående, men som vedvarer og gir pasienten nedsatt livskvalitet
eller redusert mulighet for å nå sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå 

Langtidsvirkende morfin er kun tilgjengelig med 12 timers virkningstid. Mulighet for etablering av en
forsvarlig utleveringsordning hensyntas i vurderingen.

For kvinner i LAR i fertil alder og gravide i LAR, .se egen anbefaling

Praktisk

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar/anbefalinger-om-prevensjon-og-familieplanlegging-legemiddelvalg-og-legemiddeldose-2019/kvinner-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-i-fertil-alder-bor-bruke-det-substitusjonslegemiddelet-som-etter-individuell-vurdering-gir-best-behandlingseffekt.ved-ukjent-eller-erfart-likeverdig-behandlingseffekt-bor-buprenorn-foretrekkes
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Pasientens erfaringer med bruk av ulike substitusjonslegemidler og legemiddelformer

Pasienten kan ha erfaring med bruk av substitusjonslegemidler fra:

substitusjonsbehandling i LAR
substitusjonsbehandling utenfor LAR
bruk av substitusjonslegemidler ervervet på det illegale markedet
behandling mot smerter

Momenter i kartleggingen av pasientens erfaringer:

hvor virksom ulike substitusjonslegemidler og legemiddelformer er til å fjerne opioidabstinenser
og craving/sug etter andre opioider
type og omfang av bivirkninger av ulike substitusjonslegemidler og legemiddelformer 
andre effekter og funksjoner ved substitusjonslegemiddelet (f.eks. reduksjon eller forsterking av
symptom på psykisk lidelse, om og hvordan ulike substitusjonslegemidler påvirker tanker,
følelser og hukommelse for vanskelige eller traumatiske livserfaringer)
hvilke legemiddelformer som er best egnet ved ulike behov i rehabiliteringen
opplysninger i pasientens journal

Ved vurdering av pasienters erfaring med bruk av substitusjonslegemidler ervervet illegalt tas det
høyde for at legemiddelet kan være brukt på feil måte og/eller i feil dose, og uten den samme
regulariteten som under behandling.

Opplysninger om helsepersonells erfaringer med pasientens bruk av substitusjonslegemiddel og
legemiddelform kan leses i pasientens journal og kan innhentes fra utleveringsstedet (f.eks. kommune,
apotek).

Vurderinger i valg av legemiddelform

Med legemiddelform menes den formen et   foreligger i. Samme   kan finnes i ulikelegemiddel virkestoff
legemiddelformer, som f.eks. sublingvaltabletter, mikstur, tabletter, plaster, depotinjeksjon med eller
uten nalokson.

Legemiddelformen tilpasses pasientens helsetilstand, behandlingsbehov og livssituasjon. For eksempel
kan buprenorfin:

sublingvaltabletter være fordelaktig ved behov for hyppige møter med behandlingspersonell
depotinjeksjon være egnet ved lang reisevei, jobb/studier eller annet som gjør hyppige oppmøter
krevende
plaster være et godt alternativ ved  når vedlikeholdsdosen er under 1-2 mg, fordinedtrapping
buprenorfin plaster er tilgjengelige i lavere doser enn sublingvaltabletter og kan gi jevnere
serumkonsentrasjon når dosen nærmer seg null

Bivirkninger av substitusjonslegemidler

Plager og/eller symptomer hos pasienten kartlegges og utredes for å avdekke om disse skyldes
bivirkninger av substitusjonslegemiddelet eller om de har andre årsaker. 

Dersom plagen eller symptomet er en bivirkning av substitusjonslegemiddelet, vurderes
symptomlindrende tiltak.

Bivirkninger av substitusjonslegemidler er vanlig 

https://sml.snl.no/legemidler
https://sml.snl.no/virkestoff
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-etter-vurdering-sammen-med-lege-onsker-a-trappe-ned-sitt-substitusjonslegemiddel-bor-tilbys-gradvis-og-langvarig-nedtrapping-med-tilpasset-psykososial-oppfolging-og-rask-doseokning-ved-behov
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Type, antall og intensitet av bivirkninger varierer (Brun et al., 2016, Maglione et al., 2018, Bawor et al.,
2015).  (Brun et al., 2016) oppga 83 % av pasientene som besvarteBrukerundersøkelsen til proLAR
undersøkelsen minst én bivirkning, og hver pasient gjennomsnittlig oppga fire bivirkninger av en liste på
tolv.

Tabellen viser et utvalg av selvrapporterte bivirkningene ved bruk av substitusjonslegemiddel (proLAR
2013).

  Metadon Buprenorfin – nalokson Buprenorfin

Redusert seksuell lyst 60 % 43 % 50 %

Sterk svetting 54 % 33 % 40 %

Dårlig søvn 49 % 37 % 43 %

Vektøkning 44 % 24 % 27 %

Trøtthet 43 % 24 % 28 %

Kvalme/forstoppelse 43 % 36 % 39 %

Redusert seksuell evne 42 % 31 % 35 %

Vann i kroppen og hovenhet 37 % 21 % 26 %

Tungpustethet 35 % 25 % 22 %

Endret humør 31 % 27 % 29 %

Kløe/hudutslett 18 % 25 % 17 %

Hodepine og svimmelhet 15 % 25 % 22 %

I rapporten (Brun et al., 2016) kommenteres tabellen slik: "Samlet rapporteres det betydelig omfang av
bivirkninger, selv om det ikke er mulig å skille disse opplevde fenomenene fra f.eks. «normale»
aldringsfenomen, eller fra å være symptomer på tilleggssykdom personene måtte ha i denne studien".

Forskjeller i bivirkninger mellom substitusjonslegemidler

Metadon er forbundet med større grad av fatigue enn buprenorfin, mens det ikke er funnet noen
forskjell mellom buprenorfin og metadon når det gjelder oppmerksomhet og søvnproblemer
(Maglione et al., 2018).
Bruk av metadon kan være assosiert med lavere nivåer av testosteron i serum og opplevelse av
lavere seksualfunksjon, enn ved bruk av buprenorfin (Bliesener et al., 2005; Yee et al., 2019). 
Metadon kan gi forlenget QTc, målt i EKG (elektrokardiogram). Verken buprenorfin eller morfin
er assosiert med forlenget QTc (Behzadi et al., 2018). Det er usikkert om levometadon kan gi
lavere risiko for forlenget QTc enn (racemisk) metadon. 

Alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og død

Mål QTc ved EKG før oppstart av metadon dersom pasienten har symptom på hjertesykdom eller det er
opphopning av slik sykdom i pasientens familie. Ved forlenget QTc vurderes annet
substitusjonslegemiddel enn metadon (buprenorfin, morfin, levometadon).

Forlenget QTc er en risikofaktor for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse (torsades de pointes) og død. Det er
beskrevet tilfeller av forlenget QTc ved bruk av metadon i doser under 100 mg og at risikoen kan øke
med økende dose (Behzadi et al., 2018). Risikoen regnes som særlig forhøyet ved QTc over 500 ms
(Behzadi et al., 2018,  . Risikoen kan øke ytterligere ved  mellomRELIS 2014) interaksjoner
substitusjonslegemiddelet og andre legemidler.

https://prolarnett.no/wp-content/uploads/2019/11/proLAR_rapport_brukerunders%C3%B8kelse_.pdf
https://relis.no/Publikasjoner/2014/Legemiddelindusert_QT_forlengelse_Nice_to_know_eller_need_to_know/
https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx
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Se  for måling av QTc senere i forløpet.anbefaling om vedlikeholdsdose

Legemiddelinteraksjoner

Gjør  ved valg av substitusjonslegemiddel hos pasienter som bruker andre legemidler.interaksjonssøk
Metadon er særlig utsatt for interaksjoner. Ved legemiddelinteraksjoner er det risiko for over- eller
underdosering av substitusjonslegemiddelet.

Se  for legemiddelinteraksjoners betydning for innstilling av riktiganbefaling om vedlikeholdsdose
vedlikeholdsdose.

Risiko for feilbruk av substitusjonslegemiddelet

Erfaringer med tidligere feilbruk kartlegges i dialog med pasienten og ved gjennomgang av pasientens
journal. Årsakene utforskes sammen med pasienten. Erfaringene sammenholdes med pasientens
nåværende rusmestring og livssituasjon i vurdering av risiko for fremtidig feilbruk og i vurdering av tiltak
for å redusere slik risiko.

Injeksjon av substitusjonslegemidler medfører risiko for infeksjon både lokalt (f.eks. hudabscess) og
systemisk (f.eks. infeksjon på hjerteklaff). 

Risiko for overdose kan være høyere ved injeksjon av metadon enn ved injeksjon av buprenorfin, siden
metadon er en fullagonist og buprenorfin er en partiell agonist (Walsh et al., 1994).

Ulike legemiddelformer kan gi ulik risiko for feilbruk. Klinisk erfaring og brukererfaring er blant annet at: 

buprenorfin depotinjeksjon reduserer risiko for feilbruk fordi injeksjonene settes av
helsepersonell
kombinasjonslegemiddelet buprenorfin-nalokson kan redusere risiko for injeksjon fordi nalokson
ved injeksjon kan gi abstinensreaksjon
metadon mikstur med høyt væskevolum/lav konsentrasjon kan redusere risiko for injeksjon og
overdose sammenliknet med høyere lavt væskevolum/høy konsentrasjon (f.eks. 2 mg/ml vs 5
mg/ml)

Risiko for overdose eller annen alvorlig rusrelatert hendelse

Bruk av rusmidler og vanedannende legemidler kartlegges sammen med pasienten.
Samtidig bruk av rusmidler og substitusjonslegemiddel kan gi risiko for overdose eller annen alvorlig
rusrelatert hendelse. Buprenorfin kan gi lavere risiko enn metadon og andre fullagonister, siden
buprenorfin er en partiell agonist (Walsh et al., 1994).

Ved risiko for overdose eller andre alvorlige rusrelaterte hendelser hos pasient som bruker metadon
vurderes risikoreduserende psykososiale tiltak, som for eksempel forsterket psykososial oppfølging,
innleggelse i døgnenhet eller endret boligsituasjon. Skifte av substitusjonslegemiddel til buprenorfin kan
vurderes i dialog med pasienten. 

Dersom forsterkede psykososiale tiltak ikke gir tilstrekkelig reduksjon i risiko og pasienten ikke ønsker
et skifte til buprenorfin (f.eks. på grunn av bivirkninger eller utilstrekkelig effekt) gjør lege i tverrfaglig
spesialisert behandling (TSB) en individuell avveining av risiko ved avslutning av behandling med
metadon og tilbud om buprenorfin, opp mot risiko for frafall fra behandling ved gjennomføring av et slikt
skifte mot pasientens vilje. 

Vurderingene journalføres. Pasienten gis tett oppfølging og informasjon om anbefalte risikoreduserende
tiltak, både ved fortsatt behandling med metadon og ved skifte til buprenorfin. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
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Ved beslutning om å avslutte behandlingen med metadon og tilby pasienten buprenorfin gir legen
informasjon til pasienten om beslutningsgrunnlaget og veiledning om pasientens rett til å påklage
beslutningen. 

Begrunnelse

Sammendrag

Individuell vurdering

Målet med LAR er at den enkelte pasient kan nå sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå, jf.  
 §2. LAR-forskriften

Klinisk erfaring og brukererfaring viser at for å nå målet er det av grunnleggende betydning at
pasientens substitusjonslegemiddel gir god effekt og færrest mulig bivirkninger.

Klinisk erfaring og brukererfaring er at opplevde effekter, bivirkninger og risiko ved ulike
substitusjonslegemidler (som hjerterytmeforstyrrelse, legemiddelinteraksjoner, feilbruk og overdose),
varierer fra pasient til pasient. Det samme gjør behovene i rehabilitering som har betydning for valg av
legemiddelform. Det er derfor nødvendig med individuell vurdering ved valg av substitusjonslegemiddel
og legemiddelform, hvor pasientens erfaringer og behov i behandling og rehabilitering vektlegges
sammen med  det samlede kunnskapsgrunnlaget. 

Livssituasjon og behandlingsbehov vil kunne endre seg flere ganger gjennom et langt pasientforløp.
Nye vurderinger av hva som er riktig substitusjonslegemiddel og legemiddelform for pasienten må
gjøres ved behov, som en integrert del av en helhetlig tilnærming til behandling og oppfølging. 

Metadon og buprenorfin anbefales

Oppsummert forskning viser at pasienter i substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin blir
lenger i behandling og bruker mindre illegalt ervervet heroin (Zinöcker et al., 2020), og de har lavere
risiko for død (Ma et al., 2018) enn personer med opioidavhengighet utenfor substitusjonsbehandling. 

I Norge har substitusjonslegemidlene metadon og buprenorfin vært i bruk siden henholdsvis 1998 og
2002. De årlige statusrapportene fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) viser at begge
substitusjonslegemidlene er forbundet med høy grad av retensjon i LAR. 

I systematiske oversikter finner man ikke holdepunkter for å si at langtidsvirkende morfin eller
levometadon har annen eller bedre behandlingseffekt enn metadon eller buprenorfin, verken på
retensjon i behandling, bruk av illegalt ervervete legemidler, pasienttilfredshet eller rapporterte
bivirkninger, (Mosdøl et al., 2017, Forsetlund et al., 2020). 

Det er forsket betydelig mindre på bruk av langtidsvirkende morfin eller levometadon som
substitusjonslegemiddel enn på metadon og buprenorfin. 

Langtidsvirkende morfin og levometadon brukes i mindre grad enn buprenorfin og metadon som
substitusjonslegemidler internasjonalt. Det foreligger erfaringer med bruk av langtidsvirkende morfin og
levometadon fra Østerrike, Sveits, Tyskland og Nederland (Forsetlund et al., 2020). Det er erfaringer i
et begrenset omfang i Norge (Waal et al., 1/2019).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
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Et systematisk søk etter forskningslitteratur om erfaringer med substitusjonsbehandling ved
opioidavhengighet fant verken studier om brukeres eller helsepersonells erfaringer med bruk av
langtidsvirkende morfin eller levometadon (Steiro et al., 2020). Klinisk erfaring og brukererfaring med
bruk av langtidsvirkende morfin og levometadon er derfor også mer begrenset.

Systematiske oversikter basert på registerstudier finner at risiko for død av alle årsaker (Sordo et al.,
2017; Ma et al., 2018) og risiko for overdosedødsfall (Sordo et al., 2017) er større hos pasienter som
bruker metadon som substitusjonslegemiddel, enn hos pasienter som bruker buprenorfin. De samme
oversiktene viser imidlertid også at pasienter som bruker metadon under substitusjonsbehandling har
større risiko for død også utenfor substitusjonsbehandling, enn pasienter som bruker buprenorfin. Det
er derfor ikke usannsynlig at også andre forskjeller mellom pasientgruppene enn
substitusjonslegemiddelet kan bidra til ulik risiko for død. En norsk studie (Bech et al., 2019) fant ingen
forskjell i risiko for overdosedødsfall hos personer som brukte metadon som substitusjonslegemiddel i
LAR, sammenliknet med buprenorfin.

Farmakologisk forskning på forholdet mellom dose og effekt tyder på at buprenorfin har lavere risiko for
overdose sammenliknet med metadon, dersom bruken ikke kombineres med bruk av andre
vanedannende legemidler eller med rusmidler (Walsh et al., 1994).
 
Buprenorfin, buprenorfin-nalokson og buprenorfin depotinjeksjoner

Fra 2019 er buprenorfin depotinjeksjoner tilgjengelig for norske pasienter ( ).Nye Metoder sak 64-19
Depotinjeksjoner åpner ikke for selvadministrasjon og ta-med-hjem doser, og gir derved svært lav risiko
for feilbruk. 

Buprenorfin-naloksen ble tidligere anbefalt fremfor buprenorfin uten nalokson. Begrunnelsen var at
kombinasjonspreparatet skulle bidra til å redusere feilbruk og lekkasje til det illegale markedet
(Helsedirektoratet, 2010). Klinisk erfaring og brukererfaring er imidlertid at buprenorfin-nalokson også
kan injiseres og at det omsettes på det illegale markedet, om enn ofte til lavere pris. I proLARs
brukerundersøkelse (Brun et al., 2016) angis "mindre fornøydhet" og ingen forskjell i antall bivirkninger
ved bruk av buprenorfin-nalokson, sammenlignet med bruk av buprenorfin uten nalokson. 

Langtidsvirkende morfin og levometadon 

I Norge behandles under 1% av norske pasienter i LAR i 2018 med morfintabletter med 12 timers
virkningstid eller levometadon (Waal et al., 1/2019). En norsk undersøkelse om erfaringer med bruk av
disse legemidlene som inkluderte 42 pasienter fra 17 av 21 helseforetak viste at årsaken bak skiftet ble
rapportert som utilstrekkelig smertelindrende effekt, hjerterytmeproblematikk og betydelige somatiske
bivirkninger (Waal et al., 1/2019).

Levometadon er godkjent til bruk i Norge som et alternativ til behandling av voksne pasienter med
opioidavhengighet som av ulike årsaker ikke kan behandles med racemisk metadon (Nye metoder, sak

). 89-2019, 23.09.2019

Morfintabletter med 12 timers virkningstid er tilgjengelig for bruk som substitusjonslegemiddel ved
opioidavhengighet, men brukes da utenom ordinær indikasjon (off label). Morfintabletter med 24-timers
virkningstid er ikke tilgjengelig for bruk i Norge ( ). Nye metoder, ID 2019_059, sak 98-19

Pasienter som bruker morfintabletter med 12-timers virketid kan ha behov for inntak under påsyn inntil
2-3 ganger daglig. Se anbefaling om utleveringsordning. Hvorvidt en slik utleveringsordning er mulig å
etablere for pasienten inngår i vurderingen ved valg av substitusjonslegemiddel.

https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%20godkjent%20protokoll%20fra%2017%20juni%202019.pdf
https://nyemetoder.no/metoder/levometadon-levopidon
https://nyemetoder.no/metoder/levometadon-levopidon
https://nyemetoder.no/metoder/levometadon-levopidon
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1.  

2.  

Naltrekson depotinjeksjon

Forskning på bruk av naltrekson depotinjeksjon som legemiddel i LAR er gjennomført i flere
helseforetak i Norge (Tanum et al., 2017, Solli et al., 2018, Latif et al., 2019). Naltrekson er en
antagonist og virker ved å blokkere opioidreseptorene slik at eventuell bruk av opioidagonister (for
eksempel heroin) ikke gir effekt. Beslutning i Nye metoder tilsier at  legemiddelet foreløpig ikke gjøres
ordinært tilgjengelig for bruk som legemiddel i LAR i Norge (Nye metoder sak 148-20 Rapport -

). ID2019_060

Kvinner i LAR i fertil alder og gravide i LAR

Det er utarbeidet egen anbefaling for valg av substitusjonslegemiddel hos kvinner i LAR i fertil alder og
, siden hensynet til foster/barn er av stor betydning i vurderingen.hos gravide i LAR

Rettslige rammer

Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler, jf. . helsepersonelloven § 11
Legemidler i reseptgruppe A kan bare rekvireres av de leger og turnuskandidater som er nevnt i 

andre ledd. Etter forskriften § 2-1Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1
tredje ledd kan legemidler til bruk for substitusjonsbehandling ved narkotikaavhengighet bare rekvireres
til den enkelte pasient i følgende tilfeller:

når vedkommende er innvilget legemiddelassistert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, jf. 
, ellerforskrift 18.desember 2009 nr. 1641 om legemiddelassistert rehabilitering § 5

som ledd i en kortvarig, klart definert og tverrfaglig nedtrappingsplan som er utarbeidet i
samarbeid med spesialisthelsetjenesten

Hvis legers eller tannlegers rekvirering av legemidler i gruppe A og B anses uforsvarlig, kan Statens
helsetilsyn helt eller delvis kalle tilbake retten til å rekvirere slike legemidler for en bestemt tid eller for
alltid. Det samme gjelder for annet helsepersonell som i forskrift fastsatt i medhold av § 11 er gitt
begrenset rett til å rekvirere legemidler, jf.  først ledd.helsepersonelloven § 63

En viktig bestemmelse ved vurderingen av om rekvireringen har vært faglig uforsvarlig er 
 første og andre ledd, som lyder:helsepersonelloven § 4

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp
som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise
pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal
yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har
plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient-
og brukerrettighetsloven § 2-5.»

Helsepersonelloven § 40 første ledd lyder:

«Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige
opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle
meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for
annet kvalifisert helsepersonell.»

Helsepersonelloven § 40 må sees i sammenheng med , der det fremgår atpasientjournalforskriftens § 6
journalen blant annet skal inneholde hva som er bakgrunnen for helsehjelpen, sykehistorie, diagnose,
undersøkelser i funn, behandling, vurdering og plan for videre oppfølging.

https://nyemetoder.no/metoder/naltrekson-vivitrol?utm_campaignunspecified&utm_contentunspecified&utm_mediumemail&utm_sourceapsis-anp-3
https://nyemetoder.no/metoder/naltrekson-vivitrol?utm_campaignunspecified&utm_contentunspecified&utm_mediumemail&utm_sourceapsis-anp-3
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar/anbefalinger-om-prevensjon-og-familieplanlegging-legemiddelvalg-og-legemiddeldose-2019/kvinner-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-i-fertil-alder-bor-bruke-det-substitusjonslegemiddelet-som-etter-individuell-vurdering-gir-best-behandlingseffekt.ved-ukjent-eller-erfart-likeverdig-behandlingseffekt-bor-buprenorn-foretrekkes
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar/anbefalinger-om-prevensjon-og-familieplanlegging-legemiddelvalg-og-legemiddeldose-2019/kvinner-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-i-fertil-alder-bor-bruke-det-substitusjonslegemiddelet-som-etter-individuell-vurdering-gir-best-behandlingseffekt.ved-ukjent-eller-erfart-likeverdig-behandlingseffekt-bor-buprenorn-foretrekkes
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�11
https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455/�2-1
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�5
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�63
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�4
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�40
https://lovdata.no/forskrift/2019-03-01-168/�6
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Klage på valg av type substitusjonslegemiddel

Enten det er pasienten selv som ønsker å bytte legemiddel eller om helsetjenesten krever bytte av
legemiddel mot pasientens vilje, må spesialisthelsetjenesten foreta en individuell og konkret vurdering
for å avgjøre hvilket legemiddel som er nødvendig helsehjelp for den aktuelle pasienten, jf. pasient- og

, og om pasientens medvirkningsrett etter  er tatt med ibrukerrettighetsloven (pbrl.) § 2-1 b pbrl. § 3-1
vurderingen. Statsforvalteren kan overprøve helsetjenestens vurdering fullt ut. 

Av pbrl. § 3-1, som gir pasienten rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen, herunder
tilgjengelige og forsvarlige behandlingsmetoder, kan det utledes at hvis spesialisthelsetjenesten ikke
etterkommer pasientens ønske om valg av legemiddel, skal det være begrunnet med at det forskrevne
legemiddelet er mer egnet for den aktuelle pasienten enn det pasienten ønsker. 

Å pålegge pasienten å bruke et legemiddel som gir ubehag og bivirkninger hvis det finnes andre
legemidler med samme substitusjonsvirkning med mindre bivirkninger for pasienten, er et inngripende
tiltak. Helsetjenesten må foreta individuelle vurderinger av bivirkningenes art og forløp, og det må klart
framgå av saksdokumentene at dette er gjort. I de tilfellene der pasienten klager over bivirkninger som
ikke påvirker allmenntilstanden i særlig grad, er det ikke urimelig at pasienten prøver ut legemiddelet i
kort tid for å se om bivirkningen forsvinner. Fortsatt forskrivning av et legemiddel som gir bivirkninger,
kan imidlertid ikke besluttes ut fra generelle betraktninger om sannsynligheten for reelle bivirkninger. 

Det må foretas en konkret forsvarlighetsvurdering. Det må legges vekt på om det legemiddelet
pasienten ønsker har fungert godt, og om pasienten har vært rusfri over en lengre periode. Det er ikke
et gyldig argument at medisinen er mer egnet ut fra generelle samfunnsmessige betraktninger, for
eksempel faren for videreomsetning av legemiddelet.

Disse hensynene har derimot vekt ved v .alg av utleveringsordning

Se også Helsetilsynets Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
(Internserien 1/2021). 
 

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler: 

Individuell tilnærming og vektlegging av pasientens erfaringer ved valg av
substitusjonslegemiddel og legemiddelform bidrar til pasienttilfredshet og høyere retensjon i
behandling. Det kan også bidra til at flere personer med opioidavhengighet søker seg til
substitusjonsbehandling
Vurdering av levometadon og langtidsvirkende morfin øker muligheten for god behandlingseffekt
når metadon eller buprenorfin har utilstrekkelig effekt eller alvorlige bivirkninger 

Ulemper: 

Behandlingseffekt og risiko ved behandling er mer usikker ved bruk av langtidsvirkende morfin
og levometadon enn ved bruk av metadon og buprenorfin 
Langtidsvirkende morfintabletter er kun tilgjengelig med 12 timers virkningstid, hvilket kan gjøre
inntak under påsyn i henhold til  utfordrendeanbefaling om utleveringsordning
 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/�2-1b
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/�2-1b
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/�3-1
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/individuell-utleveringsordning-for-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-besluttes-etter-vurdering-av-pasientens-rusmestring-behov-i-rehabilitering-og-risiko-for-at-legemiddelet-blir-tilgjengelig-for-tredjepart
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/internserien/veileder_klage_pasient_brukerrett_internserien1-2021.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/individuell-utleveringsordning-for-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-besluttes-etter-vurdering-av-pasientens-rusmestring-behov-i-rehabilitering-og-risiko-for-at-legemiddelet-blir-tilgjengelig-for-tredjepart
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Verdi og preferanser

Noen pasienter oppnår ikke tilstrekkelig effekt i reduksjon av opioidabstinenser og craving/sug etter
andre opioider ved bruk av buprenorfin, selv ved høye doser. Andre opplever derimot at buprenorfin gir
tilstrekkelig effekt. 

Den helhetlige, subjektive opplevelsen av de ulike substitusjonslegemidlene varierer mellom pasienter.
Noen erfarer at buprenorfin er det best egnete legemiddelet, mens andre opplever at de trenger
metadon. Enkelte erfarer utilstrekkelig effekt eller alvorlige bivirkninger av både metadon og
buprenorfin, men ikke av langtidsvirkende morfintabletter. 

Noen pasienter kan oppleve at substitusjonslegemidlene reduserer eller forsterker symptomer ved
psykisk lidelse. En erfaring er for eksempel at buprenorfin i mindre grad enn metadon demper
angstfølelse, men at metadon kan forsterke symptomer ved depresjon. 

Klinisk erfaring og brukererfaring fra pasienter som har trappet ned vedlikeholdsdosen av sitt
substitusjonslegemiddel er at substitusjonslegemiddelet kan påvirke tanker, følelser og hukommelse for
vanskelige/traumatiske livserfaringer. Noen kan erfare at metadon i større grad enn buprenorfin har
slike effekter.

Pasienter har ulike preferanser ved valg av legemiddelform. Noen pasienter foretrekker depotinjeksjon
med buprenorfin av en ukes eller måneds varighet, fremfor daglig inntak av sublingvaltabletter. Det kan
skyldes mer stabil effekt av legemiddelet gjennom døgnet eller at sjeldnere oppmøter for inntak av
legemiddelet er mer forenlig med tiltak i rehabilitering eller pasientens livssituasjon (f.eks. familie, jobb).
Andre foretrekker sublingvaltabletter, som kan skyldes at det oppleves tryggere med daglig inntak eller
at det daglige inntak sikrer hyppigere kontakt med helse- og sosialfaglig personell.
 

Ressurshensyn

Substitusjonslegemidler er helseforetaksfinansierte legemidler. Nye substitusjonslegemidler må
godkjennes av Beslutningsforum gjennom systemet for  før de kan tas i bruk i Norge. Nye metoder

Det er liten forskjell i pris ved innkjøp av buprenorfin sublingvaltabletter, buprenorfin-nalokson
sublingvaltabletter og metadon mikstur.  

Økt bruk av buprenorfin depotinjeksjoner av en ukes eller en måneds varighet, vil gi økte kostnader til
innkjøp sammenlignet med buprenorfin sublingvaltabletter. Depotinjeksjoner reduserer kostnadene til
inntak under påsyn av helsepersonell.

Levometadon og langtidsvirkende morfintabletter vil benyttes av en mindre andel pasienter.
Levometadon er dyrere i innkjøp enn metadon. Morfintabletter med inntil 12-timers virkning vil ikke
medføre økt innkjøpskostnad sammenlignet med buprenorfin, buprenorfin-nalokson og metadon.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Personer med opioidavhengighet

Intervensjon

Buprenorfin som substitusjonslegemiddel

Komparator

https://nyemetoder.no/
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Metadon som substitusjonslegemiddel

Utfall

Overdose, død av alle årsaker, retensjon i behandling, bruk av heroin eller andre opioider,

testosteronnivå og andre bivirkninger

Sammendrag av studie

Mattick et al., 2014 er en systematisk oversikt av høy metodisk kvalitet som har vurdert
behandlingseffekt (retensjon, bruk av illegale stoffer) av voksne pasienter som behandles med
buprenorfin [(lav dose (2-6 mg); medium dose (7-15 mg); høy dose (16 mg og mer)] eller metadon [(lav
dose (under 40 mg); medium dose (40-85 mg); høy dose (85 mg og mer)] som substitusjonslegemiddel
ved opioidavhengighet. Forfatterne konkluderer med at det moderat til høy tillit til estimatene og at det
ikke er behov for mer forskning når det gjelder valg av buprenorfin eller metadon som
substitusjonslegemiddel.

Maglione et al., 2018 er en systematisk oversikt av moderat metodisk kvalitet som har vurdert 
behandlingseffekt av blant annet funksjonell- og kognitiv funksjon hos voksne pasienter med
opiodavhengighet som behandles med buprenorfin eller metadon. Forfatterne konkluderer med at det
er lav eller veldig lav tillit til estimatene på grunn av få studiedeltakere, metodiske utfordringer, brede
konfidensintervall, stort frafall med mer. Unntaket er at det er moderat tillit til effektestimatet for fatique
(lavere forekomst av fatigue ved bup enn med metadon).

Ma et al., 2018 og Sordo et al., 2017 er to registerstudiebaserte forskningsoversikter som har vurdert
dødelighet og overdosespesifikk dødelighet hos pasienter med opioidavhengighet som behandles med
buprenorfin eller metadon. Oversiktene består av observasjonsstudier basert på registerdata og
inkluderer til dels overlappende studier. Inklusjonskriterier og rapportering av utfall er noe ulik. 

Bawor et al., 2015 er en systematisk oversikt med tverrsnittstudier som har vurdert sammenhengen
mellom opioider og testosteronnivå hos menn og kvinner. Bawor et al. identifiserte én studie (Bliesener
et al., 2005) som sammenlignet opplevd seksualfunksjon og testosteron i serum hos opioidavhengige
menn behandlet med metadon (n=37) eller buprenorfin (n=17). 

Yee et al. 2018 er en primærartikkel som sammenlignet opplevd seksualfunksjon og testosteron i
serum hos opioidavhengige menn behandlet med metadon og buprenorfin. Artikkelen ble identifisert
gjennom et søk foretatt av Bibliotek for helseforvaltningen, FHI, på oppdrag av Helsedirektoratet.
Hensikten var å identifisere forskning publisert etter Bawors artikkel fra 2005. Yee et al. sammenlignet
opplevd seksualfunksjon og testosteron i serum. 

Resultater

Retensjon (Mattick et al., 2014): 
Hos pasienter som forblir i behandling

fleksibel dose: Metadon viste høyere retensjon enn buprenorfin (5 blindet og 6 open labeled
studier, 1393 deltakere; RR=0,83 (95% Konfidens Intervall (KI) 0,73-0,95)
medium dose: Det var ingen forskjell mellom buprenorfin og metadon (7 RCT studier, RR=0,87
(KI 0,69-1,10)  
høy dose: Det var  ingen forskjell mellom buprenorfin og metadon (1 RCT studie, RR=0,79 (KI
0,20-3,16)

Illegal (illicit) opioidbruk (urinanalyse) (Mattick et al., 2014):
Hos pasienter som forblir i behandling er det like god effekt av buprenorfin og metadon på bruk av
illegale opioider. 
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fleksibel dose (SMD -0,11 (KI -0,23-0,02 i 8 studier, 1027 deltakere)
medium dose (4 studier, SMD=0,25 (KI -0,08- 0,58) 
høye doser (1 studie, SMD -0,73  (KI -1,08  -0,37)  

Bivirkninger (Mattick et al., 2014; Maglione et al., 2018; Brun et al., 2016):
Få studier rapporterte bivirkninger eller hadde tilstrekkelig data til å konkludere om bivirkninger av
behandlingen. Norske pasienters erfaringer med bivirkninger er kartlagt og omtalt i proLARs

 (Brun et al., 2016). Se tabell under praktisk informasjon. brukerundersøkelse

Opplevd seksualfunksjon og testoteronnivå (Bawor et al., 2015; Bliesener et al., 2005; Yee et al.,
2018)
Få studier har undersøkt testosteronnivå i serum og opplevd seksualfunksjon hos pasienter som bruker
buprenorfin sammenlignet med pasienter som bruker metadon i substitusjonsbehandling ved
opioidavhengighet. Pasienter som behandlet med metadon kan ha lavere opplevd seksualfunksjon og
testosteron nivå i serum sammenlignet med pasienter som behandles med buprenorfin (Bliesener et al.,
2004; Yee et al., 2018). Det ble ikke funnet forskjell i opplevd seksualfunksjon og testosteronnivå i
serum mellom pasienter som brukte buprenorfin og en frisk kontrollgruppe (n=51) (Bliesener et al.,
2005).

Dødelighet (Bech et al., 2019, Ma et al., 2018 og Sordo et al., 2017).
I en studie med norske pasienter var totaldødelighet høyere ved behandling med metadon [Crude
mortality rate/100 person year (CRM)=1,9 Konfidensintervall (KI) 1,6-2,3)] sammenlignet med
buprenorfin [CRM=1,0 (KI 0,8-1,2] (Bech et al., 2019).

I grupper av pasienter som ble behandlet med ulike substitusjonslegemidler var Totaldødelighet og
overdosedødelighet under substitusjonsbehandling er oppsummert i systematiske oversikter over
registerstudier, som vist i tabellen nedenfor (Ma et al., 2018 og Sordo et al., 2017). Etter behandling var
risiko for død høyere hos de som var metadon  sammenlignet med de som var behandlet med
buprenorfin (0,80 KI=0,38-1,22)

Tabellen viser totaldødelighet og overdosedødelighet under substitusjonsbehandling. Det bemerkes at
datagrunnlaget/antall pasientår tallene baserer seg på er forskjellig for de ulike gruppene.

  Ma et al., 2018 Sordo et al., 2017

Legemiddel

Totaldødelighetsrate
under behandling
(per 100 personår,
95% KI)

Totaldødelighetsrate
etter behandling
(per 100 personår,
95% KI)

Totaldødelighetsrate
under behandling
(per 100 personår,
95% KI)

Totaldødelighetsrate
ute av behandling
(per 100 personår,
95% KI)

Metadon 1,05 (0,86-1,25 2,03 (1,67-2,39) 1,13 (0,84-1,52) 3,61 (2,45-5,33)

Buprenorfin 0,38 (0,31-0,46) 0,80 (0,38-1,22) 0,43 (0,21-0,89) 0,95 (0,39-2,34)

Naltrekson 0,26 (-0,06-0,59)      

Uspesifisert 1,09 (0,74-1,43)      

 

 

https://prolarnett.no/wp-content/uploads/2019/11/proLAR_rapport_brukerunders%C3%B8kelse_.pdf
https://prolarnett.no/wp-content/uploads/2019/11/proLAR_rapport_brukerunders%C3%B8kelse_.pdf
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Populasjon

Personer med opioidavhengighet

Intervensjon

Buprenorfin eller metadon

Komparator

Langtidsvirkende morfin eller levometadon

Utfall

Overdosedødsfall, død av alle årsaker, retensjon i behandling, bruk av heroin eller andre opioider,

somatisk sykdom, psykisk sykdom, bivirkninger

Sammendrag av studie

Mosdøl et al., 2017 er en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet av høy metodisk kvalitet. Den
systematiske oversikten ble , på oppdatert i 2020 av Forsetlund et al. Behandlingseffekt (retensjon,
bruk av illegale stoffer, pasienttilfredshet og kriminalitet) hos voksne pasienter behandlet med
buprenorfin eller metadon ble sammenlignet med behandlingseffekt ved behandling med
langtidsvirkende morfin eller levometadon. Forsetlund et al., 2020, identifiserte ingen nyere studier som
kunne supplere kunnskapsoversikten til Mosdøl et al., 2017.

Resultater langtidsvirkende morfintabletter samenlignet med metadon

Retensjon: To randomiserte kliniske studier (begge med cross-over design) ble inkludert i
metaanalyse. I første periode var risk ratio (RR) 0,97 (95% Konfidensintervall (KI) 0,90-1,04) og i andre
periode var RR=0,99 (KI 0,89-1,10).  Tilliten til resultatet var moderat for første fase av cross-over
studien, og lav for den andre fasen. (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Bruk av illegale opioider, bedømt ved urinprøver: Én randomisert klinisk studie ble inkludert. Andel
urinprøver positive på heroin per deltaker: 0,20 ved langtidsvirkende morfintabletter og 0,15 ved
metadon. Forskjell 0,05 (95% CI: 0,02-0,08; p 0,0008. Innenfor forhåndsdefinert
ikke-underlegenhetsmargin). Ikke statistisk signifikant forskjell. Tilliten til resultatet var lav (GRADE)
(Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Bruk av illegale opioider, selvrapportert: Én randomisert klinisk studie ble inkludert. Andel dager
med selvrapportert bruk av heroin per deltaker. 0,08 (SD 0,15) ved langtidsvirkende morfintabletter og
0,08 (SD 0,15) ved metadon. Ikke statistisk signifikant forskjell. Tilliten til resultatet  var veldig lav
(Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Bruk av illegale rusmidler: Tre randomiserte kliniske studier ble inkluderte. Den ene
cross-overstudien rapporterte statistisk ikke-signifikante forskjeller. Den andre cross-overstudien
rapporterte på andel positive prøver per deltaker på kokain og benzodiazepiner. Kokain 0,13 (SD 0,27)
ved langtidsvirkende morfintabletter og 0,15 (SD 0,27) ved metadon. Benzodiazepiner 0,36 (SD 0,42)
ved langtidsvirkende morfintabletter og 0,39 (SD 0,42) ved metadon. Statistisk ikke-signifikante
forskjeller. Den tredje studien (standard RCT) presenterte ingen tall. Samlet var tilliten til resultatet lav
(GRADE) (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Bivirkninger (adverse effects): Tre randomiserte kliniske studier ble inkluderte. Den ene
cross-overstudien fant minst én bivirkning hos 82% av deltakerne på langtidsvirkende morfintabletter,
mot 76% av deltakerne på metadon. Ikke statistisk signifikant forskjell. Den andre cross-overstudien
fant minst én bivirkning hos 81% av deltakerne ved langtidsvirkende morfintabletter, mot 79% ved
metadon. Den tredje studien (standard RCT) presenterte ingen anvendelige analyser av forskjellene.
Samlet var tilliten til resultatet lav (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 
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Pasienttilfredshet: Én randomisert klinisk studie ble inkludert. Samlet score (jo høyere tall, jo større
grad av fornøydhet) var 7,6 (SD 1,8) ved langtidsvirkende morfintabletter og 6,0 (SD 2,2) ved metadon,
p<0.001. Tilliten til resultatet var veldig lav (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Livskvalitet: Én randomisert klinisk studie ble inkludert. Score var 4,1 (SD 1,7) for langtidsvirkende
morfintabletter, 5,3 (SD 1,5) for metadon og 4,9 (SD 1,4) for buprenorfin. Tilliten til resultatet var veldig
lav (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Kriminalitet: Ingen studier undersøkte dette utfallsmålet (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al.,
2020). 

Resultater (levometadon sammenlignet med metadon)

Mosdøl et al., 2017, oppdatert av Forsetlund et al., 2020. Forsetlund identifiserte ingen nye studier.
Retensjon: ingen studier undersøkte dette utfallsmålet (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Bruk av illegale opioider, bedømt ved urinprøver: Tre studier inkluderte. To av studiene rapportere
lite eller ingen informasjon om prevalens av positive urinprøver mellom gruppene. Den tredje
rapporterte ingen observert effekt på bytte av substitusjonslegemiddel når undersøkt mot prevalens av
positive urinprøver. Tilliten til resultatet bedømmes som veldig lav (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et
al., 2020).  

Bruk av illegale rusmidler: Tre studier inkluderte. To av studiene rapportere lite eller ingen
informasjon om prevalens av positive urinprøver mellom gruppene. Den tredje rapporterte ingen
observert effekt på bytte av substitusjonslegemiddel når undersøkt mot prevalens av positive
urinprøver. Tilliten til resultatet bedømmes som veldig lav (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al.,
2020). 

Bivirkninger (adverse effects): Tre studier inkluderte. En RCT fant ingen statistisk signifikant
sammenheng mellom gruppene på somatiske eller psykiatriske klager, eller på abstinens. En annen
fant ingen statistisk signifikant forskjell på sug (craving). Den tredje fant ingen statistisk signifikant
sammenheng mellom gruppene på score på bivirkninger av opioider. Tilliten til resultatet bedømmes
som veldig lav (Mosdøl et al. 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Pasienttilfredshet: To studier inkluderte. Ingen forskjeller rapportert. Tilliten til resultatet bedømmes
som veldig lav (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al., 2020). 

Kriminalitet: Ingen studier undersøkte dette utfallsmålet (Mosdøl et al., 2017 og Forsetlund et al.,
2020). 
 

Populasjon

Pasienter med opioidavhengighet

Intervensjon

Legemiddelassistert rehabilitering, med eller uten ikke-medikamentelle støttetiltak

Utfall

Pasienter og helsepersonells erfaringer og synspunkter på legemiddelassistert rehabilitering

Sammendrag av studie
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Steiro et al., 2020 er en kvalitativ systematisk oversikt bestilt fra Folkehelseinstituttet. Studien vurderte
pasienter og helsepersonells erfaringer med legemiddelassistert rehabilitering. 17 studier med
erfaringer fra pasienter (N=364), ni studier med erfaringer fra helsepersonell (327) og tre studier med
erfaringer fra både pasienter og helsepersonell (N=86), ble inkludert. Studiene var fra USA (7), Norge
(6), Storbritannia (5), Canada (2) Sverige (2), Belgia (1) og New Zealand (1). 

Brun et al., 2016 er en , gjennomført i regi av proLAR, som undersøktenorsk brukerundersøkelse
hvordan folk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) opplever LAR-systemet til daglig. Undersøkelsen
ble sendt ut til 6000 pasienter i LAR som hadde fast bopels adresse i Norge. 1032 pasienter svarte
innen fristen. Hensikten var blant annet å beskrive utfordringer i hverdagen, se nærmere på meldte
bivirkninger av legemiddelbruk, og hvordan brukermedvirkning fungerer i praksis. 

Resultater

Erfaringer med stigma fra personer utenfor LAR, forstått som negative holdninger til LAR i den
sosiale konteksten som omgå individet. Ved å holde rusproblemene skjult og ikke oppsøke LAR
unngikk man stigma, mens ved å starte opp i LAR så aksepterte man stigmaet (høy tillit til resultatene).

Erfaringer med LAR som kilde til stigma. Stigma ble snakket om som et uheldig kjennetegn ved
behandlingsprosessen (høy tillit til resultatene).

Erfaringer med mangelfull kunnskap og kompetanse blant helsepersonell, som medførte redusert
kvalitet på LAR og påvirket pasientenes opplevelse og behandlingsutfall negativt. Manglende kunnskap
kan ha bidratt til negative holdninger til LAR og pasienter i LAR (moderat tillit til resultatene).

Erfaringer med at kommunikasjonen og forholdet mellom pasienter og personell var avgjørende
for kvaliteten i behandling – Kommunikasjonen kunne virke som fasilitator eller barriere for etterlevelse i
LAR (høy tillit til resultatene).

Erfaringer med pasienters forventninger om positive endringer i ikke-helserelaterte individuelle
utfall som følge av å være i LAR, f.eks. jobb, bolig, få tilbake sosiale relasjoner (moderat tillit til
resultatene).

Erfaringer med kontinuerlig balanse mellom positive forventninger til LAR med negative opplevelser
og stigma knyttet til LAR (lav tillit til resultatene).
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Anbefaling

Opptrapping på buprenorfin eller metadon i legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) kan gjøres poliklinisk eller i døgnenhet.
Poliklinisk opptrapping på metadon forutsetter etablering og
etterlevelse av særlige rutiner for å redusere risikoen for
overdose

Målet med anbefalingen er at pasienten lykkes med å gjennomføre opptrappingen med lav risiko og i
henhold til pasientens mål for behandling og rehabilitering den første tiden i LAR. 

Med opptrapping menes den gradvise økningen i dose av substitusjonslegemiddel fra 0 til
vedlikeholdsdose. 
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For beslutning om pasientens opptrapping gjennomføres poliklinisk eller i døgnenhet kartlegges og
vurderes:

om pasienten ønsker poliklinisk opptrapping eller å kombinere opptrapping med avrusning fra
rusmidler og/eller behandling i døgnenhet
pasient og helsepersonell sin erfaring med pasientens tidligere opptrappinger (informasjon både
fra dialog med pasient og fra pasientens journal)
pasientens bruk av rusmidler, kognitive funksjon, somatiske og psykiske helseplager, boforhold
pasientens evne og vilje til å følge opp rutiner for opptrapping
lokale muligheter for gjennomføring av opptrapping 

Kartlegging og vurdering gjøres av lege i spesialisthelsetjenesten i samråd med pasient. Lege tar
beslutning. Pasientens vurdering vektlegges. 

Øvrig behandlingsplanlegging gjøres i henhold til . pakkeforløp tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Poliklinisk opptrapping på metadon forutsetter at pasienten etterlever betingelser for forsvarlig
opptrapping som beskrevet under praktisk. Betingelsene bør beskrives i pasientens behandlingsplan.

Gjennomføring av opptrappingen bør skje i spesialisthelsetjenesten. 

Opptrapping på buprenorfin forutsetter:

opphold i bruk av heroin eller korttidsvirkende morfin i minst 6 timer, morfin depot med 12 timers
virkning i minst 12 timer, og metadon i minst 24 timer, for å unngå at første dose buprenorfin gir
abstinens. Ved usikkerhet om tid siden sist inntak, og ved intramuskulær bruk, anbefales
testdose med 2-4 mg buprenorfin
Gjennomføring av opptrappingen kan skje i spesialisthelsetjenesten eller i kommunal helse- og
omsorgstjeneste.

Ved unntaksvis opptrapping på levometadon er anbefalingen som ved metadon. Unntaksvis
opptrapping på morfintabletter med 12 timers virkning bør skje under opphold i døgnenhet. 

Om pasienten er innlagt i døgnenhet (TSB, psykisk helsevern, somatikk) av andre årsaker enn
opptrapping, kan opptrapping gjøres under oppholdet. 
 

Praktisk

Pasienter som ønsker avrusning fra rusmidler kombinert med opptrapping på substitusjonslegemiddel
henvises for opphold i enhet for avrusning og stabilisering.

Pasienter som ønsker behandlingsopphold i døgnenhet som del av oppstart i LAR vurderes for dét. Se 
, og pakkeforløp TSB for henvisningens innhold veileder om prioritering for grunnlag for vurdering av

.  henvisningen

Hos pasienter som er avhengige av benzodiazepiner og i behov av opptrapping under opphold i
døgnenhet, men som ikke ønsker avrusning fra slik bruk, vurderes behandling med en stabiliserende
dose benzodiazepin (oxazepam, diazepam) under oppholdet.

Lokale muligheter for gjennomføring av opptrapping kan for eksempel være:

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/behandling-og-oppfolging-rusbehandling-tsb-pakkeforlop
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/henvisning-og-start-rusbehandling-tsb-pakkeforlop
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb
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at kommunehelsetjenesten kan påta seg å gjennomføre planlagt poliklinisk opptrapping på
buprenorfin
om helseforetaket har etablert strukturer og rutiner nødvendig for poliklinisk opptrapping på
metadon
at apotek kan påta seg opptrapping på buprenorfin dersom lege vurderer det hensiktsmessig og
dersom evaluering av effekt og risiko etter hver doseøkning gjøres av lege i samarbeid med
apotek og pasient

Opptrapping under opphold i døgnenhet (TSB, psykisk helsevern, somatikk) skjer i samarbeid mellom
lege i døgnenheten og legen i TSB som er ansvarlig for pasientens behandling i LAR.
For utleveringsordning av pasientens substitusjonslegemiddel under opptrappingen og de første 3-5
ukene på vedlikeholdsdose, se anbefaling om utleveringsordning. 

Ved oppstart med substitusjonslegemiddel er det usikkerhet knyttet til pasientens toleranse for opioider.
Dersom pasienten ikke har erfaring med substitusjonslegemiddelet kan det også være usikkerhet om
hvilke bivirkninger legemiddelet kan gi. Derfor gjelder et generelt prinsipp om å starte med lav dose og
øke dosen gradvis (Baxter et al., 2013).

Praktisk gjennomføring av opptrappingen

Tabellene for opptrapping på buprenorfin og metadon er utarbeidet med utgangspunkt i Nasjonal
retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (Helsedirektoratet 2010), og
revidert på bakgrunn av klinisk erfaring og nasjonale retningslinjer fra USA (Crotty et al., 2020) og
England (UK Clinical Guideline on Drug Misuse and Dependence, 2017).

Tabellen for opptrapping på morfintabletter med 12 timers virkning er utarbeidet på bakgrunn av
forskning på bruk av morfin ved kreftrelatert smerte (Klepstad et al., 2000) og klinisk erfaring med bruk
av morfin som substitusjonslegemiddel. 

Tabellen for opptrapping på buprenorfin depotinjeksjon er utarbeidet på bakgrunn av forskning (Frost et
al., 2019), nasjonale retningslinjer fra Australia (Lintzeris et al., 2019) og klinisk erfaring.  

Opptrapping på metadon under opphold i døgnenhet

 

Tabell for opptrapping på metadon under opphold i døgnenhet

Ingen eller sporadisk bruk av

opioider før opptrapping, ingen

eller lav toleranse

Regelmessig bruk av moderate

doser opioider før opptrapping,

moderat toleranse

Daglig bruk av høye doser

opioider før opptrapping, høy

toleranse

Dag Dose Observasjonstid Dag Dose Observasjonstid Dag Dose Observasjonstid

1-3
10
mg

Minst 2 timer 1-3
30
mg

Minst 2 timer 1
30
mg

Minst 2 timer

4-6
20
mg

Minst 2 timer 4-6
40
mg

Minst 2 timer 2-3
40
mg

Minst 2 timer

7-9
30
mg

Minst 2 timer 7-9
50
mg

Minst 2 timer 4-5
50
mg

Minst 2 timer

10-12
40
mg

Minst 2 timer 10-12
60
mg

Minst 2 timer 6-8
60
mg

Minst 2 timer

50 70 70
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13-15 mg Minst 2 timer 13-15 mg Minst 2 timer 9-11 mg Minst 2 timer

16-18
60
mg

Minst 2 timer 16
80
mg

Minst 2 timer 12
80
mg

Minst 2 timer

19-21
70
mg

Minst 2 timer            

22-24
80
mg

Minst 2 timer            

Hvis pasienten fremstår påvirket av legemiddelet under opptrappingen (søvnig, ruspåvirket),
skjer opptrappingen langsommere
Eventuell videre opptrapping over 80 mg etter individuell vurdering 
Oppstart forutsetter opphold i bruk av heroin eller korttidsvirkende morfin i minst 6 timer, morfin
depot med 12 timers virkningstid i minst 12 timer, og metadon i minst 24 timer

Poliklinisk opptrapping på metadon 

Før poliklinisk opptrapping på metadon skal pasienten informeres om at risikoen for overdose og død
kan øke ved poliklinisk opptrapping sammenliknet med opptrapping under opphold i døgnenhet. Det gis
informasjon om sikkerhetsrutiner (se kulepunktene under) og økt fare for overdose under opptrapping
ved samtidig bruk av dempende rusmidler (opioider, alkohol, benzodiazepiner, pregabalin, GHB).

Nødvendige sikkerhetsrutiner for poliklinisk opptrapping med metadon inneholder:

Oppmøte for inntak under påsyn av helsepersonell 6-7 dager per uke 
I samarbeid med pasienten daglig kartlegge eventuell bruk og påvirkning av rusmidler i tiden fra
sist inntak av metadon
Daglig observasjon av pasienten og vurdering av eventuell påvirkning av rusmidler før inntak av
dagsdosen med metadon
Observasjon av pasienten etter inntak tilstrekkelig lenge til å kunne vurdere utvikling av tegn til
overdose, se veiledende tabell under 
Oppstartsdosen med metadon bør være lav (30mg eller mindre, avhengig av toleranse) og
pasienten bør ha toleranse for dosen, før økning i dose.
Grad av etterlevelse av rutine for daglig oppmøte, bruk og påvirkning av rusmidler, grad av
opioidabstinens før nytt inntak, tegn til overdose etter inntak og andre eventuelle
uheldige/alvorlige hendelser, bør være del av vurderingen av doseøkning for den enkelte
pasient.
Pasienter som fremstår påvirket av rusmidler ved oppmøte får halv eller ingen dose.
Ved gjentatte oppmøter i ruspåvirket tilstand eller gjentatte uteblivelser fra planlagt oppmøte
vurderes det om forsterkete behandlingstiltak, herunder innleggelse i døgnenhet for opptrapping,
er nødvendig. 

At pasienten har mottatt og forstått informasjonen og har avgitt sitt samtykke til behandlingen,
nedtegnes i pasientens journal. 

Det gjøres nødvendig kartlegging (kognitivt, psykisk og somatisk sykdom, bruk og påvirkning av
rusmidler mm) og vurdering av pasientens evne til å etterleve rutinene. 
 

                                    Tabell for poliklinisk opptrapping på metadon

Ingen eller sporadisk bruk av opioider før Regelmessig bruk av opioider før
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opptrapping, ingen eller lav toleranse opptrapping, moderat eller høy toleranse

Dag Dose Observasjonstid Dag Dose Observasjonstid

1-3 10 mg Minst 2 timer 1-3 30 mg Minst 2 timer

4-6 20 mg Minst 2 timer 4-6 40 mg Minst 2 timer

7-9 30 mg Minst 2 timer 7-9 50 mg Minst 2 timer

10-12 40 mg Minst 2 timer 10-12 60 mg Minst 2 timer

13-15 50 mg Minst 2 timer 13-15 70 mg Minst 2 timer

16-18 60 mg Minst 2 timer      

19-21 70 mg Minst 2 timer      

Ved alvorlige bivirkninger under opptrappingen, herunder tegn til sedasjon/overdose, bør opptrappingen
stanse før eventuell videre doseøkning vurderes nøye.

Dersom pasienten opplever tilstrekkelig effekt ved lavere dose enn 70 mg avsluttes opptrappingen. Den
lavere dosen vil da være pasientens vedlikeholdsdose.

Eventuell videre opptrapping over 70 mg etter individuell vurdering. Se anbefaling om
vedlikeholdsdose. 

Pasienter som ikke har brukt opioider i tiden før oppstart vurderes for oppstart på buprenorfin.

Opptrapping på buprenorfin under opphold i døgnenhet

 

Tabell for opptrapping på buprenorfin under opphold i døgnenhet

Ingen eller sporadisk bruk av opioider før

opptrapping, ingen eller lav toleranse

Regelmessig bruk av opioider før

opptrapping, moderat eller høy toleranse

Dag Dose Observasjonstid Dag Dose Observasjonstid

1 2 mg 1 time 1
4 mg + 4
mg

30 minutter etter inntak av
første 4 mg

2 4 mg 1 time 2 12 mg 5 minutter

3 6 mg 1 time 3 16 mg 5 minutter

4 8 mg 1 time      

5 10 mg 1 time      

6 12 mg 1 time      

Forutsetning for oppstart er opphold i bruk av heroin eller korttidsvirkende morfin i minst 6 timer, morfin
depot med 12 timers virkningstid i minst 12 timer, og metadon i minst 24 timer, for å unngå at første
dose buprenorfin gir abstinens. Ved usikkerhet om tid siden sist inntak, og ved intramuskulær bruk,
anbefales testdose med 2-4 mg buprenorfin.

Dersom pasienten opplever tilstrekkelig effekt ved lavere dose enn 16 mg avsluttes opptrappingen. Den
lavere dosen vil da være pasientens vedlikeholdsdose. 
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Pasienten fortsetter deretter med 16 mg daglig som vedlikeholdsdose. Eventuell videre dosejustering
etter individuell vurdering, se .      anbefaling om vedlikeholdsdose

Poliklinisk opptrapping på buprenorfin

 

Tabell for poliklinisk opptrapping på buprenorfin

Ingen eller sporadisk bruk av opioider før

opptrapping, ingen eller lav toleranse

Regelmessig bruk av opioider før

opptrapping, moderat eller høy toleranse

Dag Dose Observasjonstid Dag Dose Observasjonstid

1 1 1 time 1
4 mg + 4
mg

30 minutter etter inntak av
første 4 mg

2-4 2 1 time dag 2 2 8 mg 5 minutter

5-7 4 1 time dag      

8-10 6 1 time dag 5 3 12 mg 5 minutter

11-13 8 1 time dag 8 4 16 mg 5 minutter

14-16 10 1 time dag 11      

17-19 12 1 time dag 14      

Forutsetning for oppstart er opphold i bruk av heroin eller korttidsvirkende morfin i minst 6 timer, morfin
depot med 12 timers virkningstid i minst 12 timer, og metadon i minst 24 timer, for å unngå at første
dose buprenorfin gir abstinens. Ved usikkerhet om tid siden sist inntak, og ved intramuskulær bruk,
anbefales testdose med 2-4 mg buprenorfin.

Dersom pasienten opplever tilstrekkelig effekt ved lavere dose enn 16 mg avsluttes opptrappingen. Den
lavere dosen vil da være pasientens vedlikeholdsdose.

Pasienten fortsetter deretter med 16 mg daglig som vedlikeholdsdose. Eventuell videre dosejustering
etter individuell vurdering, se . anbefaling om vedlikeholdsdose

Opptrapping på buprenorfin depotinjeksjon med én ukes virkning

Tabellen gjelder for pasienter som har hatt regelmessig bruk av opioider i tiden før oppstart, med
moderat eller høy grad av toleranse for opioider. Pasienter med ingen eller sporadisk bruk av opioider
før opptrapping, med ingen eller lav toleranse, trappes ikke opp på buprenorfin depotinjeksjon, men på
buprenorfin sublingvaltabletter (se over). 

Forutsetning for oppstart er opphold i bruk av heroin eller korttidsvirkende morfin i minst 6 timer, morfin
depot med 12 timers virkningstid i minst 12 timer, og metadon i minst 24 timer, for å unngå
abstinensreaksjoner.

Tabell for opptrapping på buprenorfin depotinjeksjon med én ukes virkning

Dag Dose Observasjonstid Kommentar

Først: 2-4 mg sublingvaltablett

1 time etter
inntak av
sublingvaltablett

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
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0 Etter observasjon: 16 mg
subkutan depotinjeksjon

1 time etter
administrasjon
av
depotinjeksjon

Abstinensreaksjoner og
bivirkninger etter sublingval dose
vurderes.

Lege er tilgjengelig. 

I løpet av
dag 1-7

Inntil 2 doser depotinjeksjon á 8
mg ved behov, med minimum 1
dags mellomrom

1 time etter
administrasjon
av
depotinjeksjon

Pasienten trappes på denne
måten opp til 24 mg eller 32 mg i
løpet av den første uken

En av
dagene
mellom
10-14

Den totale dosen depotinjeksjon
gitt pasienten i løpet av dagene
1-7 

1 time etter
administrasjon
av
depotinjeksjon

Dosen som gis dag 10-14 er
ukentlig vedlikeholdsdose

Forutsetning for oppstart er opphold i bruk av heroin eller korttidsvirkende morfin i minst 6 timer, morfin
depot med 12 timers virkningstid i minst 12 timer, og metadon i minst 24 timer, for å unngå at første
dose buprenorfin gir abstinens. 

Se  for skifte mellom buprenorfin sublingvaltabletter oganbefaling om skifte av substitusjonslegemiddel
depotinjeksjon, og for skifte mellom ukentlige og månedlige depotinjeksjoner.  

Opptrapping på levometadon

Unntaksvis opptrapping på levometadon gjøres som ved metadon (se tabeller over), men med halverte
doser fordi den inaktive halvdelen av metadon er fjernet. For eksempel vil 80 mg metadon svare til 40
mg levometadon. 

Opptrapping på morfin depottabletter med 12-timers virkning under
opphold i døgnenhet

 

Tabell for opptrapping på morfin depottabletter med 12-timers virkning under opphold i døgnenhet

Ingen eller sporadisk bruk av opioider før

opptrapping, ingen eller lav toleranse

Regelmessig bruk av opioider før opptrapping,

moderat eller høy grad av toleranse

Dag
Dose
morgen

Dose
kveld

Observasjonstid Dag
Dose
morgen    

Dose
kveld    

Observasjonstid

1 30 mg  30 mg Minst 2 timer 1 60 mg 60 mg Minst 2 timer

2 40 mg  40 mg Minst 2 timer 2 80 mg 80 mg Minst 2 timer

3 50 mg  50 mg Minst 2 timer 3 100 mg 100 mg Minst 2 timer

4 60 mg  60 mg Minst 2 timer 4 120 mg 120 mg Minst 2 timer

5 80 mg  80 mg Minst 2 timer 5 140 mg 140 mg Minst 2 timer

6 100 mg  100 mg Minst 2 timer 6 160 mg 160 mg Minst 2 timer

7 120 mg  120 mg Minst 2 timer        

8 140 mg  140 mg Minst 2 timer        

9 160 mg  160 mg Minst 2 timer        

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
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Hvis pasienten fremstår påvirket av legemiddelet under opptrappingen (søvnig, ruspåvirket),
skjer opptrappingen langsommere
Eventuell videre opptrapping over 320 mg i døgndose etter individuell vurdering.  Klinisk erfaring
og brukererfaring er at de fleste pasienter trenger vedlikeholdsdose på mellom 300 og 400 mg i
døgndose.
 

Begrunnelse

Sammendrag

Risiko for død hos personer med opioidavhengighet er redusert under substitusjonsbehandling med
metadon eller buprenorfin, sammenliknet med å ikke være i substitusjonsbehandling (Sordo et al.,
2017, Ma et al., 2018, Pearce et al., 2020). Et overordnet hensyn er å sikre at personer med
opioidavhengighet søker seg til, starter opp og blir værende i substitusjonsbehandling i LAR. I Nasjonal

 er økt tilgang til LAR én av tre hovedpilarer.overdosestrategi 2019-2022

En systematisk oversiktsartikkel (Sordo et al., 2017) finner noe økt risiko for død de første 4 ukene på
metadon sammenliknet med videre behandling. Risikoen er imidlertid høyere utenfor
substitusjonsbehandling enn de første fire ukene på metadon (Sordo et al., 2017, Pearce et al., 2020). 

Det er ikke funnet økt risiko for død de første ukene på buprenorfin, sammenliknet med videre
substitusjonsbehandling (Sordo et al., 2017). Buprenorfin er en partiell agonist, som gjør at risikoen for
overdose ved oppstart på buprenorfin er lavere enn ved oppstart på metadon (Walsh et al., 1994).

En retrospektiv kohortundersøkelse fra Canada (Pearce et al., 2020) støtter opp om resultatene fra
tidligere oversiktsartikler (Sordo et al., 2017, Ma et al., 2018). Pearce så også på årsakene bak dødsfall
under substitusjonsbehandling. Den første uken etter oppstart på metadon og buprenorfin fant
forfatterne at om lag 50 % av dødsfallene var rusrelaterte (henholdsvis 7 (4,7-9,9) og 3,3 (0,7-9,5) per
1000 personår. Etter de første ukene var om lag 70 % av dødsfallene hos pasienter på buprenorfin, og
80 % av dødsfallene hos pasienter på metadon, ikke rusrelaterte. 

I artiklene oppgis det at oppstart i substitusjonsbehandling har skjedd uten opphold i døgnenhet (uten
inpatient induction, Sordo et al., 2017) eller i et helsesystem hvor poliklinisk (office-based)
substitusjonsbehandling er vanlig (Pearce et al., 2020). 

Det foreligger ikke oversikter over andel pasienter som trapper opp poliklinisk eller under opphold i
døgnenhet i Norge. En er heller ikke kjent med at det finnes undersøkelse av dødelighet de første
ukene av substitusjonsbehandling med metadon og buprenorfin. Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier
at det sannsynligvis er en høyere andel som trappes opp på metadon under opphold i døgnenhet i
Norge, enn i landene hvor de nevnte kohortundersøkelsene er utført. En er ikke kjent med forskning
som sammenlikner effekter og risiko ved opptrapping poliklinisk med opptrapping under opphold i
døgnenhet.

Ved opptrapping under opphold i døgnenhet er det mulighet for jevnlig dialog med helse- og sosialfaglig
personell og hyppig observasjon gjennom døgnet. Muligheten for bruk av rusmidler er begrenset
sammenlignet med poliklinisk opptrapping. Det er derfor sannsynlig at opptrapping på metadon under
innleggelse vil redusere risikoen for overdose og andre alvorlige rusrelaterte hendelser, sammenliknet
med opptrapping poliklinisk.  

Systematisk innhentet brukererfaring (Brandt et al., 2016) finner at krav om å avstå fra bruk av
rusmidler ved oppstart og under substitusjonsbehandling kan være til hinder for at pasienter søker seg

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/bakgrunn
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/bakgrunn
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til behandling. Klinisk erfaring og brukererfaring peker i retning av at tilbud om poliklinisk opptrapping på
metadon kan bidra til å at flere i målgruppen lykkes med å starte i LAR. 
Oppstart er for mange pasienter en fase med motivasjon for endring som gjør helhetlig kartlegging og
behandlingsplanlegging nødvendig, i henhold til pakkeforløp TSB. Helhetlig behandlingsplanlegging for
pasientens første tid i LAR er i henhold til formålsparagrafen i LAR ( ).LAR-forskriften §2

Opptrappingsplanene på metadon starter med lav dose og økes langsomt ("start low, go slow") for å
redusere risiko for overdose under opptrappingen. Risiko for overdose kan skyldes usikker toleranse
hos pasienten for opioider, ufullstendig krysstoleranse fra bruk av andre opioider (Baxter et al., 2013),
samt at halveringstiden kan være lengre enn intervallene mellom inntakene, som gir akkumulering av
metadon i serum inntil farmakologisk likevekt er innstilt.
 

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler:

En større andel personer med opioidavhengighet kan lykkes med å starte i LAR
Mulighet for innleggelse i enhet for avrusning og stabilisering ved behov gir økt sikkerhet når det
er nødvendig

Ulemper:

Antatt økt risiko for død ved overdose ved poliklinisk opptrapping med metadon, sammenliknet
med opptrapping under opphold i døgnenhet
Den polikliniske opptrappingen på metadon kan oppleves å skje for langsomt, som kan øke
risikoen for bruk av andre opioider og for frafall fra behandling 

Fordelene vektes tyngre enn ulempene ved at flere personer med opioidavhengighet kan behandles i
LAR. Risikoen ved poliklinisk opptrapping på metadon reduseres ved etterlevelse av anbefalte
sikkerhetsrutiner. 
 

Verdi og preferanser

Behandlings- og rehabiliteringsmål for den første tiden i LAR varierer. Planlegging av den enkelte
pasient sin behandling gjøres i henhold til . pakkeforløp tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Noen pasienter har som mål å avslutte sin bruk av rusmidler og få behandling for andre
avhengighetstilstander eller psykisk sykdom, i tillegg til å starte med substitusjonslegemiddel.
Opptrapping under opphold i enhet for avrusning/stabilisering, med eventuell videre innleggelse i
døgnenhet i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller psykisk helsevern, kan da være aktuelt. 

Andre pasienter sitt mål for den første tiden kan være å avslutte sin bruk av heroin og andre opioider,
men ikke å avslutte bruken av andre rusmidler. De ønsker ikke opphold i enhet for avrusning og
stabilisering for opptrapping. For dem vil poliklinisk opptrapping på substitusjonslegemiddel kunne være
egnet, dersom det vurderes forsvarlig. 

Ressurshensyn

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/behandling-og-oppfolging-rusbehandling-tsb-pakkeforlop
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Det vurderes at anbefalingen samlet sett ikke vil gi endringer i ressursbruk av betydning, sammenliknet
med dagens praksis. 

Opptrapping under opphold i døgnenhet vurderes å være mer kostnadskrevende enn opptrapping
poliklinisk. Sammenliknet med dagens praksis vil etterlevelse av anbefalingen kunne medføre noe
redusert omfang av opptrapping under opphold i døgnenhet. 

Anbefalingen vil kunne medføre at flere pasienter får tilbud om poliklinisk opptrapping på metadon.
Etablering av tilbud om dette er kostnadskrevende.
 

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Pasienter med opioidavhengighet

Intervensjon

Opptrapping på substitusjonslegemiddel poliklinisk

Komparator

Opptrapping på substitusjonslegemiddel i institusjon

Utfall

Død, overdose

Sammendrag av studie

Foreliggende dokumentasjon om oppstart på substitusjonslegemidler

Det foreligger ikke undersøkelser som sammenligner opptrapping poliklinisk med opptrapping  under
opphold i døgnenhet i Norge.

Ma et al., 2018 og Sordo et al., 2017 er to registerstudiebaserte forskningsoversikter som har vurdert
dødelighet og overdosespesifikk dødelighet hos pasienter med opioidavhengighet som behandles med
buprenorfin eller metadon. Oversiktene består av observasjonsstudier basert på registerdata og
inkluderer til dels overlappende studier. Inklusjonskriterier og rapportering av utfall er noe ulik. 
 Sordo et al., 2017 er valgt som hovedreferanse fordi den skiller mellom buprenorfin og metadon i
analyser av dødelighet de første fire ukene etter oppstart av substitusjonsbehandling. 

RESULTATER per utfallsmål

Pasienter utenfor substitusjonsbehandling

Total dødelighet (crude mortality rate, CMR, antall dødsfall per 100 personår) uten behandling
med substitusjonslegemiddel: CRM=4,89 (KI 3,54 - 6,23) (Ma et al., 2018).

Oppstart på substitusjonslegemiddel i døgnenhet 

Total dødelighet, første 4 uker: Ingen av pasientene i de inkluderte studiene hadde startet på
substitusjonsbehandling under opphold i døgnenhet (Sordo et al., 2017). 

Overdosespesifikk dødelighet, første 4 uker: Ingen av pasientene i de inkluderte studiene hadde
startet på substitusjonsbehandling under opphold i døgnenhet (Sordo et al., 2017).

Poliklinisk oppstart på metadon:
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Total dødelighet under oppstart (3 studier): De fire første ukene var total dødelighetsrate 1,14 (95%
KI; 0,58 - 2,24) per 100 personår, sammenliknet med en total dødelighetsrate på 0,58 (0,5 - 0,67) i
videre tid i behandling (Sordo et al., 2017).

Overdosespesifikk dødelighet under oppstart (3 studier): De fire første ukene var
overdosespesifikk dødelighetsrate  0,35 (95% KI 0,13 - 0,95) per 100 personår, sammenliknet med 0,2
(0,15 – 0,27) i videre tid i behandling (Sordo et al., 2017).

Poliklinisk oppstart på buprenorfin:

Total dødelighet under oppstart (2 studier): De fire første ukene var total dødelighetsrate 0,45 (0,12
– 1,68) per 100 personår og 0,45 (0,32 – 0,62) i videre tid i behandling (Sordo et al., 2017).

Overdosespesifikk dødelighet under oppstart (1 studie): De fire første ukene var overdosespesifikk
dødelighetsrate 0,09 (0,01 – 0,34) per 100 personår og 0,15 (0,1 – 0,21) i videre tid i behandling (Sordo
et al., 2017).
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Anbefaling

Vedlikeholdsdose av substitusjonslegemiddel i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør innstilles
individuelt, og justeres ved behov

Med vedlikeholdsdose menes den dosen pasienten bruker ved endt opptrapping og i den påfølgende
substitusjonsbehandlingen i LAR. 
                      
Vedlikeholdsdosen innstilles slik at pasienten:

er uten fysiske og psykiske abstinenser, inkludert craving/sug etter opioider, mellom dosene 
er uten sedasjon, eufori og andre symptom og tegn på for høy dose

Hva som er riktig vedlikeholdsdose kan endre seg i behandlingsforløpet; dosen justeres ved behov. 

Vedlikeholdsdosen innstilles i siste fase av opptrappingen, etter kartlegging av pasientens: 
•    Fysiske eller psykiske abstinenser, som craving/sug etter opioider, mellom inntak av
vedlikeholdsdosene
•    Bivirkninger og symptom på for høy vedlikeholdsdose (f. eks. sedasjon). EKG tas ved innstilt
vedlikeholdsdose av metadon, for måling av QTc.  

Ved senere vurdering av dosejustering kartlegges:

•    symptom og tegn på for lav eller for høy vedlikeholdsdose (som over)
•    årsaker til utvikling av symptom og tegn på for lav eller for høy dose

Før vurderingen bør pasienten ha brukt samme dose i minst 1-2 uker, som ordinert. 

Kartleggingen skjer ved dialog og observasjon av pasienten. Beslutning om vedlikeholdsdose tas av
lege i spesialisthelsetjenesten eller av allmennlege på delegert ansvar.

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2018/seraf-rapport-2-2018-exit-lar-en-kunnskapsoppsummering.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
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Serumkonsentrasjonsmåling av metadon kan vurderes i tillegg ved risiko for legemiddelinteraksjoner,
ved nyre- eller leversvikt, eller ved mistanke om særlig rask eller særlig langsom omsetning av
metadon.

For pasienter som ønsker nedtrapping og eventuelt avslutning av substitusjonsbehandling, se 
 Ved få dagers opphold i inntak avanbefaling om nedtrapping av substitusjonslegemiddel i LAR.

substitusjonslegemiddel trappes dosen raskt opp igjen til vedlikeholdsdose, se praktisk. 

For vurdering av doseendring ved graviditet, se anbefaling om legemiddeldose ved graviditet.
 

Praktisk

Veiledende størrelse på hver dosejustering er for metadon 10 mg, buprenorfin 2 mg, buprenorfin
depotinjeksjon 8 mg, levometadon 5 mg, og for morfin tabletter med 12 timers virkningstid 30-40 mg
(døgndose).

Innstilling av vedlikeholdsdose ved oppstart av substitusjonsbehandling

Det vises til veiledende opptrappingsplaner i . For innstilling av riktiganbefaling om opptrapping
vedlikeholdsdose kartlegges tegn og symptom på for høy og for lav dose. 

Symptom på for høy vedlikeholdsdose kan være sedasjon, mild eufori, hypotensjon (lavt blodtrykk),
samt nedstemthet, miose (små pupiller), kløe og eventuelt respirasjonsdepresjon (Leavitt et al., 2003). 

Dersom substitusjonslegemiddelet inntas som ordinert, vil symptom på for høy vedlikeholdsdose som
regel være mest fremtredende ved maksimal serumkonsentrasjon (2-4 timer etter inntak av metadon,
1-2 timer etter inntak av buprenorfin sublingvaltabletter). 

Ved tegn til overdosering reduseres dosen raskt, og innleggelse vurderes.

Symptom på for lav vedlikeholdsdose kan være opioidabstinenser og craving/sug. Vanlige
opioidabstinenser i en prosess med innstilling av riktig vedlikeholdsdose er vekslende varme- og
kuldefølelse, kribling i bena, muskel- og leddsmerter, nedsatt matlyst og magekramper, kvalme og
oppkast, diaré, gjesping, søvnløshet og rastløshet.

Kartleggingsskjemaet Klinisk Opioid Abstinensskala ( ) kanClinical Opioid Withdrawal Scale, COWS
brukes som støtte for vurdering av abstinens ved innstilling av vedlikeholdsdose (Wesson og Ling,
2003). 

Dersom substitusjonslegemiddelet inntas som ordinert, vil symptomer på abstinens vanligvis øke jo
nærmere man kommer tidspunkt for nytt inntak, fordi konsentrasjonen av legemiddelet i blodet da er
lavest. Pasienten kan uttrykke dette som at "dosen ikke går rundt". 

Vedvarende abstinenser eller craving/sug til tross for høy dose av substitusjonslegemiddelet (om lag
120 mg for metadon, 24 mg for buprenorfin) kan tyde på særlig rask omsetning. Maksimal
serumkonsentrasjon (peak) og bunnkonsentrasjon i likevekt (trough) kan måles. Ved peak-trough ratio
over 2 vurderes delt dose (Jiang et al., 2016).

Vedvarende abstinenser eller craving/sug til tross for høy dose buprenorfin sublingvaltabletter (om lag
24 mg) kan også tyde på at pasienten ikke vil oppnå tilstrekkelig effekt av buprenorfin, uansett dose.
Skifte til metadon vurderes, se . anbefaling om valg av substitusjonslegemiddel

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-etter-vurdering-sammen-med-lege-onsker-a-trappe-ned-sitt-substitusjonslegemiddel-bor-tilbys-gradvis-og-langvarig-nedtrapping-med-tilpasset-psykososial-oppfolging-og-rask-doseokning-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar/anbefalinger-om-prevensjon-og-familieplanlegging-legemiddelvalg-og-legemiddeldose-2019/gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-i-samrad-med-lar-lege-vurderer-det-riktig-a-redusere-dosen-bor-gjore-det-under-forsvarlig-oppfolging.gravide-i-lar-som-i-samrad-med-lar-lege-vurderer-det-riktig-a-forbli-pa-samme-dose-bor-gjore-det
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
https://www.asam.org/docs/default-source/education-docs/cows_induction_flow_sheet.pdf?sfvrsnb577fc2_2
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
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Uttalte bivirkninger eller symptom på for høy vedlikeholdsdose ved ordinære metadondoser (80-120
mg) eller lavere, kan tyde på særlig langsom omsetning. Måling av serumkonsentrasjon av metadon
vurderes. Høy serumkonsentrasjon i forhold til dose øker sannsynligheten for at det kan foreligge
langsom omsetning. Dosereduksjon vurderes. 

Vurdering av behov for å øke vedlikeholdsdosen

I dialog med pasient kartlegger og vurderer lege: 

Om pasientens symptomer og plager kan ha andre årsaker enn for lav dose
Om pasienten bruker substitusjonslegemiddelet som ordinert
Opioidabstinenser og craving/sug 
Bruk av andre opioider enn substitusjonslegemiddelet (rekvirert av lege eller illegalt ervervet) for
å redusere plager med abstinens eller craving/sug
Bruk av rusmidler eller vanedannende legemidler
Innleggelse for opphold i enhet for avrusning og stabilisering vurderes, siden bruk av rusmidler
kan gjøre det vanskelig å vurdere symptom og tegn på for lav vedlikeholdsdose.  
Om pasienten opplever ruseffekt ved eventuell bruk av heroin eller andre opioider. 
Ruseffekt ved eventuell bruk av heroin eller andre opioider kan skyldes utilstrekkelig dekning
med substitusjonslegemiddel på opioidreseptorene.
Ved påbegynt eller planlagt behandling med annet legemiddel:  mellomsøk etter interaksjon
legemiddelet og substitusjonslegemiddelet. 
     Ved risiko for interaksjon: vurder om bruk av annet legemiddel er nødvendig, og i så fall om
et legemiddel uten risiko for interaksjon kan brukes. 
     Ved samtidig bruk av annet legemiddel og substitusjonslegemiddel, med risiko for
interaksjon: Vurder måling av serumkonsentrasjon av substitusjonslegemiddelet før, under og
etter behandling med annet legemiddel, som støtte for klinisk vurdering av midlertidig
dosejustering. 
     Ved bruk av metadon: undersøk om andre legemidler pasienten bruker kan gi forlenget QTc.
Vurder behovet for EKG.
Om det kan foreligge rask omsetning av metadon, vurdér måling av peak-trough ratio (se
nærmere beskrivelse under Innstilling av riktig vedlikeholdsdose ved oppstart av
substitusjonsbehandling).
Om pasienten inntar hele vedlikeholdsdosen selv, eller gir bort eller selger deler av dosen. Se 

. anbefaling om utleveringsordning
Andre årsaker

Ved økning av vedlikeholdsdose metadon tas EKG for måling av QTc. Ved økning til 100 mg eller
høyere kan EKG tas både før og etter doseøkning. 

Vurdering av behov for å redusere vedlikeholdsdosen

I dialog med pasient kartlegger og vurderer lege: 

Symptom og tegn på for høy vedlikeholdsdose
Om symptomene og tegnene kan ha andre årsaker enn for høy vedlikeholdsdose
Om pasienten bruker substitusjonslegemiddelet som ordinert
Bruk av andre opioider enn substitusjonslegemiddelet (rekvirert av lege eller ervervet illegalt) 
Bivirkninger
Annen behandling enn reduksjon av vedlikeholdsdose for å redusere bivirkninger vurderes. Ved
dosereduksjon følges utvikling av eventuelle abstinenser eller craving/sug.
Bruk av rusmidler eller vanedannende legemidler
Innleggelse for opphold i enhet for avrusning og stabilisering vurderes, siden bruk av rusmidler
kan gjøre det vanskelig å vurdere symptom og tegn på for høy vedlikeholdsdose.

https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/individuell-utleveringsordning-for-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-besluttes-etter-vurdering-av-pasientens-rusmestring-behov-i-rehabilitering-og-risiko-for-at-legemiddelet-blir-tilgjengelig-for-tredjepart
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Ved påbegynt eller planlagt behandling med annet legemiddel:  mellomsøk etter interaksjon
legemiddelet og substitusjonslegemiddelet.
Ved risiko for interaksjon: vurder om bruk av annet legemiddel er nødvendig, og i så fall om et
legemiddel uten risiko for interaksjon kan brukes. 
     Ved samtidig bruk av annet legemiddel og substitusjonslegemiddel, med risiko for
interaksjon:  Vurder måling av serumkonsentrasjon av substitusjonslegemiddelet før, under og
etter behandling med annet legemiddel, som støtte for klinisk vurdering av midlertidig
dosejustering. 
     Ved bruk av metadon: undersøk om andre legemidler pasienten bruker kan gi forlenget QTc.
Vurder behovet for EKG.
Om det kan foreligge nyresvikt
Ved nyresvikt hos pasienter som bruker metadon vurderes redusert vedlikeholdsdose ved
moderat (GFR 30-60 ml/min) til alvorlig (GFR 15-30 mg/ml) nyresvikt (Elkader et al., 2005). Hos
pasienter som bruker buprenorfin vurderes redusert vedlikeholdsdose ved svært alvorlig
nyresvikt (GFR < 15ml/min) (Elkader et al., 2005). Serumkonsentrasjonsmålinger av
substitusjonslegemiddelet vurderes. 
Vurdering av dosejustering gjøres i samarbeid med spesialist i nyresykdommer.
Om det kan foreligge leversvikt
Ved leversvikt vurderes redusert vedlikeholdsdose ved redusert s-albumin eller forhøyet
International Normalized Ratio (INR) (Spigset et al., 2005). Serumkonsentrasjonsmålinger av
substitusjonslegemiddelet vurderes. f
Vurdering av dosejustering gjøres i samarbeid med spesialist i mage- og tarmsykdommer. 
Om pasienten ønsker nedtrapping og avslutning av substitusjonsbehandling, se anbefaling om
nedtrapping av substitusjonslegemiddel i LAR
Andre årsaker

Serumkonsentrasjonsmåling 

Serumkonsentrasjonsmålinger gir legen informasjon om mengden av substitusjonslegemiddel i blodet
når legemiddelet er i farmakologisk likevekt (steady state). Måling under standardiserte betingelser gjør
sammenlikning med referanseområde mulig.

Serumkonsentrasjonsmålinger anbefales ikke rutinemessig, men kan gi støtte til klinisk vurdering i
særlige tilfeller, som ved legemiddelinteraksjoner, nyre- eller leversvikt, eller ved mistanke om rask eller
langsom omsetning av metadon. 

Ut fra en enkelt måling er det vanskelig å si om verdien er resultat av riktig innstilt vedlikeholdsdose
eller om verdien er avvikende, for eksempel som følge av en legemiddelinteraksjon. Sammenlikning
med referanseverdi fra tidligere måling av samme pasient kan øke tilliten til prøvesvaret.

Måling av serumkonsentrasjon forutsetter at pasienten har brukt samme vedlikeholdsdose i 1-2 uker,
slik at farmakologisk likevekt (steady-state) er oppnådd. Vedlikeholdsdosen inntas til omtrent samme tid
hver dag i 3-4 dager. På dag 4-5 tas blodprøve til serumkonsentrasjonsmåling like før inntak av
vedlikeholdsdosen, det vil si om lag 24 timer etter sist dose (12 timer hvis delt dose). Nivået av
substitusjonslegemiddelet i serum vil da være på det laveste punktet gjennom døgnet
(bunnkonsentrasjon/"trough"-verdi). 

For måling av maksimalkonsentrasjonen gjennom døgnet (peak-verdien) følges samme prosedyre,
men prøvetakingen gjøres 3 timer etter inntak av vedlikeholdsdosen av metadon og 1 time etter inntak
av vedlikeholdsdosen av buprenorfin.

Dersom pasienten har delt døgndose fortsetter pasienten med dette helt frem til prøvetaking, men siste
dose tas minst 12 timer før. 

https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-etter-vurdering-sammen-med-lege-onsker-a-trappe-ned-sitt-substitusjonslegemiddel-bor-tilbys-gradvis-og-langvarig-nedtrapping-med-tilpasset-psykososial-oppfolging-og-rask-doseokning-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-etter-vurdering-sammen-med-lege-onsker-a-trappe-ned-sitt-substitusjonslegemiddel-bor-tilbys-gradvis-og-langvarig-nedtrapping-med-tilpasset-psykososial-oppfolging-og-rask-doseokning-ved-behov
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Rutinen gjelder ved bruk av metadon mikstur og buprenorfin sublingvaltabletter (ikke ved
depotinjeksjoner).

Ved rekvirering av analysen opplyses det om type substitusjonslegemiddel, vedlikeholdsdose, hel eller
delt dose og administrasjonsform. Samt dato for oppstart med substitusjonslegemiddel eller sist
doseendring, bruk av andre legemidler, og om pasienten er gravid.

Ved opioidabstinenser og høy serumkonsentrasjon av metadon i forhold til dose, kan det foreligge en
uvanlig høy andel av den uvirksomme delen av metadon (d-metadon) (Crettol et al., 2005).
Enantiomerspesifikke analyser kan rekvireres. Dersom slik analyse viser at andelen d-metadon er
forhøyet vurderes skifte til levometadon (l-metadon), se anbefaling om valg av substitusjonslegemiddel
. 

Dose ved første oppmøtedag og opptrapping til vedlikeholdsdose etter få dagers opphold i bruk
av substitusjonslegemiddel 

Ved én eller flere dagers uteblivelse av pasienten fra utlevering og/eller inntak av
substitusjonslegemiddel kartlegges årsaken til oppholdet av bruk, om pasienten har brukt andre
opioider siden sist inntak og i så fall hvilke. Tap av toleranse vurderes. Det gjøres individuell vurdering
av risiko ved å gi full eller redusert dose.

Hvis mulig kontaktes rekvirerende lege for vurdering av dose ved uteblivelse. Dersom det ikke er mulig
å få tak i rekvirerende lege følges tabellen under for hvilken dose som gis første oppmøtedag etter
uteblivelse. 

For vurdering av dose ved opptrapping tilbake til vedlikeholdsdose kontaktes rekvirerende lege. Legen
fastsetter doser ved opptrapping tilbake til vedlikeholdsdose.

Ved risiko for at pasienten faller ut av substitusjonsbehandling vurderes tiltak (f.eks. forsterket
poliklinisk oppfølging, innleggelse i enhet for avrusning og stabilisering), med mål om å holde pasienten
i behandling. 

Ved opphør i bruk av substitusjonslegemiddel i mer enn fem dager gjøres individuell vurdering av
hvilken dose pasienten kan starte med, opptrappingstempo, og hvilken observasjon og oppfølging
under opptrappingen som er nødvendig. Se . anbefaling om opptrapping

Veiledende doser ved opphold av bruk inntil 5 døgn:

Metadon og levometadon 
Uteblitt 1 dag        (2 døgn siden sist inntak)    Fortsetter på samme dose (full dose)
Uteblitt 2 dager        (3 døgn siden sist inntak)    2/3 av dosen. Full dose neste dag
Uteblitt 3 dager     (4 døgn siden sist inntak)     1/3 av dosen. 2/3 av dosen neste dag. Full dose dagen
deretter. 
Uteblitt 4 dager        (5 døgn siden sist inntak)    Se anbefaling om opptrapping

Buprenorfin sublingvaltabletter
Uteblitt 1 dag        (2 døgn siden sist inntak)    Fortsetter på samme dose
Uteblitt 2 dager        (3 døgn siden sist inntak)    ½ - 1/1 dose
Uteblitt 3 dager     (4 døgn siden sist inntak)    ½ dose. Full dose neste dag
Uteblitt 4 dager        (5 døgn siden sist inntak)    Se anbefaling om opptrapping

Buprenorfin depotinjeksjon ukesdose
Uteblitt 1 dag    (8 dager siden siste depotinjeksjon)            Fortsetter på samme dose

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
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Uteblitt 2 dager (9 dager siden siste depotinjeksjon)            Fortsetter på samme dose
Uteblitt 3 eller flere dager (mer enn 9 dager siden siste depotinjeksjon)    Det vurderes om samme dose
kan gis eller om pasienten bør trappes opp på ny, se anbefaling om opptrapping
            
Buprenorfin depotinjeksjon månedsdose
Uteblitt under 1 uke (under 35 dager siden siste depotinjeksjon)    Fortsetter på samme dose
Uteblitt over 1 uke (over 35 dager siden siste depotinjeksjon)         Det vurderes om samme dose kan
gis eller om pasienten bør trappes opp på ny, se anbefaling om opptrapping  og anbefaling om skifte av
substitusjonslegemiddel.
                    
Morfin depottabletter med 12 timers virkning

Vedlikeholdsdosen inntas normalt hver dag med halvparten av dosen om morgenen og halvparten av
dosen om kvelden. 

Uteblitt 1 dag (2 døgn siden siste inntak):      2/3 av vedlikeholdsdosen (fordelt på morgen og kveld).
Påfølgende dag gis full vedlikeholdsdose (halvparten morgen og halvparten kveld)

Uteblitt 2 dager (3 døgn siden siste inntak):   1/3 av vedlikeholdsdosen (fordelt på morgen og kveld).
Påfølgende dag gis 2/3 av vedlikeholdsdosen (fordelt på morgen og kveld). Dagen deretter gis full
vedlikeholdsdose (fordelt på morgen og kveld)

Uteblitt 3 dager: Se anbefaling om opptrapping.

Begrunnelse

Sammendrag

Individuell fastsettelse av vedlikeholdsdose

En systematisk oversikt og metaanalyse (Faggiano et al., 2003) finner at vedlikeholdsdoser på mellom
60 og 100 mg metadon gir høyere retensjon og mindre bruk av heroin enn ved lavere doser. Forfatterne
understreker at fastsettelse av riktig dose skjer klinisk. En annen systematisk oversikt og metaanalyse
(Bao et al., 2009) finner at vedlikeholdsdose på 60 mg metadon eller mer gir høyere retensjon enn
doser under 60mg. Den finner også at retensjon er høyere ved fleksibel og individuell fastsettelse av
vedlikeholdsdose, enn når alle pasienter får samme, fastsatte dose. En tredje systematisk oversikt og
metaanalyse (Mattick et al., 2014) finner at vedlikeholdsdose med buprenorfin på 2 mg eller mer gir
høyere retensjon enn placebo, men at kun vedlikeholdsdose på 16 mg er forbundet med mindre bruk
av heroin, bedømt ved antall urinprøver med utslag på morfin.

Retensjon er forbundet med en rekke positive helseeffekter, som redusert bruk av illegal heroin (Amato
et al., 2005; Mattick et al., 2014), redusert risiko for død (Ma et al., 2018), redusert risiko for somatisk
sykdom generelt (Skeie et al., 2011) og for HIV (MacArthur et al., 2012) og hepatitt C (Platt et al., 2016)
spesielt.

Samlet peker oppsummert forskning (Faggiano et al., 2003; Bao et al., 2009; Mattick et al., 2014) på at
metadondoser på 60 mg eller mer, og buprenorfindoser på 16 mg eller mer, gir bedre behandlingseffekt
enn lavere doser. De peker også i retning av at individuell, fleksibel fastsettelse av vedlikeholdsdose gir
bedre behandlingseffekt enn når alle pasienter mottar samme, fastsatte dose.

Funnene fra de systematiske oversiktene om betydningen av individuell fastsettelse av
vedlikeholdsdose samsvarer med farmakologisk forskning som viser variasjon mellom pasienter i
biotilgjengelighet og eliminasjonshastighet av metadon (Eap et al., 2002; Leavitt et al., 2003; Høiseth et

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
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al., 2014; Kharasch et al., 2017). Kvinner kan ha hurtigere omsetning av metadon enn menn
(Chalabianloo et al., 2019; Talal et al., 2020), mens større BMI kan være assosiert med nedsatt
omsetning (Talal et al., 2020). Det er også stor variasjon mellom pasienter i hvilken
serumkonsentrasjon en metadondose gir (interindividuell variasjon) (Eap et al., 2002; Leavitt et al.,
2003; Chalabianloo et al., 2019).

Det er stor variasjon mellom pasienter i biotilgjengelighet og eliminasjonshastighet også for buprenorfin
(Elkader et al., 2005; Høiseth et al., 2014). Halveringstiden for buprenorfin kan være lavere ved
intravenøst enn sublingvalt inntak (Elkader et al., 2005), som gjør at slik feilbruk av buprenorfin kan gi
nedsatt varighet av effekt. Ved utilstrekkelig effekt av vedlikeholdsdose på 24 mg buprenorfin vurderes
skifte til metadon fordi den maksimale effekten ("takeffekten") for buprenorfin sannsynligvis da er nådd
(Walsh et al., 1994; Ciraulo et al., 2006).

Om økende alder kan påvirke CYP-enzymenes funksjon slik at omsetningen av
substitusjonslegemidlene endres, er utilstrekkelig undersøkt i forskning (Chalabianloo et al., 2019).
Økende alder kan imidlertid øke risikoen for somatisk sykdom og organsvikt (f.eks. nyresvikt eller
leversvikt), som kan påvirke omsetningen.

Substitusjonslegemidlene virker ved å binde seg til opioide my-reseptorer i hjernen (Walsh et al., 1994;
Eap et al., 2002; Leavitt et al., 2003, Elkader et al., 2005). Legemidlenes effekter skyldes deres
agonistegenskaper (fjerner abstinenser og craving/sug), men de kan også blokkere for andre opioiders
tilgang til my-reseptorene. Tilstrekkelig agonisteffekt kan oppnås ved lavere dose enn det som er
nødvendig for å blokkere for andre opioider (Leavitt et al., 2003). Blokkadeeffekten kan avhenge av
andel reseptorer som dekkes og dermed av størrelsen av vedlikeholdsdosen (Elkader et al., 2005),
men også av legemiddelets affinitet til reseptorene og av legemiddelets egenskaper som full agonist
eller partiell agonist. Buprenorfin kan gi mer effektiv blokkadeeffekt enn metadon og andre fullagonister.
En oversiktsartikkel (Hjelmstrøm et al., 2020), peker i retning av at doser under 8 mg buprenorfin ikke
gir effektiv reseptorblokkade, mens doser over 16 mg ikke gir økt blokkade.

Høye doser metadon (over 120 mg) var i en dansk registerstudie (Tjagvad et al., 2016) assosiert med
økt risiko for overdosedødsfall.

Statusrapporten 2019 (Lobmaier et al., 2020) viser at gjennomsnittlig døgndose metadon hos pasienter
i LAR i Norge var 91 mg i 2019. Variasjonen mellom ulike steder i landet er fra 80 mg til 120 mg. For
buprenorfin var gjennomsnittlig døgndose 14,6 mg, med variasjon fra 11 mg til 18 mg. For
buprenorfin-nalokson var gjennomsnittet 12,8 mg, med variasjon fra 10 mg til 16 mg. 

Fastsettelse av vedlikeholdsdose ved nyre- eller leversvikt

Hos pasienter med nyresvikt er innstilling av vedlikeholdsdose av substitusjonslegemiddel utilstrekkelig
undersøkt. En oversiktsartikkel (Elkader et al., 2005) finner at det som regel ikke vil være behov for
dosejustering ved nyresvikt hos pasienter som bruker buprenorfin. Klinisk erfaring er at først ved svært
alvorlig (terminal) nyresvikt (GFR < 15ml/min) kan det være nødvendig med dosereduksjon av
buprenorfin. For metadon er klinisk erfaring at først ved moderat (GFR 30-60 ml/min) til alvorlig
nyresvikt (GFR 15-30 mg/ml) vil eliminasjonen påvirkes slik at redusert dose kan bli nødvendig.

Forskning (Spigset et al., 2005) og klinisk erfaring tilsier at leverens evne til å bryte ned legemidler kan
være nedsatt ved redusert s-albumin og forhøyet INR.

Størrelsen på hver dosejustering

Veiledende anbefaling om størrelse på hver dosejustering (metadon 10 mg, buprenorfin 2 mg) er basert
på klinisk erfaring og brukererfaring. Dosejustering med minimum 14 dagers intervall sikrer at ny

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020-statusrapport-2019.pdf
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vurdering av vedlikeholdsdose skjer ved farmakologisk likevekt (steady state) og at pasienten har hatt
tid til å venne seg til effektene av den aktuelle dosen. Gradvis dosejustering gir utvikling av toleranse,
som kan redusere risiko for overdose ved bruk av metadon.

Opptrapping til vedlikeholdsdose etter få dagers opphold i bruk av
substitusjonslegemiddel

Ved opphør av bruk av opioider synker toleransen, som kan gi risiko for overdose. Jo lenger fravær,
desto økt risiko. Hvor langt opphør som vil gi hvilken risiko for den enkelte pasient er ikke tilstrekkelig
undersøkt i forskning.

Den veiledende tabellen for dose etter få dagers opphold i bruk av substitusjonslegemiddel tar
utgangspunkt i Nasjonal retningslinje om legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
(Helsedirektoratet, 2010). Foreslåtte doser ved påfølgende opptrapping til vedlikeholdsdose er basert
på klinisk erfaring og brukererfaring.

Ved buprenorfin depotinjeksjon er utskillelsen av legemiddelet i kroppen mer langsom enn ved
sublingvaltabletter, slik at toleransen synker saktere.

Serumkonsentrasjonsmåling

Variasjonen i serumkonsentrasjon ved gjentatte målinger hos samme pasient på samme
vedlikeholdsdose (intraindividuell variasjon) kan være liten ved metadon (Eap et al., 2002; Jagsch et
al., 2005; Chalabianloo et al., 2019), og noe større ved buprenorfin (Jagsch et al., 2005).

Sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og effekt av buprenorfin er lite studert (Elkader et al.,
2005).

Serumkonsentrasjonsmålinger anbefales ikke rutinemessig på grunn av den store variasjonen i
forholdet mellom dose, serumkonsentrasjon og effekt av substitusjonslegemidlene, og siden forholdet
mellom serumkonsentrasjon og effekt er utilstrekkelig undersøkt (Elkader et al 2005, Chalabianloo et al
2019).

Elektrokardiogram (EKG)

EKG anbefales fordi metadon kan gi forlenget QTc (Behzadi et al., 2018), som er en risikofaktor for
alvorlig hjerterytmeforstyrrelse (torsades de pointes) og død. Det er beskrevet tilfeller av forlenget QTc
ved bruk av metadon i doser under 100 mg, og risikoen kan øke med økende dose og med økende
varighet av bruk (Behzadi et al., 2018). Risikoen regnes som særlig forhøyet ved QTc over 500 ms
(Behzadi et al., 2018; ). Risikoen kan øke ytterligere ved .RELIS 2014 legemiddelinteraksjoner

Rettslige forhold

Rekvirering av legemidler til bruk i legemiddelassistert rehabilitering gjøres av lege i
spesialisthelsetjenesten, men kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.

Allmennlegens oppfølgning av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering skal alltid skje i nært
samarbeid med spesialisthelsetjenesten ( ).LAR-forskriften §5

Helseforetakene og den enkelte helsearbeider som anvender et klinisk verktøy (f.eks. Clinical Opioid
Withdrawal Scale, COWS), må selv sørge for at bruken av verktøyet er innenfor rammen for «god
klinisk praksis» og de rettslige rammene som finnes. Helseforetakene har egne systemer i henhold til
norsk lov om lagring av data, personvern osv., som må følges når bruk av tester medfører innsamling

https://relis.no/Publikasjoner/2014/Legemiddelindusert_QT_forlengelse_Nice_to_know_eller_need_to_know/
https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�5
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og lagring av data. Private aktører er også ansvarlig for å følge norsk lov ved innsamling og lagring av
data.

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler:

Vektlegging av individuell og fleksibel innstilling av vedlikeholdsdose gjennom
behandlingsforløpet, med veiledning om hvordan vurdere og stille inn riktig dose, bidrar til
brukertilfredshet og at pasienten oppnår positive effekter av vedvarende substitusjonsbehandling
uten frafall (rehabilitering, redusert risiko for sykdom og død m.m.)
Redusert vektlegging av serumkonsentrasjonsmålingers betydning for fastsettelse av
vedlikeholdsdose, men anbefaling om når slike målinger kan vurderes, reduserer risiko for
forsinket endring av dose når doseendring er nødvendig

Ulemper:

Vektlegging av individuell innstilling av vedlikeholdsdose kan medføre uønsket variasjon

Verdi og preferanser

Noen pasienter har som del av sin innsats for bedret rusmestring behov for høy dose av
substitusjonslegemiddel slik at inntak av heroin eller andre opioider ikke gir ruseffekt. For andre
pasienter, eller for samme pasient på annet tidspunkt av sitt behandlingsforløp, er behovet for
substitusjonslegemiddel tilstrekkelig dekket dersom vedlikeholdsdosen fjerner abstinenser og
craving/sug etter opioider mellom dosene.

Erfaring fra pasienters nedtrapping og avslutning av bruk av substitusjonslegemiddel er at legemiddelet
kan spille en rolle i pasientens mestring av minner og følelser fra vanskelige eller traumatiske hendelser
tidligere i livet. Hvor fremtredende og hvor viktig denne funksjonen er, varierer mellom pasienter og kan
variere mellom ulike faser i pasientens substitusjonsbehandling. Pasienter med en normalisert
tilværelse, rusfritt nettverk og avstand til skadelig og/eller avhengighetspreget bruk av rusmidler, kan
ønske å redusere vedlikeholdsdosen for å bearbeide slike vanskelige minner og følelser.

Riktig innstilt vedlikeholdsdose er grunnleggende viktig for alle pasienter i substitusjonsbehandling. Det
er også i samfunnets interesse at den enkelte pasient bruker den vedlikeholdsdosen som i størst grad
bidrar til at den enkelte pasient kan oppnå sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå, (LAR-forskriften §2
). Riktig innstilt vedlikeholdsdose kan gi økt stabilitet i pasientens liv, som kan gi mer stabil kontakt med
barn og andre pårørende.

Ressurshensyn

Forskjell i kostnad ved innkjøp av substitusjonslegemidler i ulike doser er liten. Kostnaden ved inntak
under påsyn er den samme, uavhengig av dose. EKG er en billig og standardisert undersøkelse som
utføres både hos allmennlege og i spesialisthelsetjenesten.

Dersom anbefalingen bidrar til at flere pasienter søker seg til og blir værende i substitusjonsbehandling
uten frafall, vil kostnadene i behandlingen øke, mens kostnadene i andre deler av helsevesenet (f.eks.
somatiske sykehusavdelinger) og i andre samfunnssektorer (politi, rettsvesen, kriminalomsorg)
reduseres.

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�2
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Forskningsgrunnlag

Populasjon

Pasienter med opioidavhengighet som bruker buprenorfin eller metadon, unntaksvis levometadon eller

langtidsvirkende morfin som legemiddel i substitusjonsbehandling

Intervensjon

A) Fleksibel vedlikeholdsdose fastsatt etter individuell vurdering. B) Høy dose

Komparator

A) Fast vedlikeholdsdose, fastsatt uten individuell vurdering. B) Lav dose

Utfall

Retensjon i behandling, bruk av heroin eller andre opioider

Sammendrag av studie

Mattick et al., 2014 er en systematisk oversikt av høy metodisk kvalitet som har sett på
behandlingseffekt (retensjon i behandling og bruk av heroin og andre opioider) hos pasienter med
opioidavhengighet behandlet med buprenorfin i ulike doser sammenlignet med pasienter som fikk
placebo (0 eller 1 mg buprenorfin).

Bao et al., 2009 er en systematisk oversikt av moderat metodisk kvalitet som har sett på
behandlingseffekt (retensjon i behandling), etter 3-6 mnd og 6-12 mnd; hos pasienter med
opioidavhengighet som er behandlet med metadon dosert over eller under 60 mg, og hos pasienter
behandlet med metadon gitt i forhåndsbestemt (fixed) dose sammenlignet med individuelt tilpasset
dose (fleksibel)

Faggiano et al., 2003 er en systematisk oversikt av høy metodisk kvalitet ( som har sett på
behandlingseffekt (bruk av heroin og andre opioider) hos pasienter med opioidavhengighet ved
behandling med metadon i ulike doser.

Hjelmstrøm et al., 2020 er en forskningsoppsummering som har sett på opioid reseptorblokkade effekt
ved behandling av pasienter med opioidavhengighet med ulike doser buprenorfin.

Det anses ikke nødvendig med ytterligere oppdatering av forskningsgrunnlaget, da det er liten grunn til
å tro at nyere studier vil endre hovedlinjene i resultatene fra de systematiske forskningsoversiktene.
Hovedlinjene er 1) Individuelt tilpasset/fleksible doser foretrekkes fremfor forhåndsbestemte/faste doser
2) Høyere doser substitusjonslegemiddel viser bedre effekt enn lave doser.

Resultater oppgitt for hvert utfallsmål 

Utfall: Retensjon (Bao et al., 2009; Mattick et al., 2014)

Metadon: Kontrollert for oppfølgingstidspunkt (3-6 mnd vs 6-12 mnd), faktisk dose metadon (over eller
under 60 mg) og doseringsstrategi (fast vs fleksibel), viste resultatene (Bao et al., 2009) at:

Retensjon var høyere hos pasienter som fikk individuelt tilpasset dose (63 %) sammenlignet med hos
de som fikk forhåndsbestemt dose (48 %); OR 1.72 KI 1.41-2.11  (Bao et al., 2009)

Retensjon var høyere hos pasienter som fikk metadondose over 60 mg (59 %) sammenlignet med hos
de som fikk under 60 mg (48 %); OR 1,74 KI 1,43 - 2,11(Bao et al., 2009).
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Buprenorfin: Sannsynligheten for at pasientene ble i behandling var høyere hos pasienter som fikk
buprenorfin, uavhengig av dose, sammenlignet med pasienter som fikk placebo (0 eller 1 mg
buprenorfin). Sannsynligheten (RR) for at pasienten ble i behandling økte noe ved økende dose
buprenorfin, sammenlignet med placebo. Ved lav dose (2-6 mg); RR 1,5 KI 1,19-1,88. Medium dose
(7-15 mg); RR 1,74 KI 1,06 – 2,87. Høy dose (16 mg eller mer); RR 1,82 KI 1,15 – 2,9 (Mattick et.,
2014).

Utfall: Bruk av heroin eller andre opioider (Mattick et al., 2014 (bup) og Faggiano et al., 2003 (met))

Buprenorfin: Bruk av heroin eller andre opioider (målt med urinprøve) forekom sjeldnere hos pasienter
som fikk høy dose (16 mg eller mer) buprenorfin sammenlignet med placebo (0 eller 1 mg buprenorfin),
og omtrent like hyppig hos pasienter som fikk lav (2-6 mg) eller medium dose (7-15 mg). Standardisert
gjennomsnittlig forskjell (SMD) for positiv urinprøve ved behandling med buprenorfin sammenlignet
med placebo var: Ved lav dose buprenorfin; SMD 0,1 KI -0,80 – 1,01. Medium dose; SMD -0,08 KI
-0,78 – 0,62. Høy dose; SMD -1,17 KI -1,85 – -0,49 (Mattick et al., 2014).

Metadon: Bruk av heroin eller andre opioider for (målt med urinprøve) forekom sjeldnere hos pasienter
som fikk høy dose sammenlignet med de som fikk lav dose (Faggiano et al., 2003) og økte antall
perioder uten inntak av heroin (opioid abstinence) og andre opioider lenger enn tre uker (RR 1,59 KI
1,16 – 2,18) i gjennomsnitt to ganger sjeldnere per uke blant pasienter som fikk høy dose
sammenlignet med de som fikk lav dose (Faggiano et al., 2003)

Referanser

Amato, L., Davoli, M., Perucci, C. A., Ferri, M., Faggiano, F., & Mattick, R. P. (2005). An overview of
systematic reviews of the effectiveness of opiate maintenance therapies: available evidence to inform
clinical practice and research.  J Subst Abuse Treat, 28(4), 321-9.

Bao, Y. P., Liu, Z. M., Epstein, D. H., Du, C., Shi, J., & Lu, L. (2009). A meta-analysis of retention in
methadone maintenance by dose and dosing strategy.  Am J Drug Alcohol Abuse, 35(1), 28-33.

Chalabianloo, F., Westin, A. A., Skogvoll, E., Bramness, J. G., & Spigset, O. (2019). Methadone serum
concentrations and influencing factors: A naturalistic observational study.  Psychopharmacology (Berl),
236(11), 3159-3167.

Crettol, S., Deglon, J. J., Besson, J., Croquette-Krokkar, M., Gothuey, I., Hammig, R., ... Eap, C. B. 
(2005). Methadone enantiomer plasma levels, CYP2B6, CYP2C19, and CYP2C9 genotypes, and
response to treatment.  Clin Pharmacol Ther, 78(6), 593-604.

Dalsbø, T. K., Steiro, A., Strømme, H., Reiner, L. M. (2017). Effekt av nedtrapping av metadon eller
buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk

 oversikt Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet fra 
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2017/effekt-av-nedtrapping-av-metadon-eller-buprenorfin-rapport-2017.pdf

Eap, C. B., Buclin, T., & Baumann, P. (2002). Interindividual variability of the clinical pharmacokinetics
of methadone: implications for the treatment of opioid dependence.  Clin Pharmacokinet, 41(14), 
1153-93.

Elkader, A., & Sproule, B. (2005). Buprenorphine: clinical pharmacokinetics in the treatment of opioid
dependence.  Clin Pharmacokinet, 44(7), 661-80.

Faggiano, F., VignaTaglianti, F., Versino, E., & Lemma, P. (2003). Methadone maintenance at different
dosages for opioid dependence.  Cochrane Database of Systematic Reviews, (3)

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2017/effekt-av-nedtrapping-av-metadon-eller-buprenorfin-rapport-2017.pdf


Side 56/122

Hjelmström, P., Banke Nordbeck, E., & Tiberg, F. (2020). Optimal dose of buprenorphine in opioid use
disorder treatment: a review of pharmacodynamic and efficacy data.  Drug Dev Ind Pharm, 46(1), 1-7.

Høiseth, G., Bakke, E., Bachs, L., & Bramness, J. G. (2014). Interaksjoner ved legemiddelassistert
rehabilitering.  FNorsk Farmaceutisk Tidsskrift, 10

Jagsch, R., Gombas, W., Schindler, S. D., Eder, H., Moody, D. E., & Fischer, G. (2005). Opioid plasma
concentrations in methadone-and buprenorphine-maintained patients.  Addict Biol, 10(4), 365-71.

Jiang, H., Hillhouse, M., Du, J., Pan, S., Alfonso, A., Wang, J., ... Zhao, M. (2016). Dose, Plasma Level,
and Treatment Outcome Among Methadone Patients in Shanghai, China.  Neurosci Bull, 32(6), 
538-544.

Leavitt, S. (2003). Methadone Dosing & Safety in the Treatment of Opioid Addiction. Addiction
 Treatment Forum, 12

Liebrenz, M., Boesch, L., Stohler, R., & Caflisch, C. (2010). Benzodiazepine dependence: when
abstinence is not an option.  Addiction, 105(11), 1877-8.

Lobmaier, P., Skeie, I., Lillevold, P., Waal, H., Bussesund, K., Clausen, T. (2020). Statusrapport 2019.
 Nye medisiner - nye muligheter? Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). Nasjonal

kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Hentet fra 
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020-statusrapport-2019.pdf

Ma, J., Bao, Y. P., Wang, R. J., Su, M. F., Liu, M. X., Li, J. Q., ... Lu, L. (2018). Effects of
medication-assisted treatment on mortality among opioids users: a systematic review and
meta-analysis.  Mol Psychiatry, 24(12), 1868-1883.

MacArthur, G. J., Minozzi, S., Martin, N., Vickerman, P., Deren, S., Bruneau, J., ... Hickman, M. (2012). 
Opiate substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs: systematic review and
meta-analysis.  BMJ, 345, e5945.

Mattick, R. P., Breen, C., Kimber, J., & Davoli, M. (2014). Buprenorphine maintenance versus placebo
or methadone maintenance for opioid dependence.  Cochrane Database Syst Rev, (2), CD002207.

Platt, L., Minozzi, S., Reed, J., Vickerman, P., Hagan, H., French, C., ... Hickman, M. (2017). Needle
syringe programmes and opioid substitution therapy for preventing hepatitis C transmission in people
who inject drugs.  Cochrane Database Syst Rev, 9, CD012021.

Skeie, I., Brekke, M., Gossop, M., Lindbaek, M., Reinertsen, E., Thoresen, M., & Waal, H. (2011). 
Changes in somatic disease incidents during opioid maintenance treatment: results from a Norwegian
cohort study.  BMJ Open, 1(1), e000130.

Sordo, L., Barrio, G., Bravo, M. J., Indave, B. I., Degenhardt, L., Wiessing, L., ... Pastor-Barriuso, R. 
(2017). Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and
meta-analysis of cohort studies.  BMJ, 357, j1550.

Spigset, O. (2005). Bruk av legemidler ved nedsatt leverfunksjon.  Tidsskr Nor Laegeforen, 125(19), 
2645-6.

Talal, A. H., Ding, Y., Venuto, C. S., Chakan, L. M., McLeod, A., Dharia, A., ... Kharasch, E. D. (2020). 
Toward precision prescribing for methadone: Determinants of methadone deposition.  PLoS One, 15(4), 
e0231467.

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020-statusrapport-2019.pdf


Side 57/122

Tjagvad, C., Skurtveit, S., Linnet, K., Andersen, L. V., Christoffersen, D. J., & Clausen, T. (2016). 
Methadone-Related Overdose Deaths in a Liberal Opioid Maintenance Treatment Programme. Eur

 Addict Res, 22(5), 249-58.

Waal, H., Clausen, T., Skeie, I. (2018).  Exit LAR. En kunnskapsoppsummering Oslo: Senter for rus- og
avhengighetsforskning, SERAF. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB). Hentet fra 
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2018/seraf-rapport-2-2018-exit-lar-en-kunnskapsoppsummering.pdf

Walsh, S. L., Preston, K. L., Stitzer, M. L., Cone, E. J., & Bigelow, G. E. (1994). Clinical pharmacology
of buprenorphine: ceiling effects at high doses.  Clin Pharmacol Ther, 55(5), 569-80.

Wesson, D. R., & Ling, W. (2003). The Clinical Opiate Withdrawal Scale. Journal of Psychoactive
 Drugs, 35(2)

Anbefaling

Skifte av substitusjonslegemiddel i LAR bør gjøres under
opphold i døgnenhet, med gradvis overgang i dose av
substitusjonslegemidlene, for å redusere risiko for overdosering
og abstinenser

Skifte av substitusjonslegemiddel gjøres med utgangspunkt i tabellene for gradvis overgang i dose (se
praktisk). Individuell tilpasning gjøres av lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på grunnlag av
daglig observasjon og dialog med pasienten om symptomer på abstinenser eller overdosering. 

Pasientens psykososiale behandling tilpasses eventuelle endringer i behov under skiftet av
substitusjonslegemiddel. 

Unntak fra hovedanbefaling: 

Poliklinisk skifte kan vurderes ved skifte fra buprenorfin til metadon og ved skifte fra metadon til
buprenorfin, dersom pasienten ikke ønsker opphold i døgnenhet for skiftet og det er lav risiko for
overdose og andre alvorlige hendelser. Vurderingen gjøres av lege i tverrfaglig spesialisert
behandling (TSB) i dialog med pasienten.
Poliklinisk skifte gjøres ved skifte av legemiddelform av et substitusjonslegemiddel (f.eks.
mellom buprenorfin sublingvaltabletter og depotinjeksjon) og ved skifte mellom metadon og
levometadon.

Skifte av substitusjonslegemiddel gjøres i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), enten det gjøres
under opphold i døgnenhet eller poliklinisk.

For vurdering av behov for skifte av substitusjonslegemiddel, se anbefaling om valg av
 substitusjonslegemiddel.

Praktisk

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2018/seraf-rapport-2-2018-exit-lar-en-kunnskapsoppsummering.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/buprenorfin-og-metadon-anbefales-som-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar.ved-utilstrekkelig-effekt-eller-alvorlige-bivirkninger-bor-langtidsvirkende-morfin-eller-levometadon-vurderes
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/buprenorfin-og-metadon-anbefales-som-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar.ved-utilstrekkelig-effekt-eller-alvorlige-bivirkninger-bor-langtidsvirkende-morfin-eller-levometadon-vurderes
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Utfordringer ved skiftet kartlegges i dialog med pasienten og håndteres i samsvar med rutiner nedfelt i
pasientens kriseplan. Rutinene inkluderer beskrivelse av hvordan pasienten raskt kan oppnå kontakt
med lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ved behov.

Hos pasienter som er avhengige av benzodiazepiner, og hvor formålet med oppholdet i døgnenhet er
skifte av substitusjonslegemiddel, vurderes behandling med en stabiliserende dose benzodiazepin
(oksazepam, diazepam) under oppholdet.

Se  for beskrivelse av symptom og tegn på opioidabstinenser oganbefaling om vedlikeholdsdose
overdosering.

For vurdering av poliklinisk skifte fra buprenorfin til metadon og fra metadon til buprenorfin
kartlegges følgende risikomomenter:

nedsatt evne til etterlevelse av plan for poliklinisk skifte av substitusjonslegemiddel (f.eks.
somatisk, psykisk, kognitivt)
somatisk eller psykisk sykdom som kan forverres under skiftet
ustabil livssituasjon og manglende nettverk som kan gi psykososial støtte
tidligere overdose eller andre alvorlige hendelser eller komplikasjoner ved tidligere skifter
bruk av  på en måte som gir risiko for overdose ellerrusmidler eller vanedannende legemidler
andre alvorlige rusrelaterte hendelser 

Momentlisten er basert på klinisk erfaring og den australske retningslinjen for substitusjonsbehandling
ved opioidavhengighet (National Guidelines for Medication-Assisted Treatment for Opioid Dependence

).2014

Praktisk gjennomføring av skifte mellom substitusjonslegemidler

Fra metadon til buprenorfin sublingvaltabletter, under opphold i
døgnenhet

Metadon trappes ned med 10 mg daglig. Nedtrapping til 60 mg kan gjøres poliklinisk.

 

Fra metadon til buprenorfin sublingvaltabletter, under opphold i døgnenhet

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 Metadon 50 mg   Inntil 5 min

2 Metadon 40 mg  Inntil 5 min

3 Metadon 30 mg  Inntil 5 min

4 Ikke bruk av substitusjonslegemiddel Inntil 5 min

5
Buprenorfin 2 mg (morgen) + 2 mg etter to timer +
4 mg etter ytterligere 6-8 timer (kveld)

30 min etter begge doser med 2 mg: vurder
symptom og tegn på abstinenser.

6 Buprenorfin 8 mg morgen + 4 mg kveld Inntil 5 min

7 Buprenorfin 16 mg morgen Inntil 5 min

 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
https://www.health.gov.au/sites/default/files/national-guidelines-for-medication-assisted-treatment-of-opioid-dependence.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/national-guidelines-for-medication-assisted-treatment-of-opioid-dependence.pdf
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Et alternativ til å ikke gi substitusjonslegemiddel dag 4 kan være å gi 30 mg metadon i to dager og
vente på begynnende abstinens før det startes med buprenorfin. Ved abstinens påfølgende dag kan
buprenorfin startes opp, uten legemiddelfri dag.

Kartleggingsskjemaet Klinisk Opioid Abstinensskala ( ) kanClinical Opioid Withdrawal Scale, COWS
brukes som støtte for vurdering av abstinens før første dose buprenorfin gis (Wesson et al 2003; 

). Ved skår 13 iNational Guidelines for Medication-Assisted Treatment for Opioid Dependence 2014
COWS er det lav risiko for å utløse abstinens.

Fra metadon til buprenorfin sublingvaltabletter, poliklinisk

Reduksjon med metadon 10 mg daglig, for eksempel hos pasient med metadon 100 mg som
vedlikeholdsdose: 

 

Fra metadon til buprenorfin sublingvaltabletter, poliklinisk

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 Metadon 100 mg   Inntil 5 min

2 Metadon 90 mg  Inntil 5 min

3 Metadon 80 mg  Inntil 5 min

4 Metadon 70 mg Inntil 5 min

5 Metadon 60 mg Inntil 5 min

6 Metadon 50 mg Inntil 5 min

7 Metadon 40 mg Inntil 5 min

8 Metadon 30 mg Inntil 5 min

9 Ikke bruk av substitusjonslegemiddel Inntil 5 min

10
Buprenorfin 2 mg + 2 mg (gis 30 minutter etter første dose) + 4 mg
(to timer etter forrige dose)

30 min etter første dose
på 2 mg. 

11 Buprenorfin 12 mg Inntil 5 min

12 Buprenorfin 16 mg Inntil 5 min

 

Et alternativ til å ikke gi substitusjonslegemiddel dag 9 kan være å gi 30 mg metadon i to dager og
vente på begynnende abstinens før det startes med buprenorfin. Ved abstinens påfølgende dag kan
buprenorfin startes opp, uten legemiddelfri dag.

Kartleggingsskjemaet Klinisk Opioid Abstinensskala ( ) kanClinical Opioid Withdrawal Scale, COWS
brukes som støtte for vurdering av abstinens før første dose buprenorfin gis (Wesson et al 2003; 

). Ved skår 13 iNational Guidelines for Medication-Assisted Treatment for Opioid Dependence 2014
COWS er det lav risiko for å utløse abstinens.

Fra metadon til buprenorfin depotinjeksjon

https://www.asam.org/docs/default-source/education-docs/cows_induction_flow_sheet.pdf?sfvrsnb577fc2_2
https://www.health.gov.au/sites/default/files/national-guidelines-for-medication-assisted-treatment-of-opioid-dependence.pdf
https://www.asam.org/docs/default-source/education-docs/cows_induction_flow_sheet.pdf?sfvrsnb577fc2_2
https://www.health.gov.au/sites/default/files/national-guidelines-for-medication-assisted-treatment-of-opioid-dependence.pdf
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Først gjennomføres skifte fra metadon til buprenorfin sublingvaltabletter. Etter 1-2 uker på
vedlikeholdsdose (ved farmakologisk likevekt, "steady state") gjennomføres skifte fra buprenorfin
sublingvaltabletter til ukentlige depotinjeksjon. Se egne veiledninger for skiftene. 

 

Fra buprenorfin til metadon, under opphold i døgnenhet

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 Buprenorfin 16 mg (eller annen vedlikeholdsdose) Inntil 5 min

2 Buprenorfin 8 mg (eller lavere) Inntil 5 min

3-4 Metadon 40 mg  Minst 2 timer

5-6 Metadon 50 mg Minst 2 timer

7-9 Metadon 60 mg Minst 2 timer

10-12 Metadon 70 mg Minst 2 timer

13 Metadon 80 mg Minst 2 timer

 

Ved skifte fra buprenorfin depotinjeksjon gjelder samme plan for opptrapping med metadon. Metadon
40 mg gis 6-8 dager etter sist dose med ukentlig depotinjeksjon, eller 3-5 uker etter sist dose med
månedlig depotinjeksjon.

For videre dosejustering, se . Dersom pasienten opplever tilstrekkeliganbefaling om vedlikeholdsdose
effekt ved lavere dose enn 80 mg avsluttes opptrappingen. Den lavere dosen er da pasientens
vedlikeholdsdose.

Pasienten observeres i minst to timer etter inntak og følges opp med daglige samtaler med
helsepersonell. Fokus er på effekt og bivirkninger, herunder symptom og tegn til overdosering. 
Lege vurderer behov for og sikkerhet ved økning av dose, før hver doseøkning iverksettes. 

Ved symptom eller tegn på alvorlige bivirkninger eller overdosering stanses opptrappingen. Innleggelse
i akuttenhet vurderes. Det vurderes om pasienten kan bli stående på samme dose eller om dosen
reduseres. Eventuell videre doseøkning gjøres langsomt etter vurdering av behov og risiko.

Hos pasienter med betydelige abstinensplager vurderes det å gi 10 mg metadon ekstra om kvelden.
Symptom og tegn på overdosering vurderes da regelmessig gjennom natten.

Fra buprenorfin til metadon, poliklinisk

 

Fra buprenorfin til metadon, poliklinisk

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 Buprenorfin 16 mg (eller annen vedlikeholdsdose) Inntil 5 min

2-4 Metadon 30 mg Minst 2 timer

5-7 Metadon 40 mg  Minst 2 timer

8-10 Metadon 50 mg Minst 2 timer

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
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11-13 Metadon 60 mg Minst 2 timer

14-16 Metadon 70 mg Minst 2 timer

17-19 Metadon 80 mg Minst 2 timer

 

Ved skifte fra buprenorfin depotinjeksjon gjelder samme plan for opptrapping med metadon. Metadon
30 mg gis 6-8 dager etter sist dose med ukentlig depotinjeksjon, eller 3-5 uker etter sist dose med
månedlig depotinjeksjon.

For videre dosejustering, se . Dersom pasienten opplever tilstrekkeliganbefaling om vedlikeholdsdose
effekt ved lavere dose enn 80 mg avsluttes opptrappingen. Den lavere dosen er da pasientens
vedlikeholdsdose.

Pasienten observeres i minst to timer og følges opp med daglige samtaler med helsepersonell. Fokus
er på effekt og bivirkninger, herunder symptom og tegn til overdosering. 

Ved symptomer eller tegn på alvorlige bivirkninger eller overdosering stanses opptrappingen. Det
vurderes om pasienten kan bli stående på samme dose eller om dosen reduseres. Eventuell videre
doseøkning gjøres langsomt etter vurdering av behov og risiko.

Mellom buprenorfin sublingvaltabletter, ukentlige depotinjeksjoner og
månedlige depotinjeksjoner

 

Likeverdige doser buprenorfin av sublingvaltabletter og depotinjeksjoner

Daglig dose buprenorfin

sublingvaltabletter

Ved skifte til ukentlig dose

buprenorfin depotinjeksjon

Ved skifte til månedlig dose

buprenorfin depotinjeksjon

2-6 mg 8 mg -

8-10 mg 16 mg 64 mg

12-16 mg 24 mg  96 mg

18-24 mg 32 mg 128 mg

 

I tabellene under er det angitt planer for skifter. Etter gjennomført skifte innstilles vedlikeholdsdosen slik
at den blir riktig for den enkelte pasient, se . anbefaling om vedlikeholdsdose

For alle planene gjelder at substitusjonslegemiddelet er inntatt regelmessig og farmakologisk likevekt
(steady-state) er innstilt, før skiftet gjennomføres. Ved skifte uten regelmessig inntak av
substitusjonslegemiddel og uten at farmakologisk likevekt er innstilt gjøres individuelle tilpasninger,
basert på en vurdering av pasientens farmakologiske toleranse for substitusjonslegemiddelet.

 

Skifte fra daglige buprenorfin sublingvaltabletter til ukentlig depotinjeksjon

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov


Side 62/122

1 Buprenorfin sublingvaltablett i pasientens vedlikeholdsdose Inntil 5 min

2
Buprenorfin depotinjeksjon i dose likeverdig til pasientens vedlikeholdsdose
sublingvaltablett - se tabell over  

30 min

 

Skifte fra buprenorfin ukentlige depotinjeksjoner til månedlige depotinjeksjoner

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 Buprenorfin ukentlig depotinjeksjon i pasientens vedlikeholdsdose Ingen

8
Buprenorfin månedlig depotinjeksjon i dose likeverdig til pasientens
vedlikeholdsdose ved ukentlig depotinjeksjon - se tabell over  

ingen

 

Skifte fra buprenorfin ukentlige depotinjeksjoner til daglige sublingvaltabletter

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1
Buprenorfin ukentlig depotinjeksjon i pasientens vedlikeholdsdose
(farmakologisk likevekt er innstilt)

Ingen

8
(6-10)

Buprenorfin sublingvaltablett i dose likeverdig til pasientens
vedlikeholdsdose ukentlig depotinjeksjon, se tabell over

Inntil 5 min

 

Skifte fra buprenorfin månedlig depotinjeksjon til daglige sublingvaltabletter

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1
Buprenorfin månedlig depotinjeksjon i pasientens vedlikeholdsdose
(farmakologisk likevekt er innstilt)

Ingen

29
(22-36)

Buprenorfin sublingvaltablett i dose likeverdig til pasientens
vedlikeholdsdose ukentlig depotinjeksjon, se tabell over

Inntil 5 min

 

Fra buprenorfin sublingvaltabletter til buprenorfin plaster i siste fase av
nedtrapping

Se  for faglige vurderinger ved nedtrapping.anbefaling om nedtrapping

Ved beslutning om skifte fra 2 mg buprenorfin sublingvaltablett gis plaster 20 mikrog/t samme dag som
siste dose sublingvaltablett. Tidligere plaster fjernes og nytt plaster administreres ukentlig. 

 

Ekvivalente døgndoser buprenorfin plaster og buprenorfin sublingvaltabletter:

Plaster Buprenorfinmengde som frigjøres fra plasteret per døgn

30 mikrogr/t Ca 1,5 mg

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-etter-vurdering-sammen-med-lege-onsker-a-trappe-ned-sitt-substitusjonslegemiddel-bor-tilbys-gradvis-og-langvarig-nedtrapping-med-tilpasset-psykososial-oppfolging-og-rask-doseokning-ved-behov
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20 mikrogr/t Ca 1 mg

10 mikrogr/t Ca 0,5 mg

5 mikrogr/t Ca 0,25 mg

 

Fra buprenorfin sublingvaltabletter til morfin tabletter med 12 timers
virkningstid, under opphold i døgnenhet

 

Fra buprenorfin sublingvaltabletter til morfin tabletter med 12 timers virkningstid, under opphold i

døgnenhet

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 Buprenorfin 16 mg (eller annen vedlikeholdsdose) Inntil 5 min

2 100 mg morfin morgen og 100 mg morfin kveld Minst 2 timer

3 140 mg morfin morgen og 140 mg morfin kveld Minst 2 timer

4 180 mg morfin morgen og 180 mg morfin kveld Minst 2 timer

 

Ved behov for ytterligere økning kan det gjøres ved å legge til 20 mg morgen og 20 mg kveld med to
dagers mellomrom til riktig vedlikeholdsdose er nådd. En vedlikeholdsdose på 16 mg buprenorfin vil
som regel svare til en vedlikeholdsdose (døgndose) på om lag 400-500 mg morfin.

Pasienten observeres i minst to timer og har daglige samtaler med lege som vurderer effekt og
bivirkninger, herunder symptom og tegn til overdosering, før ny doseøkning iverksettes.

Ved symptomer eller tegn på alvorlige bivirkninger eller overdosering stanses opptrappingen på morfin.
Innleggelse i akuttenhet vurderes. Det vurderes om pasienten kan bli stående på samme dose eller om
dosen reduseres. Eventuell videre doseøkning gjøres langsomt etter vurdering av behov og risiko.

Klinisk erfaring er at skiftet kan være særlig aktuelt hos pasienter som bruker buprenorfin som
substitusjonslegemiddel, men som har behov for morfin mot smerter under behandling i sykehus for
somatisk sykdom eller skade.

Fra morfintabletter med 12 timers virkningstid til buprenorfin
sublingvaltabletter, under opphold i døgnenhet

Eksempel i tabellen: Pasient med 400 mg i vedlikeholdsdose (200 mg morgen og 200 mg kveld) 

 

Fra morfintabletter med 12 timers virkningstid til buprenorfin sublingvaltabletter, under opphold i

døgnenhet

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1
Morfintabletter med 12 timers virkningstid: 200 mg morgen og
200 mg kveld (vedlikeholdsdose)

Inntil 5 min
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2
Morfintabletter med 12 timers virkningstid: 150 mg morgen og
150 mg kveld

Inntil 5 min

3
Morfintabletter med ca 6 timers varighet: 50 mg x 4 ganger i
døgnet

Inntil 5 min

4
Buprenorfin 2 mg morgen (minst tolv timer etter sist dose
morfin) + 2 mg etter to timer + 4 mg etter ytterligere 6-8 timer
(kveld)

30 min etter første 2 mg: vurdér
symptom og tegn på
abstinenser

5 Buprenorfin 8 mg morgen og 4 mg kveld Inntil 5 min

6 Buprenorfin 16 mg morgen Inntil 5 min

 

Dosene med morfin som gis dag 1 og 2 tilpasses hvilken dose pasienten bruker som vedlikeholdsdose.

Skiftet kan være særlig aktuelt når pasienter som under sykehusopphold for somatisk sykdom eller
skade har skiftet fra buprenorfin til morfin på grunn av smerter, skal skiftes tilbake til buprenorfin.

Fra morfintabletter med 12 timers virkningstid til metadon, under opphold
i døgnenhet 

Ratio mellom morfin tabletter med 12 timers virkningstid og metadon er om lag 4-5:1.

Vedlikeholdsdosen med morfin reduseres med 40 mg daglig (døgndose) og det legges til 10 mg
metadon daglig, til den daglige dosen med metadon er 50 mg. Da avsluttes behandlingen med morfin
og opptrapping på metadon fortsetter med 10 mg hver tredje dag til 80 mg.

Eksempel i tabellen: Pasient med 400 mg i vedlikeholdsdose (200 mg morgen og 200 mg kveld) av
morfin tabletter med 12 timers virkningstid.

 

Fra morfintabletter med 12 timers virkningstid til metadon, under opphold i døgnenhet 

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 Morfin 200 mg morgen og 200 mg kveld (vedlikeholdsdose) Inntil 5 min

2-3
Morfin 120 mg morgen og 120 mg kveld
+
Metadon 40 mg morgen

2 timer etter morgendosen

4-5
Morfin 100 mg morgen og 100 mg kveld
+
Metadon 50 mg morgen

2 timer etter morgendosen

6-8 Metadon 60 mg morgen 2 timer

9-11 Metadon 70 mg morgen 2 timer

12 Metadon 80 mg morgen 2 timer

 

Ved behov for ytterligere dosejustering, se .anbefaling om vedlikeholdsdose

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
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Pasienten observeres i minst to timer etter inntak av metadon og følges opp med daglige samtaler med
helsepersonell. Fokus er på effekt og bivirkninger, herunder symptom og tegn til overdosering. Lege
vurderer behov for og sikkerhet ved økning av dose, før hver doseøkning iverksettes.

Ved symptomer eller tegn på alvorlige bivirkninger eller overdosering stanses opptrappingen. Det
vurderes om pasienten kan bli stående på samme dose eller om dosen reduseres. Eventuell videre
doseøkning gjøres langsomt etter vurdering av behov og risiko.

Skiftet kan være særlig aktuelt når pasienter som under sykehusopphold for somatisk sykdom eller
skade har skiftet fra metadon til morfin på grunn av smerter, skal skiftes tilbake til metadon.

Fra metadon til morfintabletter med 12 timers virkningstid, under opphold
i døgnenhet

Ratio mellom morfin tabletter med 12 timers virkningstid og metadon er om lag 4-5:1.

Eksempel: Pasient med 100 mg metadon som vedlikeholdsdose av metadon

 

Fra metadon til morfintabletter med 12 timers virkningstid, under opphold i døgnenhet

Dag Substitusjonslegemiddel og dose Observasjonstid

1 100 mg metadon (vedlikeholdsdose)  

2

50 mg metadon morgen 

100 mg morfin morgen og 100 mg kveld
2 timer etter hvert inntak

3

30 mg metadon morgen 

140 mg morfin morgen og 140 mg morfin kveld
2 timer etter hvert inntak

4

20 mg metadon morgen

160 mg morfin morgen og 160 mg morfin kveld
2 timer etter hvert inntak

5 200 mg morfin morgen og 200 mg morfin kveld 2 timer etter hvert inntak

 

Lege gjør individuell tilpasning av planen ved annen vedlikeholdsdose enn 100 mg metadon. 

Ved behov for ytterligere dosejustering kan dosen økes med 40 mg i døgndose (20 mg morgen og 20
mg kveld). Se .anbefaling om vedlikeholdsdose

Pasienten observeres i minst to timer etter hvert inntak og følges opp med daglige samtaler med
helsepersonell. Fokus er på effekt og bivirkninger, herunder symptom og tegn til overdosering. Lege
vurderer behov for og sikkerhet ved økning av dose, før hver doseøkning iverksettes. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
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Ved symptom eller tegn på alvorlige bivirkninger eller overdosering stanses opptrappingen på morfin.
Innleggelse i akuttenhet vurderes. Det vurderes om pasienten kan bli stående på samme dose eller om
dosen reduseres. Eventuell videre doseøkning gjøres langsomt etter vurdering av behov og risiko.

Mellom levometadon og andre substitusjonslegemidler

Ratio for vedlikeholdsdose mellom metadon og levometadon er 2:1. Ved poliklinisk skifte fra metadon til
levometadon halveres dosen, f.eks. fra 100 mg metadon til 50 mg levometadon. Første dose
levometadon gis 24 timer etter sist dose metadon. Observasjonstid første dag på levometadon etter
skiftet er 2 timer.

For skifter mellom levometadon og øvrige substitusjonslegemidler (buprenorfin, morfin) vises det til
planer for skifter for metadon, men at dosen av levometadon er halvparten av den som gis ved
metadon. 

Begrunnelse

Sammendrag

Behandlingsnivå ved skifte av substitusjonslegemiddel

Ved skifte av substitusjonslegemiddel under opphold i døgnenhet er det mulighet for jevnlig dialog med
helse- og sosialfaglig personell og hyppig observasjon gjennom døgnet. Muligheten for bruk av
rusmidler er begrenset sammenlignet med poliklinisk opptrapping. Det er derfor sannsynlig at skifter
under opphold i døgnenhet gir redusert risiko for frafall fra behandling, overdose og andre alvorlige
rusrelaterte hendelser, sammenliknet med skifter som gjøres poliklinisk.

Skifte fra metadon til buprenorfin

Skifte av substitusjonslegemiddel fra metadon til buprenorfin kan gi abstinenser og risiko for tilbakefall
til bruk av heroin og andre opioider. Skiftet er krevende fordi buprenorfin er en partiell
agonist/antagonist som har høyere bindingsevne (affinitet) til de opioide my-reseptorene enn
fullagonisten metadon (Walsh et al 1994). Dersom buprenorfin inntas mens pasienten fortsatt har
virkning av metadon, er det risiko for at pasienten påføres en akutt abstinenstilstand.

Klinisk erfaring og brukererfaring er at pasienter som legges inn i døgnenhet og mottar individuell
oppfølging, har lav risiko for å falle ut av substitusjonsbehandlingen som følge av abstinensplager.

Skifte fra buprenorfin til metadon

Skifte av substitusjonslegemiddel fra buprenorfin til metadon kan gi risiko for overdosering, selv om
pasientens toleranse for buprenorfin er kjent. Risikoen kan skyldes at fullagonisten metadon kan gi
større effekt på reseptorene enn den partielle agonisten buprenorfin (Walsh et al., 1994), samt at
krysstoleransen mellom de to opioidene kan være ufullstendig (Baxter et al., 2013, Dumas et al., 2008).
Krysstoleranse omhandler hvilken grad av toleranse pasienten har for et annet opioid (f.eks. metadon)
sammenliknet med toleransen for det opioidet pasienten har brukt tidligere (f.eks. buprenorfin).
Variasjon mellom pasienter kan medføre at pasienter med lik effekt av samme dose buprenorfin (f.eks.
16 mg) kan ha ulik effekt av samme dose metadon (f.eks. 90 mg).

Under farmakologisk likevekt (steady-state) skilles substitusjonslegemiddelet ut av kroppen med
samme hastighet som legemiddelet tas opp i kroppen. Det medfører at konsentrasjonen av
legemiddelet i blodet er tilstrekkelig jevn gjennom døgnet til verken å gi over- eller underdosering,
dersom døgndosen tas til samme tid hvert døgn.
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Under opptrapping er ikke farmakologisk likevekt innstilt. Utskillelsen av metadon skjer langsommere
enn opptaket, slik at konsentrasjonen av metadon i blodet øker for hver dose som inntas (Leavitt,
2003). Klinisk erfaring og brukererfaring er at pasienten kan oppleves påvirket (f.eks. sedert) under
opptrapping på metadon, typisk ved om lag 50-60 mg i døgndose. I sjeldne tilfeller har pasienter fått
nedsatt pusteevne (respirasjonsdepresjon). For å redusere risiko for overdose ved skifte til metadon
gjelder derfor prinsippet om å starte med en lav dose og deretter øke dosen langsomt (start low, go
slow) (Baxter et al., 2013).

Det varierer mellom pasienter hvor raskt metadon skilles ut fra kroppen. Hos pasienter hvor utskillelsen
skjer langsomt er det økt risiko for overdosering under opptrapping. Hos pasienter uten tidligere bruk av
metadon er den ukjente hastigheten av utskillelsen en risiko.

Skifte fra metadon til langtidsvirkende morfin

Klinisk erfaring og forskning (Dumas et al., 2008) tilsier at sannsynligheten for ufullstendig
krysstoleranse ved skifte fra metadon til langtidsvirkende morfin som substitusjonslegemiddel er lav.
Morfin er ikke forbundet med langsom omsetning, slik metadon er. I tillegg har morfin kortere
halveringstid enn metadon. Samlet sett er derfor risikoen for akkumulering av morfin i kroppen under
opptrapping lav. 

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler: 

Skifte av substitusjonslegemiddel under opphold i døgnenhet gir mulighet for tettere oppfølging
av pasienter og økt pasientsikkerhet, sammenlignet med poliklinisk skifte
Unntaksvis poliklinisk skifte kan gjøre at flere pasienter lykkes med å gjennomføre skiftet
Tabeller for praktisk gjennomføring av skifter som inkluderer metadon, buprenorfin
sublingvaltabletter, buprenorfin depotinjeksjon, morfintabletter og levometadon, øker
pasientsikkerheten

Ulemper: 

Enkeltpasienters sykdomstilstand, funksjonsnivå og livssituasjon kan gjøre det vanskelig å
gjennomføre et opphold i døgnenhet for skifte av substitusjonslegemiddel. Det kan gi risiko for at
pasienten ikke får gjennomført skiftet.

Verdi og preferanser

Pasienter som har vært uten skadelig og avhengighetspreget bruk av rusmidler over lang tid kan
vurdere at skifte av substitusjonslegemiddel under opphold i døgnenhet i tverrfaglig spesialisert
behandling (TSB) ikke er riktig, fordi kontakt med personer i rusmiljøet kan virke negativt på
rehabiliteringen og øke risikoen for tilbakefall. Noen pasienter opplever innleggelse i døgnenhet som
trygt og ivaretakende, mens andre kan ha negative erfaringer.

Skifte av substitusjonslegemiddel kan være krevende. Mange vil ha behov for skjerming fra sitt daglige
miljø. Noen pasienter har behov for tett og daglig psykososial oppfølging under skiftet, mens andre
ønsker å håndtere eventuelle utfordringer mest mulig på egen hånd.

Ressurshensyn
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Anbefalingen medfører langsommere opptrapping på metadon under opphold i døgnenhet. Det kan
medføre lengre varighet på oppholdene, som kan medføre noe økt ressursbruk. 

Polikliniske skifter vil fortsatt gjøres unntaksvis, det forventes ingen vesentlig endring i praksis.
Poliklinisk skifte er mindre ressurskrevende enn skifter under opphold i døgnenhet. 

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Pasienter i substitusjonsbehandling i LAR som skal skifte substitusjonslegemiddel

Intervensjon

Skifte poliklinisk

Komparator

Skifte under opphold i døgnenhet

Utfall

Sammendrag av studie

Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier at hovedlinjene i anbefalingen om skifter mellom metadon og
buprenorfin i nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra 2010 kan
videreføres.

Prosedyrene fra 2010 var basert på erfaring utviklet i LAR-sentrene i Norge. Prosedyrene videreføres
som tabeller for praktisk gjennomføring av skifte i denne retningslinjen (se praktisk).

En endring er at opptrapping ved skifte til metadon gjøres langsommere, sammenliknet med
prosedyrene i retningslinjen fra 2010. Klinisk erfaring i Norge og internasjonalt (Leavittu, 2003; Baxter et
al., 2013) tilsier noe økt grad av forsiktighet på grunn av risiko for overdose under opptrappingen.

Planer for skifte til morfintabletter, buprenorfin depotinjeksjon og levometadon er basert på klinisk
erfaring. For buprenorfin depotinjeksjon støttes planene for skifte også av forskning (Frost et al., 2019).

Ettersom det har vært enighet i hovedlinjene i tidligere anbefaling og prosedyrer, er det ikke gjort
systematiske søk etter forskning.

Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble publisert i 2010 og er
gjeldende til revidert nasjonal faglig retningslinje publiseres. Ved ønsker om å lese retningslinjen etter
avpublisering, kontakt Helsedirektoratet.  
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Anbefaling

Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som etter
vurdering sammen med lege ønsker å trappe ned sitt
substitusjonslegemiddel, bør tilbys gradvis og langvarig
nedtrapping, med tilpasset psykososial oppfølging og rask
doseøkning ved behov

Med nedtrapping menes en planmessig prosess med gjentatte reduksjoner av vedlikeholdsdosen, med
mål om stabilisering på lavere vedlikeholdsdose eller avslutning av behandling med
substitusjonslegemiddel.

Vurdering av nedtrapping bør gjøres av pasient og lege i samråd på grunnlag av:

https://www.health.gov.au/sites/default/files/national-guidelines-for-medication-assisted-treatment-of-opioid-dependence.pdf
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kunnskapsbasert informasjon og veiledning om nedtrapping
kartlegging av forhold hos pasienten av betydning for vurderingen

Igangsetting av nedtrapping forutsetter at pasienten selv ønsker nedtrappingen. 

Nedtrappingen bør gjennomføres slik at pasienten:

har eierskap til prosessen
er stabilisert på redusert dose, uten abstinenser og craving/sug, før ny dosereduksjon
raskt kan få doseøkning ved behov
sin psykososiale oppfølging og behandling tilpasses pasientens behov gjennom hele
nedtrappingsforløpet

Praktisk

Legen tilbyr samtale med pasient om nedtrapping dersom pasientens situasjon tilsier at nedtrapping til
lavere vedlikeholdsdose vil kunne gi pasienten bedre helse og/eller livskvalitet. Legen formidler tilbudet
på en måte som gjør at pasienten ikke opplever en forventning om å trappe ned. Igangsetting av
nedtrapping forutsetter at pasienten selv ønsker nedtrappingen. 

Legen kan være lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller allmennlege når denne er overlatt
ansvaret for oppfølging av behandlingen.

Momenter i en kunnskapsbasert informasjon og veiledning til pasienten ved vurdering av
nedtrapping:

behandlingsgevinster, utfordringer og risiko ved nedtrapping (se begrunnelse)
forutsetninger som er forbundet med størst sjanse for å lykkes, f.eks. eierskap til nedtrappingen,
god rusmestring, støttende nettverk og opplevelse av å ha et meningsfullt livsinnhold
anbefalt tidspunkt for igangsetting av nedtrapping (når sjansen for vellykket nedtrapping er
størst, se kulepunkt over)
anbefalt fremgangsmåte og plan for trygg nedtrapping, inkludert tidspunkt for oppstart av
nedtrapping, lang varighet av nedtrappingen (ofte minst 12 måneder)  
veiledning om tjenestetilbud for psykososial oppfølging og behandling (f.eks. poliklinisk, opphold
i døgnenhet) 

Forhold av særlig betydning for vurdering av nedtrapping:

personlige ressurser hos pasienten 
årsaker til at pasienten formidler et ønske om nedtrapping 
pasientens mål med nedtrappingen (lavere vedlikeholdsdose, avslutte
substitusjonsbehandlingen, ikke lenger være avhengig av et behandlingssystem m.m.)
erfaringer fra tidligere nedtrapping
forhold ved pasientens livssituasjon (bolig, familie, nettverk, økonomi, utdanning, arbeid, aktivitet
m.m.) av betydning for nedtrappingen
bruk av rusmidler og vanedannende legemidler
sykdommer (rus- og avhengighet, psykisk, somatisk, kognitivt) av betydning for nedtrappingen
ressurspersoner i pasientens nettverk
utfordringer ved nedtrappingen

Andre behandlingstiltak er aktuelle når det gjennom kartlegging avdekkes:

Utilbørlig press fra andre om å trappe ned: tilby heller pasienten hjelp til å håndtere og redusere
slikt press. F.eks. kan behandler, etter samtykke fra pasienten, gi kunnskapsbasert informasjon
og veiledning om nedtrapping til den som utøver presset.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
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Misnøye med behandlingen: lytt til pasientens ønsker om endringer i behandlingen og vurdér
hvilke tilpasninger som er forsvarlige og gjennomførbare. F.eks. ved misnøye med
utleveringsordningen vurderes endringer i denne.
Bivirkninger av pasientens substitusjonslegemiddel: vurder symptomlindrende behandling og 
skifte av substitusjonslegemiddel

Legen gir pasienten tilbakemelding på sin vurdering av om risikoen oppveies av fordelene som kan
oppnås for pasienten (forholdsmessighetsvurdering). Lege og pasient gjør deretter en konkret vurdering
av om de samlete fordelene ved igangsetting av en nedtrapping oppveier de samlete ulempene.

Nedtrappingen gjennomføres slik at pasienten:

opplever eierskap til prosessen og i samråd med lege vurderer tidspunktet for hver
dosereduksjon
er stabilisert på redusert dose, uten abstinenser og craving/sug, før ny dosereduksjon
raskt kan få doseøkning ved behov
bruker et substitusjonslegemiddel som gjør små dosereduksjoner mulig når dosen nærmer seg 0
selv bestemmer når nedtrappingen bør stanses
sikres psykososial oppfølging og behandling som ivaretar pasientens behov under og etter
avsluttet nedtrapping
har regelmessige konsultasjoner med lege for evaluering av effekt av gjennomført
dosereduksjon og vurdering av ny dosereduksjon
raskt kan komme i kontakt med lege ved behov utenom avtalte konsultasjoner

Legen utarbeider en nedtrappingsplan i dialog med pasienten og i samarbeid med øvrige deltakere i
ansvarsgruppen, som del av pasientens behandlingsplan. Pasientens kriseplan utarbeides/oppdateres
med konkrete tiltak for å håndtere situasjoner under nedtrappingen som kan gi risiko for tilbakefall,
bivirkninger eller andre alvorlige hendelser. Kriseplanen inkluderer beskrivelse av hvordan pasienten
raskt kan oppnå kontakt med lege ved behov.

I samtale mellom lege og pasient etter hver dosereduksjon kartlegges:

fysiske eller psykiske abstinenssymptomer, inkludert craving/sug etter opioider, etter sist
dosereduksjon. Clinical Opioid Withdrawal Scale, COWS kan være et nyttig hjelpemiddel
opplevelse av å være stabilisert, fysisk og psykisk, på den nye vedlikeholdsdosen
endringer i bivirkninger
endringer kognitivt, fysisk eller psykisk
utfordringer knyttet til gjennomføring av nedtrappingen (sosialt, praktisk m.m.)
ønsker og behov for forsterket psykososial oppfølging (poliklinisk, opphold i enhet for avrusning
og stabilisering, vurdering for langvarig behandlingsopphold i døgnenhet m.m.)

Legen og pasienten tar stilling til om pasienten:

ønsker ny dosereduksjon 
er klar for ny dosereduksjon 
har behov for en lengre stabiliseringsperiode på nåværende dose 
har behov for doseøkning 

Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier at intervallet mellom dosereduksjonene bør være minimum to
uker. 

Momenter ved utarbeidelse av nedtrappingsplan på buprenorfin sublingvaltabletter

Størrelse på hver

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
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Vedlikeholdsdose dosereduksjon Kommentar

12 mg eller
høyere

2 – 4 mg  

Mellom 4 og 12
mg

2 mg
Jo lavere vedlikeholdsdose, jo mer krevende for pasienten vil
det kunne være ved reduksjon med 2 mg

4 mg eller lavere 
 

Under 2 mg
 

Særlig krevende fase for pasienten. 

Vurdér:

forlenget intervall mellom dosereduksjonene
sublingvaltabletter med 0,2 eller 0,4 mg
plaster med styrke mellom 5 og 30 mcg per time, se
anbefaling om skifte av substitusjonslegemiddel
innleggelse i enhet for avrusning og stabilisering

Momenter ved utarbeidelse av nedtrappingsplan på metadon 

Vedlikeholdsdose

Størrelse på

hver

dosereduksjon  

 

Kommentar

30 mg eller
høyere

10 mg

Jo lavere vedlikeholdsdose, jo større relativ  doseendring og jo
mer krevende for pasienten ved hver reduksjon med 10 mg.
Dosereduksjon på mindre enn 10 mg vurderes derfor ved doser
ned mot 30 mg.

30 mg eller
lavere

5 mg

Særlig krevende fase for pasienten. 

Vurdér: 

forlenget intervall mellom dosereduksjonene
skifte til tabletter med styrke 5 mg
skifte til buprenorfin eller langtidsvirkende
morfintabletter, se anbefaling om skifte av
substitusjonslegemiddel
innleggelse i enhet for avrusning og stabilisering

Oppfølging ved avsluttet bruk av substitusjonslegemiddel

Ved avsluttet bruk av substitusjonslegemiddel tilbys pasienten poliklinisk oppfølging og behandling så
lenge det er ønske og behov for det. Ny oppstart med substitusjonslegemiddel iverksettes raskt ved
behov.

Begrunnelse

Sammendrag

En systematisk oversikt (Dalsbø et al., 2017) identifiserte ingen relevante studier om effekter og
bivirkninger ved nedtrapping sammenlignet med ikke nedtrapping, hos pasienter under
substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/skifte-av-substitusjonslegemiddel-i-lar-bor-gjores-under-opphold-i-dognenhet-med-gradvis-overgang-i-dose-av-substitusjonslegemidlene-for-a-redusere-risiko-for-overdosering-og-abstinenser
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I rapporten  (Waal et al., 2018) skriver forfatterne blant annet atExit LAR, en kunnskapsoppsummering
den "overveiende konklusjon av forskning om LAR er at behandlingen skal være uten tidsgrenser", og
at "sider ved behandlingen som svekker livskvaliteten og et ønske om å slutte skal tas på alvor". 

Oppsummert forskning finner at personer med opioidavhengighet utenfor substitusjonsbehandling har
økt risiko for overdosedødsfall og død av alle årsaker, sammenliknet med å være utenfor
substitusjonsbehandling (Ma et al., 2018). Risikoen er særlig forhøyet de første ukene etter endt
substitusjonsbehandling (Ma et al., 2018; Pearce et al., 2020). 

Klinisk erfaring, brukererfaring og kvalitativ forskning  peker i retning av at nedtrapping og avslutning av
bruk av substitusjonslegemiddel uten tilbakefall til bruk av heroin eller andre opioider er mulig for
motiverte pasienter, og at det kan gi økt livskvalitet (Wangensteen 2015, Eklund et al., 1994,), også
etter 15 år (Hiltunen et al., 2011). Pasienter som ble tvunget til å slutte på grunn av at de ikke fulgte
"reglene" (non-compliance) i behandlingen, hadde sammenligningsvis lavere livskvalitet og høyere bruk
av illegale rusmidler etter 15 år (Hiltunen et al., 2011).

En kanadisk kohortstudie (Nosyk et al., 2012) fant at sannsynligheten for å lykkes med avslutning av
bruk av substitusjonslegemiddel uten tilbakefall var størst ved nedtrapping over 52 uker eller mer.
Sannsynligheten for å lykkes var høyere hvis nedtrappingen gikk over 12-52 uker enn hvis varigheten
var 12 uker eller kortere. I en norsk deskriptiv studie (Clausen et al., 2014) basert på retrospektiv
journalgjennomgang, fant de at majoriteten av de som var rusfrie etter opp mot to år hadde gjennomført
en planlagt nedtrapping, mens de som hadde avsluttet behandlingen uten planlagt nedtrapping levde
med tidvis ukontrollert rusmiddelbruk. 

En svensk kohortundersøkelse (Eklund et al., 1994) fant at pasienter som trappet ned og avsluttet
behandling med metadon kunne bruke 2-3 år på prosessen.  I en Cochrane systematisk oversikt fant
Amato et al. at flertallet av pasientene, som også inkluderte pasienter som ikke var i LAR, hadde
tilbakefall til bruk av heroin etter rask nedtrapping, på inntil 30 dager (Amato et al., 2013).

Klinisk erfaring, brukererfaring og forskning tilsier at sannsynligheten for å lykkes med nedtrapping og
avslutning av substitusjonslegemiddel uten tilbakefall er økt dersom pasienten har stabilt god
rusmestring over tid før nedtrapping og dersom pasienten selv får styre tempoet i nedtrappingen
(Eklund et al., 1994, Hiltunen et al., 2011, Wangensteen et al., 2015). Et suksesskriterium er motivasjon
til å slutte, og å ha "stabile rammer rundt seg under nedtrappingen" (Wangensteen et al., 2015).

Klinisk erfaring og brukerfaring støtter opp om at en ordnet livssituasjon, rusfritt nettverk, meningsfullt
livsinnhold og pasientens sterke eierskap til beslutningen om nedtrapping øker sannsynligheten for å
lykkes. Erfaring tilsier også at press fra andre eller misnøye med behandlingen som årsak til ønsket om
nedtrapping, pågående skadelig og avhengighetspreget bruk av rusmidler, kontakt med rusmiljø og lite
meningsgivende livsinnhold er faktorer som er forbundet med forhøyet risiko for tilbakefall og lav
sannsynlighet for å lykkes.

I utarbeidelsen av  (Waal et al., 2018) ble det funnet litekunnskapsoppsummeringen "Exit LAR"
forskning som sammenlignet poliklinisk nedtrapping eller nedtrapping under opphold i døgnenhet.
Klinisk erfaring og brukererfaring er at pasienter ved langvarig poliklinisk nedtrapping gis mulighet til å
mestre sin hverdag med de endringer som gjentatte dosereduksjoner kan medføre. Erfaringen er også
at noen vil kunne ha behov for opphold i døgnenhet ved nedtrapping fra lave vedlikeholdsdoser (fra om
lag 30-40 mg metadon og 4-6 mg buprenorfin). 

Rettslige forhold

For noen pasienter vil substitusjonsbehandlingen være livslang. Pasienter som ønsker å trappe ned sitt
substitusjonslegemiddel med sikte på medikamentfrihet skal sikres god støtte og en forsvarlig

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2018/seraf-rapport-2-2018-exit-lar-en-kunnskapsoppsummering.pdf
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2018/seraf-rapport-2-2018-exit-lar-en-kunnskapsoppsummering.pdf
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nedtrapping i kombinasjon med tiltak for videre oppfølging. Nedtrapping, som en integrert del av
behandlingen, skal være forsvarlig.

Substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er frivillig. Det foreligger ikke
tvangshjemmel for å sikre at pasienten inntar sitt substitusjonslegemiddel. Om pasienten selv vil
nedtrappe på et tidspunkt som legen vurderer som uhensiktsmessig, så er det frivillige tiltak som er
aktuelle. Legen bør, i samsvar med forsvarlighetskravet, sette inn motiverende tiltak for å sikre at
pasienten ikke trapper ned på egen hånd, uten medisinsk og psykososial oppfølging.

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler: 

Nedtrapping beskrives som en integrert del av tilbudet i legemiddelassistert rehabilitering
Felles vurdering av lege og pasient om nedtrapping øker muligheten for at nedtrapping
igangsettes på et tidspunkt i pasientens rehabilitering som gir størst sjanse for å lykkes
Individuell tilpasning av tidsintervallene mellom hver dosereduksjon øker sannsynligheten for
vellykket nedtrapping og reduserer risiko for tilbakefall til bruk av heroin og andre opioider
Tilpasning av den psykososiale behandlingen og oppfølgingen til den enkelte pasient sine behov
under nedtrappingen øker sannsynligheten for vellykket nedtrapping og reduserer risiko for
tilbakefall til bruk av heroin og andre opioider

Ulemper: 

Risikoen for tilbakefall til bruk av heroin og andre opioider ved nedtrapping kan undervurderes

Verdi og preferanser

Årsakene til pasienters ønske om nedtrapping og eventuelt avslutning av substitusjonsbehandling
varierer. I pilotprosjektet "Exit LAR", publisert i  (Waal et al., 2019), ble detStatusrapporten 2018, s. 58
gjort en kartlegging av 31 personer som startet planmessig nedtrapping ved seks helseforetak i Norge i
perioden juli-desember 2018. Årsakene til at pasientene ønsket nedtrapping var:

en opplevelse av "å være ferdig behandlet, mål om å leve et rusfritt liv" (21 personer)
"å leve et liv uten bruk av heroin eller illegal bruk av opioide legemidler, men ikke nødvendigvis
avhold fra alle rusmidler" (4)
et "ønske om å avslutte LAR på grunn av bivirkninger av LAR-legemiddel" (4)
uenighet i behandlingsopplegget hos (1)
Ønsker å avslutte LAR pga at andre har oppfordret til det (familie, venner, personer i
behandlingsapparatet, andre) - Ingen

Noen pasienter kan oppleve press fra personer som står dem nær til å trappe ned, når de selv ikke er
klar for det (Steiro et al., 2020).

Brukererfaring tilsier at det er variasjon mellom pasienter i hvordan de opplever å ha blitt møtt av
helsepersonell på sitt ønske om nedtrapping. Mange har erfart å bli lyttet til og tatt på alvor, mens noen
har opplevd å bli avvist.

De fleste opplever at dosereduksjon er vanskeligere jo lenger ned i dose en kommer. Det kan skyldes
abstinenser eller at minner om traumatiske livserfaringer blir mer fremtredende. Mens noen opplever
økt livskvalitet ved redusert dose og eventuelt avsluttet bruk av substitusjonslegemiddel, erfarer andre

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-1-2019-statusrapport-2018.pdf
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redusert livskvalitet med vedvarende fysiske eller psykiske abstinenser, med økt risiko for tilbakefall til
bruk av rusmidler. 

Behovet for psykososial behandling og oppfølging under nedtrappingen varierer. Noen får dekket sitt
oppfølgingsbehov gjennom de regelmessige samtalene med lege. Andre vil kunne ha behov for
poliklinisk behandling hos psykolog eller innleggelse for behandling under opphold i døgnenhet.

Tiden etter avsluttet behandling med substitusjonslegemiddel kan for noen oppleves sårbar, med risiko
for tilbakefall. Terskelen for å ta kontakt med behandlingsapparatet på ny kan for noen oppleves høy.

Ressurshensyn

Anbefalingen vil kunne føre til at flere pasienter ønsker nedtrapping. Kostnadene til innkjøp av
substitusjonslegemidler påvirkes ikke av hvilken dose av et substitusjonslegemiddel en pasient bruker.
Eventuelt økt bruk av personalressurser til oppfølging vurderes å være begrenset.

Samlet forventes det ikke at anbefalingen fører til endret bruk av ressurser.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Personer med opioidavhengighet som behandles med substitusjonslegemidler i LAR

Intervensjon

Nedtrapping fra buprenorfin eller metadon (frivillig)

Komparator

Ingen nedtrapping fra buprenorfin eller metadon

Utfall

Avslutning av vedlikeholdsbehandling, bivirkninger, bruk av illegale rusmidler, sykdom, dødelighet,

kriminalitet, tilfredshet med behandlingen og deltakelse i arbeidslivet.

Sammendrag av studie

Foreliggende dokumentasjon

Dalsbø et al., 2017 er en systematisk forskningsoversikt som Helsedirektoratet har bestilt av
Folkehelseinstituttet. Effekter av å trappe ned på dose metadon eller buprenorfin sammenliknet med å
fortsette behandling med substitusjonslegemiddelet er undersøkt. Én RCT studie fra USA med 223
personer som sonet fengselsstraff på inntil 6 måneder ble identifisert. Forfatterne har svært lav tillit til at
resultatene ligger nær den sanne effekten på grunn av begrenset utvalgsstørrelse og svakheter ved
studiedesign og metode. Helsedirektoratet vurderer overføringsverdien av resultatene som svært lav
ettersom de innsatte ble randomisert til nedtrapping eller videre vedlikeholdsbehandling, uten at
pasientens grad av motivasjon for å trappe ned ble hensyntatt. 

Clausen et. al., 2014 er en deskriptiv studie basert på en retrospektiv journalgjennomgang ved
Sørlandet sykehus, Kristiansand. 323 pasienter startet i LAR (kvinner og menn, gjennomsnittsalder 35
(spredning 21-62) år og 103 pasienter ble utskrevet fra LAR i perioden 1998-2009. 

Resultatene viste at: 
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Totalt 11 pasienter var rusfrie i 2009, syv av disse etter planlagt nedtrapping. Til sammen ønsket
ti pasienter i utgangspunktet planlagt nedtrapping. Det fremkommer ikke mer informasjon om de
tre øvrige som hadde ønske om nedtrapping. 
Majoriteten av de som avbrøt behandlingen, uten planlagt nedtrapping, levde i perioder med
ukontrollert rusmiddelbruk og høy risiko for død.

Waal et al., 2018 er en kunnskapsoppsummering publisert av SERAF som opprinnelig ble utarbeidet
på oppdrag fra Helsedirektoratet (2017) til bruk i forbindelse med forarbeid til revisjon av nasjonal faglig
retningslinje for gravide med opioidavhengighet. Rapporten er siden ajourført med statistikk for norsk
LAR og publisert som en . Hensikten med rapporten var å utredeSERAF/NKTSB-rapport
kunnskapsbasen for avvenning fra substitusjonslegemidler (metadon eller buprenorfin). 

Resultater: I rapporten konkluderes det blant annet med at:

gradvis nedtrapping med et opioid gir bedre resultater enn avvenning ved behandling med
-adrenerge legemidler
metadon og spesielt buprenorfin bør være førstevalg 
avvenning i institusjon er tryggere enn poliklinisk behandling selv om poliklinisk oppfølging kan
være riktig for noen
tilbakefall til bruk av illegale opioider er vanlig, særlig første måned., sjeldnere etter tre år
gjeninntak i LAR bør være lett tilgjengelig
brukertilfredshet og livskvalitet øker ved oppnådd og særlig ved vedvarende stoffrihet.

Wangensteen, 2015 er en kvalitativ studie basert på semistrukturerte intervjuer av 14 pasienter i
behandling på Tyrili som vesentlig reduserte eller avsluttet substitusjonsbehandlingen i løpet av
halvannet år. Pasienter (kvinner og menn) ved en behandlingsenhet er intervjuet om erfaringer med å
ha vesentlig redusert sin dose- eller avsluttet bruk av sitt substitusjonslegemiddel i LAR. Intervjuet ble
gjennomført ved hjelp av et semistrukturerte intervjuskjema. Studien er publisert på Tyrilistiftelsens
hjemmesider.

Resultatene viste at pasientene:

hadde gode opplevelser med vesentlig dosereduksjon (9 pasienter) eller avslutning (5
pasienter). 
opplevde bedret fysisk og psykisk helse og sosial fungering.

Suksesskriterier som fremheves i rapporten er:

en lengre periode uten at de har ruset seg før de begynte nedtrappingen
at pasientene selv har hatt kontroll over nedtrappingsprosessen
pasienten har opplevd støtte i sine ønsker om endring av medisinering
at pasientene har hatt stabile rammer rundt seg under nedtrappingen.
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Anbefaling

Kartlegging av bruk av rusmidler og vanedannende legemidler i
legemiddelassistert rehabilitering bør gjøres ved dialog og
observasjon av pasienten. Urinprøver bør vurderes som tillegg,
ved økning i ta-med-hjem doser og ved behandling med
benzodiazepiner
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Kartlegging av pasientens bruk av rusmidler gjøres ved:

Dialog med pasienten om bruk og påvirkning av rusmidler og vanedannende legemidler
Observasjon av ruspåvirkning 

Krav om urinprøver under påsyn vurderes som tillegg til dialog og observasjon ved:

økning i ta-med-hjem doser, se anbefaling om utleveringsordning
samtidig behandling med substitusjonslegemiddel og benzodiazepin, sentralstimulerende
legemiddel eller annet vanedannende legemiddel
begrunnet bekymring for tilbakefall til bruk av rusmidler
begrunnet mistanke om at pasient har sluttet å bruke, men fortsatt mottar
substitusjonslegemiddel 

Vurderingen bør hensynta om det foreligger særlige personlige grunner hos pasienten som gjør at
prøvetakingen kan oppleves urimelig belastende (f.eks. retraumatiserende). Alternativ til urinprøver kan
være hyppigere inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn. 

Hvordan informasjonen innhentes og om den er tilstrekkelig, evalueres og korrigeres regelmessig av
legen i dialog med pasienten. 

Mulighet for frivillige urinprøver

Pasienter som av terapeutiske grunner selv ønsker å avlegge urinprøver under påsyn bør få gjøre det.
Terapeutiske grunner kan være at: 

analysesvarene motiverer pasienten til avhold eller redusert bruk av rusmidler
pasienten har behov for å dokumentere fravær av bruk av rusmidler

Ansvaret for kartlegging av pasientens bruk av rusmidler og vanedannende legemidler ivaretas av lege
i spesialisthelsetjenesten eller av allmennlege når denne er overlatt ansvaret for oppfølging av
behandlingen.  

Praktisk

Legen innhenter informasjon om pasientens bruk av rusmidler og vanedannende legemidler gjennom
dialog og observasjon av pasienten, og fra samarbeidende personell. 

Samarbeidende personell gir lege nødvendig informasjon om pasientens bruk av rusmidler og
vanedannende legemidler, innhentet gjennom dialog og observasjon av pasienten. 

Samarbeidende personell kan være helse- og sosialfaglig personell i spesialisthelsetjeneste eller
kommunal helse- og omsorgstjeneste, helsepersonell i apotek eller helsepersonell i andre
velferdstjenester som foretar relevante observasjoner av pasienten. 

Utlevering av substitusjonslegemiddel og inntak under påsyn er anledninger for samarbeidende
personell til hyppige samtaler og observasjoner av pasienten. 

Momenter i kartleggingen av pasientens bruk av rusmidler og vanedannende legemidler

Type, mengde, hyppighet og inntaksform (peroralt, injeksjon m.v.)
Rusmidlene og de vanedannende legemidlenes funksjon for pasienten

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/individuell-utleveringsordning-for-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-besluttes-etter-vurdering-av-pasientens-rusmestring-behov-i-rehabilitering-og-risiko-for-at-legemiddelet-blir-tilgjengelig-for-tredjepart
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Påvirkning på atferd, fysisk og psykisk tilstand (f eks glede, oppstemthet, aggresjon, sinne,
nedstemthet, suicidalitet, psykose, vrangforestillinger)
Overdose eller annen alvorlig rusrelatert hendelse 
Endringer siden forrige kartlegging 

Dudit-E vedlegg 1, side 28-29, kan brukes i kartleggingen. 

Momenter ved observasjon av ruspåvirkning

sedasjon, respirasjonsdepresjon
ustø gange, langsomme bevegelser, annen påvirkning av motorikk 
størrelse på pupillene
ukritisk atferd
ser ting ikke andre ser, hører stemmer 
kognitiv påvirkning, forvirring, vansker med å føre en sammenhengende samtale 

Observasjonsfunnene kan ha andre årsaker enn rus, for eksempel somatisk sykdom, og bør utredes og
behandles ved behov i samarbeid med relevante tjenester og aktører. 

Gjentatt observasjon over tid gir et bilde av hva som er pasientens vanlige tilstand, og om den er stabil
eller endret.  

Urinprøver

Hyppigheten av urinprøver skal begrenses til det som er nødvendig for å sikre en faglig forsvarlig
oppfølging av pasienten ( ). Beslutninger om urinprøver tas av lege iLAR-forskriften §8
spesialisthelsetjenesten eller av allmennlege når denne er overlatt ansvaret for oppfølging av
behandlingen. 

Momenter i vurdering av nødvendighet av urinprøver

Ved inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn av helsepersonell 5-7 dager per uke kreves
som regel ikke avleggelse av urinprøver 
Ved økning i ta-med-hjem doser vurderes krav om avleggelse av urinprøver under påsyn, for
eksempel ukentlig. Hyppigheten avtar ved stabilt fravær av bruk av rusmidler eller ved stabilt
redusert bruk. Hvis pasienten ikke ønsker å avlegge urinprøve er et alternativ å beholde samme
utleveringsordning som før.
Ved fravær av skadelig og/eller avhengighetspreget bruk av rusmidler i over ett år vil det som
regel ikke være nødvendig med regelmessig avleggelse av urinprøver. Sporadiske, uanmeldte
prøver under påsyn (stikkprøver) kan etter en konkret vurdering være nødvendig, som for
eksempel ved begrunnet bekymring for tilbakefall. 
Ved oppstart av behandling med benzodiazepiner, sentralstimulerende eller andre
vanedannende legemidler hos pasienter som bruker substitusjonslegemiddel, vil avleggelse av
urinprøver under påsyn ofte være nødvendig, for eksempel ukentlig. Hyppigheten av urinprøver
avtar ved stabilt god rusmestring, og kan opphøre ved stabilt fravær av bruk av rusmidler over
ett år. 

For ivaretakelse av verdighet under avleggelse av urinprøve under påsyn

er prøvetaking forhåndsavtalt og forutsigbart
møter pasienten samme helsepersonell i størst mulig grad
hensyntas pasientens ønske om mann eller kvinne som prøvetaker
er toalettets beliggenhet i lokalet slik at det ivaretar pasientens behov for diskresjon

https://rop.no/kartleggingsverktoey/dudit-e/
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�8
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Pasienter opplever å avlegge urinprøve under påsyn ulikt (Brun et al., 2016). I dialog med pasienten
kartlegges hvorvidt pasienten vil oppleve avleggelse av urinprøver under påsyn som urimelig
belastende (f.eks. retraumatiserende). Det kan gjelde pasienter som har vært utsatt for seksuelle
overgrep eller andre typer overgrep. For alternativ til påsyn, se Helsedirektoratets prosedyrer for

. rusmiddeltesting

Rusmiddeltesting 

I Helsedirektoratets  beskrives rusmiddeltesting av biologisk materiale.prosedyrer for rusmiddeltesting
Veilederen beskriver forskjeller mellom medisinske og sanksjonære rusmiddeltester. Det gis
beskrivelse av fordeler og ulemper ved ulike prøvematerialer. 

Spesialister i klinisk farmakologi har spesialkompetanse på rusmiddeltesting og kan kontaktes ved
behov. De fleste universitetssykehusene og noen andre sykehus og laboratorier har kliniske
farmakologer ansatt. 
 

Begrunnelse

Sammendrag

Ved samtidig bruk av substitusjonslegemiddel og rusmidler eller vanedannende legemidler er det risiko
for overdose (Edvardsen og Clausen, 2020; Bech et al., 2019; Macleod et al., 2019; Park et al., 2020)
og andre alvorlige rusrelaterte hendelser. Legen trenger derfor informasjon om pasientens bruk av
rusmidler og vanedannende legemidler for å gjøre vurderinger av faglig forsvarlig behandling med
substitusjonslegemiddel. 

Dialog med pasienten kan gi informasjon om hvilke rusmidler som er brukt, på hvilke tidspunkt, i
hvilken dose og inntatt på hvilken måte, samt hvordan pasienten påvirkes av bruken. Dialog gir også
informasjon om sosiale forhold, kognitiv funksjon, somatisk sykdom, psykisk sykdom og annet som har
betydning for vurderinger av forsvarlighet. 

Observasjon gir informasjon om hvordan bruk av rusmidler og vanedannende legemidler påvirker
pasienten. Observasjonsfunnene kan bringes inn som tema i dialogen med pasienten. 

Urinprøver gir objektiv informasjon om hvilke typer rusmidler eller vanedannende legemidler pasienten
har brukt i dagene/ukene før prøvetaking. Se Helsedirektoratets .prosedyrer for rusmiddeltesting

Forskning (Steiro et al. 2020), klinisk erfaring og brukererfaring tilsier at krav om urinprøver kan virke
negativt på relasjonen mellom pasient og behandler. I proLARs brukerundersøkelse ( Brun et al., 2016)
fant at en tredjedel av pasientene som besvarte undersøkelsen opplevde at hensynet til verdighet og
diskresjon ved avleggelse av urinprøver ikke var ivaretatt. Kartlegging av bruk av rusmidler og
vanedannende legemidler ved dialog og observasjon oppleves av mange som lite inngripende.

Hyppigheten av urinprøver skal begrenses til det som er nødvendig for å sikre en faglig forsvarlig
oppfølging av pasienten ( ), og det er "bare anledning til å avkreve prøver i denLAR-forskriften §8
utstrekning det er nødvendig for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging av pasienten" (LAR-forskriften,

). merknad til §8

Samlet sett anbefales derfor dialog og observasjon som de primære kildene til informasjon om
pasientens bruk og påvirkning av rusmidler og vanedannende legemidler. For innhenting av
informasjonen vil lege ofte være avhengig av samarbeidende personell.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rusmiddeltesting/Prosedyrer%20for%20rusmiddeltesting%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rusmiddeltesting/Prosedyrer%20for%20rusmiddeltesting%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rusmiddeltesting/Prosedyrer%20for%20rusmiddeltesting%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rusmiddeltesting/Prosedyrer%20for%20rusmiddeltesting%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
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Krav om urinprøver anbefales vurdert i situasjoner hvor risiko for overdose eller andre rusrelaterte
hendelser øker som følge av behandlingen (f.eks. ved ta-med-hjem doser, samtidig behandling med
substitusjonslegemiddel og annet vanedannende legemiddel). For å sikre tilstrekkelig tillit til
analysesvarene anbefales det at urinprøvene avlegges under påsyn av helsepersonell.

Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier at pasienter kan ønske å avlegge urinprøver for
rusmiddelanalyse. Siden avleggelse av urinprøve kan oppleves inngripende stilles det krav til
terapeutisk begrunnelse, selv om det er etter pasientens eget ønske. Krav om at urinprøven må ha et
terapeutisk formål bidrar også til rett prioritering av ressurser.

Det er ikke forskningsgrunnlag for at rusmiddeltesting av urin gir redusert bruk av rusmidler hos
pasienter som har vært i substitusjonsbehandling i ett år, sammenlignet med ikke å avlegge urinprøver
(Hov et al., 2016). Forfatterne fant heller ingen forskjeller når det gjaldt kriminalitet, pasienttilfredshet,
rehabiliteringsmål (arbeid/utdanning) eller retensjon i behandlingen. Det ble ikke funnet forskning som
så på effekter av rusmiddeltesting av andre biologiske materialer enn urin. 

Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier imidlertid at rusmiddeltesting kan gi motivasjon for avhold eller
redusert bruk av rusmidler, og at dokumentasjon av fravær av bruk av rusmidler kan ha positiv effekt på
pasientens rehabilitering. 

Urinprøver foretrekkes fremfor spyttprøver fordi det foreligger mer forskning, klinisk erfaring og
brukererfaring med urinprøver enn spyttprøver og andre biologiske prøver. En norsk undersøkelse
(Vindenes et al., 2011) så på grad av samsvar mellom analyse av rusmidler i spytt og urin fra 45
pasienter i LAR i Norge. De største avvikene fant man for cannabis, benzodiazepiner og morfin, hvor
det var lavere grad av påvisning i spytt enn i urin. Motsatt var det høyere grad av påvisning av
heroinmetabolitten 6-MAM og amfetamin i spytt enn i urin. Konsentrasjonsnivåer i spytt er foreløpig
mindre studert enn blod/urin, slik at fortolkning av analyseresultater kan være vanskeligere
(Helsedirektoratets prosedyre for rusmiddeltesting, s 9). 

Rettslig grunnlag

Adgang til å kreve urinprøver, blodprøver og prøver av annet biologisk materiale er hjemlet i forskrift av
.18.12.2009 nr. 1641 om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) § 8

Lege i spesialisthelsetjenesten kan beslutte at pasienten skal avlegge urinprøve, blodprøve og prøver
av annet biologisk materiale, jf. LAR-forskriften § 8 første ledd. Beslutninger som gjelder
rusmiddeltesting kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten, jf. LAR-forskriften andre ledd. 

Formålet med prøvene skal være å få oversikt over pasientens legemiddelinntak og rusmiddelbruk
mens pasienten er i legemiddelassistert rehabilitering. 

Hyppigheten av prøvetakingen skal begrenses til det som er nødvendig for å sikre en faglig forsvarlig
oppfølging av pasienten. Det kan besluttes at prøvene skal avlegges under påsyn.

Hvis pasienten selv ønsker å avlegge urinprøve og den dermed har sitt grunnlag i samtykke, stilles det
lavere krav til vurderingen av nødvendighet og forholdsmessighet. Legen må sikre seg at det dreier seg
om reell frivillighet. 

Å nekte prøvetaking vil som hovedregel ikke kunne danne grunnlag for avvikling av LAR, med mindre
en opprettholdelse av behandlingen vil være faglig uforsvarlig i henhold til helsepersonelloven § 4.  

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�8
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�8
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Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende
personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, jf  førstehelsepersonelloven § 25
ledd. 

For utdyping av begrepet faglig forsvarlighet, se retningslinje for behandling og rehabilitering av
. rusmiddelproblemer og avhengighet

 

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler: 

Økt vektlegging av dialog og observasjon i kartlegging av bruk av rusmidler og vanedannende
legemidler, gir økt brukermedvirkning og redusert bruk av urinprøver 
Styrket ivaretakelse av pasientens preferanser når det gjelder rammene rundt prøvetaking

Ulemper: 

Redusert bruk av urinprøver gir færre prøveresultater med objektiv informasjon, noe som kan
øke risikoen for feilaktig informasjon om pasientens rusmiddelbruk

Verdi og preferanser

Det varierer hvor åpen pasienter er i dialog om sin bruk av rusmidler. Frykt for sanksjoner i
behandlingen kan hos noen gi redusert åpenhet (Steiro et al., 2020). Den såkalte
"Kontrollundersøkelsen" fra 2018, publisert i  (Waal et al. 2019) fantSERAFs statusrapport 1/2019
gjennomsnittlig samsvar på 89% mellom det pasienter svarte anonymt om sin bruk av rusmidler, og det
de formidlet til sin behandler i LAR. 74 % av pasientene som besvarte undersøkelsen svarte nei på
spørsmål om åpenhet om rusmiddelbruk kunne gi negative konsekvenser for behandlingen, mens 10 %
svarte ja. 

Det kan oppleves vanskelig for behandlere å utøve nødvendig kontroll av behandlingen og samtidig
etablere tillitsfulle relasjoner til pasientene. Noen kan oppleve det vanskelig å snakke med pasienter om
deres bruk av rusmidler (Steiro et al., 2020). En tillitsfull og god relasjon kan minske behovet for kontroll
fordi det gir pasienter trygghet til å fortelle sannheten (Steiro et al., 2020).

Hvordan pasienter opplever å avlegge urinprøver varierer. I proLARs brukerundersøkelse (Brun et al.,
2016) svarte 62% at det ble tatt nok hensyn til og utøvd diskresjon og verdighet når de avga urinprøver,
mens 33% var uenige i dette og 5% visste ikke.  

Pasienter kan ha ønske om å avlegge urinprøver. I proLARs brukerundersøkelsen (Brun et al., 2016)
svarte om lag halvparten av de som avla urinprøver at årsaken var "å vise andre at de var rusfrie",
mens en tredjedel begrunnet det med "selvmestring og for å nå fordeler i LAR".

Ressurshensyn

Avleggelse av urinprøver under påsyn av helsepersonell innebærer at personalressurser prioriteres til
gjennomføring av påsynet. Analysene av urinprøvene er kostnadskrevende. 

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/�25
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet/ulike-tjenesteniva-pa-rusfeltet-oppgaver-roller-og-sentrale-prinsipper/faglig-forsvarlighet-taushetsplikt-og-rettslige-sider-ved-bruk-av-verktoy
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet/ulike-tjenesteniva-pa-rusfeltet-oppgaver-roller-og-sentrale-prinsipper/faglig-forsvarlighet-taushetsplikt-og-rettslige-sider-ved-bruk-av-verktoy
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-1-2019-statusrapport-2018.pdf
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Det forventes at anbefalingen vil kunne bidra til redusert antall urinprøver og dermed til
kostnadsbesparelser.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Pasienter med opioidavhengighet

Intervensjon

Observasjon og dialog

Komparator

Urinprøve

Utfall

Retensjon i behandling, bruk av rusmidler, tilfredshet med behandling, Erfaringer (helsepersonells og

pasienters) med LAR

Sammendrag av studie

Foreliggende dokumentasjon

Hov et al., 2016 er en systematisk oversikt som Helsedirektoratet har bestilt fra Folkehelseinstituttet
som har vurdert bruk av biologiske tester i oppfølging av pasienter som mottar legemiddelassistert
rehabilitering for opioidavhengighet. Hov et al. fant én eldre studie som oppsummerte effekter av å
bruke urintester i oppfølgingen av pasienter som mottar substitusjonsbehandling for opioidavhengighet.
Folkehelseinstituttet fant ingen studier som undersøkte effekter av å bruke spytt- eller hårprøver. Tilliten
til resultatene ble vurdert som svært lav på grunn av begrenset utvalgsstørrelse, svakheter ved
studiedesign og metode.

Resultatene viste at (Hov et al., 2016):

Retensjon: Det ble ikke funnet dokumentasjon på om tiltaket førte til at flere ble værende i behandling

Bruk av rusmidler: Det var ingen forskjeller mellom gruppene på bruk av rusmidler, verken ved fire
måneder (RR 1,08 KI 95 %; 0,89 – 1,31) eller ved åtte måneder (RR 1,00 KI 95 %; 0,81 – 1,24). Tilliten
til dokumentasjonen på utfallsmålene "bruk av rusmidler" ble bedømt som svært lav. 

Tilfredshet med behandlingen, etter seks måneder, vurdert ved spørreskjema ("Client
Satisfaction Questionnaire"):  Det ble ikke funnet signifikant forskjell i total skår. Tilliten til
dokumentasjonen ble bedømt som svært lav. 

Kriminalitet: Det ble ikke funnet dokumentasjon på om tiltaket førte til at flere ble værende i behandling

Selvrapportert bruk av rusmidler: Det ble ikke funnet dokumentasjon på om tiltaket førte til at flere
ble værende i behandling

Rehabiliteringsmål (arbeid/utdanning): Det ble ikke funnet dokumentasjon på om tiltaket førte til at
flere ble værende i behandling

Steiro et al., 2020 er en kvalitativ systematisk oversikt som Helsedirektoratet har bestilt fra
Folkehelseinstituttet. Studien vurderte pasienter og helsepersonells erfaringer med legemiddelassistert
rehabilitering. 17 studier med erfaringer fra pasienter (N=364), ni studier med erfaringer fra
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helsepersonell (327) og tre studier med erfaringer fra både pasienter og helsepersonell (N=86), ble
inkludert. Studiene var fra USA (7), Norge (6), Storbritannia (5), Canada (2) Sverige (2), Belgia (1) og
New Zealand (1). 

Resultatene viste at (Steiro et al., 2020):

Erfaringer med stigma fra personer utenfor LAR, forstått som negative holdninger til LAR i den
sosiale konteksten som omgå individet. Ved å holde rusproblemene skjult og ikke oppsøke LAR
unngikk man stigma, mens ved å starte opp i LAR så aksepterte man stigmaet (høy tillit til resultatene).

Erfaringer med LAR som kilde til stigma. Stigma ble snakket om som et uheldig kjennetegn ved
behandlingsprosessen (høy tillit til resultatene).

Erfaringer med mangelfull kunnskap og kompetanse blant helsepersonell, som medførte redusert
kvalitet på LAR og påvirket pasientenes opplevelse og behandlingsutfall negativt. Manglende kunnskap
kan ha bidratt til negative holdninger til LAR og pasienter i LAR (moderat tillit til resultatene).

Erfaringer med at kommunikasjonen og forholdet mellom pasienter og personell var avgjørende
for kvaliteten i behandling – Kommunikasjonen kunne virke som fasilitator eller barriere for etterlevelse i
LAR (høy tillit til resultatene).

Erfaringer med pasienters forventninger om positive endringer i ikke-helserelaterte individuelle
utfall som følge av å være i LAR, f.eks. jobb, bolig, få tilbake sosiale relasjoner (moderat tillit til
resultatene).

Erfaringer med kontinuerlig balanse mellom positive forventninger til LAR med negative opplevelser
og stigma knyttet til LAR (lav tillit til resultatene).

Brun et al., 2016 er en , gjennomført i regi av brukerorganisasjonen proLAR,norsk brukerundersøkelse
som undersøkte hvordan folk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) opplever LAR-systemet til
daglig. Undersøkelsen ble sendt ut til 6000 pasienter i LAR som hadde fast bopels adresse i Norge.
1032 pasienter svarte innen fristen. Hensikten var blant annet å beskrive utfordringer i hverdagen, se
nærmere på meldte bivirkninger av legemiddelbruk, og hvordan brukermedvirkning fungerer i praksis. 

Resultatene viste at (Brun et al., 2016): 

Hyppighet på avleggelse av urinprøve: 37 prosent avla urinprøver úkentlig eller to ganger i uken. 41
prosent avla urinprøver mellom annenhver uke og 4-5 ganger i året. Syv prosent avla urinprøver
sjeldnere og 15 prosent avla ikke urinprøve. Pasienter i gruppen som ikke avla urinprøve var oftere
eldre sammenlignet med de som avla urinprøve oftere, og de hadde vært i LAR lenger enn 12 år.
Gruppen som avla urinprøve sjelden, rapporterte mindre problemer med heroin, amfetaminer og
benzodeazepiner.

Pasientens hensikt med å avlegge urinprøve: 55 prosent av kvinnene og 43 prosent av mennene
oppgav at hensikten med å avgi urinprøver var å vise andre at de var rusfrie (flere årsaker var mulig).
12 prosent av kvinnene og 4 prosent av mennene så på urinprøver som en måte å få eller beholde
foreldreansvar på. En tredjedel av både menn og kvinner oppgav mestring som begrunnelse for å avgi
urinprøver, og like mange oppgav det å få fordeler i LAR.

Opplevelse av ivaretakelse/diskresjon under prøvetaking: 62 prosent rapporterte at de ble tatt
hensyn til, opplevde verdighet og at det ble utøvd diskresjon under urinprøvetaking. 33 prosent var
uenige i dette og fem prosent svarte «vet ikke».

https://prolarnett.no/wp-content/uploads/2019/11/proLAR_rapport_brukerunders%C3%B8kelse_.pdf
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Anbefaling

Individuell utleveringsordning for substitusjonslegemiddel i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør besluttes etter
vurdering av pasientens rusmestring, behov i rehabilitering og
risiko for at legemiddelet blir tilgjengelig for tredjepart

En individuell utleveringsordning omfatter valg av utleveringssted, hyppighet av utlevering, hyppighet av
inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn av helsepersonell og omfang av ta-med-hjem doser.
helsepersonell og omfang av ta-med-hjem doser.

I dialog med pasient bør lege kartlegge og vurdere

pasientens eventuelle bruk av rusmidler og vanedannende legemidler
risiko for feilbruk (f.eks. injeksjon, inntak av for høy dose) av substitusjonslegemiddelet
pasientens individuelle behov ved valg og tilrettelegging av utleveringsordning for å redusere
risiko for frafall og for at pasienten kan nå sine mål for behandling og rehabilitering
pasientens evne (f.eks. kognitiv funksjon, psykisk sykdom, bruk av rusmidler) og mulighet (f.eks.
bosituasjon) til trygg oppbevaring av substitusjonslegemiddelet, for at barn eller andre ikke får
tilgang til det
risiko for at substitusjonslegemiddelet gjøres tilgjengelig for tredjepart ved deling eller salg
(lekkasje)

Legen bør gi pasienten informasjon og veiledning om riktig bruk av substitusjonslegemiddelet og om
pasientens personlige ansvar for at legemiddelet ikke blir gjort tilgjengelig for andre.

Beslutning om utleveringsordning tas av lege i spesialisthelsetjenesten, eller av allmennlege når denne
er overlatt ansvaret for oppfølging av behandlingen.  

Valg av utleveringsordning under opptrapping og de første 3-5 ukene på
vedlikeholdsdose:

Under  og de første 3-5 ukene på  bør substitusjonslegemiddelet inntasopptrapping vedlikeholdsdose
under påsyn av helsepersonell 5-7 dager per uke. 

Etter de første 3-5 ukene på vedlikeholdsdose bør substitusjonslegemiddelet inntas under påsyn: 

5-7 dager per uke ved omfattende og avhengighetspreget bruk av rusmidler, når bruken gir
risikofylt påvirkning av pasienten. Det bør hensyntas at risiko for overdose kan være høyere ved
bruk av metadon som substitusjonslegemiddel, enn ved bruk av buprenorfin
2-4 dager per uke ved avhengighetspreget, men stabil og lavgradig bruk av rusmidler, når
bruken gir lite risikofylt påvirkning
1-3 dager per uke ved  uten skadelig eller avhengighetspregetbehandling med benzodiazepiner,
bruk av rusmidler
1 dag per uke ved fravær av skadelig eller avhengighetspreget bruk av rusmidler
Sjeldnere enn 1 dag per uke ved fravær av skadelig og/eller avhengighetspreget bruk av
rusmidler i over ett år.

Se anbefaling om . kartlegging av bruk av rusmidler og vanedannende legemidler

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/opptrapping-pa-buprenorfin-eller-metadon-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-kan-gjores-poliklinisk-eller-i-dognenhet.poliklinisk-opptrapping-pa-metadon-forutsetter-etablering-og-etterlevelse-av-saerlige-rutiner-for-a-redusere-risikoen-for-overdose
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
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Ulike substitusjonslegemidler og administrasjonsformer (f.eks. peroralt, depotinjeksjon) kan gi ulik risiko
for feilbruk hos pasienten. Det hensyntas ved valg av substitusjonslegemiddel.

Utleveringsordningen evalueres og justeres ved behov, og som minimum ved evalueringspunktene for
.pasientens behandlingsplan

Praktisk

Utleveringssted

Med utleveringssted menes sted for utlevering og/eller inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn
av helsepersonell og unntaksvis annet personell som utfører oppgaven. Utleveringssted kan være
apotek, kommunalt tjenestetilbud (f.eks. hjemmesykepleie, ambulante team, booppfølging, sentre for
utlevering og sosialfaglig oppfølging, allmennlegekontor) eller i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten
(f.eks. LAR-poliklinikk, DPS).

Valg av utleveringssted tilpasses, så langt som mulig, pasientens funksjonsnivå og behov i behandling
og rehabilitering, og hensyntar lokale muligheter. Vurderingen gjøres av lege i tverrfaglig spesialisert
behandling (TSB) i dialog med pasienten. Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier at følgende momenter
kan hensyntas:

Stor geografisk avstand fra pasientens hjem til utleveringsstedet, kombinert med hyppige
oppmøter, kan gi nedsatt brukertilfredshet og kan øke risiko for frafall fra behandling
Møte med andre LAR-pasienter ved utleveringsstedet kan for noen være positivt, mens det for
andre kan øke risiko for bruk av rusmidler og for uønskete hendelser (trusler etc)
Utlevering i apotek eller hos allmennlege kan være positivt for pasienter uten store og
sammensatte hjelpebehov, som har etablert en stabil tilværelse
Ved somatisk eller psykisk sykdom som gjør det vanskelig for pasienten å møte på
utleveringssted vurderes utlevering av hjemmesykepleie, ambulant team, annen booppfølging
e.l.
Tidspunkt for utlevering og/eller inntak under påsyn søkes tilpasset den enkeltes hverdag
(utdanning, jobb, familie, samvær med barn, deltakelse i aktivitetstilbud og andre behandlings-
og rehabiliteringstiltak.)
Utlevering og inntak under påsyn av substitusjonslegemiddel kan være en anledning til å yte
andre nødvendige helsetjenester til pasienter som har vanskelig for å nyttiggjøre seg
behandling, f.eks. for hepatitt C eller psykose.

Individuell utleveringsordning etter de første 3-5 ukene på vedlikeholdsdose

"Omfattende og avhengighetspreget bruk av rusmidler, når bruken gir risikofylt påvirkning av pasienten"
kan for eksempel være bruk av høye doser av potente benzodiazepiner (klonazepam, alprazolam),
alkohol og/eller sentralstimulerende rusmidler (amfetamin, kokain).

"Avhengighetspreget, men stabil og lavgradig bruk av rusmidler, hvor bruken gir lite risikabel
påvirkning" kan for eksempel være stabil bruk av lave/moderate doser av mindre potente
benzodiazepiner (oxazepam, diazepam) og/eller cannabis.

Kjennskap til tilgjengelighet og bruk av rusmidler i lokalmiljøet, hensyntas som del av legens helhetlige
risikovurdering.

Praktisk gjennomføring av utlevering og inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn

Praktisk gjennomføring av utlevering og inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn er beskrevet i
Helsedirektoratets veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor legemiddelassistert
rehabilitering (LAR).

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/buprenorfin-og-metadon-anbefales-som-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar.ved-utilstrekkelig-effekt-eller-alvorlige-bivirkninger-bor-langtidsvirkende-morfin-eller-levometadon-vurderes
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/behandling-og-oppfolging-rusbehandling-tsb-pakkeforlop/evalueringspunkter
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/behandling-og-oppfolging-rusbehandling-tsb-pakkeforlop/evalueringspunkter
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utlevering-av-substitusjonslegemiddel-i-og-utenfor-lar/Utlevering%20av%20substitusjonslegemiddel%20i%20og%20utenfor%20LAR%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utlevering-av-substitusjonslegemiddel-i-og-utenfor-lar/Utlevering%20av%20substitusjonslegemiddel%20i%20og%20utenfor%20LAR%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
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Hyppighet av inntak av ulike substitusjonslegemidler

Buprenorfin sublingvaltabletter og metadon inntas én gang i døgnet. Inntak to ganger i døgnet (delt
dose) vurderes ved , smertetilstander som trenger behandling med opioider, graviditet nyre- eller
leversvikt og ved hurtig metabolisme av metadon.

Pasienter som ønsker det kan innta dobbel vedlikeholdsdose buprenorfin, for effekt i to døgn.
Vedlikeholdsdosen av levometadon inntas som hel dose én gang i døgnet. Morfintabletter med 12
timers virkning bør inntas to ganger i døgnet. Buprenorfin depotinjeksjon settes ukentlig eller månedlig. 

Trygg oppbevaring av substitusjonslegemiddelet

Ved ta-med-hjem doser; kartlegg regelmessig om barn eller andre bor eller kommer på besøk i den
husstanden hvor pasienten bor eller midlertidig oppholder seg.

Legen gir pasienten informasjon om:

den som har legemidler i sin besittelse plikter å oppbevare dem forsvarlig, jf.  legemiddelloven
. Den som forsettlig eller uaktsomt bryter regelen kan straffes med bøter eller fengsel i 3§29

måneder, jf. legemiddelloven §31 første ledd. 
at det er høy risiko for død ved forgiftning dersom barn eller andre inntar pasientens
substitusjonslegemiddel
praktiske løsninger for trygg oppbevaring av substitusjonslegemidlene hjemme (f.eks.
medisinskap med lås) og på reise (f.eks. medisinskrin med lås)

Informasjonen gjentas regelmessig og særlig ved endring i pasientens livssituasjon.

Lekkasje

Substitusjonslegemidler kan være en ettertraktet vare på det illegale opioidmarkedet (lekkasje).

Ved oppstart i LAR og senere i behandlingen gir lege informasjon og veiledning til pasienten om at:

det er høy risiko for død ved forgiftning dersom personer som ikke er tilvent opioider inntar
pasientens substitusjonslegemiddel
substitusjonslegemidlene kan bidra til utvikling av opioidavhengighet hos personer som ikke
allerede er avhengige
helsevesenet har plikt til å beskytte tredjepart
ved salg eller deling må pasienten påregne hyppigere inntak av substitusjonslegemiddel under
påsyn, og/eller forsterkete kontrollrutiner ved inntak under påsyn
pasienten har plikt til å oppbevare substitusjonslegemidlene forsvarlig, jf.  .legemiddelloven §29
Den som forsettlig eller uaktsomt bryter regelen kan straffes med bøter eller fengsel i 3
måneder, jf. legemiddelloven §31 første ledd
Personer med opioidavhengighet som etterspør substitusjonslegemidler på det illegale
markedet, som pasienten er i kontakt med,  kan søke substitusjonsbehandling i LAR, eller annen
behandling
pasienten kan få veiledning om f.eks. ytelser fra NAV, bistand til jobb, bistand til etablering av
gjeldsordning, dersom årsaken til eventuelt salg av substitusjonslegemiddel er dårlig økonomi

Det nedtegnes i pasientens journal at informasjon og veiledning er gitt.

Utleveringsordning hos pasienter i LAR som er til soning i fengsel

https://helsenett-xpprod.enonic.cloud/admin/tool/com.enonic.app.contentstudio/main#
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/vedlikeholdsdose-av-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-innstilles-individuelt-og-justeres-ved-behov
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132
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Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har i fellesskap utarbeidet et brev for ansvars- og
.oppgavefordeling for utlevering av substitusjonslegemidler til pasienter i LAR under soning

Klinisk erfaring og brukererfaring er at risikoen for at tredjepart kan utvikle opioidavhengighet, er
forhøyet under soning. Substitusjonslegemidler inntas derfor under påsyn av helsepersonell, eller annet 
personell med delegert myndighet, 7 dager per uke.

Begrunnelse

Sammendrag

Utleveringsordningen er et kontrolltiltak som i henhold til  skal forebygge skade påLAR-forskriften §1
pasient og tredjepart.  hjemler inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn avLAR-forskriften §7
helsepersonell og gir nærmere beskrivelse av formålene med kontrolltiltaket.

Av merknadene til LAR-forskriften §7 følger det at:

"valg av individuelle utleveringsordninger for legemidler skal i utgangspunktet besluttes ut fra hva som
vil være forsvarlig av hensyn til pasientens behandling. Av hensyn til samfunnet for øvrig, er det adgang
til å vektlegge behovet for å hindre lekkasje av legemidlene til det illegale markedet og hindre at
legemidlene inntas av andre enn pasienten selv."

Vurdering av faglig forsvarlig utleveringsordning

Klinisk erfaring, brukererfaring og forskning viser at behandling med substitusjonslegemiddel og
samtidig bruk av rusmidler, og/eller feilbruk av substitusjonslegemiddelet (f.eks. injeksjon eller inntak av
for høy dose), kan føre til overdose eller annen alvorlig rusrelatert hendelse.

Inntak under påsyn 5-7 dager per uke i 3-5 uker på vedlikeholdsdose anbefales for å sikre faglig
forsvarlig behandling inntil kjennskap og relasjon til pasienten er etablert, og det er gjort kartlegging og

, som grunnlag for vurdering av utleveringsordning.utredning

Systematiske oversiktsartikler (Hov et al., 2016; Saulle et al., 2017) finner ingen forskjeller hos
pasienter som har inntak under påsyn av substitusjonslegemiddel, sammenliknet med pasienter som
ikke har inntak under påsyn, når det gjelder å bli værende i behandling (retensjon), alvorlige uønskede
hendelser, bruk av ikke-foreskrevne opioider målt ved urinprøve, og selvrapportert bruk av ulike typer
rusmidler. Man finner høyere forekomst av kriminalitet og lavere grad av fornøydhet med behandlingen,
i gruppen med inntak under påsyn enn i gruppen uten inntak under påsyn (svært lav tillit til resultatet).
Klinisk erfaring og brukererfaring i Norge tilsier imidlertid at omfanget av inntak under påsyn og/eller
ikke tilstrekkelig tilpasset utleveringssted, kan øke risikoen for at pasienten velger seg ut eller faller ut
av substitusjonsbehandling.

En britisk registerundersøkelse (Strang et al., 2010) fant at inntak av metadon under påsyn av
helsepersonell i England og Skottland var forbundet med redusert antall overdosedødsfall med
metadon alene, og i kombinasjon med rusmidler. En dansk registerstudie (Tjagvad et al., 2016)
undersøkte alle overdosedødsfall med metadon i byene København, Århus og Odense i årene
2008-2011, og fant at i 80 % av dødsfallene hadde pasienten ingen inntak av metadon under påsyn.

Klinisk erfaring og brukererfaring i Norge er at individuell tilpasning av utleveringssted kan øke
pasienttilfredshet, retensjon og bidra til at pasienten kan motta annen nødvendig helsehjelp.

Frafall er forbundet med økt risiko for sykdom (Skeie et al., 2011; Skeie et al., 2013) og død (Clausen
et al 2014; Ma et al., 2018).

https://helsenett-xpprod.enonic.cloud/admin/tool/com.enonic.app.contentstudio/main#
https://helsenett-xpprod.enonic.cloud/admin/tool/com.enonic.app.contentstudio/main#
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�7
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/kartlegging-og-utredning-rusbehandling-tsb-pakkeforlop#basis-kartlegging-og-utredning
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/kartlegging-og-utredning-rusbehandling-tsb-pakkeforlop#basis-kartlegging-og-utredning
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I en systematisk oversikt over pasienterfaringer (Steiro et al., 2020, s 40) fant forfatterne at "å ha et
«normalt» liv, med «normale» relasjoner og å kunne gjøre «vanlige» ting var svært viktig for mange av
deltakerne, noe LAR i mange tilfeller bidro til. (…) Samtidig beskrev flere at de var bundet til
behandlingsregimet, noe som kunne bidra til dårligere etterlevelse fordi de savnet det «frie livet». Noen
ønsket seg mer frihet, da behandlingen kunne være et hinder i arbeidsliv, men også vanskeliggjorde
muligheter for å reise og ha et «vanlig liv».

Pasientens utleveringsordning besluttes etter en konkret og individuell vurdering, og ikke på generelt
grunnlag fordi pasienten er del av "pasienter i LAR".

Jo mer omfattende og risikofylt pasientens bruk av rusmidler er, jo større er risikoen for overdose eller
annen alvorlig rusrelatert hendelse, og jo større er behovet for inntak av substitusjonslegemiddel under
påsyn av helsepersonell. Hyppige oppmøter for inntak under påsyn gir også økt mulighet for
observasjon og dialog med pasienten om bruk og påvirkning av rusmidler.

Grensen mellom nødvendig kontroll og hjelp til normalisering av tilværelsen i et rehabiliteringsforløp er
vanskelig å trekke. Pasientens rusmestring, livssituasjon og behov i behandling og rehabilitering kan
endre seg; pasientens utleveringsordning evalueres og korrigeres derfor regelmessig av lege i dialog
med pasienten.

Siden effekten av den partielle agonisten buprenorfin ikke øker over en viss dose (Walsh et al., 1994)
kan det være lavere risiko for overdose ved bruk av rusmidler hos pasienter som bruker buprenorfin
som substitusjonslegemiddel, enn ved bruk av metadon eller andre fullagonister. Det gjør også at
buprenorfin kan tas i dobbel dose, for inntak hver annen dag.

Klinisk erfaring og brukererfaring er at ved riktig innstilt vedlikeholdsdose gir inntak én gang daglig av
buprenorfin sublingvaltabletter eller metadon tilstrekkelig effekt gjennom døgnet for de fleste pasienter.
Inntak én gang daglig eller sjeldnere reduserer kostnader til inntak under påsyn når og det frigjør tid for
pasienten som slipper flere oppmøter ved utleveringsstedet.

Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier at det i noen sammenhenger kan være hensiktsmessig å dele
vedlikeholdsdosen, med inntak to ganger i døgnet og i sjeldne tilfeller oftere. Det kan være ved 

, hos pasienter med rask omsetning av substitusjonslegemiddelet eller hos pasienter medgraviditet
sterke smerter.

Utleveringsordning hos pasienter i LAR som er til soning i fengsel

Under soning er tilgangen til rusmidler vesentlig lavere enn ellers. Klinisk er faring er at personer som
er avhengig av andre narkotiske stoffer enn opioider eller som ønsker rusmidler for å dempe
symptomer på psykisk lidelse, kan bruke og utvikle avhengighet av opioider ved lekkasje av
LAR-legemidler under soning. Ved valg av utleveringsordning kan det legges vekt på behovet for å
sikre en forsvarlig behandling av pasienten, forhindre at legemidlene inntas i strid med legens
rekvirering eller at legemidlene blir gjort tilgjengelige for andre enn pasienten selv, jf. .LAR-forskriften §7

Inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn av helsepersonell eller deres medhjelper 7 dager i uken
er et tiltak for å forhindre lekkasje av substitusjonslegemiddel i fengsel.

Lege i spesialisthelsetjenesten kan videre beslutte at legemidlet skal inntas under påsyn av
helsepersonell når dette er nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av pasienten, eller det er
nødvendig for å forhindre at legemidlene inntas i strid med legens rekvirering eller at legemidlene blir
gjort tilgjengelige for andre enn pasienten selv.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar/anbefalinger-om-prevensjon-og-familieplanlegging-legemiddelvalg-og-legemiddeldose-2019#gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-som-i-samrad-med-lar-lege-vurderer-det-riktig-a-redusere-dosen-bor-gjore-det-under-forsvarlig-oppfolging-gravide-i-lar-som-i-samrad-med-lar-lege-vurderer-det-riktig-a-forbli-pa-samme-dose-bor-gjore-det
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�7
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Hensynet til tredjepart

Hos personer som ikke er tilvent opioider kan inntak av substitusjonslegemidler medføre forgiftning og
død. Informasjon om risiko og ansvar, samt råd om trygg oppbevaring, gis til pasienten av lege i
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for å redusere risiko for at andre personer (f.eks. barn) får
tilgang til pasientens substitusjonslegemiddel.

En systematisk oversiktsartikkel fra Cochrane Library (Saulle et al., 2017) fant liten forskjell i
 tilgjengelighet for tredjepart på det illegale markedet (lekkasje) når de sammenlignet en gruppe
pasienter som inntok substitusjonslegemiddel under påsyn av helsepersonell med en gruppe som
inntok uten påsyn. Én RCT (n=293) ble inkludert og kvaliteten på dokumentasjonen ble vurdert som
svært lav.

I en brukerundersøkelse hos pasienter i LAR (Brun et al., 2016) svarte 28% at de "noen gang har solgt
eller gitt bort LAR-medisinen". Grunnene var «for å hjelpe» hos 79%, «på grunn av dårlig økonomi» hos 
18%, «press fra andre» hos 6% og «andre grunner» hos 5%.

Klinisk er faring er at informasjon og veiledning til pasienten om risiko for tredjepart, pasientens ansvar,
samt at pasienten må påregne skjerpet kontroll ved eventuell deling eller salg av
substitusjonslegemiddelet, kan bidra til redusert risiko for lekkasje og til at økt kontroll oppleves
forutsigbart.

Individuelt tilpasset utleveringsordning og det illegale opioidmarkedet

Høy grad av kontroll med pasientens inntak av substitusjonslegemidler, som formulert i tidligere
nasjonal faglig retningslinje "ved tilbakefall til rusing bør henteordningen revurderes og inntak av
legemiddel under daglig påsyn innføres til stabil rusmestring er oppnådd", har til dels vært begrunnet
med risiko for tredjepart (Helsedirektoratet, 2010). Brukerorganisasjoner har påpekt at omfanget av
kontrolltiltakene har vært lite målrettet og har medført redusert brukertilfredshet med behandlingen.

Klinisk erfaring og brukererfaring er at det er svært vanskelig å forutsi og få kjennskap til hvilke
pasienter i LAR som selger eller deler sitt substitusjonslegemiddel med andre (lekkasje). Det trenger
ikke ha sammenheng med pasientens grad av rusmestring.

Den økte individuelle tilpasningen av utleveringsordning, også hos pasienter som bruker rusmidler, kan
medføre at en større andel pasienter får et økt antall ta-med-hjem doser, som øker den generelle
risikoen for lekkasje av substitusjonslegemidler til det illegale markedet.

Klinisk erfaring og brukererfaring under Covid-19 pandemien viser at brukertilfredsheten øker ved økt
omfang av ta-med-hjem doser. En undersøkelse av pasienterfaringer under pandemien peker på at økt
omfang av ta-med-hjem doser og mindre grad av kontroll med behandlingen ikke synes å ha medført
økt forekomst av overdoser (Lid et al., 2021).

Klinisk erfaring og brukererfaring er også at grad av brukertilfredshet med behandlingen har betydning
for om pasienter søker seg til og forblir i behandlingen. En systematisk oversiktsartikkel om
pasienterfaringer (Steiro et al., 2020) finner at pasienter i LAR kontinuerlig overveier om de positive
utfallene ved behandlingen oppveier de negative: "Frihet fra rusmidler veies mot mangelen på frihet
som følge av behandlingen. Forbedret livskvalitet vektes mot lav tilfredshet. Maktesløshet veies mot
overlevelse."
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Økt individuell tilpasning av utleveringsordning kan øke risikoen for lekkasje av opioider
(substitusjonslegemidler) til det illegale markedet, men det kan også redusere etterspørselen etter
opioider (f.eks. heroin, metadon, buprenorfin) generelt, ved at brukertilfredsheten kan øke og flere
pasienter kan søke seg til og forbli i behandling.

Klinisk erfaring og brukererfaring er at den største delen av etterspørselen etter opioider som heroin,
metadon eller buprenorfin på det illegale markedet utgjøres av personer som er opioidavhengige. En
norsk brukerundersøkelse (Brun et al., 2016) finner at 79 % av de som gjør substitusjonslegemiddelet
sitt tilgjengelig for tredjepart oppgir at årsaken er "for å hjelpe".

Oppsummert forskning (Mattick et al., 2009; Mattick et al., 2014) viser at behandling i LAR fjerner eller
reduserer pasientens bruk av heroin og andre opioider. Det samme ser vi i SERAFs årlige
spørreundersøkelse om norske pasienter i LAR 2019 ( ) og det støttes av kliniskLobmaier et al., 2020
erfaring og brukererfaring. Redusert behov for opioider innebærer som regel redusert etterspørsel etter
opioider på det illegale markedet.

Sammenhengen mellom antall pasienter i LAR og utviklingen av bruk og tilgjengelighet av opioider på
det illegale markedet kan illustreres ved utviklingen i Bergen i årene 2011 til 2019.

Bruk og tilgjengelighet av rusmidler på det illegale markedet kartlegges flere steder i landet av
Kompetansesenter Rus (Korus). Trendanalysene publiseres i "Føre Var"-rapporter. I Bergen har KoRus

. Senter for rus- ogVest kartlagt bruk og tilgjengelighet av rusmidler på det illegale markedet siden 2002
avhengighetsforskning (SERAF) kartlegger årlig antall nye pasienter i LAR fra de ulike helseforetakene
som del av . I figuren under er disse opplysningene sammenstilte, for utviklingen iStatusrapporten
Bergen:

 

Langtidstrender opioider 2002-2019
Den viser at tilgjengeligheten til heroin, metadon og morfin på det illegale markedet ble redusert og at
tilgjengeligheten til buprenorfin økte i samme tidsperiode som det fant sted en betydelig økning i antall
pasienter i substitusjonsbehandling i LAR. Figuren er utarbeidet og gjengis med tillatelse av KorRus
Vest.

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020---statusrapport-2019.html
https://www.korusbergen.no/nyheter/foere-var-12020/
https://www.korusbergen.no/nyheter/foere-var-12020/
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-1-2019-statusrapport-2018.pdf


Side 93/122

Den samlete effekten av substitusjonsbehandling på det illegale opioidmarkedet er sammensatt. Det er
sannsynlig at behandlingen både bidrar til økt tilbud (lekkasje) og til redusert etterspørsel. Det er også
sannsynlig at behandlingen påvirker graden av tilgjengelighet til de ulike typene av opioider (f.eks.
mindre heroin og mer buprenorfin). Økt individuell tilpasning av utleveringsordning kan gi økt risiko for
lekkasje av substitusjonslegemidler, men også redusert etterspørsel ved at økt brukertilfredshet kan
medføre at flere pasienter med opioidavhengighet søker seg til og blir værende i behandlingen.

Rettslig grunnlag

Hjemmel for inntak av legemiddel under påsyn er gitt i :forskrift om legemiddelassistert rehabilitering §7

"Lege i spesialisthelsetjenesten beslutter individuelle utleveringsordninger for legemidler til bruk i
legemiddelassistert rehabilitering. Ved valg av utleveringsordning kan det legges vekt på behovet for å
sikre en forsvarlig behandling av pasienten, forhindre at legemidlene inntas i strid med legens
rekvirering eller at legemidlene blir gjort tilgjengelige for andre enn pasienten selv.

Lege i spesialisthelsetjenesten kan videre beslutte at legemidlet skal inntas under påsyn av
helsepersonell når dette er nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av pasienten, eller det er
nødvendig for å forhindre at legemidlene inntas i strid med legens rekvirering eller at legemidlene blir
gjort tilgjengelige for andre enn pasienten selv.

Beslutninger som nevnt i første og annet ledd kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten."

Valg av individuelle utleveringsordninger skal besluttes ut fra hva som vil være forsvarlig og god
pasientbehandling i det enkelte tilfelle. Av hensyn til tredjepart og samfunnet for øvrig, er det adgang til
å vektlegge behovet for å hindre lekkasje av legemidlene til det illegale markedet og hindre at
legemidlene inntas av andre enn pasienten selv. Kontrollen må alltid være proporsjonal med hva som
anses nødvendig basert på en konkret vurdering av risiko.

Kravet til forsvarlig behandling, herunder å hindre overdose, gir legen anledning til å kunne kreve at
pasienter i LAR inntar legemiddelet under påsyn av helsepersonell, jf. § 7 andre ledd. Samtidig vil også
mål om rehabilitering kunne danne grunnlag for å kreve inntak av legemiddelet under påsyn. Av hensyn
til tredjepart og samfunnet for øvrig, er det også adgang til å vektlegge behovet for å hindre lekkasje av
legemidlene til det illegale markedet og hindre at legemidlene inntas av andre enn pasienten selv.

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler:

Vektlegging av individuelle forhold ved valg av utleveringsordning bidrar til at kontrolltiltakene
ikke er mer omfattende enn nødvendig overfor den enkelte pasient. Det kan styrke pasientens
autonomi og understøtte et mer tillitsbasert samarbeid med pasienten
Informasjon til pasient om forsvarlig oppbevaring av substitusjonslegemiddel øker tryggheten for
tredjepart, f.eks. barn
Samtale med pasient om risikoen ved å gjøre substitusjonslegemiddelet tilgjengelig for tredjepart
kan redusere risiko for lekkasje

Ulemper:

Vektlegging av individuelle forhold ved valg av utleveringsordning stiller høyere krav til legens
fagkompetanse og vurdering av hva som er forsvarlig i det enkelte tilfelle

https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�7
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For noen pasienter kan den individuelle tilpasningen av utleveringsordning medføre lavere grad
av kontroll og rutiner, som pasienten kunne hatt nytte av i sin rehabilitering

Verdi og preferanser

Individuelt tilpasset utleveringsordning gir ulik hyppighet av oppmøte for utlevering og inntak av
substitusjonslegemiddel under påsyn.

Hyppige oppmøter kan av noen oppleves positivt siden det kan gi regelmessig kontakt med helse- og
sosialfaglig personell og økt tilgang til helsehjelp, samt til struktur i hverdagen. Andre kan oppleve
oppmøtene unødig belastende.

I en systematisk oversiktsartikkel over pasienterfaringer fant Steiro et al. (2020) blant annet at "mange
pasienter overveide kontinuerlig fordelene med LAR opp mot stigma og andre negative utfall av LAR i
sine beslutninger om å oppsøke LAR eller forbli i LAR" (s 7). Pasienter som opplevde oppmøter for
utlevering og inntak av substitusjonslegemiddel på apotek som uproblematisk, så gjerne på
substitusjonsbehandlingen som en "normal" behandling. Forfatterne anså dette som fravær eller aksept
av stigma.

Av de som besvarte brukerundersøkelsen til brukerorganisasjonen proLAR i 2013 (Brun et al., 2016)
svarer

56 % at de er "fornøyde med henteordningen", 14% er nøytrale og om lag 30% er "misfornøyde
eller lite fornøyde"
82 % at de tar substitusjonslegemiddelet som foreskrevet, 11% rapporterer at de injiserer
legemiddelet og 7 % rapporterer at de inntar en lavere dose enn avtalt
28 % at de noen gang har solgt eller gitt bort substitusjonslegemiddelet
79 % av de som oppgir å ha solgt eller delt sitt substitusjonslegemiddel at de gjorde det "for å
hjelpe", 18 % på grunn av "dårlig økonomi", 6 % på grunn av "press fra andre" og 5% av "andre
grunner" 

Ressurshensyn

Anbefalingen kan medføre noe redusert omfang av inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn av
helsepersonell, sammenliknet med dagens praksis. Utlevering og inntak under påsyn er
kostnadskrevende. En eventuell reduksjon vil derfor medføre reduserte kostnader.

Økt individuell tilnærming til valg av utleveringsordning vil kunne medføre økte kostnader til opplæring
og veiledning.

Forskningsgrunnlag

Populasjon

Personer med opioidavhengighet i substitusjonsbehandling

Intervensjon

Inntak av substitusjonslegemidler under påsyn av helsepersonell

Komparator

Inntak av substitusjonslegemidler uten påsyn av helsepersonell

Utfall
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- pasient: Overdosedødsfall, død av alle årsaker, somatisk sykdom, psykisk sykdom, bruk av illegale

opioider, retensjon, kriminalitet, pasienttilfredshet, livskvalitet – tredjepart: Dødsfall ved overdose eller

forgiftning, skadelig bruk eller opioidavhengighet

Sammendrag av studie

Sammendrag av studie

Hov et al., 2016 er en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI), bestilt av Helsedirektoratet. I 
rapporten oppsummeres fem randomiserte kontrollerte studier (n=521) om effekter av inntak av
substitusjonslegemiddel uten påsyn sammenlignet med inntak under påsyn, hos personer med
opioidavhengighet. Utfallsmålene var retensjon i behandling, bruk av ikke-forskrevne legemidler eller
rusmidler, kriminalitet, pasienttilfredshet og dødelighet. Det ble søkt etter randomiserte kontrollerte
studier (RCT), kontrollerte studier med både før og etter målinger, avbrutte tidsserier med minst tre
målepunkter før og tre etter tiltaket og et klart måletidspunkt for når tiltaket ble introdusert. Studiene er
fra Australia, Storbritannia og USA.

Saulle et al., 2017 er en systematisk oversikt som oppsummerte fire RCT studier (n=707) og to
prospektive kohorte studier (n=7283) om samme problemstilling som Hov et al., 2016. Studiene var fra
Australia, Skottland, Storbritannia, USA, Irland og Italia. Tre av RCT studiene var overlappende med
Hov et al., 2016, mens ulik tolkning av inklusjonskriteriene gjorde at det ikke var full overlapp. Det var
lav til veldig lav tillit til resultatene grunnet uklar risiko for systematiske skjevheter og/eller inklusjon av
få studier.

Resultatene viste at:

Retensjon 3-12 mnd (Saulle et al., 2017): Det var  ingen forskjell i retensjon (hvor lenge pasienten
forble i behandling), målt etter 3-12 mnd, hos pasienter med overvåket inntak av
substitusjonslegemiddel sammenlignet med pasienter uten overvåket inntak av substitusjonslegemiddel
(RR=0,99 KI=0,88-1,12)  (forfatterne hadde lav tillit til resultatet).

Bruk av heroin etter 12 uker (Hov et al., 2016): Det var ingen forskjell i funn av heroin i urinprøver,
målt etter 12 uker  hos pasienter med overvåket inntak sammenlignet med pasienter uten overvåket
inntak av substitusjonslegemiddel (RR=0,96 KI=0,61-1,52)  (forfatterne hadde svært lav tillit til
resultatet).

Tilfredshet med behandlingen (Hov et al., 2016), målt på tre ulike måter i tre inkluderte studier (visual
analogue scale (VAS), spørsmål til deltakerne om de var tilfredse med gruppen de ble allokert til, eller
foretrukket gruppeallokering): Samlet sett var personene som var randomisert til gruppen for
ikke-overvåket inntak mer fornøyd med allokeringen enn overvåket inntak (forfatterne hadde svært lav
tillit til resultatet).

Andel med kriminelle handlinger (Hov et al., 2016), målt uke 8-12 var høyere hos pasienter med
overvåket inntak sammenlignet med pasienter uten overvåket inntak (OR 2,82 KI 1,11-7,16) (forfatterne
hadde svært lav tillit til resultatet).

For øvrige utfall var det ingen forskjell mellom inntak under påsyn sammenlignet med inntak uten
påsyn; alvorlige uønskede hendelser (Hov et al., 2016 og Saulle et al., 2017), bruk av ikke-foreskrevne
opioider målt ved urinprøve (Hov et al., 2016 og Saulle et al., 2017), selvrapportert bruk av ulike typer
rus; heroin benzodiazepiner, alkohol, stimulantia (Hov et al., 2016) (forfatterne hadde svært lav tillit til
resultatet).
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Andre relevante studier

Strang et al., 2010 er en registerstudie fra England og Skottland. Assosiasjoner mellom innføring av
inntak av metadon under påsyn i substitusjonsbehandling av pasienter med  opioidavhengighet, er sett i
forhold til utviklingen i dødsfall hvor metadon var involvert. Antall dødsfall per million foreskrevne
daglige doser per år, i perioden 1993 og 2008, er rapportert som dødsfall med metadon alene og i
kombinasjon med rusmidler.

Resultatene viste at overdoserelatert død med metadon alene ble redusert i Skottland fra
gjennomsnittlig 19,8 per million foreskrevne daglige doser i årene 1993-1996, til gjennomsnittlig 2,6
etter innføring av inntak under påsyn i årene 1998-2008. For metadon i kombinasjon med rusmidler var
antall dødsfall henholdsvis 56,5 mot 18,5 per million foreskrevne daglige doser.

Etter innføring av inntak under påsyn i England var nedgangen i antall dødsfall med metadon alene fra
gjennomsnittlig 28,5 per million i årene 1993-1998, til 6,2 i årene 2002-2008. For dødsfall med metadon
i kombinasjon med rusmidler var nedgangen fra 47,6 til 13,2 per million foreskrevne daglige doser.

Tjagvad et al., 2016 er en registerstudie fra Danmark hvor alle registrerte overdødsfall med metadon i
København, Århus og Odense i årene 2008-2011 er koblet med det nasjonale reseptregisteret og med
pasientjournaler ved aktuelle behandlingssteder. Både forskrivning av metadon og av benzodiazepiner
ble registrert.

Det ble funnet metadon i 71,4% av alle overdosedødsfall. Av disse var 63,1% av de avdøde under
substitusjonsbehandling på tidspunktet for død. 43,8% av dem var forskrevet en høyere dose metadon
enn anbefalt (>120 mg daglig), hvorav 80% ikke hadde inntak av metadon under påsyn. 95 % av
dødsfallene under behandling skjedde etter de første fire ukene i behandling, og gjennomsnittlig daglig
dose var 146 mg.

Brun et al., 2016 er en norsk brukerundersøkelse, gjennomført i regi av proLAR , som undersøkte
hvordan folk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) opplever LAR-systemet til daglig. Undersøkelsen
ble sendt ut til 6000 pasienter i LAR som hadde fast bopelsadresse i Norge. 1032 pasienter svarte
innen fristen. Hensikten var blant annet å beskrive utfordringer i hverdagen, se nærmere på meldte
bivirkninger av legemiddelbruk og hvordan brukermedvirkning fugerer i praksis.

Resultatene viste at:

De fleste pasientene (59%) fikk utlevert sitt substitusjonslegemiddel på apotek, 12% fikk det utlevert av
hjemmesykepleien (12%), mens øvrige fikk legemidlene på LAR-senter, i institusjon, på eget
utleveringssenter, hos legen eller annet.

Mer enn halvparten (56%) var fornøyde med henteordningen; 30% var misfornøyde eller lite fornøyde,
mens 14% var nøytrale. Fornøydhet var uavhengig av type substitusjonslegemiddel. Blant pasienter
som hadde lenger tid i LAR og høyere alder var en høyere andel fornøyde med sin henteordning.

Steiro et al., 2020, en kvalitativ systematisk oversikt ble bestilt fra Folkehelseinstituttet, av
Helsedirektoratet. I studien er pasienter og helsepersonells erfaringer med legemiddelassistert
rehabilitering vurdert. 17 studier med erfaringer fra pasienter (N=364), ni studier med erfaringer fra
helsepersonell (327) og tre studier med erfaringer fra både pasienter og helsepersonell (N=86), ble
inkludert. Studiene var fra USA (7), Norge (6), Storbritannia (5), Canada (2) Sverige (2), Belgia (1) og
New Zealand (1).

Resultatene viste blant annet at:
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Erfaringer med LAR som kilde til stigma. Stigma ble snakket om som et uheldig kjennetegn ved
behandlingsprosessen (forfatterne hadde høy tillit til resultatene).

Erfaringer med mangelfull kunnskap og kompetanse blant helsepersonell, som medførte redusert
kvalitet på LAR og påvirket pasientenes opplevelse og behandlingsutfall negativt. Manglende kunnskap
kan ha bidratt til negative holdninger til LAR og pasienter i LAR (forfatterne hadde moderat tillit til
resultatene).

Erfaringer med at kommunikasjonen og forholdet mellom pasienter og personell var avgjørende for
kvaliteten i behandling – Kommunikasjonen kunne virke som fasilitator eller barriere for etterlevelse i
LAR (forfatterne hadde høy tillit til resultatene).

Erfaringer med kontinuerlig balanse mellom positive forventninger til LAR med negative opplevelser og
stigma knyttet til LAR (forfatterne hadde lav tillit til resultatene).
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Anbefaling

Ved avhengighet til benzodiazepiner hos pasienter i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) anbefales psykososial
behandling og nedtrapping av benzodiazepiner

Målet med nedtrapping og psykososial behandling er at pasienten avslutter bruken av benzodiazepiner.

Unntak

Pasienter som fortsatt er avhengige av benzodiazepiner etter gjentatte forsøk med nedtrapping og
psykososial behandling kan vurderes for vedlikeholdsbehandling. 

Målet er å redusere risiko forbundet med bruk av illegale benzodiazepiner og øke pasientens livskvalitet
og funksjonsnivå.

Samarbeid

Lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og fastlege samarbeider om vurdering, planlegging,
gjennomføring og eventuell avslutning av behandling med benzodiazepiner, både ved nedtrapping og
unntaksvis vedlikeholdsbehandling.

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/rapporter-og-trykksaker/2020/erfaringer-blant-pasienter-og-helsepersonell-med-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-rapport-2020.pdf
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Praktisk

Informasjon og veiledning om benzodiazepiner

Pasienten gis informasjon og veiledning om:

benzodiazepinenes bivirkninger og vanedannende egenskaper, inkludert abstinenssymptom
som kan forveksles med angst- og søvnlidelser
økt risiko for overdose ved bruk av benzodiazepiner i kombinasjon med substitusjonslegemiddel
og rusmidler
at bruk av benzodiazepiner i LAR er uforenlig med førerkort
behandlingstilbud for psykososial behandling og nedtrapping
kriteriene for vedlikeholdsbehandling (indikasjon og oppfølging)

Kartlegging og vurdering av behandlingsmetode

I dialog med pasienten kartlegger og vurderer legen:

pasientens bruk av benzodiazepiner (type, mengde, hyppighet, varighet og inntaksform) og om
legemidlene er rekvirert av lege eller illegalt ervervet
benzodiazepinenes funksjon for pasienten og om bruken samsvarer med diagnosekriteriene for
avhengighet til benzodiazepiner
erfaringer fra tidligere nedtrapping eller vedlikeholdsbehandling, herunder opplysninger
nedtegnet i pasientens journal
pasientens ønsker og mål for behandling og , inkludert motivasjon for nedtrappingrehabilitering
pasientens bruk av rusmidler
pasientens funksjonsnivå og sykdommer (kognitivt, rus- og avhengighet, psykisk og somatisk)
om pasienten er gravid

Tidligere diagnostiske vurderinger av pasientens bruk av benzodiazepiner leses i pasientens journal. 

Samarbeid om pasientens behandling i tverrfaglig team (tidligere ansvarsgruppe)

Behandling av pasientens avhengighet til benzodiazepiner er del av pasientens helhetlige behandling
og rehabilitering i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Valg av behandlingsmetode, planlegging, gjennomføring og eventuell avslutning av behandling
(nedtrapping eller unntaksvis vedlikeholdsbehandling) drøftes tverrfaglig i pasientens ansvarsgruppe.
Psykologfaglig kompetanse kan være av særlig betydning på grunn av høy forekomst av psykisk lidelse
hos pasienter i LAR som er avhengige av benzodiazepiner. 

Nedtrapping og psykososial behandling

Før start av nedtrapping kartlegger og vurderer lege i dialog med
pasienten:

hvilke ressurser for psykososial støtte pasienten har i sitt nettverk
pasientens ønsker og behov for psykososial behandling og oppfølging
forventede utfordringer ved gjennomføring av nedtrappingen 

Pasienten gis informasjon om at kostnader til innkjøp og eventuell delutlevering av legemiddelet som
brukes under nedtrappingen dekkes av pasienten selv.

Veiledende innhold i behandlingsplan ved nedtrapping: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/KAPITTEL_17-14#%C2%A736
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2596289
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2596289
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/pasienter-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-gis-helhetlig-og-koordinert-rehabilitering-gjennom-hele-forlopet-og-med-hoy-grad-av-brukermedvirkning
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
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om det er fastlege eller lege i TSB som rekvirerer benzodiazepinet og følger opp pasienten
under nedtrappingen
hyppighet av oppfølgingssamtaler mellom pasient og lege
utleveringsordning av benzodiazepinet; vurder om det er forsvarlig og hensiktsmessig med
samme utleveringshyppighet som for pasientens substitusjonslegemiddel i LAR
plan for tempoet i nedtrappingen, med størrelse på hver dosereduksjon (nedtrappingsplan, se
under)
plan for  under nedtrappingenkartlegging av bruk av rusmidler og vanedannende legemidler
plan for pasientens psykososiale behandling i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), i psykisk

 og om behandlingen gis poliklinisk eller under opphold i døgnenhet helsevern eller i kommunen
tiltak ved vanskeligheter med gjennomføring av nedtrappingen (kriseplan)
plan for avslutning av nedtrapping dersom rekvirering av benzodiazepiner vurderes uforsvarlig
eller uhensiktsmessig (hvem som involveres i vurderingen og hvor raskt nedtrapping og
avslutning gjøres)

Planen evalueres regelmessig og korrigeres om nødvendig, siden pasientens behov kan endre seg
under nedtrappingen. 

Oksazepam eller diazepam er foretrukne legemidler ved rekvirering av benzodiazepiner for
nedtrapping.

I Helsedirektoratets retningslinje om avrusning er det informasjon om benzodiazepinenes  ogvirkning
typiske , samt anbefalinger ved vurdering av  versus abstinenser nedtrapping poliklinisk nedtrapping

.under opphold i døgnenhet

Veiledende innhold i nedtrappingsplanen:

Type benzodiazepin (oksazepam, diazepam) som rekvireres under nedtrappingen. 
 kan brukes ved overgang fraHelsedirektoratets tabell for ekvipotente doser av benzodiazepiner

annet benzodiazepin
Oppstartsdose; en dose som ikke gir mer abstinenser enn pasienten kan håndtere og som ikke
gir risiko for overdose
Stabiliseringsperiode på oppstartsdose i noen uker kan vurderes, før nedtrapping
10 – 15 % dosereduksjon med 1 – 2 ukers intervall i innledende fase
Jo lavere dose desto mer krevende kan nedtrappingen være for pasienten; vurdér mindre
dosereduksjoner eller lengre tidsintervall mellom reduksjonene
Behov for langsommere nedtrapping enn planlagt kan oppstå underveis; vurdér forlenget tid på
samme dose, tilstreb å unngå doseøkning

Bruk av rusmidler eller andre vanedannende legemidler enn de rekvirerte

Ved bruk av rusmidler eller andre vanedannende legemidler enn de rekvirerte kartlegges omfanget og
årsakene til bruken. 

Forsterkede behandlingstiltak vurderes, som for eksempel hyppigere poliklinisk oppfølging eller
innleggelse i døgnenhet. Dersom forsterkede behandlingstiltak ikke fører til avsluttet bruk av rusmidler
eller andre vanedannende legemidler og det ikke er indikasjon for vedlikeholdsbehandling, vurderes
fremskyndet nedtrapping og avslutning av behandling med benzodiazepin.

Vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner

Med vedlikeholdsbehandling menes behandling med stabil daglig dose av et benzodiazepin uten plan
om nedtrapping. Oksazepam eller diazepam er foretrukne legemidler. Dosen innstilles slik at den ikke
er høyere enn nødvendig og ikke gir risiko for overdose.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/kartlegging-av-bruk-av-rusmidler-og-vanedannende-legemidler-i-legemiddelassistert-rehabilitering-bor-gjores-ved-dialog-og-observasjon-av-pasienten.urinprover-bor-vurderes-som-tillegg-ved-okning-i-ta-med-hjem-doser-og-ved-behandling-med-benzodiazepiner
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2596289
https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2596289
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner/benzodiazepiners-virkning
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner/benzodiazepinabstinenser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner/poliklinisk-behandling-av-benzodiazepinavhengige-pasienter
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner/behandling-av-benzodiazepinavhengige-pasienter-pa-institusjon
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner/behandling-av-benzodiazepinavhengige-pasienter-pa-institusjon
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/vanedannende-legemidler/grunnleggende-om-vanedannende-legemidler/oversikt-og-ekvipotens-for-benzodiazepiner-og-z-hypnotika
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Kriterier for vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner:

Diagnose på avhengighet til vanedannende legemidler i henhold til diagnosekode F13.2 i ICD 10
Mangeårig varighet av avhengighetstilstanden
Nedtrapping og psykososial behandling (poliklinisk og/eller under opphold i døgnenhet) har vært
prøvd gjentatte ganger uten ønsket effekt og det vurderes usannsynlig at ytterligere
behandlingsforsøk vil gi annet resultat
Det er sannsynlig at pasienten vil klare å avslutte bruk av andre rusmidler slik at
vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner ikke vil gi økt risiko for overdose eller andre
alvorlige rusrelaterte hendelser
Det er sannsynlig at vedlikeholdsbehandlingen vil redusere skade (redusert/mindre risikofylt bruk
av benzodiazepiner, redusert bruk av rusmidler, redusert kriminalitet, redusert kontakt med
rusmiljø når dette ikke er ønsket etc), samt bedre pasientens funksjonsnivå og livskvalitet
Pasienten har evne (kognitivt, rusmestring, psykisk og somatisk helse) og vilje til etterlevelse av
behandlingsplanen, inkludert kontroll med utlevering og avleggelse av eventuelle urinprøver
under påsyn av helsepersonell

Pasienten gis informasjon om at kostnader til innkjøp av benzodiazepinet som brukes under
vedlikeholdsbehandlingen dekkes av pasienten selv, og at pasienten kan søke kommunen om dekning
av utgiftene.  

Veiledende innhold i behandlingsplan ved vedlikeholdsbehandling med
benzodiazepiner:

Ønskete effekter av behandlingen, individuelt kartlagt og vurdert
Evaluering av om ønskete effekter er oppnådd og om behandlingen er forsvarlig (samtidig bruk
av rusmidler, overdose, andre rusrelaterte hendelser) gjøres etter behov og som minimum ved 
evalueringspunktene i pakkeforløp TSB
Forventede utfordringer i etterlevelse av behandlingsplanen og plan for håndtering (kriseplan)
Om det er fastlege eller lege i TSB som rekvirerer benzodiazepinet og som har ansvar for
oppfølging og evaluering av behandlingen
Type benzodiazepin som rekvireres
Utleveringsordning av benzodiazepinet; vurdér samme utleveringshyppighet som for pasientens
substitusjonslegemiddel i LAR
Plan for kartlegging av bruk av rusmidler og vanedannende legemidler under
vedlikeholdsbehandlingen
Plan for psykososial oppfølging under vedlikeholdsbehandlingen
Plan for nedtrapping og avslutning av vedlikeholdsbehandlingen dersom den vurderes
uforsvarlig eller uten tilstrekkelig effekt

Pasienten kan på et senere tidspunkt trappe ned og eventuelt avslutte behandlingen med
benzodiazepiner, dersom det vurderes riktig. 

Begrunnelse

Sammendrag

Bruk av benzodiazepiner kan føre til redusert kognitiv funksjon (Barker et al., 2004). Pasienter i
substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet som rekvireres benzodiazepiner har økt risiko for
overdosedødsfall sammenlignet med pasienter som ikke rekvireres benzodiazepiner (Park et al., 2019;
Macleod et al., 2019). 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2596289
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/behandling-og-oppfolging-rusbehandling-tsb-pakkeforlop#evalueringspunkter
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Klinisk erfaring er at pasienter i substitusjonsbehandling som er avhengige av benzodiazepiner ofte har
flere symptomer på psykisk sykdom, bruker mer rusmidler og har et lavere funksjonsnivå,
sammenlignet med pasienter som ikke er avhengige benzodiazepiner. Erfaringen støttes i forskning
(Lintzeris et al., 2010). Det er usikkert om disse forskjellene skyldes forskjeller mellom pasientgruppene
(f.eks. i omfang av psykisk sykdom) eller om forskjellen skyldes bruken av benzodiazepiner i seg selv. 

Det er sparsomt med forskning på behandling av pasienter som bruker  benzodiazepiner i høye doser
"og gjerne sammen med rusmidler". "Resultatene av behandlingen av ruspreget benzodiazepinbruk er
dårlig" (Waal et al., 2020). 

Ved mål om avslutning av bruk av benzodiazepiner anbefales gradvis nedtrapping fremfor brå
. Klinisk erfaring og brukererfaring er at abstinenser og reduksjon av benzodiazepinetsseponering

funksjon under nedtrappingen kan være vanskelig å håndtere for pasienten. Målet med den
psykososiale behandlingen er å støtte pasienten gjennom abstinenser og hjelpe pasienten til å mestre
psykososiale utfordringer på annen måte enn ved bruk av benzodiazepiner. 

Klinisk erfaring og brukererfaring er at pasienter som er avhengige av benzodiazepiner kan trenge flere
behandlingsforsøk for å lykkes med å redusere eller avslutte bruken. Erfaringen er også at en del
pasienter ikke lykkes til tross for gjentatte behandlingsforsøk, men fortsetter å bruke benzodiazepiner
som erverves på det illegale markedet. Det er behov for mer forskning på vedlikeholdsbehandling med
benzodiazepiner til denne gruppen av pasienter (Liebrentz et al., 2010; Lintzeris et al., 2010; Sabioni et
al., 2015).

I Norge angir 38 % av pasienter i LAR at de har brukt benzodiazepiner siste fire uker (Statusrapporten
2020, ). Internasjonalt angis det at mellom 18% - 50 %, i eller utenforSERAF rapport 1
substitusjonsbehandling, "misbruker" eller er avhengige av benzodiazepiner (Lintzeris et al., 2010) og
at "misbruk" av benzodiazepiner er 20 ganger hyppigere forekommende i USA hos personer med
opioidavhengighet enn hos befolkningen for øvrig (Votaw et al., 2019).

Klinisk erfaring og brukererfaring er at bruk av illegalt ervervede benzodiazepiner kan medføre:

bruk av høyere doser enn om legemidlene ble rekvirert, som kan redusere kognitiv funksjon
ytterligere og øke risikoen for overdose
risiko for at benzodiazepinet også inneholder ukjente stoffer som øker risikoen for overdose eller
annen alvorlig hendelse
ustabil tilgjengelighet, som kan øke risikoen for abstinenser
kontakt med rusmiljøet som kan være til hinder for ønsket rehabilitering

Unntaksvis vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner 

50 % av pasientene i LAR i Norge mottok minst én resept på benzodiazepin eller z-hypnotika i 2017
(Vold et al., 2020). Andel pasienter i LAR i Norge som "forskrives benzodiazepiner" har økt fra nær 25%
i 2013 til om lag 33% i 2019 (Lobmaier et al., 1/2020). Studier fra andre land finner også at en vesentlig
andel av pasienter i substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet rekvireres benzodiazepiner
(Abrahamsson et al., 2017; Park et al., 2019; Macleod et al., 2019). 

Gjennom systematiske søk etter forskning ble det identifisert én studie (Weizman et al., 2003) som
undersøkte effekten av vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner sammenliknet med nedtrapping,
hos pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet og samtidig avhengighet til
benzodiazepiner. Pasientene fikk velge om de ønsket vedlikeholdsbehandling med laveste
stabiliserende dose benzodiazepin eller å trappe ned og avslutte bruken. Pasientene som fikk
vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner brukte lavere doser og ervervet i mindre grad
benzodiazepiner illegalt, enn pasientene som trappet ned.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner/poliklinisk-behandling-av-benzodiazepinavhengige-pasienter
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner/poliklinisk-behandling-av-benzodiazepinavhengige-pasienter
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020-statusrapport-2019.pdf
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Klinisk erfaring og brukererfaring støtter resultatene til Weizman et al. (2003). Etter gjentatte
"mislykkete" forsøk på nedtrapping er klinisk erfaring at pasientens optimale mestrings- og
funksjonsnivå kan være mer oppnåelig ved vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner enn om
pasienten bruker benzodiazepiner som er ervervet illegalt. 
Rekvirering av benzodiazepiner synes også å være assosiert med økt retensjon i
substitusjonsbehandling med metadon (Macleod et al., 2019) og buprenorfin (Park et al., 2019). 

Bruk av benzodiazepiner samtidig med substitusjonslegemiddel er imidlertid også forbundet med økt
risiko for overdose og død (Park et al., 2019; Macleod et al., 2019). Individuell tilrettelegging, oversikt
over eventuell bruk av rusmidler og andre vanedannende legemidler og tett psykososial oppfølging av
pasienter som behandles med benzodiazepiner er nødvendig (Weisman et al., 2003). 

Oksazepam er det benzodiazepinet som rekvireres hyppigst til pasienter i LAR (Vold et al., 2020), men
som sjeldnest påvises ved rusrelaterte forgiftninger (Andersson et al., 2020) og opioidoverdosedødsfall
(Edvardsen og Clausen, 2020). Klonazepam rekvireres sjelden til pasienter i LAR (Vold et al., 2020),
men forekommer hyppig ved rusrelaterte forgiftninger (Andersson et al., 2020) og
opioidoverdosedødsfall (Edvardsen og Clausen, 2020).

I såkalte "Føre-Var rapporter" publiserer regionale kompetansesentre i Bergen og Trondheim årlig
informasjon om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk over tid ("Føre var" 

 og ). Rapportene viser at klonazepam mange steder er mer tilgjengelig på detBergen Trondheim
illegale markedet enn oksazepam. Dette er i tråd med klinisk erfaring og pasienterfaring og antyder at
benzodiazepiner som omsettes på det illegale markedet i større grad sees ved rusrelaterte forgiftninger
og overdosedødsfall, enn benzodiazepiner som rekvireres av lege.

For begrunnelse for at oksazepam og diazepam foretrekkes, se nasjonal faglig retningslinje for
. Rekvirering av benzodiazepiner for nedtrappingavrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

eller vedlikeholdsbehandling er "off label", som betyr at legemidlene rekvireres på annen medisinsk
indikasjon enn det er markedsføringstillatelse for.

Samme utleveringshyppighet for rekvirert benzodiazepin som for pasientens substitusjonslegemiddel i
LAR vurderes fordi benzodiazepinene kan brukes feil (f.eks. injeksjon) eller gjøres tilgjengelig for
tredjepart.

Rettslige forhold

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er at "personer med opioidavhengighet skal få
økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom bedring av
vedkommendes optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av
opioidavhengighet og faren for overdosedødsfall" (  § 2).LAR-forskriften

Det rettslige grunnlaget for rekvirering av benzodiazepiner ved benzodiazepinavhengighet hos
pasienter i LAR er gitt i  tredje leddforskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-1
bokstav d nr. 1 og 2.

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler:

https://d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net/1607602673/foere-var-hoest-2020-hovedrapport.pdf
https://stolav.no/korus/rustrender-i-trondheim-host-2020
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-benzodiazepiner
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-04-27-455/KAPITTEL_2#%C2%A72-1
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En større andel pasienter kan oppnå sitt maksimale mestrings- og funksjonsnivå på grunn av
lavere eller ingen bruk av benzodiazepiner
Den skadereduserende effekten av LAR styrkes for pasientene
Kriterier og formalisert struktur for vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner bidrar til økt
forsvarlighet i behandlingen

Ulemper:

Økt risiko for at pasienter som kunne klart å avslutte bruken av benzodiazepiner fortsetter med
benzodiazepiner som vedlikeholdsbehandling
Økt risiko for alvorlige hendelser dersom pasienten bruker rusmidler eller andre vanedannende
legemidler enn de rekvirerte

Verdi og preferanser

Benzodiazepinenes funksjon for den enkelte kan ha betydning både for hvilke utfordringer pasienten
støter på under nedtrappingen og for omfanget av psykososial behandling som kan være nødvendig.
For eksempel kan det være forskjell mellom pasienter som primært har brukt benzodiazepiner som
rusmiddel og pasienter som primært har brukt legemidlene mot symptomer på underliggende psykisk
lidelse.

Noen pasienter ønsker å avslutte bruken av benzodiazepiner for å mestre vanskelige minner, tanker og
følelser på andre måter og være uten de negative effektene av legemidlene. Nedtrapping og
psykososial behandling oppleves av mange som krevende og det er vanlig at det blir mer vanskelig jo
lavere dose.

Forsøk på nedtrapping og psykososial behandling kan gi terapeutisk verdifulle erfaringer selv om
pasienten ikke lykkes med å avslutte bruken av benzodiazepiner. Erfaringene, både fra poliklinisk
behandling og eventuell behandling i døgnenhet, tas med inn i eventuelle senere forsøk. Gjentatte
forsøk kan slik medvirke til at noen pasienter lykkes med å avslutte bruken, eller bruken endres slik at
dosen blir lavere og mindre risikofylt.

Andre pasienter kan på grunnlag av erfaringer ved gjentatte forsøk på nedtrapping og psykososial
behandling vurdere at det beste vil være vedlikeholdsbehandling, til tross for benzodiazepinenes
negative effekter.

Det kan være vanskelig å vurdere for både lege og pasient om det er nedtrapping eller vedlikehold som
er riktig behandling. Det er ikke uvanlig at pasient og lege er uenige om dette. Pasienten kan mene at
vedlikeholdsbehandling er riktig, mens legen kan vurdere at nedtrapping og psykososial behandling
ikke er prøvd i tilstrekkelig omfang eller at vedlikeholdsbehandling ikke er forsvarlig, for eksempel på
grunn av pasientens bruk av rusmidler. Temaet kan oppta mye tid og uenigheten kan forsinke annen
behandling og rehabilitering.

Ressurshensyn

Kostnader til innkjøp av legemidler dekkes av pasienten selv. For pasienter som før behandlingen har
kjøpt benzodiazepiner på det illegale markedet vil sannsynligvis rekvirering til nedtrapping eller
vedlikeholdsbehandling redusere utgiftene.

Forskningsgrunnlag
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Populasjon

Personer med opioidavhengighet i substitusjonsbehandling, med samtidig avhengighet til

benzodiazepiner

Intervensjon

Vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner

Komparator

Annen behandling (avrusning, nedtrapping, døgnbehandling etc) eller ingen behandling

Utfall

Bruk av illegale benzodiazepiner, retensjon i substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet,

dødelighet, brukertilfredshet, bivirkninger

Sammendrag av studie

Systematiske oversikter: Det er ikke funnet systematiske oversikter som er dekkende for
problemstillingen (Skeie, 2020 og Waal et al., 2020).

En systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet (Ding et al., 2016), bestilt av Helsedirektoratet,
identifiserte ingen studier som undersøkte effekten av samtidig rekvirering av benzodiazepiner
sammenlignet med ingen rekvirering av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert
rehabilitering Problemstillingen i Ding et al. (2016) er imidlertid ikke dekkende for problemstillingen i
denne anbefalingen, som angår pasienter i LAR med samtidig avhengighet til benzodiazepiner. 

Waal et al., 2020: "Kan substitusjonsbehandling være et alternativ ved avhengighet av
amfetamin/metamfetamin, kokain, cannabis og benzodiazepiner? Hva er forskningsstatus?" Rapport
2/2020 fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), utarbeidet på bestilling fra
Helsedirektoratet. 

Formålet med oversikten var å samle og oppsummere foreliggende forskning om foreskriving av
benzodiazepiner som substitusjonslegemiddel til behandling ved avhengighet til benzodiazepiner.
Utredningen er ikke avgrenset til pasienter i LAR. I rapporten gis en beskrivelse av søkeord,
oppslagsverk og databaser. 

Waal fant lite forskning om problemstillingen. Tilgjengelige studier hadde små utvalg, bivirkninger var
utilstrekkelig rapportert og effektene var usikre/varierende. Ingen studier hadde vurdert rekvirering av
langtidsvirkende benzodiazepiner. Waal konkluderte med at substitusjonsbehandling slik den er etablert
for opioidavhengighet i liten grad er relevant for avhengighet til benzodiazepiner, men at det er behov
for mer forskning.

Upublisert kunnskapsoversikt av Ivar Skeie (2020): Formålet med oversikten var å undersøke
hvordan vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner (tidsubegrenset rekvirering) som del av
behandling i LAR påvirker bruk av illegal benzodiazepiner og mortalitet. Oppsummeringen bygger på et
systematisk søk etter forskning gjennomført av bibliotek for helseforvaltningen 30.10.2017. 

Én studie som har undersøkt effekt av rekvirering av benzodiazepiner som vedlikeholdsbehandling ble
identifisert (Weizmann et al., 2003). Studien er en ikke randomisert intervensjonsstudie der pasienter i
substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet med samtidig avhengighet til benzodiazepiner fikk
velge om de ønsket å delta i gruppen som fikk rekvirert laveste stabiliserende dose benzodiazepiner
(N=33) eller i gruppen som trappet ned med mål om å avslutte bruken av benzodiazepiner (N=33).
Studiesettingen var "streng" og beskrives som vanskelig gjennomførbar i klinisk setting. Klonazepam
ble rekvirert som benzodiazepin i behandlingen, hvilket vil være  kontroversielt i en norsk sammenheng
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siden det er et potent legemiddel som i stor grad omsettes illegalt og er hyppig forekommende ved
overdosedødsfall. Det er risiko for seleksjonsskjevhet og overføringsverdien av resultatene er usikker
på grunn av streng studiesetting og valgt benzodiazepin.

Beskrivelse av søk og seleksjon av artikler. (sett inn lenke til wordark med beskrivelse av søk og
ekskluderte artikler)

Registerstudier

Det er ukjent om pasientene i de inkluderte registerstudiene hadde avhengighet til benzodiazepiner. Tre
retrospektive registerbaserte kohortstudier fra tre forskjellige land er inkludert etter innspill fra deltakere
i arbeidsgruppen til retningslinjearbeidet.

Park et al., 2019 er en retrospektiv kohortstudie basert på registerdata i Massachusettes, USA i
perioden 1/2012 til 12/2015. N 63 389. Data fra fem registre ble sett i sammenheng og analysert på
person-nivå. Perioder med kombinert buprenorfin og benzodiazepin behandling ble sammenlignet med
perioder pasienten kun fikk buprenorfinbehandling. Formålet var å undersøke: 1) om rekvirering av
benzodiazepiner under buprenorfin behandling er assosiert med økt risiko for opioid relatert overdose
og dødelighet uansett årsak, og 2) om rekvirering av benzodiazepiner under buprenorfinbehandling er
assosiert med redusert risiko for frafall i substitusjonsbehandling med buprenorfin.

Macleod et al., 2019 er en retrospektiv kohortstudie basert på registerdata fra Storbritannia i perioden
1/1998 til 7/2014. N=12118. Data fra to registre ble sett i sammenheng. Formålet var å undersøke om
rekvirering av benzodiazepiner til pasienter i LAR øker risikoen for død, uavhengig av eventuell økt
retensjon i substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.
 

 er en retrospektiv kohortstudie basert på registerdata fra Sverige i periodenAbrahamsson et al., 2017
7/2005-12/2012. N=4501. Data fra tre registre ble sett i sammenheng. Formålet var å undersøke om
rekvirering av benzodiazepiner er assosiert med økt dødelighet, inkludert overdose og ikke-overdose
relatert død hos personer i substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.

Resultater fra Waal et al., 2020; Skeie, 2020; Weizmann et al., 2003; Park et al., 2017; Macleod et
al., 2019; og Abrahamsson et al., 2017.

Dødelighet: Ingen døde i løpet av intervensjonsstudien (12 mnd) med "streng" oppfølging, i studien
som sammenlignet pasienter som fikk vedlikeholdsbehandling med benzodiazepiner med pasienter
som trappet ned/seponerte (Weizmann et al., 2003). 

Opioidrelatert overdose/dødelighet (Park et al., 2019; Macleod et al., 2019; Abrahamsson et al.,
2017). 
Om lag tre ganger høyere risiko for død hos pasienter i substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet
som rekvireres benzodiazepiner enn hos pasienter som ikke rekvireres benzodiazepiner. Hazard ratio
[HR]=2,92, 95% Konfidensintervall (KI) 2,1 – 4,06. (Park et al., 2019) og HR 3,34 KI 2,14 – 5,2
(Macleod et al., 2019).
 
Abrahamsson et al., 2017 fant ingen forskjell i overdoserelatert dødelighet ved samtidig rekvirering av
benzodiazepiner hos pasienter i substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.

Dødelighet uansett årsak: Høyere risiko ved rekvirering av benzodiazepiner enn ved ikke rekvirering
av benzodiazepiner hos pasienter som behandles med buprenorfin: HR=1,90 KI 1,48-2,44 (Park et al.,
2019).
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Retensjon i substitusjonsbehandling for opioidavhengighet: Lavere risiko for å droppe ut/avslutte
substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet hos pasienter som samtidig fikk rekvirert
benzodiazepiner, sammenlignet med pasienter som ikke fikk rekvirert benzodiazepiner HR 0,87 (KI
0,85-0,89) (Park et al., 2019). Macleod et al., 2019 fant ingen positiv effekt på retensjon i
substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet ved rekvirering av benzodiazepiner. 

Andel pasienter som bruker illegale benzodiazepiner: Andelen som brukte illegale benzodiazepiner
var lavere hos pasienter som fikk vedlikeholdsbehandling sammenlignet med pasienter som trappet
ned og seponerte, etter 2 måneder (77% vs. 27%) og etter 12 måneder (65% vs. 14%) (Weizmann et
al., 2003)
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Anbefaling

Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bør gis
helhetlig og koordinert rehabilitering gjennom hele forløpet og
med høy grad av brukermedvirkning

Målet med rehabiliteringen er at den enkelte pasient i LAR oppnår best mulig helse, funksjons- og
mestringsevne og livskvalitet.

Utgangspunktet for rehabiliteringen skal være pasientens livssituasjon og egne mål. Tjenestetilbudet
skal ivareta pasientens psykiske, kognitive, sosiale og psykososiale utfordringer og somatiske
helsetilstand. Arbeid med grunnleggende levekårsområder (som bolig, økonomi, aktivitet, utdanning,
arbeid og familie/nettverk) er en sentral del av rehabiliteringen.

Tjenestene skal yte koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tjenester og tiltak på tvers av
tjenestenivåer. Samarbeid om den enkelte pasient bør organiseres som tverrfaglig team
(ansvarsgruppe) med pasienten som viktigste aktør.

Som del av samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunen bør det inngås egen avtale om
samarbeid om pasienter i LAR.

Praktisk

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2018/seraf-rapport-2-2018-exit-lar-en-kunnskapsoppsummering.pdf
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-2-2020-substitusjonbehandling-andre-rusmidler.pdf
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Pasienten som aktiv deltaker og viktigste aktør

Pasienten tar aktivt del i egen behandling og rehabilitering.

Tjenestene fremmer pasientens mestring og selvstendighet. Spørsmålet «hva er viktig for deg?» er
sentralt. Les Helsedirektoratets .anbefalinger om empowerment og brukermedvirkning

Tjenestene sikrer at pasienten får oppfylt sin rett til brukermedvirkning i alle stadier av pasientforløpet.

Tverrfaglig oppfølgingsteam

Når pasienten har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra spesialisthelsetjenesten og
kommunen organiseres samarbeidet for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i et 

 (tidligere kalt ansvarsgruppe).tverrfaglig oppfølgingsteam

Den enkelte pasients behov er styrende for hvilke aktører som er nødvendige deltakere for å sikre et
forsvarlig tjenestetilbud. Teamet organiseres etter prinsippet om "så få som mulig og så mange som
nødvendig".

Tverrfaglig oppfølgingsteam består av pasienten og de tjenester, sektorer og øvrige personer som
pasienten og andre deltakere i ansvarsgruppen til enhver tid vurderer som formålstjenlig å ha med.

Ofte vil det innebære at behandler i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), fastlege og
oppfølgingsansvarlig(e) i kommunen (f.eks. fra rus- og psykisk helsetjeneste og/eller sosialtjeneste) er
faste deltakere. Andre deltakere kan etter pasientens behov være for eksempel skole, barnevern,
arbeidsgiver, arbeids- og velferdsetaten (NAV) m.v.

Dersom pasienter får tjenester fra andre team, for eksempel ACT eller FACT-team, kan representant
derfra være aktuell som fast deltaker i ansvarsgruppen for å sikre nødvendig koordinering.

Fremdrift i pasientens behandling og rehabilitering forutsetter at pasienten opplever trygghet og har tillit
til deltakerne i ansvarsgruppen. Det settes derfor av tilstrekkelig tid til å etablere trygge, terapeutiske
relasjoner. Pasienten kan ha nytte av å ha med seg en person som han eller hun stoler på. Det kan
være en nær pårørende eller en venn, en representant fra en brukerorganisasjon eller andre. Denne
muligheten formidles tydelig til pasienten. Pasienten kan ønske å ha med ulike støttepersoner i møtene,
avhengig av formålet med det enkelte møtet.

Pasienter kan lettere få tillit til en som selv har erfaring med rusmiddelavhengighet. Personer med
brukererfaring (f.eks. erfaringskonsulent, likemann) kan bidra i ansvarsgruppen som "tolk" og
"brobygger" mellom pasienten og behandlere/behandlingssystemet.

Forholdet mellom koordinator i spesialisthelsetjeneste og kommune er beskrevet i nasjonal veileder for
 Koordinator leder det tverrfagligerehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

oppfølgingsteamet.

Momenter ved ledelse av møtene:

nødvendig kjennskap til pasienten (bakgrunn, helsetilstand, levekår, ressurser, sårbarheter og
behandlingsbehov)
å involvere pasienten i planlegging av møtene, såfremt pasienten ønsker det (hvilke tema skal
tas opp, hvem bør være med)
at dialogen med pasienten er utforskende (åpne spørsmål). Spørsmålet "Hva er viktig for deg?"
stilles pasienten regelmessig og som minimum ved evaluering av pasientens behandlingsplan

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/myndiggjorte-pasienter-brukere-fagpersoner-og-team#ledere-ma-legge-til-rette-for-myndiggjorte-pasienter-og-brukere
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/strukturert-oppfolging-gjennom-tverrfaglige-team#tverrfaglig-samarbeid-som-grunnleggende-metodikk-i-oppfolging-av-personer-med-behov-for-omfattende-tjenester
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/individuell-plan-og-koordinator/koordinator-i-kommunen-og-spesialisthelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/individuell-plan-og-koordinator/koordinator-i-kommunen-og-spesialisthelsetjenesten
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at pasienten føler seg trygg i møtene og kan gi uttrykk for det han eller hun mener/føler/opplever
å kunne prioritere rekkefølge og tidsbruk på temaer
at pasienten får anledning til å godkjenne referatet fra møtene før lagring i pasientens journal
oversikt over lokale tjenester og tiltak
kompetanse om behandlingsplanlegging og pasientforløp

Der det vurderes formålstjenlig kan pasienten selv lede ett eller flere ansvarsgruppemøter om
pasienten ønsker det.

Individuell plan

Hos pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester både i spesialisthelsetjenesten og
i kommunen sørger kommunen for at arbeidet med  koordineres.individuell plan

Dialog med pårørende

Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og
dialog med pårørende til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Les Helsedirektoratets 

.anbefalinger om dialog med pårørende

Ivaretakelse av barn som pårørende

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal bidra til å
ivareta pasientens mindreårige barn, både når det gjelder informasjon og oppfølging. Les
Helsedirektoratets .anbefalinger om ivaretakelse av barn som pårørende

Når det er nødvendig for å ivareta behovet til pasientens mindreårige barn, skal helsepersonellet blant
annet samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og
veiledning om aktuelle tiltak.

Se  for anbefalinger om hvordan substitusjonslegemidler kananbefaling om utleveringsordning
oppbevares på en trygg måte.

Fastlegen

Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for
innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift, jf. Forskrift om fastlegeordning i

) for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og deltar i pasientenskommunene §10
ansvarsgruppe. Fastlegen kan overlates ansvaret for gjennomføring av substitusjonsbehandlingen i
LAR, etter avtale med og i nært samarbeid med lege i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Fastlege og lege i TSB kan bringe inn ulik kompetanse og erfaring i det tverrfaglige samarbeidet.
Fastlegen kan blant annet bidra med kompetanse på å se helheten i pasientens helseplager (somatikk,
psykiatri, rus- og avhengighetsproblematikk).

For å sikre samarbeidet mellom fastlege og lege i TSB etableres rutiner for direkte kontakt (f.eks.
telefon, dialogmeldinger, videokommunikasjon).

Rollen til fastlegen er for øvrig beskrevet i nasjonal veileder om oppfølging av personer med store og
.sammensatte behov

Habilitering, rehabilitering og levekår

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/individuell-plan-og-koordinator/innhold-i-individuell-plan-og-planprosess
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/involvere-parorende-i-utredning-behandling-og-oppfolging-av-pasient-eller-bruker/dialog-med-parorende#legg-til-rette-for-forutsigbar-dialog-med-parorende
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder/informasjon-og-stotte-til-barn-som-parorende/avklar-situasjon-og-behov#avklar-omsorgssituasjonen-for-barn-som-parorende
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet-utkast-til-intern-horing/behandling-ved-opioidavhengighet/individuell-utleveringsordning-for-substitusjonslegemiddel-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar-bor-besluttes-etter-vurdering-av-pasientens-rusmestring-behov-i-rehabilitering-og-risiko-for-at-legemiddelet-blir-tilgjengelig-for-tredjepart
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-842/�10
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-842/�10
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/strukturert-oppfolging-gjennom-tverrfaglige-team#om-fastlegens-rolle-i-det-tverrfaglige-oppfolgingsteamet
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/strukturert-oppfolging-gjennom-tverrfaglige-team#om-fastlegens-rolle-i-det-tverrfaglige-oppfolgingsteamet
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Pasienter vil kunne ha behov for helse- og omsorgstjenester innen både habilitering og rehabilitering,
se punkt 1.2  i Veileder om rehabilitering, habilitering,forholdet mellom habilitering og rehabilitering
individuell plan og koordinator.

Mange pasienter i LAR har utfordringer på sentrale levekårsområder, som bolig, personlig økonomi,
aktivitet, utdanning, arbeid og nettverk. Bedring av pasientens levekår er grunnleggende for å lykkes
med øvrig behandling og rehabilitering. Se kapittel 3 i Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk

 for anbefalinger om tiltak på individ- og systemnivå for å bedrehelsearbeid og rusarbeid for voksne
pasientenes levekår.  

Pakkeforløp

Et pakkeforløp er et normerende pasientforløp som beskriver organisering av utredning, behandling og
oppfølging, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete
forløpstider.

Ved oppstart i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) inkluderes pasienten i pakkeforløp for
.rusbehandling (TSB)

Avtale mellom helseforetak og kommune om samarbeid om pasienter i legemiddelassistert
rehabilitering (LAR)

Avtalen kan inneholde:

identifisering av områder i oppfølging og behandling av pasienter i LAR lokalt hvor det er risiko
for at pasientens behov for helse- og omsorgstjenester ikke er tilstrekkelig ivaretatt av kommune
eller spesialisthelsetjeneste ("pasienten faller mellom stoler"). Enighet om ansvars- og
oppgavefordeling, samt utarbeidelse av rutiner for samarbeid på slike områder
rutiner for samarbeid om behandling og oppfølging av pasienter med bekymringsfulle
atferdsmønstre og/eller truende eller voldelig atferd (voldsrisikovurderinger, gjennomføring av
forsvarlig utlevering av substitusjonslegemidler m.m.)
rutiner for samarbeid om behandling og oppfølging av pasienter i LAR med samtidig alvorlig
psykisk lidelse, i henhold til anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje for behandling ved
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
rutiner for samarbeid om behandling og oppfølging av pasienter i LAR med samtidig kronisk
smerte
rutiner for samarbeid om behandling og oppfølging av gravide, i henhold til nasjonal faglig
retningslinje for gravide i LAR
rutiner for samarbeid når gjennomføring av behandlingen overlates til allmennlege i
primærhelsetjenesten, i henhold til LAR-forskriften § 5
kommunens oppgaver ved utlevering og inntak av substitusjonslegemidler under påsyn av
helsepersonell (inkludert ved soning i fengsel), med oppgjørsavtale for spesialisthelsetjenestens
dekning av kostnadene
i samarbeid med Kriminalomsorgen beskrive ansvars- og oppgavefordeling for tilbud om
rehabilitering til pasienter som er til soning i fengsel
gjensidig opplæring og erfaringsutveksling om substitusjonsbehandling og rehabilitering

Kommunen involverer fastlegene i arbeidet med avtalen. Brukerorganisasjoner medvirker i
utarbeidelsen.

Avtalen om samarbeid om pasienter i LAR supplerer lovpålagt samarbeidsavtale og tjenesteavtaler
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2.

Organisering av tjenestetilbudet

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/malgrupper-og-virkeomrade-for-veilederen/forholdet-mellom-habilitering-og-rehabilitering
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid%20for%20voksne%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/739b0cbe-9310-41c7-88cf-c6f44a3c5bfc:8f8b02ae7b26b730d27512d01420ec947d5ead97/Lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid%20for%20voksne%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid%20for%20voksne%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/739b0cbe-9310-41c7-88cf-c6f44a3c5bfc:8f8b02ae7b26b730d27512d01420ec947d5ead97/Lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid%20for%20voksne%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/behandling-og-oppfolging-rusbehandling-tsb-pakkeforlop
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/behandling-og-oppfolging-rusbehandling-tsb-pakkeforlop
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelse-rop-lidelser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelse-rop-lidelser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�5
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Helse- og omsorgstjenestene til pasienter i LAR organiseres på en måte som er tilpasset
pasientgruppens funksjonsnivå og samlede behandlingsbehov. For eksempel vurderes:

felles sektorinndeling/opptaksområde av helse- og omsorgstjenester mellom kommunen (f.eks.
bydeler) og spesialisthelsetjenesten (f.eks. distriktspsykiatriske sentre og polikliniske
behandlingsenheter i tverrfaglig spesialisert behandling) 

Formålet er å begrense antall behandlere som samhandler i pasientoppfølgingen innad og på
tvers av forvaltningsnivåene, slik at de utvikler samarbeidsrelasjoner og gjøres kjent med
hverandres kompetanse. Det vil redusere terskler for kontakt og samarbeid i pasientsaker og
bidra til sømløse pasientforløp.

hvordan pasientenes substitusjonsbehandling kan integreres med andre helse- og
omsorgstjenester i kommune eller spesialisthelsetjeneste

Klinisk erfaring og brukererfaring er at pasienter i LAR med nedsatt funksjonsnivå og behov for
annen, samtidig behandling i spesialisthelsetjenesten (f.eks. for hepatitt C eller psykose) kan ha
lav etterlevelse av slik behandling fordi det er krevende å møte ved flere behandlingssteder og
møte nye behandlere, til bestemte tidspunkt. Erfaringen er også at pasientene møter
regelmessig der de inntar og får utlevert sitt substitusjonslegemiddel. Forskning har vist økt
opptak og etterlevelse av behandling når behandling for hepatitt C og behandling ved psykose
gis integrert med pasientens substitusjonsbehandling.

Tilsvarende kan utlevering og inntak av pasientens substitusjonslegemiddel gjøres der pasienten
mottar kommunale helse-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester, for å øke oppslutning om og
etterlevelse av slike tilbud.

Noen særlige ordninger for dekning av utgifter og egenandeler ved helsehjelp til pasienter i LAR

Tannhelse:
Nødvendig tannhelsehjelp skal gis gratis når pasienten har vært, eller var ment å skulle være, i
LAR i tre måneder sammenhengende

Reproduktiv helse:
Helseforetaket skal sørge for at kvinner i LAR får tilgang til gratis langtidsvirkende
prevensjonsmidler ( ).oppdragsdokument til de regionale helseforetakene 2017, s. 5

Fritak for egenandeler ved veiledning om, innsetting eller fjerning av langtidsvirkende prevensjon
til kvinner i LAR fertil alder i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten (Forskrift om betaling fra

) og hos fastlege (pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten § 5 bokstav k
).Normaltariffen § 3 punkt 10

Lenker til relevante retningslinjer og veiledere

Nasjonal faglig retningslinje om behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og
avhengighet
Nasjonal faglig retningslinje om samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-retningslinjen)
Nasjonal faglig retningslinje om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
Nasjonal veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Nasjonal veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
Sammen om mestring – veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid

Begrunnelse

https://www.helsedirektoratet.no/tema/tannhelsetjenesteloven/tannbehandling-for-pasienter-med-ruslidelser#retttiltannhelsehjelpforpasienterilar
https://www.helsedirektoratet.no/tema/tannhelsetjenesteloven/tannbehandling-for-pasienter-med-ruslidelser#retttiltannhelsehjelpforpasienterilar
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/oppdragsdokument/2017/oppdragsdokument_helse_sor-ost_rhf_2017.pdf
https://lovdata.no/forskrift/2016-12-20-1848/�5
https://lovdata.no/forskrift/2016-12-20-1848/�5
https://normaltariffen.legeforeningen.no/book/Fastlegetariffen-2020/m-219
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet/oppstart-gjennomforing-avslutning-og-evaluering-i-rusbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet/oppstart-gjennomforing-avslutning-og-evaluering-i-rusbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelse-rop-lidelser/Utredning,%20behandling%20og%20oppf%C3%B8lging%20av%20personer%20med%20ROP-lidelser%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20(fullversjon).pdf/_/attachment/inline/c3cf6958-227f-499a-8f0b-0055dca9fc2c:b815d0887ae8ede1dff16fd16e4337e063ae0aaa/Utredning,%20behandling%20og%20oppf%C3%B8lging%20av%20personer%20med%20ROP-lidelser%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje%20(fullversjon).pdf
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler/avrusning-fra-opioider
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/strukturert-oppfolging-gjennom-tverrfaglige-team
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/individuell-plan-og-koordinator/innhold-i-individuell-plan-og-planprosess
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid%20for%20voksne%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/739b0cbe-9310-41c7-88cf-c6f44a3c5bfc:8f8b02ae7b26b730d27512d01420ec947d5ead97/Lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid%20for%20voksne%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
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Sammendrag

Rettslig grunnlag

Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste, jf. 
. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er definert som tverrfagligspesialisthelsetjenesteloven §2.1

spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr.
5 og . Rekvirering av vanedannende legemidler i en bestemt doseLAR-forskriften §3
(substitusjonsbehandling) inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp.

Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd.

Samlet sett vil spesialisthelsetjenesteloven, LAR-forskriften, forskrift om habilitering og rehabilitering,
helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven være sentrale lover og forskrifter som
regulerer spesialisthelsetjenestens ansvar for LAR-pasienter. Oversikten er ikke uttømmende, da også
mange andre lover og forskrifter vil kunne komme til anvendelse.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester, jf.  første ledd. Kommunens ansvar omfatterhelse- og omsorgstjenesteloven §3-1
alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller
lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 andre ledd. Behandling og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og
rehabilitering inngår i ansvaret, jf. hol. § 3-2 første ledd nr. 4 og 5.

Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd.

Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for
innbyggerne på listen, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 4 og forskrift om

. Lege i spesialisthelsetjenesten kan overlate ansvaret forfastlegeordning i kommunene §10
gjennomføring av behandlingen til fastlege, jf. .LAR-forskriften §5

Samlet sett vil helse- og omsorgstjenesteloven, forskrift om habilitering og rehabilitering,
helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven være sentrale lover og forskrifter som
regulerer kommunens ansvar for LAR-pasienter. Oversikten er ikke uttømmende, da også mange andre
lover og forskrifter vil kunne komme til anvendelse.

Koordinatoren i spesialisthelsetjenesten skal være helsepersonell, jf. spesialisthelsetjenesteloven §2-5
 andre ledd. Med begrepet helsepersonell menes ikke bare helsepersonell med autorisasjon.a

Helsepersonell er definert i helsepersonelloven § 3 første ledd. Begrepet omfatter for eksempel
sosionomer.

Forsvarlig rehabilitering

Forskrift om habilitering og rehabilitering gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys
og ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven,

Fra definisjonen av habilitering og rehabilitering og formålsbestemmelsen i forskrift om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordinator, kan følgende elementer utledes som faktorer i
vurderingen av faglig forsvarlighet innen habilitering og rehabilitering:

https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/�2-1
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�3
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/�3-1
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-842/�10
https://lovdata.no/forskrift/2012-08-29-842/�10
https://lovdata.no/forskrift/2009-12-18-1641/�5
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/�2-5a
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61/�2-5a
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utgangspunktet er brukerens og pasientens helhetlige, individuelle behov og mål om best mulig
funksjons- og mestringsevne
brukermedvirkningen er optimal og tilpasset den enkeltes forutsetninger
tjenesteyterne bistår pasienten og brukeren i å optimalisere/vinne tilbake evnen til selvstendighet
og deltakelse
tjenesten er planlagt og målrettet
tjenesteyterne samarbeider både i planlegging, gjennomføring og evaluering
tjenester fra ulike fag og sektorer ses i sammenheng og bidrar til å realisere pasientens og
brukerens mål
det er god samhandling mellom tjenesteyterne og pasient og bruker samt eventuelt pårørende
tjenestene omhandler både medisinske, sosiale og psykososiale behov, herunder kognitive og
fysikalske

Bestemmelsen i forskriften § 13 pålegger det regionale helseforetaket å sørge for ulike tjenester innen
habilitering og rehabilitering, herunder nødvendig undersøkelse og utredning og opplæring.
Spesialisthelsetjenesten skal sørge for en bred tverrfaglig funksjonskartlegging og målrettet spesialisert
habilitering og rehabilitering. Oppgavene er mer konkret utformet for spesialisthelsetjenesten enn for
kommunene, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 5. Dette er i
tråd med prinsippet om at spesialisthelsetjenesten er negativt avgrenset i forhold til oppgavene som
påhviler det kommunale tjenestenivå. Det innebærer at det som ikke er definert som
spesialisthelsetjeneste, er et kommunalt ansvar.

Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen

Spesialisthelsetjenesten og kommunen er pålagt å samarbeide internt i egne tjenester, på tvers av
tjenestenivåer og på tvers av sektorer, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e og helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-4. Samarbeidet må oppfylle krav til forsvarlighet, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Forsvarlighetskravet
innebærer blant annet at pasientene må få et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

Den lovpålagte samarbeidsavtalen mellom regionalt helseforetak/helseforetak og kommunen skal bidra
til at kommuner og foretak arbeider sammen om pasientforløp. Avtalepartene skal koordinere sine
tjenester slik at alle pasienter og brukere som har behov for tjenester fra både den kommunale helse-
og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, får en helhetlig og sammenhengende tjeneste.
Pasientenes og brukernes organisasjoner skal få anledning til å medvirke i avtaleprosessen.

Krav til innhold i samarbeidsavtalene mellom helseforetak/regionalt helseforetak og kommunen er
opplistet i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, punktene 1 - 11. Dette er minimumskrav. I
avtalestrukturen benevnes avtaler knyttet til hvert av punktene som tjenesteavtaler. Innen sosial,
psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator er følgende
tjenesteavtaler de mest sentrale: Tjenesteavtale 1: Avklaring av ansvar og oppgaver mellom
helseforetak og kommuner. Tjenesteavtalene 2, 3 og 5: Retningslinjer for samarbeid om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordinator. Tjenesteavtale 6 og 7: Samarbeid om kompetanse og
forskning.

Formålet med tjenesteavtale 1 er at avtalepartene blir enige om hvilke tjenester henholdsvis kommuner
og foretak er pålagt å sørge for etter loven, slik at de har en felles oppfatning av partenes ansvar.
Denne felles oppfatningen vil danne grunnlag for å vurdere hvilke oppgaver den enkelte avtalepart har
som det er aktuelt å samarbeide om. Partene må uttrykkelig avtale i de tilfellene hvor
oppgaveutførelsen vil fravike den lovpålagte ansvarsplasseringen. Formålet med tjenesteavtale 2 er at
avtalepartene utarbeider retningslinjer for pasientforløp og brukerforløp for de som har behov for
koordinerte tjenester.
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Det kan etter loven inngås avtaler på flere områder enn det som er konkretisert i loven Det anbefales i . 
nasjonal veileder samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og

 at partene i fellesskap avklarer behov for, og utarbeiderregionale helseforetak/helseforetak
tilleggsavtaler for særlig sårbare grupper.

En stor andel pasienter i LAR er å regne som særlig sårbare. Det er derfor gitt en sterk anbefaling i
denne retningslinjen om å utarbeide tilleggsavtale for samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og
kommune om pasienter i LAR.

Beskrivelse av pasientgruppen

Den samlete sykdomsbyrden hos pasientgruppen er stor. Mange av pasientene har flere samtidige
sykdommer (rus- og avhengighet, psykiatri, somatikk, kognitivt), funksjonsnedsettelser og sosiale
utfordringer (bolig, nettverk, økonomi). Pasientens livssituasjon og behov i behandling og oppfølging
kan være komplekse og uforutsigbare. Den daglige oppfølgingen av pasienter i LAR med risikofylt bruk
av rusmidler kan preges av gjentakende alvorlige hendelser og kriser i pasientens liv.

Klinisk erfaring og brukererfaring er at sykdomsbyrde, funksjonsnivå, livskvalitet, bruk av rusmidler og
mål for behandling og rehabilitering varierer mellom pasienter og gjennom forløpet til den enkelte
pasient. Om lag en tredjedel av pasientene oppgir at de i 2019 ikke har brukt rusmidler det siste året,
og 9 % oppgir arbeidsinntekt som viktigste inntekt ( ). Forskning på pasienter i LARLobmaier et al., 2020
viser stor variasjon mellom pasienter i opplevd livskvalitet (Aas et al., 2020).

Klinisk erfaring, brukererfaring og forskning (Steiro et al., 2020) viser at pasienter i LAR ønsker og har
behov for en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til behandling av underliggende problemer og til
rehabilitering. Pasienter formidler at "den medikamentelle behandlingen alene ikke hjelper mot
grunnene til at man begynte å ruse seg, men legger et lokk på disse følelsene og kan gi rom for å jobbe
med de underliggende problemene og til å få orden på livet igjen" (Steiro et al., 2020).

Organiseringen av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skiller seg fra den ordinære organiseringen
av helse- og omsorgstjenester til pasienter med kroniske sykdommer ved at pasienten er i
spesialisthelsetjenesten gjennom hele forløpet.

Helsefellesskap

Utvikling av helsefellesskap er en nasjonal helsepolitisk satsning som har som mål å skape en
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste ( , kapittel 4).Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer er én av fire prioriterte pasientgrupper, siden
de har "begrenset evne til å koordinere egne behov, de møter mange aktører og er i kjernen av hvilke
grupper sykehus og kommuner sammen bør yte bedre tjenester til".

Helsefellesskap tar utgangspunkt i at helseforetak og kommuner har et felles ansvar for å levere gode
og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. I helsefellesskapet må de sammen planlegge
hvordan pasientenes behov skal dekkes. Det beskrives at det er "de som har ansvaret for å yte
tjenestene lokalt, som er best egnet til å finne gode løsninger innenfor de rammene lover og forskrifter
gir, de økonomiske rammene Stortinget har fastsatt og ved hjelp av de faglige rådene som
Helsedirektoratet gir."

Vurdering

Fordeler og ulemper

Fordeler:

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-sam/nasjonal-veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/dokumenter-sam/nasjonal-veileder-samarbeidsavtaler-mellom-kommuner.pdf
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020-statusrapport-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf
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Økt vektlegging av pasientens egne mål for behandling og rehabilitering gir økt pasienttilfredshet
og mer målrettede og tilpassede tiltak og tjenester
Forsterket fokus på tilpasning til vekslende behov hos pasienten bidrar til økt tilrettelegging av
tjenestetilbudet
Økt vektlegging av spesialisthelsetjenestens, kommunens og fastlegens samtidige ansvar for
behandling og rehabilitering styrker deres felles innsats overfor pasientgruppen
Forankring og beskrivelse av samarbeidet om LAR-pasienter i egen avtale vil bidra til avklaring
av oppgaver og ansvar mellom tjenestenivåene

Ulemper:

Økt bruk av ressurser

Verdi og preferanser

Pasienter som bruker rusmidler og har flere samtidige sykdommer og redusert funksjon på sentrale
livsområder (bolig, økonomi, nettverk) kan ha behov for et omfattende og koordinert tverrfaglig
tjenestetilbud, mens pasienter som mestrer hverdagen sin uten store hjelpebehov kan oppleve det
tilstrekkelig med oppfølging hos fastlege. Noen pasienter kan ønske deltakelse fra pårørende eller
medarbeidere med brukererfaring i ansvarsgruppen, mens andre ikke ønsker det.

Noen pasienter i LAR har erfaring med tillitsbrudd, omsorgssvikt eller overgrep i nære relasjoner som
bidrar til å gjøre det vanskelig å etablere tillitsfulle og terapeutiske relasjoner til behandlere og andre
tjenesteytere. Ved etablering av slike relasjoner blir derfor kontinuitet særlig betydningsfullt og skifte av
behandler kan oppleves sårbart. Noen har erfaring med at relasjonen til fastlegen er den mest stabile
over tid, mens andre har erfart at kontinuitet i relasjonen til behandler i kommunen eller i
spesialisthelsetjenesten har vært viktigst.

Tilbudet om behandling og rehabilitering til pasienter i LAR er ulikt organisert rundt om i Norge. Det er
stor variasjon mellom helseforetakene om ansvaret for gjennomføring av behandlingen overlates til
fastlegen eller beholdes i spesialisthelsetjenesten. Det kommunale tjenestetilbudet til pasientgruppen
varierer, blant annet som følge av behov, økonomiske prioriteringer og kommunens størrelse. En
erfaring er at det i større byer kan være hensiktsmessig å etablere egne væresteder og aktivitets- og
rehabiliteringstilbud til pasientgruppen, mens det i mindre kommuner i større grad kan legges til rette for
en integrasjon av kommunale tjenester rundt pasientens individuelle behov.

Ressurshensyn

Økt vektlegging av pasientens rett til helhetlig rehabilitering på begge forvaltningsnivå kan øke
ressursbruken i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.
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https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/seraf-rapport-nr-1-2020-statusrapport-2019.pdf
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Metode og prosess

Bakgrunn
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et landsdekkende tilbud til personer med opioidavhengighet.
Helsedirektoratet er kjent med at det er ulikt hvordan gjeldende anbefalinger praktiseres, samt at det er
misnøye hos en del pasienter i LAR om behandlingen de tilbys.

Siden gjeldende  blenasjonale faglige retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
publisert i 2010 er det tilkommet betydelig mer brukererfaring, klinisk erfaring og forskning. Det er behov for å
oppdatere nasjonale faglige anbefalinger slik at substitusjonsbehandling i LAR gis i samsvar med oppdatert
kunnskapsgrunnlag.

LAR har en sentral plass i nasjonale strategier som  og nasjonal overdosestrategi 2019-2022 nasjonal strategi
 og er omtalt i gjeldende regjeringsplattform. Pasienter i LAR er i målgruppen formot virushepatitter (2018-2023)

satsningen på utviklingen av .helsefellesskap

Mandat
Mandatet var å utarbeide og revidere nasjonal faglig retningslinje om behandling ved opioidavhengighet,
inkludert anbefalinger om substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), tverrfaglig
spesialisert behandling uten bruk av substitusjonslegemidler og bruk av opioidantagonister (naltreksone).

Morfintabletter med 24-timers virkningstid ( ) og naltrekson depotinjeksjonNye metoder, ID 2019_059, sak 98-19
( ) er ikke godkjente av systemet for Nye metoder for behandlingNye metoder sak 148-20 Rapport - ID2019_060
ved opioidavhengighet i Norge. Disse legemidlene er derfor ikke omhandlet i retningslinjen.

Målgruppe
Tjenesteytere og ledere innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester som har
ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med opioidavhengighet.

Pasientmålgruppen er primært pasienter som er blitt opioidavhengige etter bruk av opioider som rusmiddel.
Anbefalingene kan også være nyttige for personer som har utviklet opioidavhengighet gjennom
smertebehandling.

Hva betyr sterke og svake anbefalinger?
Retningslinjen består av anbefalinger som er merket om de er sterke eller svake, i tillegg til at man kan lese
styrken på anbefalingene ut fra ordlyden i anbefalingsteksten.

Sterk anbefaling: I en sterk anbefaling veier fordelene ved å etterleve anbefalingen klart opp for ulempene.
Pasienter og helse- og omsorgspersonell vil, i de este situasjoner, mene at det er riktig å etterleve
anbefalingen. Ved sterke anbefalinger for et tiltak brukes begrepene «… bør» og «det anbefales».

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-ved-opioidavhengighet/Legemiddelassistert%20rehabilitering%20(LAR)%20ved%20opioidavhengighet%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf/_/attachment/inline/62e9bd41-0e5c-4fee-84dc-fd0deebe3c93:357f2ad4147fd531e79b8030b24d8a126f4c4826/Legemiddelassistert%20rehabilitering%20(LAR)%20ved%20opioidavhengighet%20%E2%80%93%20Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/bakgrunn
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/bakgrunn
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/bakgrunn
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap
https://nyemetoder.no/metoder/morfin
https://nyemetoder.no/metoder/naltrekson-vivitrol?utm_campaignunspecified&utm_contentunspecified&utm_mediumemail&utm_sourceapsis-anp-3
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Svak anbefaling: I en svak anbefaling er det mer uklart om fordelene veier opp for ulempene. Ulike valg kan
være riktig for ulike pasienter, og helse- og omsorgspersonell må hjelpe til med å vurdere hva som er riktig i
den enkelte situasjon. Ved svake anbefalinger for en intervensjon brukes begrepene «… kan» og «det
foreslås».

Normering
Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som
understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten.

Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av
virksomhet og tjenester jf. spesialisthelsetjenesteloven § 7-3 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5.

Nasjonale faglige retningslinjer, anerkjent fagkunnskap og allmenngyldige samfunnsetiske normer inngår som
aksepterte grunnlag for vurdering av hva som er faglig forsvarlig.

Anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men er faglig normerende for valg
man anser fremmer kvalitet, god praksis og likhet i tjenestene på utgivelsestidspunktet. I situasjoner der
helsepersonell velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger skal dette dokumenteres (jf.

. En bør være forberedt på å begrunne sine valg i eventuelle klagesaker ellerjournalforskriften § 6, bokstav g.)
ved tilsyn.

Tilgrensende publikasjoner
Nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet besvarer utvalgte problemstillinger og er ikke
uttømmende for fagområdet. Andre relevante publikasjoner er blant annet:

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved rusmiddelproblemer og avhengighet
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse
og psykisk lidelse - ROP-lidelser
Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
Nasjonal veileder. Sammen om mestring - lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
Nasjonal veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR
Rusbehandling (TSB) - Helsedirektoratet

Utfordringer i utarbeidelse av retningslinjen
Det nnes lite forskning på:

behandling uten bruk av substitusjonslegemidler ved opioidavhengighet
langtidsvirkende morfin og levometadon som substitusjonslegemidler, sammenliknet med forskning på
metadon og buprenorfin
bruk av spyttprøver, sammenliknet med bruk av urinprøver

Kunnskapsbasert tilnærming

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelse-rop-lidelser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/samtidig-ruslidelse-og-psykisk-lidelse-rop-lidelser
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/individuell-plan-og-koordinator/innhold-i-individuell-plan-og-planprosess
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utlevering-av-substitusjonslegemiddel-i-og-utenfor-lar/Utlevering%20av%20substitusjonslegemiddel%20i%20og%20utenfor%20LAR%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/c1c09131-4946-4fe4-ab71-ae0a5bc16be5:0601f8a81e41206e0a1b2f1e7ac00aeb61079a95/Utlevering%20av%20substitusjonslegemiddel%20i%20og%20utenfor%20LAR%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb
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En nasjonal faglig retningslinje skal ha en kunnskapsbasert tilnærming. Det innebærer at forskning, klinisk
erfaring og brukererfaring vurderes samlet opp mot ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte tiltak. På
områder der det er funnet mindre forskningsbasert kunnskap og/eller overføringsverdien fra internasjonal til
norsk helsetjeneste er lav, blir klinisk kunnskap og brukerkunnskap tillagt større vekt.

Det er bestilt følgende kunnskapsoppsummeringer fra
Folkehelseinstituttet (FHI):

Hov L, Mosdøl A, Ding Y, Strømme H, Vist GE. Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som
mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: en systematisk oversikt,
Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt September 2016. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-767-8.
https://www.fhi.no/publ/2016/bruk-av-biologiske-tester-i-oppfolgingen-av-personer-som-mottar-legemiddela/
Hov L, Mosdøl A, Strømme H, Vist G. Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i
legemiddelassistert rehabilitering, Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt September 2016. ISBN
(elektronisk): 978-82-8082-763-0. 
https://www.fhi.no/publ/2016/ikke-overvaket-inntak-av-legemidler-for-personer-i-legemiddelassistert-reha/
Mosdøl A, Ding KY, Hov L. Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet: en
systematisk oversikt, Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt 03.2017. ISBN (elektronisk):
978-82-8082-812-5. 
https://www.fhi.no/publ/2017/alternative-opioidagonister-i-behandling-av-opioidavhengighet-en-systematis/
Ding K.Y, Mosdøl A, Hov L, Straumann G.H, Vist G.E. Effekten av samtidig forskrivning av
benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering, Folkehelseinstituttet.
Forskningsoversikt Desember 2016. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-798-2. 
https://www.fhi.no/publ/2016/effekten-av-samtidig-forskrivning-av-benzodiazepiner-for-personer-i-legemid/
Dalsbø TK, Steiro A, Strømme H, Reinar LM. Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for
personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt,
Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt 2017. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-810-1. 
https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-nedtrapping-av-metadon-eller-buprenorfin-for-personer-med-opioida/
Steiro A, Hestevik CH, Shrestha M, Muller AE. Erfaringer blant pasienter og helsepersonell med

: En systematisk oversikt over kvalita[1]tive studier.legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (fhi.no)
Folkehelseinstituttet, 2020.
Zinöcker S, Shrestha M, Næss GE, Kornør H. Effekter av legemiddelassistert rehabilitering
sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av opioidavhengighet: En systematisk oversikt. 
Effekter av legemiddelassistert rehabilitering sammenliknet med ikke-medikamentell behandling av

 2020.opioidavhengighet (fhi.no)
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