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Abstract 

Aims: The use of benzodiazepines in opioid maintenance treatment (OMT) is related to a 

range of negative physical, psychological and social factors. This study aims to investigate the 

development in use of benzodiazepines, both total use and prescribed use, in addition to 

rehabilitation factors among patients who remained in OMT within between 2005 and 2010. 

Also, the study aims to explore if there was a correlation between maintenance medication 

and the use/prescribed use of benzodiazepines.  

Methods: This is a quantitative study with a longitudinal, observational design. The study 

follows a cohort consisting of 1237 patients who remained in OMT in a region in Norway 

between 2005 and 2010. The data used in this study were collected as part of an annual 

assessment of the Norwegian OMT programme using a questionnaire.  

Results: The response rate in the region was 73.% in 2005 and 23.9% of the cohort completed 

the questionnaire all six years. Approximately 80% of the patients had methadone as their 

prescribed maintenance medication, while 20% used buprenorphine. This share was relatively 

stable throughout the observation period. In 2005 a quarter of the patients got 

benzodiazepines prescribed, and prescribed use increased every year to a peak of 40.2% in 

2010. The total use of benzodiazepines within the last 4 weeks increased markedly from 36.8 

% in 2005 up to 47.7 % in 2006 before it decreased somewhat to 46.6 % in 2010.  

The share of patients who got benzodiazepines prescribed was between 2005 and 2009 did not 

significantly differ between patients receiving methadone or buprenorphine as their 

maintenance medication. In 2010 the share was significantly different (p-value = 0.009) in 

terms of patients being got benzodiazepines prescribed more often had methadone as their 

OMT-drug. For every year except 2005, there was a significant difference in the share who 

had any use of benzodiazepines among the patients receiving methadone or buprenorphine, in 

the direction of higher use among patients receiving methadone as maintenance medication. 

Conclusion: A high proportion of patients in OMT use benzodiazepines both prescribed and 

obtained illegally, despite that co-use with opioids are discouraged. The share of patients 

using benzodiazepines increased in the study period, especially among patients who received 

methadone as their maintenance medication. Recourses should be allocated to treating the 

underlying causes of the primary drug disorder, and the co-use of benzodiazepines.   
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Sammendrag 

Formål: Bruk av benzodiazepiner i substitusjonsbehandling er forbundet med en lang rekke 

negative utfall av fysisk, psykisk og sosial art. I denne studien var formålet å se på utviklingen 

i bruk av benzodiazepiner, både bruk i sin helhet og forskrevet bruk, samt andre 

rehabiliteringsfaktorer blant pasienter som forble i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

fra 2005 til 2010. I tillegg ønsket man å undersøke om det var en sammenheng mellom 

substitusjonspreparat (metadon og buprenorfin) og bruk/foreskrevet bruk av benzodiazepiner.  

Materiale og metode: Dette er en kvantitativ studie med et longitudinelt, observasjonelt 

design. Studien følger en kohort med 1237 pasienter som var i LAR Region Øst i 2005 frem 

til 2010.  Dataene er samlet inn i forbindelse med statusundersøkelsen som består av et 

spørreskjema som årlig utfylles blant pasienter i LAR.  

Resultater: Svarprosenten i region Øst var 73.1% i 2005 og 23.9% av kohorten svarte på 

statusskjemaet alle årene. Rundt 4 av 5 fikk foreskrevet metadon som LAR-medikament, 

mens 1 av 5 fikk foreskrevet buprenorfin. Denne andelen holdt seg relativt uendret gjennom 

observasjonsperioden. I 2005 fikk en fjerdedel av pasientene foreskrevet benzodiazepiner, og 

denne andelen steg fra år til år. Andelen var høyest det siste året, da 40.2 % av pasientene fikk 

foreskrevet benzodiazepiner. Bruk av benzodiazepiner siste 4 uker økte betraktelig fra 36.8 % 

i 2005 til 47.7 % i 2006. Deretter steg denne andelen noe fra år til år før den gikk ned det siste 

året til 46.6 %.  

Andelen pasienter som fikk forskrevet benzodiazepiner var ikke signifikant forskjellig blant 

de som fikk metadon eller buprenorfin som substitusjonsmedikament fra 2005-2009. I 2010 

var andelen signifikant forskjellig (p-verdi = 0.009) i retningen av at pasienter som fikk 

forskrevet benzodiazepiner hyppigere sto på metadon. For alle år med unntak av 2005 var det 

en signifikant forskjell i andelen pasienter som oppga bruk av benzodiazepiner siste 4 uker 

blant de som fikk metadon eller buprenorfin som substitusjonsmedikament, i retningen av at 

pasienter som hadde bruk av benzodiazepiner hyppigere sto på.   

Konklusjon: En høy andel av pasientene i LAR bruker benzodiazepiner, både forskrevet og 

oppdrevet på ulovlig vis, til tross for at samtidig bruk med opioider er frarådet. Andelen som 

bruker benzodiazepiner har vært økende i studieperioden, spesielt blant pasientene som mottar 

metadon som substitusjonsmedikament. Ressurser bør settes inn på å behandle de 

underliggende årsakene til den primære ruslidelsen, i tillegg til den samtidige bruken av 

benzodiazepiner. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og hypoteser for problemstilling 

Misbruk av rusmidler er et sammensatt problem og det er vanskelig å gi et samlet og helhetlig 

bilde av alle de helseskadene og problemene bruken av ulovlige rusmidler skaper. Omfanget 

og konsekvensene vil avhenge av type narkotisk stoff, hyppighet og varighet av bruk, mengde 

inntatt og måten det inntas på, for eksempel om det røykes eller injiseres. I tillegg vil de 

fysiske og sosiale rammene rundt bruken også ha betydning (Storvoll et al., 2010).  

Til tross for utfordringene i kartleggingen av rusmiddelbruk, gjøres det jevnlig forsøk på 

estimering av antallet brukere. FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) estimerte 

nylig i «World drug report» at omkring 32.4 millioner mennesker på verdensbasis hadde brukt 

opioider minst en gang i løpet av det siste året. Dette gir en årlig prevalens på 0.7%. Heroin er 

ifølge den samme rapporten det hyppigst brukte opioidet, og brukes av majoriteten av de 

globale brukerne (UNODC, 2015). Det Europeiske overvåkingssenteret for narkotika og 

narkotikamisbruk (EMCDDA) har basert på nasjonale studier estimert den gjennomsnittlige 

forekomsten av høyrisikobruk av opioider i EU og Norge, til å være 0,4 %. Dette betyr at det 

er omtrent 1,3 millioner mennesker med høyrisikobruk av opioider i Europa (EMCDDA, 

2015). I 2013 ble det estimert i en årlig rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning 

(SIRUS) at antallet injiserende sprøytemisbrukere i Norge var mellom 6900 og 9800. Heroin 

var det hyppigst brukte rusmiddelet, men for noen var også amfetamin det primære 

rusmiddelet (Skretting, Bye, Vedøy, & Lund, 2016).   

I følge EMCDDA er injisering den vanligste måten å administrere heroin på, men det kan 

også inhaleres ved røyking, inntas peroralt eller sniffes (EMCDDA, 2015). I følge europeiske 

data er det tegn på at selv om bruken av heroin synes å være synkende, utgjør den fortsatt den 

høyeste andelen av den narkotikarelaterte sykeligheten og dødeligheten (EMCDDA, 2015). 

Med dette kan vi si at selv om forekomsten av opioidavhengighet er relativt lav og fallende, er 

skadevirkningene for individet og de økonomiske konsekvensene for samfunnet for øvrig 

betydelig (Mattick, Breen, Kimber, & Davoli, 2014). 

Omtrent en fjerdedel av alle som noen gang har prøvd heroin utvikler på sikt avhengighet av 

stoffet (Ward, Hall, & Mattick, 1999). Det er i dag bred vitenskapelig konsensus om at 
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opioidavhengighet er en kronisk og alvorlig sykdom med definerte diagnostiske kriterier 

(American Psychiatric Association (APA), 2013; WHO, 1992). Sykdommen kjennetegnes av 

en rekke atferdsmessige, kognitive og fysiologiske symptomer (WHO, 2009) og residiverer 

raskt hvis den blir behandlet med avrusning alene (Fischer, Rehm, Kim, & Kirst, 2004; 

McLellan, Lewis, O'brien, & Kleber, 2000; Sellman, 2010). Injiserende heroinbrukere er blant 

de med høyest risiko for helseproblemer knyttet til sitt rusmiddelbruk, for eksempel tidlig død 

på grunn av overdose og blodsmittesykdommer som HIV og HCV sammenlignet med andre 

rusmisbrukere (Mattick et al., 2014; Ward et al., 1999).  

En gjennomgang av den internasjonale forskningslitteraturen utført av Babor og medarbeidere 

(2010) deler narkotikarelaterte helseskader og problemer inn i fem hovedkategorier; 

overdoser, akutte skader som blant annet ulykker og vold, ikke-smittsomme kroniske 

tilstander som hjerte- og karsykdommer og lungesykdommer, psykiske lidelser og 

smittsomme sykdommer som HBV, HCV og HIV (Babor et al., 2010). Dette viser at 

omfanget av narkotikarelaterte skader er enormt. For eksempel viser en australsk metaanalyse 

at personer som regelmessig bruker ulovlige opioider har en 13 ganger høyere risiko for død 

sammenlignet med befolkningen for øvrig (Hulse, English, Milne, & Holman, 1999). I Norge 

i 2015 var det 289 narkotikainduserte dødsfall i aldersgruppen 15-64 år (Skretting et al., 

2016).  

Behandling av opioidavhengighet har variert gjennom tidene og på midten av 1960-tallet ble 

substitusjonsbehandling først testet (Dole & Nyswander, 1965). Basert på betydelig klinisk 

erfaring og forskning er det nå bred enighet om at den beste behandlingen av 

opioidavhengighet er substitusjonsbehandling med metadon eller buprenorfin (WHO, 2009). 

Svært mange studier har vist at substitusjonsbehandling, i Norge kalt Legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR) har god effekt på reduksjon i opioidbruk (Mattick, Breen, Kimber, & 

Davoli, 2009), dødelighet (Clausen, Anchersen, & Waal, 2008) og kriminell aktivitet (Bukten 

et al., 2012). 

Som en konsekvens av en streng narkotikapolitikk ble ikke de første forsøkene med 

substitusjonsbehandling med metadon for opioidavhengige initiert i Norge før på 1990-tallet. 

I 1998 ble de første sentrene for LAR åpnet, og tilbudet ble landsdekkende året etter (Waal, 

2007). Da LAR ble etablert var intensjonen at programmet skulle gjøre behandling 

tilgjengelig for de «tyngste narkomane». Målet var at man ved hjelp av metadon, som et av 

flere virkemidler, i et rehabiliteringsopplegg skulle komme seg ut av de hardt belastede 
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misbruksmiljøene. På sikt var målet å oppnå rusfrihet, bedret livskvalitet og, så fremt mulig, 

yrkesmessig og sosial rehabilitering (Sosial- og helsedepartementet, 2000).  Fra 2001 ble bruk 

av buprenorfin også en del av behandlingstilbudet (Waal et al., 2001).  

Rusmiddelavhengige som er i substitusjonsbehandling med opioider rapporterer generelt om 

høye nivåer av angst (Cacciola, Alterman, Rutherford, McKay, & Mulvaney, 2001; Callaly, 

Trauer, Munro, & Whelan, 2001; Mason et al., 1998). Benzodiazepiner har vist seg å være 

effektiv i behandlingen av angstlidelser (Baldwin et al., 2005; Mitte, Noack, Steil, & 

Hautzinger, 2005) og studier har vist at mange leger foreskriver benzodiazepiner til pasienter i 

substitusjonsbehandling (Man, Best, Gossop, Stillwell, & Strang, 2003; Thirion et al., 2002), 

på tross av at bruken av benzodiazepiner i denne gruppen er forbundet med negative utfall 

som forhøyet risiko for overdose, død og lavere retensjon i behandling (Bramness & Kornør, 

2007). 

Bruk og misbruk av benzodiazepiner hos opioidavhengige er velkjent og dokumentert, både 

hos personer i og utenfor substitusjonsbehandling (Lintzeris & Nielsen, 2010). En australsk 

studie av pasienter i substitusjonsbehandling med metadon sammenlignet de som brukte 

benzodiazepiner med de som ikke brukte benzodiazepiner (Darke, Hall, Ross, & Wodak, 

1992). En rekke forskjellige forhold ble undersøkt i de to gruppene. Brukerne av 

benzodiazepiner sto på høyere doser av metadon, de hadde vært lengre i behandling, de hadde 

signifikant større sannsynlighet for å ha injisert rusmidler og å ha brukt andre rusmidler den 

siste måneden. I tillegg var det større sannsynlighet for at de hadde delt sprøyter med andre 

den siste måneden og vært involvert i kriminell aktivitet, de scoret høyere på tester for 

depresjon og angstlidelser, til sist indikerte tester også at de fungerte dårligere sosialt og slet 

med dårligere helse. Samlet sett, indikerte dataene i undersøkelsen at de pasientene som 

brukte benzodiazepiner ikke responderte like godt på behandlingen, ved at de gjennomgående 

fungerte dårligere psykososialt, hadde mer og mer risikofylt rusmiddelbruk, sammenlignet 

med de som ikke brukte benzodiazepiner. Et spørsmål forfatterne stilte seg; var om bruken av 

benzodiazepiner var årsaken til alle disse negative utfallene, eller om bruken av 

benzodiazepiner var en «markør» for en spesielt dysfunksjonell undergruppe av 

blandingsmisbrukere (Darke et al., 1992). 

Bruk og misbruk av benzodiazepiner i substitusjonsbehandling er altså forbundet med en lang 

rekke negative konsekvenser av fysisk, psykisk og sosial art. Allikevel viste en norsk studie 

(Bramness & Kornør, 2007) at 40 % av pasientene som mottok metadon eller buprenorfin 
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fikk foreskrevet minst en resept på dette preparatet i løpet av et år. Det er gjort få 

undersøkelser på den samme pasientpopulasjonen over tid i Norge. Kohorten følges over seks 

år. Forekomsten og utviklingen i bruk av benzodiazepiner i LAR vil derfor kunne tjene som 

en indikator for hvor vellykket behandlingen er. 

1.2 Problemstillingen 

I denne oppgaven har jeg valgt følgende hovedproblemstillinger: 

 - Hvordan har bruk av benzodiazepiner samt rehabiliteringsfaktorer blant pasienter som 

forblir i legemiddelassistert rehabilitering endret seg fra 2005 til 2010? 

- Er det en sammenheng mellom substitusjonspreparat og bruk siste 4 uker/foreskrevet bruk 

av benzodiazepiner? 

1.2.1 Hypoteser 

Basert på tidligere forskning forventer jeg å finne at en betydelig andel av pasientene i LAR 

har brukt benzodiazepiner. Kohorten følges over seks år og om målsetningen med LAR (i den 

perioden dataene ble samlet inn) er oppfylt, vil jeg forvente at det har skjedd en form for 

rehabilitering i løpet av oppfølgingstiden, målt i yrkesstatus og boligforhold. Bruk av 

benzodiazepiner kan også indikere hvordan rehabiliteringen har gått all den tid bruk av dette 

preparatet er forbundet med negative utfall. Å være i substitusjonsbehandling har vist seg å ha 

svært god effekt på reduksjon i opioidbruk, dødelighet og kriminell aktivitet (Bukten et al., 

2012; Clausen et al., 2008; Mattick et al., 2009), og en kan jo se for seg at en overgang fra et 

kaotisk liv i aktiv rus til LAR vil virke stabiliserende inn på pasientenes livssituasjon. Dette 

kan igjen virke positivt inn på yrkesstatus og boligforhold. 

Basert på min kliniske erfaring, (som sykepleier i en døgninstitusjon for primært 

opioidavhengige), forventer jeg å se økt forekomst av bruk av benzodiazepiner hos pasienter 

som får metadon som substitusjonspreparat sammenlignet med de som får buprenorfin. Jeg 

opplever at det er de «tyngste» opioidavhengige som står på metadon. De uttrykker ofte at de 

ikke tåler buprenorfin, at det gjør de «hypre». Det virker som at disse pasientene trives bedre 

med et mer dempende substitusjonspreparat som metadon, og at denne «dempingen» gjerne 

også forsterkes med benzodiazepiner. 
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1.3 Oppgavens oppbygning 

Denne oppgaven består av 6 hovedkapitler. I første kapittel blir bakgrunn for valg av 

problemstilling og formål beskrevet og presentert. Kapittel 2 inneholder en redegjørelse av 

delstudiets hovedområder belyst av nasjonal og internasjonal forskningslitteratur. I kapittel 3 

beskrives studiedesign og utvalg og det gjøres rede for den metodiske tilnærmingen. Til sist 

blir reliabilitet, validitet og etiske betraktninger drøftet. I kapittel 4 presenteres resultatene og 

i kapittel 5 oppsummeres og drøftes resultatene opp mot aktuell forskning. Oppgaven 

avsluttes med en konklusjon i kapittel 6.  
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2 Teori  

2.1 Rusmiddelbruk og psykiske lidelser 

En rusdiagnose settes når konsekvensene av rusmiddelbruk påvirker en persons livssituasjon 

og livsførsel på en ødeleggende måte. I International classification of disease, 10. utgave 

(ICD-10) brukes begrepene skadelig bruk og avhengighet (WHO, 1992). I Diagnostic and 

Statistical Manual of mental disorders, 4. utgave (DSM-IV) brukes derimot begrepene 

misbruk og avhengighet (American Psychiatric Association (APA), 2013). I denne oppgaven 

vil bruken av disse ordene brukes om hverandre avhengig av hvilke begrep som er brukt i den 

aktuelle kilden det refereres til.  

Store befolkningsstudier har vist sammenhengen mellom forekomsten av samtidig rus- og 

psykisk lidelse (Kessler et al., 1996; Regier et al., 1990). Dette ble også bekreftet i en norsk 

studie (Landheim, Bakken, & Vaglum, 2002) gjort på psykiske lidelser blant 260 

rusmisbrukere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Blant annet fant man at 

livstidsforekomsten av angstlidelser og depresjoner var på henholdsvis 83 % og 44 %, i 

tillegg var tallet for personlighetsforstyrrelser på 72 % (Landheim et al., 2002). Studier har 

vist at over halvparten av de som bruker opioider kvalifiserer for minst en psykisk lidelse i 

tillegg til sin ruslidelse. De tre vanligste psykiatriske diagnosene blant opioidavhengige er 

rapportert å være depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser (Darke, Swift, & Hall, 

1994; Limbeek, Wouters, Kaplan, Geerlings, & Alem, 1992). Mønsteret for alle angstlidelser 

sett under ett er at det er vanligere hos kvinner enn menn (2:1). Man deler gjerne 

angstlidelsene inn i seks hovedtyper; generalisert angstlidelse, panikklidelse, sosial fobi, 

spesifikke fobier, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og tvangslidelser (American 

Psychiatric Association (APA), 2013; Baldwin et al., 2005; WHO, 1992). Samtidige 

depressive symptomer er vanlig, spesielt hos pasienter med alvorlige angstlidelser (Baldwin et 

al., 2005). 

Det er foreslått flere modeller for å forklare den høye forekomsten av samtidig rus- og 

psykisk lidelse. Kueshner og Mueser har beskrevet fire slike modeller (1993). 

Fellesfaktormodellen foreslår at en eller flere faktorer, blant annet familiefaktorer, antisosial 

personlighetsforstyrrelse (ASPD) og generell nevrobiologisk dysfunksjon, hver for seg 

og/eller sammen øker risikoen for å utvikle både rusmisbruk og psykisk lidelse. Ifølge 



7 

 

selvmedisineringshypotesen skyldes den høye forekomsten at primære psykiske lidelser fører 

til rusmiddellidelse. Skademodellen hevder at rusmiddelmisbruk fører til eller trigger en 

underliggende psykisk lidelse som ellers ikke ville ha utviklet seg. Gjensidig påvirknings-

modellen foreslår at en rekke ulike faktorer kan være med på å utvikle og opprettholde en 

samtidig ROP-lidelse. Det er lansert mange ulike forklaringer på hvorfor pasienter med 

psykisk lidelse også er sårbare for å utvikle rusmiddellidelser og ingen enkelt modell kan 

forklare alt (Kushner & Mueser, 1993). 

2.2 Vanedannende legemidler 

Med vanedannende legemidler menes medikamenter som, når brukt riktig; er gode, effektive 

og trygge i å lette fysisk og psykisk smerte i medisinsk behandling. Dette gjelder 

legemiddelgruppene benzodiazepiner, benzodiazepinliknende stoffer (z-hypnotika) og 

opioider. I tillegg til den terapeutiske nytten, representerer disse vanedannende legemidlene 

også fare for avhengighet og misbruksproblemer da de på grunn av sine kjemiske egenskaper 

kan gi en rusopplevelse eller eufori, toleranseutvikling og abstinenssymptomer (Skretting et 

al., 2016). 

Benzodiazepiner beskrives av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som en stor gruppe 

legemidler med angstdempende, sederende, hypnotiske, muskelrelakserende og 

krampestillende effekt. De øker den hemmende virkningen av gamma-amino-smørsyre 

(GABA) i sentralnervesystemet. Dette vil for mange oppleves behagelig, delvis 

alkohollignende og høye doser vil gi en euforiserende effekt. Vanlige bivirkninger er blant 

annet søvnighet, forvirring, amnesi, nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter, 

toleranseutvikling, avhengighet og eufori. Spesielt interessant er toleranseutviklingen for den 

angstdempende effekten som inntrer allerede etter cirka 4 uker, ifølge legehåndboka. Det kan 

oppstå abstinenser ved seponering allerede etter 2-4 uker med behandling i terapeutiske doser. 

Disse seponeringsvanskene kan altså gi paradoksal effekt; økt angst, uro, søvnvansker og 

irritabilitet. Benzodiazepiner anbefales hovedsakelig for kortvarig behandling av angstlidelser 

og søvnvansker samt mot krampeanfall (Norsk legemiddelhåndbok, 2013). 

De benzodiazepinliknende hypnotikaene, zopiklon og zolpidem, er kjemisk forskjellige fra 

benzodiazepinene, men de virker på samme måte via GABA-systemet (Norsk 

legemiddelhåndbok, 2013). De deler også for øvrig de samme bivirkningene og 
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forsiktighetsregler. I denne oppgaven vil det ikke skilles mellom benzodiazepinliknende 

legemidler og benzodiazepinene. 

Et opiat er betegnelsen på et legemiddel fremstilt fra opium, man skiller mellom naturlige og 

semisyntetiske. De naturlige opiatene for eksempel morfin og kodein er bestanddeler i 

plantesaften opium. Heroin og buprenorfin er eksempler på semi syntetiske opiater som ikke 

inneholder opium, men som kan fremstilles fra de naturlige opiatene. Direkte eller indirekte 

kan begge disse opiatgruppene spores tilbake til opiumsvalmuen. Begrepet opioid er en 

farmakologisk klassifisering av en gruppe stoffer med morfinliknende effekt definert ut fra 

hvordan det påvirker kroppens opioidreseptorer, uavhengig av det kjemiske opphavet eller 

molekylstruktur. Metadon, petidin og fentanyl er eksempler på opioider. Begrepene opiat og 

opioid har delvis overlappende innhold og definisjoner (Austgulen, Strøm, & Slørdal, 2011). I 

denne oppgaven brukes kun begrepet opioid, uavhengig om det refereres til et semisyntetisk 

opiat som heroin og buprenorfin, eller et helsyntetisk opioid som metadon.  

2.3 Substitusjonsbehandling 

2.3.1 De første forsøkene med substitusjonsbehandling 

Historien om statlig regulert substitusjonsbehandling med opioider startet allerede i 1914 i 

USA med Harrisons narkotikalov, som ledet til etableringen av morfinklinikker. I 1920 

forbød den amerikanske legeforeningen (AMA) foreskrivning av opioider til rusavhengige og 

i 1923 var det ingen slike morfinklinikker igjen. Dette førte til fire tiår i desperasjon for 

opioidavhengige og for legene som risikerte fengsel for å hjelpe dem (Jaffe & O'Keeffe, 2003; 

Kleber, 2008). Fra 1920-tallet og frem til 1960-tallet var behandlingen av opioidavhengige 

fokusert på symptomlindring av abstinens og på psykososial rehabilitering. Få studier viste 

signifikante positive resultater av en slik tilnærming som førte til at pasientene ble rehabilitert 

(Dole, Nyswander, & Kreek, 1966).  

På begynnelsen av 1960-tallet begynte Dole og Nyswander å stille spørsmålstegn ved den 

tradisjonelle psykologiske oppfatningen av avhengighet. På den tiden ble rusmiddelavhengige 

sett på som personer med lav viljestyrke som ikke kunne motstå trangen til å oppnå eufori og 

egen nytelse (Dole & Nyswander, 1967). De foreslo at avhengighet var en metabolsk sykdom 

og at opioidavhengige personers tilsynelatende uakseptable oppførsel var en konsekvens av 
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avhengigheten deres, og ikke årsaken til den. De baserte dette på observasjoner av pasienter 

som hadde fått metadon og dermed ikke hadde «russug», som ikke lenger utviste disse 

antisosiale personlighetstrekkene og som ble normalfungerende medlemmer av samfunnet 

(Dole & Nyswander, 1967). 

Dole og Nyswander mente at den euforiske effekten injiserende opiatmisbrukere opplever ved 

bruk av heroin, virket å være en innlært egenskap. All den tid en eksperimenterende ungdom 

eller voksen heller vil oppleve kvalme enn eufori og tilfredsstillelse ved første gangs bruk. 

Senere i forløpet blir den euforiske opplevelsen sentral i misbrukerens liv og gir lite rom for 

andre interesser. Med fortsatt bruk blir det progressivt vanskeligere å oppleve euforien på 

grunn av toleranseutviklingen. På samme tid øker den fysiske avhengigheten for å unngå 

abstinens. I prinsippet burde en gradvis nedtrapping av opioidet i kombinasjon med 

psykososial behandling gjøre de rusmiddelavhengige rusfrie og «friske». I praksis viste dette 

seg ikke stemme, og det var ikke på grunn av manglende kompetanse eller innsats fra ulike 

fagpersoner mente de (Dole & Nyswander, 1967). De fant det derfor naturlig å lete etter et 

medikament som kunne blokkere den abnormale reaksjonen misbrukere får av heroin. For å 

være av interesse måtte dette medikamentet eliminere den euforiske effekten heroin har, 

fjerne abstinenser, den måtte ha tolererbare bivirkninger, den måtte kunne administreres 

peroralt, ha lang halveringstid, være medisinsk trygg og være mulig å kombinere med en 

normal og ansvarlig livsførsel (Dole et al., 1966).  

Dette ledet til et klinisk forsøk med peroral metadon på Rockefeller universitetssykehus i 

New York i 1964 (Dole, Nyswander, & Warner, 1968). Behandlingen bestod av tre faser. I 

den første fasen ble pasientene lagt inn på en medisinsk sykehusavdeling hvor de ble 

stabilisert på metadon. De fikk også utført en fullstendig fysisk og psykisk evaluering av 

deres helsetilstand og deres sosiale situasjon ble kartlagt. I fase to ble de polikliniske 

pasienter, en gang om dagen kom de for et overvåket inntak av metadon og avleverte en 

urinprøve for ruskontroll. Kontinuerlig støtte og hjelp ble tilbudt og gitt av sykehuspersonalet 

som behandling. Den tredje fasen var selve målet med behandlingen, hvor pasienten var blitt 

et normalfungerende medlem av samfunnet (Dole & Nyswander, 1965). Det startet med seks 

pasienter det første året, men i løpet av den fireårige prøveperioden var over 750 i vellykket 

behandling (Dole et al., 1968). 

Forsøket hadde et design som kan beskrives som «høy-terskel» (restriktivt med stor vekt på 

kontrolltiltak) som ligner på det legemiddelassisterte rehabiliteringsprogrammet vi har i 
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Norge i dag. Resultatene var svært gode, 88 % av deltakerne avstod fra kriminell aktivitet 

etter å ha blitt med i forsøket. I tillegg viste pasientene oppsiktsvekkende høye rater av sosial 

produktivitet ved å være i jobb eller utdanning (Dole et al., 1968). 

2.3.2 Innføring av LAR i Norge 

Historisk sett har de nordiske landene hatt en sosial tilnærming til rusbehandling, mens det i 

dag er en mer medisinsk tilnærming (A. Skretting, 2007). Selv om det er forskjeller mellom 

de nordiske landene, blir de alle sett på som relativt restriktive (med Danmark som den mest 

liberale) og med en ikke-aksepterende holdning til ulovlig rusmiddelbruk (A. Skretting & 

Rosenqvist, 2010).  

Norge har helt siden narkotikamisbruk oppsto som et sosialt problem blant ungdom i midten 

av 1960-årene ført en restriktiv narkotikapolitikk. Man har allikevel kombinert de restriktive 

kontrolltiltakene med forebyggende arbeid og hjelpe- og behandlingstiltak. Politikken som ble 

ført hadde ikke hatt den tilsiktede effekten og man måtte se på andre muligheter å løse 

utfordringene på. Liberalisering ble ikke sett på som et godt alternativ da det ville ha en 

negativ signaleffekt om at samfunnet ikke lenger anså narkotika som et alvorlig problem. I 

tillegg ville det også mest sannsynlig føre til økt tilgjengelighet og økt misbruk av narkotiske 

stoffer. Det langsiktige, overordnete politiske målet var fortsatt et narkotikafritt samfunn 

(Sosial- og helsedepartementet (St.meld. nr 16), 1997). 

Substitusjonsbehandling med metadon startet i Danmark og Sverige, som de to første landene 

i Europa, på 1960-tallet etter at psykiatere hadde besøkt Dole og Nyswanders 

metadonprogram i New York. Til sammenligning startet ikke Finland og Norge med 

metadonbehandling før på 1990-tallet, men har utvidet bruk av denne formen for behandling 

betydelig siden det (A. Skretting & Rosenqvist, 2010). Substitusjonsbehandling med metadon 

ble sett på med stor skepsis i Norge gjennom 70- og 80-tallet. I løpet av 70-tallet ble metadon 

foreskrevet ved noen anledninger, men i 1975 uttrykte helsedirektoratet sin bekymring og 

frarådet leger å gjøre det (A. Skretting, 1997). Det hadde vært tre viktige argumenter mot 

substitusjonsbehandling i Norge frem til 1990-tallet; det var en sterk grunnleggende tro på 

medikamentfri behandling, metadonbehandling ble sett på som «å miste troen på eller å gi de 

opp» og metadon ville dømme dem til en livsvarig avhengighet til et opioid (A. Skretting & 

Rosenqvist, 2010). 
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Blant mange tiltak som gikk på å styrke den forebyggende innsatsen ved hjelp av informasjon 

og veiledning, begrense den ulovlige omsetningen og å bedre hjelpe- og behandlingstilbudet 

foreslo stortingsmeldingen; «Narkotikapolitikken» fra 1997, at substitusjonsbehandling med 

metadon skulle inngå som et supplement til annen medikamentfri behandling av tungt 

belastede opioidavhengige (Sosial- og helsedepartementet (St.meld. nr 16), 1996-1997). I 

1994 ble derfor et treårig pilotprosjekt bestående av 50 opioidavhengige personer startet i 

Oslo basert på det restriktive «Svenske designet» (Gunne & Grönbladh, 1981) avledet fra det 

originale amerikanske programmet (Dole & Nyswander, 1965; Dole et al., 1968). Deltagerne i 

pilotprosjektet måtte være minst 30 år gamle, de måtte ha vært opioidavhengige i minimum ti 

år og de måtte ha gjennomgått betydelig medikamentfri behandling for sin 

rusmiddelavhengighet. I tillegg kunne de ikke ha noen uoppgjorte saker med politi eller 

rettsvesen (Ervik, 1997). Bakgrunnen for å gi metadon var at man ønsket å gjøre de tyngste 

opioidavhengige tilgjengelige for behandling. Ved å gi metadon kontrollert kunne man oppnå 

at pasientene fikk motivasjon og ble i stand til å ordne opp i de andre utfordringene i 

hverdagen. Tanken bak var at metadonet ikke ville løse noen problemer, men gjøre 

misbrukerne i stand til å gjøre noe med dem. Fordelene med metadon er det at kan 

administreres peroralt som gjør det lett å overvåke inntak og man kan gi det kun en gang i 

døgnet da halveringstiden er så lang (25-36 timer) (Sosial- og helsedepartementet (St.meld. nr 

16), 1996-1997). 

En av betingelsene for pilotprosjektet i Oslo var at det i etterkant, skulle resultere i en 

avgjørelse om hvorvidt man skulle tilby substitusjonsbehandling med metadon på permanent 

basis basert på de erfaringene man gjorde seg underveis. På tross av dette bestemte 

myndighetene seg for å utvide programmet og tilby det på nasjonalt nivå lenge før prosjektet 

og evalueringsrapportene var ferdige (A. Skretting, 1997).  

2.3.3 Utvikling av dagens LAR 

Styringsgruppen for forsøksordningen med metadon i Oslo foreslo altså at en del av 

behandlingen til tungt problembelastede, opioidavhengige burde bestå av en form for 

metadonbehandling. I februar 1997 besluttet derfor Stortinget at Norge skulle utvikle et 

nasjonalt program for bruk av metadon i behandling av personer med opioidavhengighet. 

Målgruppen skulle være de pasientene som ikke viste fremgang tross forsøk på medikamentfri 

behandling. (Sosial- og helsedepartementet (St.meld. nr 16), 1996-1997). I 1998 ble de første 
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LAR-sentrene åpnet, men tilbudet ble ikke landsdekkende før året etter (Waal, 2007). Det 

nasjonale programmet hadde som nevnt tidligere, et sterkt fokus på rehabilitering. Inntak av 

LAR-medikamentet skulle i utgangspunktet være overvåket og rusmisbruk ble kontrollert ved 

hjelp av regelmessige, overvåkete urinprøver opptil tre ganger i uken. Velfungerende 

pasienter kunne komme til et nivå hvor de fikk med seg doser av substitusjonspreparatet for 

en uke av gangen og kun leverte sporadiske urinprøver. Disse privilegiene ville man miste om 

man testet positivt på ulovlig rusmiddelbruk. Den første norske modellen av 

substitusjonsbehandling ble karakterisert som psykososialt orientert, restriktiv og høy-terskel 

(Waal, 2007). 

I 2000 kom de første retningslinjene for legemiddelassistert rehabilitering av 

narkotikamisbrukere (Sosial- og helsedepartementet, 2000). Målgruppen var som tidligere 

nevnt rusmiddelavhengige med et langvarig, opioid-dominert misbruk uten tilstrekkelig effekt 

av andre medikamentfrie behandlingsmetoder. Målet var at de ved hjelp av legemidler som ett 

av flere virkemidler i et rehabiliteringsopplegg skulle hjelpe pasientene med å; komme seg ut 

av de hardt belastede misbruksmiljøene, bli tilgjengelige for andre behandlings-, 

rehabiliterings- og omsorgstiltak, redusere skadene av misbruket og faren for 

overdosedødsfall, bedre den fysiske og sosiale funksjonsevnen og å oppnå rusfrihet, bedret 

livskvalitet og – så langt som mulig – yrkesmessig og sosial rehabilitering. Inntakskriteriene i 

den nye retningslinjen var nesten identisk med de i det foregående pilotprosjektet, men nedre 

aldersgrense ble satt til 25 år (Sosial- og helsedepartementet, 2000). Det var sosialtjenesten 

som hadde ansvaret for å sende søknad om LAR til et offentlig godkjent tiltak, vedlagt skulle 

det også følge en tiltaksplan for et helhetlig rehabiliteringsopplegg. Det kunne gjøres unntak 

fra inntakskriteriene dersom den rusmiddelavhengige hadde en kronisk og livstruende sykdom 

eller om en samlet vurdering tilsa at behandling i LAR er nødvendig (Sosial- og 

helsedepartementet, 2000). 

LAR arbeidet lenge på grunnlaget av rundskriv og forskjellige tolkninger av eksisterende 

forskrifter. Dette førte til regionale forskjeller i rehabiliteringsprogrammets struktur og 

resultater. Det viste seg i form av betydelige forskjeller i grad av rehabilitering, retensjon i 

behandling, valg av LAR-medikament, dose, bruk av fastlege og apotek, og i forskjellig bruk 

av ulovlige rusmidler blant pasientene (Waal, 2007). Etter hvert utarbeidet 

Helsedepartementet spesifikke forskrifter og Helsedirektoratet laget retningslinjer som ble 

gjort gjeldende fra 2010. De nye retningslinjene videreførte en utvikling som hadde preget 
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LAR lenge, den opprinnelige strenge modellen ble myket betraktelig opp. Det eneste 

absolutte kravet i den nye retningslinjen var opioidavhengighet. Den nedre aldersgrensen ble 

fjernet, det samme ble kravet om å ha vært i medikamentfri behandling. Regler for 

utskrivning fra behandlingen ble også endret. LAR hadde blitt kritisert for å skrive ut syke 

pasienter på grunn av rusmiddelbruk, altså et symptom på sykdommen de var i behandling 

for. I den nye retningslinjen var det enighet om at slike utskrivninger ikke skulle skje så lenge 

pasienten var villig til å drøfte sine problemer (Waal, Clausen, Håseth, & Lillevold, 2010). 

Utskrivning skulle kun skje dersom fortsatt behandling var medisinsk sett uforsvarlig. 

Tidligere ble kontrolltiltak brukt rutinemessig og over lang tid, mens de nye retningslinjene sa 

at urinkontroller kun skulle skje på medisinske indikasjoner. De nye retningslinjene gjorde 

LAR-modellen mer åpen og mindre kontrollerende (Waal et al., 2010). 

I LARs statusrapport fra 2009, det siste året før de nye retningslinjene ble innført, er det en 

figur som viser antall utskrevne hvert år fra 2000 og frem til 2009. Det skilles mellom de som 

skrives ut ufrivillig; på vedtak mot eget ønske, og de som skrives ut frivillig; altså de som 

avslutter behandlingen etter eget ønske. Den viktigste grunnen til avbrudd i behandlingen var 

at pasienter sluttet å møte opp for å hente sitt legemiddel og de som gir beskjed om at de ikke 

ønsker å fortsette. Noen ønsket også å slutte med morfinstoffer. Andelen som ble skrevet ut 

mot eget ønske gikk drastisk ned i perioden (Waal et al., 2010). 

2.4 Substitusjonspreparat 

I Norge tilbyr LAR substitusjonsbehandling med legemidlene; metadon, buprenorfin og 

kombinasjonspreparatet buprenorfin/nalokson. Jeg vil ikke gå videre inn på 

buprenorfin/nalokson da det ikke ble tatt i bruk før i studiens siste år, 2010. 

Buprenorfin er, som metadon, et syntetisk opioid som virker ved å binde seg til µ-

opiatreseptor på samme måte som andre opioider (morfin, heroin og metadon). Karakteristisk 

for buprenorfin er dets egenskap som partiellagonist. Metadon er til sammenligning en 

fullagonist slik som morfin og heroin (Walsh, Preston, Bigelow, & Stitzer, 1995). I dette 

ligger det at den maksimale buprenorfineffekten vil være lavere enn den maksimale effekten 

man kan oppnå ved bruk av andre morfinlignende preparater som er fullagonister. Denne tak-

effekten betyr at buprenorfin har en avtagende effektøkning ved doser over 8 mg. Til 

sammenligning er dose-responskurven for fullagonister, som metadon, lineær, det betyr at 
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effektens intensitet øker med dosen. Disse effektene gjelder særlig knyttet til reguleringen av 

de autonome funksjonene og respirasjon, men også følelsen av rus og eufori (Walsh, June, et 

al., 1995). I praksis betyr dette mindre grad av respirasjonsdepresjon ved bruk av buprenorfin 

sammenlignet med metadon. Dette er bakgrunnen for at enkelte mener at partiellagonister 

som buprenorfin er et tryggere medikamentvalg enn metadon. Samtidig gir buprenorfin en 

mer avdempet klinisk effekt i vedlikeholdsbehandling enn metadon (Bachs, Bramness, & 

Waal, 2001). I Norge inntas buprenorfin peroralt i form av tabletter som legges under tungen 

og løses opp sublingualt i munnslimhinnen. Tablettene er vannløselige og det anbefales derfor 

at pasienten bør overvåkes i 10 minutter etter inntak for å sikre seg mot at de løses opp i vann 

og injiseres. Preparatet har lang virketid på grunn av blant annet lang halveringstid og den 

sterke bindingen til opiatreseptoren, dette gjør den velegnet i vedlikeholdsbehandling (Bachs 

et al., 2001; Skretting et al., 2016). 

Buprenorfin er lite toksisk, men har i likhet med metadon flere potensielle bivirkninger. På 

den måten skiller de seg lite fra andre opioider. De vanligste bivirkningene er: kvalme, 

oppkast, svette, svimmelhet, lavt blodtrykk, sedasjon, bradykardi, respirasjonsdepresjon og 

obstipasjon (Norsk legemiddelhåndbok, 2013). Bruk av preparatet har ingen kjente 

sykdommer som er direkte kontraindisert, men det bør utvises spesiell forsiktighet hos 

pasienter med nedsatt lungefunksjon og ved sterkt nedsatt leverfunksjon (Bachs et al., 2001). 

Et negativt aspekt ved substitusjonsbehandling generelt, er at det potensielt kan produsere 

og/eller opprettholde opioidavhengighet slik at abstinens oppstår om man ikke får sin daglige 

dose. I tillegg kan avrusing bli langvarig og vanskelig og avskrekke personer fra 

avrusning/nedtrapping (Mattick et al., 2014). Fordi metadon er en opioid fullagonist, er det 

ingen «takgrense» for sedasjonseffekten og hvor dempende den kan virke på respirasjonen. 

En overdose metadon kan derfor være dødelig (Drummer, Opeskin, Syrjanen, & Cordner, 

1992). Selv om metadon er et langtidsvirkende opioid og kun trenger å inntas en gang daglig 

kan dette allikevel by på problemer for pasienten. Det er ikke alltid lett å kombinere et fast 

daglig inntak med mange rusmiddelavhengiges livsstil og levemåte, for andre kan det også 

være vanskelig å kombinere med arbeid. Det innebærer også en risiko å la pasienter ta med 

doser av legemiddelet hjem for selvadministrering da dette utgjør en risiko for å selge det til 

rusmiddelavhengige utenfor behandling (Mattick et al., 2014). 

En gjennomgang av relevant forskningslitteratur utført av Statens rettstoksikologiske institutt 

(SRI) og Senter for metadonassistert rehabilitering i Oslo (MARIO) i 2001 resulterte i 
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rapporten «Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering. Hva vet vi i dag?». Denne kom 

som et svar på henvendelser fra leger og helseinstitusjoner som ønsket mer informasjon om 

buprenorfin, som et nytt substitusjonspreparat for opioidavhengige, etter å ha blitt beskrevet i 

media i svært positive ordelag (Bachs et al., 2001). Buprenorfin var imidlertid ikke et nytt 

legemiddel, men hadde vært registrert som smertestillende medikament under navnet 

«Temgesic» (Bachs et al., 2001). Stoffet ble så tidlig som på 1970-tallet utprøvd i studier som 

substitusjonsbehandling av opioidavhengige (Jasinski, Pevnick, & Griffith, 1978). Det som på 

nytt gjorde legemiddelet aktuelt var rapporter om at høye doser med buprenorfin, opptil 20 til 

40 ganger høyere dosering enn det som vanligvis ble brukt i smertebehandling, skulle være 

velegnet i substitusjonsbehandling (Bachs et al., 2001). 

Både metadon og buprenorfin reduserer virkningen av andre opioider for pasienter i 

substitusjonsbehandling, men det er grunn til å tro at buprenorfinets blokkering er mer 

effektiv enn metadonets. Dermed er risikoen for opioidoverdose betydelig mindre ved bruk av 

buprenorfin sammenlignet med metadon (Bachs et al., 2001; Skretting et al., 2016). 

Rapporten fra 2001 konkluderte med at buprenorfin burde være tilgjengelig i behandlingen av 

opioidavhengige på lik linje med metadon. Preparatet bør i tillegg være underlagt de samme 

type vurderinger og retningslinjer da det på samme måte som metadon er et klart 

avhengighetsskapende opioid (Bachs et al., 2001). Som en konsekvens av dette ble 

forskriftene for bruk av medikamenter endret fra «metadonassistert» til «legemiddelassistert» 

rehabilitering. Slik ble også buprenorfin godkjent for substitusjonsbehandling i Norge (Waal 

et al., 2001). 

2.4.1 Resultater av substitusjonsbehandling 

Effekten av metadon i substitusjonsbehandling er godt dokumentert, nasjonalt og 

internasjonalt. Metadonprogrammer med streng kontroll, tett oppfølging med behandling og 

støttetiltak gir gode resultater. Der dette mangler er derimot resultatene dårlige (Mattick et al., 

2009). En systematisk oversikt fra Cochrane, undersøkte effekten av metadonbehandling 

sammenlignet med medikamentfri behandling, deriblant avrusning og placebo. Denne 

konkluderte med at metadon er en effektiv substitusjonsbehandling med høyere retensjon i 

behandling og større reduksjon i bruken av heroin sammenlignet med medikamentfri 

behandling. Derimot var det ingen signifikant overlegen effekt på kriminell aktivitet eller 

dødelighet (Mattick et al., 2009). 
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En stor britisk studie (Gossop, Marsden, Stewart, & Kidd, 2003) undersøkte hvordan det gikk 

med pasienter fra oppstart i substitusjonsbehandling med metadon til 4-5 år etter. Den viste en 

signifikant nedgang i hyppigheten av heroinbruk, misbruk av benzodiazepiner, injisering av 

narkotiske stoffer, deling av brukerutstyr og deltagelse i kriminell aktivitet. Det var imidlertid 

ingen signifikant nedgang i inntaket av stimulerende midler eller alkohol (Gossop et al., 

2003). 

En norsk studie fra 2008 bekrefter tidligere funn om redusert dødelighet for pasienter i 

substitusjonsbehandling med opioider. I tillegg kunne man se at majoriteten av de dødsfallene 

som faktisk forekom ikke var overdose-relatert. På den andre siden var dødeligheten for de 

som droppet ut av behandling høyere enn for de som ventet på å få behandling (Clausen et al., 

2008). En forklaring på dette kan være at det er de «tyngste» rusmiddelavhengige og de 

pasientene som i minst grad følger anbefalingene som avbryter, frivillig eller ufrivillig, 

behandlingen (Dole et al., 1969; Fischer et al., 2004). 

Vedlikeholdsbehandling med metadon var det første substitusjonsbehandlingsprogrammet 

som ble brukt i behandling av heroinavhengighet i stor utstrekning (Dole et al., 1968). Det er 

også den behandlingen som er best undersøkt. På tross av utbredt bruk av metadon i 

substitusjonsbehandling i mange land, er det fortsatt en kontroversiell behandling hvis 

effektivitet blir diskutert (Mattick et al., 2009).  

En australsk studie fant at å være i substitusjonsbehandling reduserte dødeligheten 

sammenlignet med ikke å være i behandling. Studien viste ingen signifikant forskjell mellom 

buprenorfin og metadon. Den foreslo at tidligere studier som har vist forskjeller mellom de to 

medikamentene kan ha blitt påvirket av systematiske målefeil/biaser i pasientutvalget (Gibson 

et al., 2008). 

En norsk studie undersøkte endringene i forskrivningspraksis av medikamenter i LAR i Norge 

over en 10 års periode (2002-2011). I 2002 fikk kun 16 % av pasientene foreskrevet 

buprenorfin som sitt substitusjonspreparat, i 2011 var denne andelen steget til 50.3 %. Denne 

endringen mot en høyere foreskrivning av buprenorfin fremfor metadon skjedde i en periode 

hvor antallet pasienter i LAR ble tredoblet (fra 1984 til 6640 p < .001). I den samme perioden 

gikk ventetiden fra man søkte til man kom inn i behandling ned. Disse endringene indikerer at 

programmet har greid å ekspandere på en tilfredsstillende måte parallelt med at førstevalg av 

medikament er endret. Denne relativt raske endringen fra en trend der en hovedsakelig brukte 
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metadon til en trend der en hovedsakelig bruker buprenorfin har ikke blitt kartlagt tidligere og 

er interessant. Man fant ingen økning i antall utskrivelser på tross av den økte bruken av 

buprenorfin og den store økningen i antall pasienter (Riksheim, Gossop, & Clausen, 2014). 

2.5 Benzodiazepiner 

2.5.1 Bruk av benzodiazepiner i substitusjonsbehandling 

Bruk og misbruk av benzodiazepiner hos opioidavhengige er velkjent og dokumentert, og 

inkluderer personer både i og utenfor substitusjonsbehandling (Lintzeris & Nielsen, 2010). I 

studier av pasienter i substitusjonsbehandling med metadon er livstidsprevalensen av 

benzodiazepinbruk rapportert til å være mellom 66 % og 100 % (Barnas, Rossmann, Roessler, 

Riemer, & Fleischhacker, 1992; Gelkopf, Bleich, Hayward, Bodner, & Adelson, 1999; Iguchi, 

Handelsman, Bickel, & Griffiths, 1993). Bruk på nåværende tidspunkt identifisert ved hjelp 

av urinprøver er i flere studier på mellom 51 % og 70 % (Gelkopf et al., 1999; Hartog & 

Tusel, 1987; Stitzer, Griffiths, McLellan, Grabowski, & Hawthorne, 1981). Lignende tall er 

også funnet i studier med substitusjonsbehandling med buprenorfin (Lavie, Fatséas, Denis, & 

Auriacombe, 2009; Nielsen, Dietze, Lee, Dunlop, & Taylor, 2007; Thirion et al., 2002) og for 

opioidavhengige som ikke er i substitusjonsbehandling (Darke & Hall, 1995; Darke et al., 

1992). Estimater av skadelig bruk eller avhengighet av benzodiazepiner i disse gruppene 

varierer mellom 18 % og 50 % (Gelkopf et al., 1999; Miller & Gold, 1991; Perera, Tulley, & 

Jenner, 1987). Det er foreslått forskjellige årsaker til den høye forekomsten av bruk av 

benzodiazepiner blant pasienter i substitusjonsbehandling og opioidavhengige. En teori er at 

benzodiazepiner i høy grad brukes for å lindre stress og angstlidelser, som har en høyere 

forekomst hos personer med opioidavhengighet enn i øvrige deler av befolkningen (Lintzeris 

& Nielsen, 2010; Regier et al., 1990). 

Liknende tall er funnet fra en studie i Frankrike som så på foreskrivningen av buprenorfin til 

2078 opioidavhengige pasienter. Samlet sett fikk 43 % av pasientene også forskrevet 

benzodiazepiner. 61 % av pasientene hadde regelmessig oppfølging, en mindre andel (21 %) 

hadde mer sporadisk oppfølging og omtrent like mange (18 %) hadde det som ble beskrevet 

som «avvikende» substitusjonsbehandling (flere enn to som forskrev og en daglig dose med 

buprenorfin som var >20 mg). Forskrivningen av benzodiazepiner var mye høyere (71 %) i 

den gruppen som fikk avvikende vedlikeholdsbehandling (Thirion et al., 2002). 
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En oversiktsartikkel fra Australia viste at pasienter som bruker benzodiazepiner opplever mer 

narkotikarelaterte skader enn pasienter som ikke bruker benzodiazepiner (Lintzeris & Nielsen, 

2010). Forfatterne foreslo at blant personer med benzodiazepinavhengighet, vil avhengigheten 

selv drive fortsatt inntak og misbruk av medikamentet. Ved nedtrapping eller seponering av 

preparatet vil personen kunne oppleve økt angstfølelse og/eller søvnproblemer. Mange vil 

tolke dette som et bevis på at de trenger medikamentet av medisinske årsaker, i stedet for å 

identifisere plagene som de fysiske og psykiske abstinensene de faktisk er. Det virker å være 

liten forståelse blant brukerne for de potensielt skadelige effektene som kan assosieres med 

misbruk av benzodiazepiner (Lintzeris & Nielsen, 2010).  

Dette synet bekreftes ytterligere i en fransk studie som rapporterte at av de som misbrukte 

eller var avhengige av benzodiazepiner mente kun en tredjedel at det var problematisk bruk 

(Lavie et al., 2009). Dette kan være på grunn av den store utbredelsen og tilgjengeligheten til 

benzodiazepiner fordi det er et lovlig legemiddel. Det kan nok oppleves mer sosialt akseptert 

å bruke det i samfunnet, siden det foreskrives av lege og det dermed blir mer «ufarlig» 

sammenlignet med ulovlige rusmidler (Lintzeris & Nielsen, 2010).  

Kort oppsummert viser forskning gjennomgående at pasienter som får 

substitusjonsbehandling med metadon og som samtidig bruker benzodiazepiner har dårligere 

psykisk helse (inkludert depresjon og angstlidelser), oftere er blandingsmisbrukere, har 

dårligere psykososial fungering (inkludert arbeidsløshet og kriminell aktivitet), tar større 

risiko ved injisering i forhold til å bli smittet av blodsmittesykdommer, har en lengre 

overdosehistorie og får oftere en høyere dose metadon enn pasienter som ikke bruker 

benzodiazepiner (Barnas et al., 1992; Brands et al., 2008; Darke et al., 1992; Gelkopf et al., 

1999; Rooney, Kelly, Bamford, Sloan, & O’connor, 1999; Stitzer et al., 1981). De samme 

funnene har blitt rapportert blant pasienter i substitusjonsbehandling med buprenorfin (Lavie 

et al., 2009).  

2.5.2 Bruk av benzodiazepiner i behandling av angstlidelser 

De første benzodiazepinene ble tilgjengelige i Norge i 1960, bruken ble raskt utbredt da de 

først ble ansett for å være relativt ufarlige med lite bivirkninger. De første 30 årene var derfor 

foreskrivningen av disse preparatene mer liberal enn i dag (Skretting et al., 2016). Behandling 

med benzodiazepiner har vist seg å være effektiv ved flere angstlidelser, blant annet 

generalisert angstlidelse (Mitte et al., 2005), men behandlingen bør være kortvarig og 
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vurderes nøye på grunn av bivirkninger og risikoen for avhengighet (Norsk 

legemiddelhåndbok, 2013). I følge den britiske foreningen for psykofarmakologi (BAP) bør 

bruk av benzodiazepiner være reservert for pasienter som ikke har respondert tilstrekkelig på 

minst to andre behandlingsmetoder, som for eksempel bruk av selektive 

serotoninreopptakshemmere (SSRI) og psykologisk behandling (Baldwin et al., 2005).  

For bruk av benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer er derimot 

anbefalingene annerledes. En norsk kunnskapsoppsummering fra 2007 fant ingen studier som 

undersøkte fordeler ved å bruke benzodiazepiner hos personer med rusmiddelproblemer. 

Oppsummeringen viste tvert om at benzodiazepiner gir negative effekter hos denne gruppen 

av pasienter (Nilsen et al., 2007).  

2.5.3 Bruk av benzodiazepiner i LAR i Norge 

Norske studier på bruk av benzodiazepiner hos LAR-pasienter har sprikende funn. 

Selvrapportert bruk av benzodiazepiner hos 75 LAR-pasienter var på henholdsvis 52 % og 65 

%, 1 og 2 år etter start i de første metadontiltakene i Oslo (Ravndal & Lauritzen, 2004). En 

randomisert kontrollert studie fant at en tredjedel av urinprøvene var positive på 

benzodiazepiner i løpet av en 6-måneders observasjonsperiode (Kristensen et al., 2005).  En 

tredje norsk studie så på forskrivning av benzodiazepiner i 2004 og 2005 til pasienter som 

mottok metadon eller buprenorfin. Resultatene viste at 40 % av pasientene fikk forskrevet 

minst en resept på et medikament i denne gruppen. Kvinnelige pasienter og pasienter som 

fikk substitusjonsbehandling med metadon (metadon 45 %, buprenorfin 32 %, p-verdi 

<0.001) fikk oftere forskrevet benzodiazepiner. Dosene som ble skrevet ut var høye. 

Resultatene fra denne undersøkelsen viste at forskrivningen av benzodiazepiner var høy i 

forhold til anbefalingene og at det stort sett var fastleger som hadde skrevet ut 

benzodiazepiner til pasientene, og ikke leger tilknyttet LAR. Sett i lys av de negative 

konsekvensene samtidig bruk av benzodiazepiner og opioider har, ble det anbefalt at norske 

leger burde gjennomgå sin praksis i forskrivningen av benzodiazepiner til denne gruppen 

pasienter (Bramness & Kornør, 2007). 

Tall fra LAR i perioden 2002-2011 viste at mer enn en tredjedel av pasientene hadde brukt 

benzodiazepiner i løpet av de siste 4 ukene, denne andelen forholdt seg noenlunde uendret i 

perioden (steg fra 35,0 % til 40,7 % i perioden) (Riksheim et al., 2014). 
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De nye nasjonale retningslinjene for legemiddelassistert rehabilitering som kom i 2010 

anbefaler ikke samtidig bruk av metadon/buprenorfin og benzodiazepiner (Helsedirektoratet, 

2010).  

2.5.4 Interaksjon mellom substitusjonspreparater og 

benzodiazepiner 

En stor bekymring angående bruk av benzodiazepiner hos opioidavhengige er den potensielle 

medvirkningen til opioidrelaterte dødsfall. Ved samtidig bruk av substitusjonspreparater og 

benzodiazepiner kan man se en forsterkning av den respirasjonsdempende virkningen disse 

stoffene har på sentralnervesystemet.  Studier gjort av metadonrelaterte dødsfall viser stor 

variasjon (fra 20 % til 80 %) i hvor ofte samtidig bruk av benzodiazepiner var involvert 

(Morgan, Griffiths, & Hickman, 2006; Williamson, Foreman, White, & Anderson, 1997; 

Zador & Sunjic, 2000). De store variasjonene kan reflektere måten metadon blir inntatt på. 

Økt overvåket inntak av metadon i Storbritannia resulterte i en nedgang i antall dødsfall 

sammenlignet med dødsfall hvor overvåket inntak av metadon var mindre vanlig (Morgan et 

al., 2006). Samtidig, høye nivåer av benzodiazepiner er også identifisert i rundt 80 % av 

buprenorfinrelaterte dødsfall i to studier i Frankrike og Singapore. Spesielt har injisering av 

buprenorfin og/eller benzodiazepiner vist seg å forhøye risikoen for overdose (Kintz, 2001; 

Lai, Yao, & Lo, 2006; Reynaud, Petit, Potard, & Courty, 1998).  

Stitzer med medarbeidere (1981) undersøkte bruksmønster, dose, hyppighet av bruk og motiv 

for bruk av benzodiazepiner i en gruppe av pasienter i substitusjonsbehandling med metadon. 

Rundt to tredjedeler av pasientene hadde samtidig bruk av benzodiazepiner. Studien viste 

også at majoriteten inntok hele den daglige dosen av benzodiazepiner nært opptil inntaket av 

metadon, og 72 % av utvalget oppga at dette ble gjort for å forsterke effekten av metadon. 

Resultatene indikerer at bruken av benzodiazepiner i dette utvalget kan karakteriseres mer 

som misbruk enn selvmedisinering (Stitzer et al., 1981). 

En oversiktsartikkel fra 2012 fant at utbredelsen av samtidig misbruk av opioider og 

benzodiazepiner er svært utbredt, men årsaken til dette samtidige misbruket er mere uklart. 

Muligheten er til stede for at de opioidavhengige bruker benzodiazepiner som 

selvmedisinering for angst, mani eller søvnproblemer, men dataene som er undersøkt foreslår 

at bruken av benzodiazepiner primært er for rusopplevelsen sin skyld. For eksempel, fant man 

at personer som brukte både opioider og benzodiazepiner rapporterte om at de brukte 
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benzodiazepiner for å forsterke opioideffekten og bli «høy», i tillegg brukte de doser som var 

høyere enn anbefalt for terapeutisk bruk. Forekomsten av samtidig bruk av opioider og 

benzodiazepiner er betydelig, det samme er de negative konsekvensene for den generelle 

helsen, overdosefaren og behandlingsutfall. Det anbefales derfor at leger burde anerkjenne 

dette problemet, og som en konsekvens av dette bli mer oppmerksom overfor potensielt 

misbruk, og utøve større forsiktighet i forskrivning av disse vanedannende legemidlene 

(Jones, Mogali, & Comer, 2012). 
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3 Materiale og metode 

3.1 Studiedesign og utvalg 

Dette er en kvantitativ studie med et longitudinelt, observasjonelt design som inkluderer data 

for 1237 pasienter/3808 spørreskjema som var i LAR behandling i region Øst i 2005 frem til 

2010. Region øst består av flere behandlingssentre i fylkene; Akershus, Hedmark, Oppland, 

Oslo og Østfold. Utvalget av pasienter er de som i 2005 fikk utfylt et statusrapportskjema av 

sin behandlingskontakt. 

Et longitudinelt eller langsgående tidsdesign innebærer å følge en gruppe personer over tid, 

gjerne over mange år hvor hensikten er å studere endring og stabilitet, eller følge en prosess 

over tid (Ringdal, 2013). Kohortstudier er en type longitudinell studie hvor man følger en 

gruppe personer over en tidsperiode (Ramakrishna, 2016).  

Studier klassifiseres som observasjonelle eller eksperimentelle. I en observasjonell studie, 

studerer og registrerer man forskjellige faktorer ved å observere populasjonen eller utvalget. 

Forskeren griper ikke inn i prosessen; man observerer kun hva som skjer. I forskning vurderes 

ofte eksperimentelle design som å være bedre, da man kan kontrollere for flere faktorer i et 

slikt design. Det er derimot ikke alltid etisk eller praktisk gjennomførbart (Aalen, 2006). 

3.2 Datainnsamling og måleinstrumenter 

Statusrapporten som utgis av Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) baserer seg 

på en spørreundersøkelse som gjennomføres i løpet av oktober og november hvert år for alle 

pasienter i LAR. Undersøkelsen består av et spørreskjema med rundt 50 spørsmål (Gjersing, 

Waal, Røislien, Gossop, & Clausen, 2011). Spørreskjemaet ble utviklet i 2001 og er blitt 

brukt siden 2002. Denne årlige undersøkelsen har gitt verdifull kunnskap om utviklingen i 

LAR og brukes i oppfølgingen fra Sosial- og helsedirektoratet. Skjemaets validitet ble vurdert 

i 2004 og avdekket svakheter ved flere variabler, samt høy bruk av svaralternativet «ukjent». 

Spørsmål med lav reliabilitet (<0.60) ble derfor endret (Vånar, 2005). Dette førte til en 

gjennomgripende revisjon hvor variabler ble reformulert, sløyfet eller slått sammen (Waal, 

Clausen, Aamodt, & Lillevold, 2006). 
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Spørreskjemaet består av variabler som beskriver pasientens demografiske forhold og 

medikamentelle tilbud, kontakt med hjelpeapparatet, kontrolltiltak/urinprøver, stoff- og 

alkoholbruk siste 4 uker og det siste året, samt kriminell aktivitet. Spørsmålene ble i 

utgangspunktet utviklet på bakgrunn av at det var det minimum av informasjon som den 

ansvarlige behandlingskontakten burde ha om pasienten. Behandlingskontakten som fyller ut 

spørreskjemaet kan være en konsulent ved et sosialkontor eller ved et LAR-tiltak. I noen 

tilfeller kan det også være behandlende lege, særlig om pasienten har en stabil situasjon. Hvis 

mulig, bør spørreskjemaet bli utfylt i samarbeid med pasienten selv (Gjersing et al., 2011).  

I denne studien brukes et utvalg av spørsmålene i spørreskjemaet. Dette gjelder spørsmålene 

knyttet til sosiodemografiske forhold som yrkesstatus, boligforhold samt kjønn og alder. Det 

spørres også om aktuelt LAR-medikament. Bruk av benzodiazepiner måles på to forskjellige 

måter i statusrapporten. Et spørsmål er om pasienten får forskrevet benzodiazepiner. Det 

spørres også om pasienten har brukt benzodiazepiner i løpet av siste fire uker. Dette kan være 

påvist ved urinprøver, meddelt i samtaler eller kjent fra annet hold og inkluderer forskrevet 

bruk. Spørreskjemaet er vedlagt i oppgaven. 

Denne studien inkluderer pasienter som var i LAR i region Øst i 2005 frem til 2010. Region 

Øst består av flere behandlingssentre i fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og 

Østfold. Dataene som er benyttet i denne studien ble samlet inn av SERAF i 2012. 

3.3 Bearbeiding og analyse av datamaterialet 

De innsamlede dataene ble kodet og registrert i statistikkprogrammet «Statistical Package for 

the Social Sciences» (SPSS, versjon 22 for Windows). Ved hjelp av personnummer ble 

årskohortene koblet sammen for så å bli erstattet av et tilfeldig løpenummer og dermed 

anonymisert. Datamaterialet ble i stor grad kvalitetssikret før overlevering. Inkonsistente svar, 

ekstreme og feilaktige verdier ble fjernet eller satt til «missing».  

For å få mer oversiktlige resultater, samt at enkelte svarkategorier ble lite benyttet, var det 

hensiktsmessig å kode om (slå sammen) noen av verdiene til tre av variablene som ble brukt i 

studien. Det siste året av studien, 2010, hadde kombinasjonspreparatet buprenorfin/nalokson 

blitt tatt i bruk som LAR-medikament. Denne ble kodet om til buprenorfin da det gjaldt en 

liten andel i kun et år og fordi det ikke ble vurdert som relevant for resultatet om pasienten 

stod på buprenorfin eller buprenorfin/nalokson. 
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I variabelen yrkesstatus ble verdiene «heltidsjobb» og «deltidsjobb» slått sammen til en verdi. 

Det samme ble «under utdanning» og «deltidsjobb og under utdanning». Dette ble gjort på 

bakgrunn av at det viktigste var å skille de som var i jobb eller under utdanning fra de som var 

uten beskjeftigelse. Spørsmålet som omhandlet boligforhold hadde mange svaralternativ. Her 

ble verdiene «fengsel», «hos foreldre» og «hos andre» kodet om til og slått sammen med 

verdien «annet». 

3.3.1 Statistiske analyser 

Statistikkprogrammet SPSS ble også brukt i analysen av datamaterialet. Valg av variabler og 

statistiske prosedyrer ble gjort på bakgrunn av problemstillingen og hva som skulle 

undersøkes. Variablene som skulle testes hadde et nominalt eller kontinuerlig målenivå, det 

ble benyttet deskriptive analyseteknikker for å beskrive forekomst, fordeling og 

sentraltendenser. For å se på sammenhengen mellom dikotome variabler ble 

krysstabellanalyse brukt og signifikansnivået ble målt ved hjelp av Pearsons kji-kvadrattest. 

Signifikansnivået ble satt til 0.05. 

3.3.2 Metodiske utfordringer 

Svarprosenten for spørreskjemaet som ligger til grunn for denne studien, pasienter i Region 

Øst av LAR, er gjennomgående den laveste på landsbasis. I perioden 2005-2010 varierte den 

mellom 63 % og 73 % (Waal et al., 2006; Waal, Clausen, Aamodt, & Lillevold, 2007; Waal, 

Clausen, Håseth, & Lillevold, 2008; Waal, Clausen, Håseth, & Lillevold, 2009; Waal et al., 

2010; Waal, Clausen, Håseth, & Lillevold, 2011). I denne studien er alle pasienter som var i 

LAR Region Øst i perioden 2005-2010, bruttoutvalget. Men kun en viss varierende andel er 

det fylt ut spørreskjema for, nettoutvalget. Det er da viktig å vurdere om dette nettoutvalget er 

systematisk forskjellig fra bruttoutvalget (Ringdal, 2013). Ifølge Ringdal er problemene 

knyttet til dette minst hvis frafallet er tilfeldig, men hvis det er systematisk, svekkes utvalgets 

representativitet og dermed også studiens reliabilitet/validitet.  

En del av spørreskjemaene manglet svar, eventuelt var kategorien «ukjent» brukt. Dette kan 

også svekke utvalgets representativitet. En del av endringene vi ser over tid i studien kan ligge 

i andelen ukjent. Denne svakheten ved høy andel «ukjent» har også Vånar påpekt i sin studie 

av Statusrapportskjemaet fra 2005.  
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3.4 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet, eller pålitelighet, sier noe om studiens reproduserbarhet. Validitet, eller gyldighet, 

går på om man faktisk måler det man satte seg fore å måle. Disse to begrepene henger 

sammen ved at høy reliabilitet er en forutsetning for høy validitet av forskningsresultater 

(Ringdal, 2013). Det finnes flere ulike måter å vurdere reliabilitet på. En av de er basert på 

allmenn kildekritikk hvor man blant annet kan se på formuleringen av spørsmål, nøyaktighet i 

dataregistreringen og søking etter feil og retting av disse (Ringdal, 2013). En annen måte å 

vurdere reliabilitet på er interraterreliabilitet (IRR), et mål på samsvar mellom to eller flere 

personer som vurderer samme subjekt og som bruker den samme informasjonen (Vånar, 

2005). Spørreskjemaet til statusundersøkelsen ble i 2004/2005 testet i IRR. 

Statusrapportskjemaet i LAR ble i utgangspunktet utviklet som et alternativ til det mer kjente 

måleinstrumentet Addiction Severity Index (ASI) (Vånar, 2005). 

Datakvaliteten til spørreskjemaet som denne studien er basert på ble evaluert av Vånar i 2005 

og variablene ble målt i IRR. Den konkluderte med at utfyllerne oppnådde høy svarprosent og 

godt samsvar for de variablene som omhandler pasientens demografiske og medikamentelle 

situasjon. Dataene fra disse spørsmålene kan trygt brukes til forskning for å gjøre 

sammenlikninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt samt for å gjennomføre longitudinelle 

studier av pasienter i LAR. Derimot viste utfyllerne begrenset kunnskap knyttet til pasientens 

sosiale nettverk, rehabiliteringstilbud, helse, stoff og alkoholbruk. Variablene knyttet til disse 

opplysningene leverte ikke tilfredsstillende krav til datakvalitet, dette ga seg uttrykk i hyppig 

bruk av «ukjent», og trakk dermed utvalgsstørrelsen betraktelig ned (Vånar, 2005). Det ble 

anbefalt flere tiltak fra forfatteren av denne studien basert på funnene som ble gjort. Blant 

annet at ble det anbefalt at utfyllingen av spørreskjemaet skjer sammen med pasienten fordi 

det kan være en utfordring å oppnå tilstrekkelig informasjon når ikke primærdatakilden 

(pasienten) er tilstede. Et annet problem som ble avdekket i studien var at mye relevant 

pasientinformasjon bare eksisterte i hovedkontaktens hode, noe som svekket datagrunnlaget 

vesentlig. Det ble derfor anbefalt at all relevant pasientinformasjon føres systematisk i journal 

(Vånar, 2005). 

Systematiske målefeil eller «bias» som det heter på engelsk skaper validitetsproblemer. Sosial 

ønskelighet kan være en generell kilde til målefeil. Det betyr at en del respondenter ved 

spørsmål, vil vri svaret i retning av hva de oppfatter som sosialt ønskelig. Dette kan være 
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tilfelle i spørsmål som oppfattes som sensitive som for eksempel knyttet til kriminell atferd, 

eller som i denne studiens tilfelle, spørsmål knyttet til rusmiddelbruk (Ringdal, 2013). 

Spørsmålene/variablene som ble brukt i denne studien oppnådde varierende grad av IRR. 

Yrkesstatus og LAR-medikament scoret veldig bra (κ 1.00) og tilfredsstilte kravene til god 

datakvalitet (som ble definert i undersøkelsen). Foreskrevet benzodiazepiner (κ 0.83) (95 % 

samsvar per variabel). Benzodiazepiner rapportert κ 0.63 (82 % samsvar per variabel). 

Benzodiazepiner, positive urinprøver κ 0.71 (88 % samsvar per variabel). Variabelen 

«boligforhold» lot det seg ikke regne ut IRR (Cohens kappa (κ)) for, men det prosentvise 

samsvaret mellom utfyllerne var 75 % (Vånar, 2005). 

3.5 Etiske betraktninger 

Forespørsel ble sendt til de regionale LAR-sentrene om å få utlevert personidentifiserbare 

data etter godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK). Datamaterialet brukt i denne studien 

ble opprinnelig innhentet i forskningsprosjektet «En longitudinell flernivåanalyse av 

Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR)». Hver pasients spørreskjema fra den årlige 

statusundersøkelsen lagres sammen med pasientjournalen.  

Dataene innsamlet i denne studien er ikke basert på individuelt skriftlig samtykke, som man 

har bedt om fritak fra å innhente. Fritaket ble godkjent av REK. Søknaden om fritak ble basert 

på denne pasientgruppens instabilitet hva gjelder tilgjengelighet og bosituasjon, men også 

deres risikofylte atferdsmønstre. Man antok at ved å kun inkludere pasienter som ga skriftlig 

samtykke, ville man ha introdusert en seleksjonsbias i materialet, ved at kun de mest 

velfungerende med antatt best effekt av behandlingen ville blitt inkludert. Fritaket gjald 

opplysninger som allerede var samlet inn og det skulle ikke innhentes nye opplysninger.  

Rusmiddelavhengige er en gruppe som ofte blir diskriminert og oversett, men som fortjener å 

bli tatt på alvor, også i forskning. Studien vurderes til å ha svært høy nytte/risiko-verdi; 

pasientene vil ikke bli utsatt for noen ekstra belastning, data vil bli behandlet med stor 

omtanke for personvern og ingen pasienter ville være identifiserbare for andre enn IT-

ansvarlig. Identifiserbare data var kun tilgjengelig for IT-ansvarlig i en svært begrenset 

periode. IT-ansvarlig gjennomførte en «vask» av data for å kontrollere for pasienter som 

hadde flyttet mellom ulike LAR-sentre, for så å anonymisere dataene. IT-ansvarlig bidro etter 

anonymiseringen ikke ytterligere i prosjektet. 
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Analysen av statusrapportdataene skjedde etter en anonymisering og LAR-pasienter vil ikke 

kunne bli identifisert i publiserte resultater. Man kan i dette tilfellet altså få ny kunnskap om 

en utsatt gruppe uten å belaste disse ekstra. 
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4 Resultater 

4.1 Sosiodemografiske kjennetegn 

Tabell 1: Sosiodemografiske kjennetegn ved pasientgruppen stratifisert på år 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Antall pasienter 1237 854 616 445 360 296 3808 

Svarprosent Region Øst 73.1 69.1 68.8 62.6 65.9 66.8 67.7 

Andel av kohorten (%)  69.0 49.8 36.0 29.1 23.9  

Kjønn, % (n)        

Kvinne 32.7 (405) 32.4 (277) 30.5 (188) 29.2 (130) 28.6 (103) 27.0 (80) 31.1 (1183) 

Mann 67.3 (832) 67.6 (577) 69.5 (428) 70.8 (315) 71.4 (257) 73.0 (216) 68.9 (2625) 

Gjennomsnittsalder 

(SD) 
40.9 (7.1) 41.8 (7.1) 42.8 (7.0) 43.9 (7.1) 44.9 (6.9) 46.0 (6.9) 42.5 (7.2) 

LAR-medikament, % 

(n) 
       

Metadon 82.7 (1023) 80.2 (685) 79.2 (488) 80.9 (360) 78.9 (284) 79.4 (235) 80.8 (3075) 

Buprenorfin 16.2 (201) 18.3 (156) 19.2 (118) 18.2 (81) 19.7 (71) 18.6 (55) 17.9 (682) 

Ukjent 1.1 (13) 1.5 (13) 1.6 (10) 0.9 (4) 1.4 (5) 2.0 (6) 1.3 (51) 

Yrkesstatus, % (n)        

Uten beskjeftigelse 79.1 (979) 78.2 (668) 79.7 (491) 80.2 (357) 81.9 (295) 85.5 (253) 79.9 (3043) 

Heltid/deltidsjobb 10.8 (134) 13.9 (119) 15.3 (94) 14.6 (65) 13.9 (50) 10.1 (30) 12.9 (492) 

Utdanning/deltidsjobb 6.0 (74) 4.2 (36) 3.2 (20) 2.9 (13) 1.9 (7) 2.0 (6) 4.1 (156) 

Ukjent 4.0 (50) 3.6 (31) 1.8 (11) 2.2 (10) 2.2 (8) 2.4 (7) 3.1 (117) 

Boligforhold, % (n)        

Ingen bolig 1.1 (13) 2.1 (18) 1.0 (6) 1.3 (6) 1.9 (7) 3.4 (10) 1.6 (60) 

Hospits/hybelhus/hotell 4.9 (61) 4.4 (38) 4.2 (26) 2.2 (10) 3.3 (12) 3.7 (11) 4.1 (158) 

Institusjon 8.9 (110) 6.9 (59) 7.1 (44) 6.7 (30) 4.2 (15) 6.1 (18) 7.2 (276) 

Egen bolig 74.1 (916) 75.6 (646) 77.3 (476) 77.5 (345) 81.9 (295) 79.4 (235) 76.5 (2913) 

Annet 10.6 (131) 9.4 (80) 9.6 (59) 10.3 (46) 7.5 (27) 6.8 (20) 9.5 (363) 

Ukjent 0.5 (6) 1.5 (13) 0.8 (5) 1.8 (8) 1.1 (4) 0.7 (2) 1.0 (38) 

 

Totalt ble det samlet inn 3808 spørreskjemaer blant de 1237 pasientene i kohorten. Av det 

totale antallet inkludert ved studiens start var det kun 296 som fikk utfylt 

statusrapportskjemaet alle etterfølgende år. Andelen kvinner gikk ned fra 32.7 % til 27 % i 

observasjonsperioden. Samtidig økte gjennomsnittsalderen. 

Metadon var det klart hyppigst brukte LAR-medikamentet i kohorten; rundt 4 av 5 fikk 

foreskrevet metadon som LAR-medikament, mens 1 av 5 fikk foreskrevet buprenorfin. Denne 

andelen holdt seg relativt uendret gjennom observasjonsperioden. Rundt 80 % av kohorten 
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var ved studiestart uten beskjeftigelse og denne andelen holdt seg relativt stabil de fem første 

årene av studien før den steg til 85.5 % i 2010. Andelen pasienter i heltid- eller deltidsjobb 

steg de tre første årene før den falt betraktelig til 2010. Det var ingen store endringer i 

bosituasjonen til pasientene i kohorten.  

4.2 Benzodiazepiner 

4.2.1 Utvikling i bruk av benzodiazepiner 

Tabell 2: Utviklingen i bruk av benzodiazepiner stratifisert på år 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Foreskrives BZD        

Ja, % (n) 25.5(315) 25.3 (216) 27.1 (167) 31.5 (140) 38.3 (138) 40.2 (119) 28.8 (1095) 

Nei, % (n) 68.6 (849) 67.6 (577) 67.4 (415) 62.9 (280) 56.9 (205) 55.1 (163) 65.4 (2489) 

Ukjent, % (n) 5.9 (73) 7.1 (61) 5.5 (34) 5.6 (25) 4.7 (17) 4.7 (14) 5.9 (224) 

Bruk av BZD siste 4 uker        

Ja, % (n) 36.8 (455) 47.7 (407) 48.2 (297) 49.0 (218) 51.7 (186) 46.6 (138) 44.7 (1701) 

Nei, % (n) 46.9 (580) 36.1 (308) 37.0 (228) 33.9 (151) 37.8 (136) 35.5 (105) 39.6 (1508) 

Ukjent, % (n) 16.3 (202) 16.3 (139) 14.8 (91) 17.1 (76) 10.6 (38) 17.9 (53) 15.7 (599) 

 

I 2005 fikk en fjerdedel av pasientene forskrevet benzodiazepiner, og denne andelen steg fra 

år til år. Bruk av benzodiazepiner siste 4 uker steg betraktelig fra 2005-2006. Frem mot 2010 

var andelen stabilt økende før den falt i 2010.Deretter steg denne andelen noe fra år til år før 

den gikk ned det siste året til 46.6 %. Det er gjennomgående en høy andel av «ukjent» for 

variabelen «Bruk av bzd siste 4 uker». 

Tabell 3: LAR-medikament sammenlignet med foreskrevet bruk av 

benzodiazepiner stratifisert på år 

Foreskrives BZD 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

LAR-medikament Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) 

Metadon 27.0 (261) 26.6 (170) 29.9 (140) 35.3 (120) 42.4 (115) 46.1 (105) 31.3 (911) 

Buprenorfin 27.5 (53) 30.1 (46) 24.1 (27) 25.3 (20) 31.4 (22) 26.4 (14) 27.6 (182) 

p-verdi 0.887 0.388 0.223 0.090 0.094 0.009 0.063 

 

Det var ingen signifikant forskjell i andelen pasienter som fikk forskrevet benzodiazepiner 

blant de som fikk metadon eller buprenorfin som substitusjonsmedikament mellom i 2005-
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2009. I 2010 var andelen signifikant forskjellig (p-verdi = 0.009) i retningen av at pasienter 

som fikk forskrevet benzodiazepiner hyppigere sto på metadon som substitusjonsmedikament. 

Blant pasientene som hadde buprenorfin som substitusjonsmedikament var det en mindre 

variasjon i andelen som fikk forskrevet benzodiazepiner. For pasientene som sto på metadon, 

økte andelen som fikk forskrevet benzodiazepiner betydelig fra 2005 til 2010. 

Tabell 4: LAR-medikament sammenlignet med bruk av benzodiazepiner siste 4 

uker stratifisert på år 

Har pasienten hatt bruk av bzd siste 4 uker 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

LAR-medikament Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) Ja, % (n) 

Metadon 45.2 (387) 59.5 (340) 59.7 (250) 64.2 (188) 62.4 (159) 63.0 (121) 55.9 (1445) 

Buprenorfin 37.5 (66) 46.5 (67) 44.8 (47) 40.0 (30) 40.0 (26) 32.0 (16) 41.0 (252) 

p-verdi 0.062 0.005 0.006 0.000 0.001 0.000 0.000 

 

For alle år med unntak av 2005 var det en signifikant forskjell i andelen pasienter som hadde 

brukt benzodiazepiner siste 4 uker blant de som fikk metadon eller buprenorfin som 

substitusjonsmedikament, i retningen av at pasienter som hadde brukt benzodiazepiner 

hyppigere sto på metadon som substitusjonsmedikament.   
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5 Diskusjon 

Hensikten med denne studien var å se på forekomsten og utviklingen i bruk av 

benzodiazepiner samt rehabiliteringsfaktorer for pasienter som forble i LAR i perioden 2005-

2010. Man ønsket også å undersøke om det var en sammenheng mellom substitusjonspreparat 

og bruk siste 4 uker/foreskrevet bruk av benzodiazepiner. 

I denne studien fant vi at en større andel av pasientene som forble i LAR-behandling i 

studieperioden fikk forskrevet benzodiazepiner. Andelen pasienter med bruk av 

benzodiazepiner siste 4 uker varierte noe i perioden, men var gjennomgående høy. Videre fant 

man at pasientenes livssituasjon i forhold til yrkesmessig rehabilitering og boligforhold i løpet 

av perioden var tilnærmet uendret. 

Andelen pasienter som fikk forskrevet metadon og buprenorfin som substitusjonspreparat var 

stabil i perioden med henholdsvis cirka 80 % og 20 %. Blant pasientene som fikk forskrevet 

metadon økte både bruk og forskrevet bruk av benzodiazepiner. Den samme økningen ble 

ikke observert blant de pasientene som fikk forskrevet buprenorfin. 

5.1 Sammenligning med andre studier 

5.1.1 Demografiske og sosiale kjennetegn 

I følge statusrapporten fra 2005 er inntrykket at hele Region Øst har lav andel (16.4 %) som 

får buprenorfin uten at det er noen medisinske grunner til det. Oslo har den laveste andelen av 

pasienter som mottar buprenorfin på landsbasis, noe som er påfallende med tanke på at 

tiltaket har en praksis hvor buprenorfin anbefales som førstevalg (Waal et al., 2006). I løpet 

av denne studieperioden skjedde et «skifte» i valg av substitusjonspreparat i LAR i Norge. 

Forskrivningen av metadon i LAR på nasjonalt nivå gikk ned fra 69 % i 2005 til 53 % i 2010. 

Bruken av buprenorfin gikk opp fra 31 % i 2005 til 47 % i 2010 (Riksheim et al., 2014).  

Dette skiftet reflekteres ikke i denne studien, hvor andelen på de respektive 

substitusjonspreparatene holdt seg relativt uendret gjennom observasjonsperioden. Disse 

resultatene kan antyde at det var en høyere retensjon i behandling av de som stod på metadon 

sammenlignet med de som fikk foreskrevet buprenorfin. Dette funnet er i tråd med tidligere 

forskning i Norge. En studie fra 2005 som sammenlignet 50 pasienter randomisert til å motta 
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metadon eller buprenorfin fant også at retensjonen blant pasientene som mottok metadon var 

signifikant høyere enn hos pasientene som fikk buprenorfin (Kristensen et al., 2005). 

En annen mulighet kan være at det er like høy retensjon på de to preparatene, men at ingen 

skifter medikament i løpet av perioden. Nå kan man ikke direkte sammenligne disse tallene da 

denne kohorten følger de samme pasientene over tid. Altså, om trenden i LAR er at «nye» 

pasienter får tilbud om buprenorfin, vil ikke dette gjenspeile seg i denne kohorten såfremt de 

ikke bytter legemiddel i løpet av perioden, da de uten opphold har vært i behandling hele 

tiden. 

Når det gjelder rehabiliteringsfaktorer, i denne studien vurdert gjennom yrkesstatus og 

boligforhold, var det samlet sett lite/ingen endring i andelen som har heltid eller deltidsjobb i 

studieperioden. Rundt 80 % av kohorten var ved studiestart uten beskjeftigelse og denne 

andelen holdt seg relativt stabil de fem første årene av studien før den steg noe i 2010. I de 

første studiene med substitusjonsbehandling, den gangen kun med metadon som 

substitusjonspreparat, førte behandlingen til at en svært stor andel ble rehabilitert og 

«normalfungerende medlemmer av samfunnet» (Dole et al., 1968). Overført til min studie 

skulle dette tilsi at flere stod i jobb og kom i jobb, noe som ikke er tilfellet. Dette kan skyldes 

at pasientene i disse tidlige studiene i tillegg til substitusjonsbehandling med metadon alltid 

ble kombinert med utstrakt psykiatrisk behandling, i tillegg til helhetlig medisinsk pleie og 

omsorg fra leger, sykepleiere og sosialarbeidere (Dole & Nyswander, 1965). Den omfattende 

behandlingen de mottok og de ressursene som ble brukt på disse pasientene kan nok ikke 

sammenlignes med hva den gjengse LAR-pasienten mottok av behandling i min studie.  

Høy andel i selvstendig boform (opp mot 80%), eiet eller leiet, har vært en styrke ved LAR i 

Norge helt siden ordningen ble etablert (Waal et al., 2006). Dette reflekteres også i mine funn 

hvilket ikke er overraskende da man skal kunne anta at behandling i LAR vil gi en mer stabil 

livssituasjon enn et liv i aktiv rus. Mer overraskende er det at andelen som oppgir ikke å ha 

bolig stiger. Det gjelder ikke mange personer (n=10 i 2010), men det er uansett ikke en 

ønskelig tendens.  

Man forventet å observere en stabiliserende effekt av LAR på pasientenes livssituasjon i 

forhold til yrkesmessig rehabilitering og boligforhold i løpet av perioden, slik som 

intensjonen med behandlingen beskrives i retningslinjen som gjaldt i studieperioden (Sosial- 
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og helsedepartementet, 2000). Vi observerte derimot ingen slik endring til det bedre i grad av 

sysselsetting og boligforhold. 

Andelen kvinner i kohortens første år i Region Øst var på 32.7 %, landsgjennomsnittet var på 

30 %. Dette sammenfaller med at Region Øst vanligvis ligger høyere enn landsgjennomsnittet 

(Waal et al., 2006).  

5.1.2 Forekomst og utvikling i bruk av benzodiazepiner 

Studien viser en betydelig forekomst av både bruk og foreskrevet bruk av benzodiazepiner i 

løpet av observasjonsperioden. Dette stemmer godt overens med andre studier gjort av 

pasienter i substitusjonsbehandling med opioider (Bramness & Kornør, 2007; Gelkopf et al., 

1999; Miller & Gold, 1991). Det var en betydelig økning i bruk av benzodiazepiner i løpet av 

oppfølgingstiden.  

Forskningen på utviklingen i bruk av benzodiazepiner i substitusjonsbehandling over tid er 

sparsom og resultatene sprikende. En tysk studie (Specka, Bonnet, Heilmann, Schifano, & 

Scherbaum, 2011) som omhandlet 345 pasienter fant at selv om substitusjonsbehandlingen 

med metadon var effektiv i å redusere ulovlig bruk av opioider, var en reduksjon i bruk av 

benzodiazepiner forbeholdt de som ble i behandlingen over en lengre periode (2 år). Ved 

gjentatte positive urinprøver på benzodiazepiner fikk pasientene tilbud om avrusning fra disse 

preparatene (kun 9 % av disse ble «fri» fra benzodiazepiner). I denne undersøkelsen var 

verken foreskrevet eller ikke-foreskrevet bruk av benzodiazepiner forenlig med 

behandlingsmålene og fortsatt regelmessig bruk førte til utskrivning. For de som ble i 

behandling gikk bruken av benzodiazepiner ned (Specka et al., 2011). Man kan jo da spørre 

seg om denne strenge praksisen for utskrivning gikk utover studiens validitet. Den andelen 

som forble i behandling og sluttet å bruke benzodiazepiner var muligens ikke representativ for 

utvalget, med tanke på at de som ikke greide å kutte ut bruken av benzodiazepiner ble skrevet 

ut. 

I en tverrsnittstudie fra USA (Chen et al., 2011) som inkluderte 194 pasienter i et 

substitusjonsbehandlingsprogram med metadon anga nær halvparten erfaring med foreskrevet 

eller ikke-foreskrevet bruk av benzodiazepiner. Retningslinjene i programmet tilsa at bruk av 

benzodiazepiner ikke var tillatt, liknende praksis som i LAR. Over halvparten av de som 

oppga erfaring med bruk av benzodiazepiner begynte ikke å bruke dette før de begynte i 
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behandlingsprogrammet. Av de som brukte eller hadde brukt benzodiazepiner før oppstart i 

behandling rapporterte 61 % at bruken av benzodiazepiner enten hadde økt eller at de hadde 

hatt tilbakefall til bruk etter inntak i programmet (Chen et al., 2011).  

Gossop med medarbeidere sin tidligere omtalte store kohortstudie over 4/5 år fant entydig en 

signifikant nedgang i ikke-foreskrevet bruk av benzodiazepiner hos pasienter i 

substitusjonsbehandling med metadon (2003). 

En norsk studie (Ravndal & Lauritzen, 2004) som undersøkte 75 opioidavhengige ved de 

første metadontiltakene i Oslo fant at bruken av benzodiazepiner gikk noe ned fra 

inntakstidspunktet til første oppfølging (fra 64 % til 52 %), men ved annen oppfølging etter to 

år var bruken i løpet av siste måned igjen som ved inntak (Ravndal & Lauritzen, 2004). 

En annen mulig forklaring for økningen man ser i bruk av benzodiazepiner i kohorten er at 

heroin «byttes» ut med et annet rusmiddel. En tysk retrospektiv studie (Backmund et al., 

2006) som inkluderte 1049 opioidavhengige personer som fikk substitusjonsbehandling med 

metadon, behandling med kodein eller som injiserte heroin (altså ulovlig rusbruk), fant at 44.4 

% brukte benzodiazepiner daglig. Videre viste analyser at pasienter som brukte metadon og 

kodein signifikant oftere oppga å bruke benzodiazepiner på daglig basis enn de som brukte 

heroin. Forfatterne av studien hadde en hypotese om at pasienter i substitusjonsbehandling 

med metadon eller kodein har høyere forekomst av samtidig bruk av benzodiazepiner enn 

pasienter som injiserer (ulovlig) heroin. De foreslår videre at en mulig klinisk forklaring kan 

være at substitusjonspreparater har en mindre «belønnende» eller «hedonisk» effekt 

sammenlignet med heroin (Backmund et al., 2006). Det er ingenting i det kjemiske innholdet i 

substitusjonspreparat som forandrer en persons personlighet, familieforhold eller 

jobbferdigheter. Årsaken til at en person ruset seg i utgangspunktet forsvinner altså ikke selv 

om man får substitusjonsbehandling for en avhengighet (i dette tilfellet opioider). Dette peker 

på viktigheten av andre tilnærminger til «problemet» enn et medikament.  

Resultatene fra en israelsk prospektiv studie (Gelkopf et al., 1999) som fulgte en gruppe 

pasienter i substitusjonsbehandling med metadon tegner et litt mer komplisert bilde. To 

tredjedeler av pasientene oppga regelmessig misbruk av benzodiazepiner i tiden før inntak til 

behandling. Nesten halvparten av pasientene som misbrukte benzodiazepiner ved 

behandlingsstart hadde stoppet etter et år i behandling. Dette ble foreslått som en konsekvens 

av den psykologiske og fysiologiske stabiliseringen som hadde skjedd i løpet av et år i 
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behandling, som igjen fører til et redusert behov for ulike psykoaktive substanser. På den 

andre siden, omtrent en fjerdedel av de pasientene som ved behandlingsstart ikke brukte 

benzodiazepiner, brukte det etter tolv måneder. Dette kan være en «smitteeffekt» fordi man 

har omgått andre pasienter som misbruker benzodiazepiner på klinikken. En annen mulig 

forklaring kan være at noen av pasientene brukte benzodiazepiner som selvmedisinering mot 

emosjonelt og psykologisk stress, som tidligere ble gjort ved hjelp av heroin. En tredjedel av 

pasientene hadde ingen endring i misbruk av benzodiazepiner i løpet av året, det kan altså se 

ut som substitusjonsbehandlingen ikke hadde noen effekt på deres benzodiazepinbruk. Denne 

studien viser at benzodiazepiner ikke er tatt av en enkelt grunn, men at det er mer sammensatt 

enn tidligere studier har vist. (Gelkopf et al., 1999). 

En liknende studie (Bleich, Gelkopf, Weizman, & Adelson, 2002) ble utført et par år senere 

på den samme klinikken for substitusjonsbehandling med metadon (196 pasienter), den ønsket 

også å undersøke om det var noe som karakteriserte de som misbrukte benzodiazepiner. Den 

kunne vise til liknende resultater som studien til Gelkopf med medarbeidere (1999). 

Misbruket av benzodiazepiner gikk signifikant ned i observasjonsperioden (55 % til 43 %), 

men flere pasienter begynte også å misbruke benzodiazepiner i løpet av perioden. I tillegg fant 

den at de som misbrukte benzodiazepiner oftere var blandingsmisbrukere, metadondosen var 

høyere, de startet å misbruke rusmidler tidligere (spesielt gjaldt dette heroin) og de hadde 

høyere selvrapportert psykopatologi og opplevd psykologisk stress (på en score), enn de som 

ikke misbrukte benzodiazepiner. Selv om studien ikke kunne svare på om misbruk av 

benzodiazepiner var årsaken eller resultatet av den selvrapporterte psykopatologien, så 

observerte de en sterk sammenheng mellom dem. De sier videre at det er veldig sannsynlig at 

det er en tendens til selv-medisinering for å takle emosjonelt og psykologisk stress, som i seg 

selv blir forverret av denne «selvmedisineringen» (Bleich et al., 2002). 

5.1.3 Sammenheng mellom substitusjonspreparat og bruk av 

benzodiazepiner 

De kliniske anbefalingene (Waal & Bramness, 2010) som gjaldt i studiens periode frarådet 

forskrivning av benzodiazepiner spesielt til LAR-pasienter. Bakgrunnen for disse 

anbefalingene fra Waal og Bramness var manglende dokumentert terapeutisk effekt i bruk hos 

personer med rusmiddelproblemer og fordi forskning har vist at bruk av benzodiazepiner 

forverrer avhengighetsproblemer og gir redusert psykomotorisk og kognitiv funksjon (2010). 
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Innen LAR utsettes behandlere for et betydelig press fra både pasienter og leger om å godta 

forskrivning av benzodiazepiner (Waal & Bramness, 2010). Dette presset behandlere utsettes 

for gjenspeiles i mine resultater da forekomsten i forskrivning av benzodiazepiner er betydelig 

for både de som får buprenorfin (27.5 %) og de som får metadon (27 %), med tanke på 

anbefalt praksis. Det siste året av studien var andelen signifikant forskjellig (p-verdi = 0.009) i 

retningen av at pasienter som fikk forskrevet benzodiazepiner hyppigere sto på metadon som 

substitusjonsmedikament. Disse funnene støttes av en norsk studie (Bramness & Kornør, 

2007) gjort på forskrivningen av benzodiazepiner til LAR-pasienter. Andelen som fikk 

foreskrevet minst en resept på et medikament i denne gruppen var på 45 % blant de som fikk 

metadon, sammenlignet med 32 % for de som sto på buprenorfin (p-verdi <0.001) (Bramness 

& Kornør, 2007).  

I følge mine resultater er det en sterk sammenheng (bortsett fra i studiens første år) mellom 

det å få forskrevet metadon som substitusjonspreparat i LAR og samtidig ha brukt 

benzodiazepiner siste 4 uker, denne sammenhengen ble sterkere for hvert år pasientene var i 

behandling. En studie (Chen et al., 2011) undersøkte om det var noen karakteristiske 

forskjeller mellom de som brukte sammenlignet med de som ikke brukte benzodiazepiner i et 

substitusjonsbehandlingsprogram med metadon. De fant at de som brukte benzodiazepiner 

skilte seg ut ved at de hadde større sannsynlighet for at de hadde fått forskrevet medikamenter 

for psykiske problemer, hadde angstproblematikk før de startet å misbruke opioider og hadde 

angst- og søvnproblemer før inntak til behandling. De skåret også gjennomgående høyere på 

tester relatert til angst, depresjon og stress (Chen et al., 2011). Funnene indikerte altså at 

brukerne av benzodiazepiner hadde dårligere psykisk helse, de samme funnene fant Darke 

med medarbeidere (1992), i tillegg fant de at disse pasientene hadde lavere grad av sosial 

funksjon og flere helseproblemer samt mer risikofylt atferd i forhold til injisering. Bleich med 

medarbeidere (1999) bekreftet også disse funnene i sin studie, i tillegg fant de at pasienter i 

deres metadonprogram som brukte benzodiazepiner hadde en tidligere rusmiddeldebut på 

heroin enn de pasientene som ikke brukte benzodiazepiner. Det kan altså virke som at 

pasienter som får foreskrevet metadon og bruker benzodiazepiner er en enda mer 

marginalisert undergruppe (jamfør min hypotese i innledning/tyngste opioidavhengige) med 

store og komplekse problemer sammenlignet med de som ikke bruker benzodiazepiner.  

Spørsmålet er om alle disse negative utfallene og faktorene reflekterer en premorbid tilstand 

hos pasienten eller om det er en årsakssammenheng mellom bruk av benzodiazepiner og 
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risiko for psykisk sykdom blant opioidavhengige. Dette reiser et nytt spørsmål; har 

rusmiddelavhengige med dårlig psykososial helse og visse risikosøkende karakteristikker 

større sannsynlighet for å bruke benzodiazepiner eller er dette resultatet av samtidig bruk av 

benzodiazepiner og opioider? (Lintzeris & Nielsen, 2010). Dette har ikke mitt datamateriale 

noe grunnlag for å svare på.  

5.2 Styrker og svakheter ved studien 

I denne oppgaven har man fulgt pasienter som forble i LAR-behandling i perioden 2005-

2010. Det å kunne følge pasienter over tid gir en innsikt i utviklingen over tid som man ikke 

får ved typiske spørreundersøkelser med gjentatte tverrsnitt. Kohorten inneholdt 1237 

pasienter hvorav rundt en fjerdedel (23.9 %) besvarte spørreskjemaet alle seks år. 

Responsraten i LAR Region Øst i 2005 var 73.1 %, til tross for at dette ikke er alle pasientene 

er andelen relativt høy gitt pasientpopulasjonen.  

Fordi ikke alle pasientene hvert år får utfylt statusrapportskjema kan vi ikke med sikkerhet si 

noe om retensjon i behandling ut i fra våre data. En pasient som ble inkludert i kohorten i 

2005, men ikke fikk utfylt skjema i 2006 av tilfeldige grunner, vil fortsatt kunne ha vært i 

behandling. På grunn av måten vår kohort er definert vil denne pasienten ikke være med i 

utvalget. 

Flere av spørsmålene i statusrapportskjemaet har vist seg å være gode, spesielt spørsmålene 

om LAR-medikament, boligforhold, yrkessituasjon og forskrivning av benzodiazepiner med 

lav andel missing. Variabelen «Bruk av benzodiazepiner siste 4 uker» hadde derimot en 

høyere andel missing. Generelt vil andelen missing kunne skjule reelle endringer, for 

eksempel gikk andelen missing kraftig opp i variabelen «Bruk av benzodiazepiner» siste 4 

uker fra 10.6 % i 2009 til 17.9 % i 2010. Samtidig gikk andelen som svarte bekreftende på 

«Bruk av benzodiazepiner siste 4 uker» ned, fra 51.7 % til 46.6 %. Det er da vanskelig å si 

noe om dette er en reell endring eller om de som ikke svarer er en selektert gruppe. For å 

begrense omfanget av denne oppgaven og på grunn av den lave kvaliteten på enkelte av 

spørsmålene, er kun et utvalg av variablene i statusrapporten undersøkt.   

Det er vanskelig å skille mellom forskrevet og illegal bruk av benzodiazepiner. I enkelte 

tilfeller vil en pasient som får forskrevet benzodiazepiner også overskride denne terapeutiske 

dosen ved hjelp av illegale benzodiazepiner. I noen studier skiller man mellom bruk og 
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misbruk, mens i andre studier skiller man mellom bruk og ikke-bruk. Skillelinjene mellom 

disse definisjonene er ofte uklare. I denne studien er dette også tilfellet. Dataene på forskrevet 

bruk er relativt gode, men det er vanskelig å vite hvor stor andel av pasientpopulasjonen som 

kun holder seg til forskrevet dose.  

Variabelen «Bruk av benzodiazepiner siste 4 uker» gir en indikasjon på andelen av pasientene 

som har noe bruk siste 4 uker. Man kan tenke seg at andelen som oppgir bruk minus andelen 

som får forskrevet kan være en indikasjon på hvor mange som misbruker benzodiazepiner. 

5.3 Avsluttende betraktninger 

Det kan virke som at de som er igjen av utvalget på slutten av kohorten er en meget selektert 

gruppe, de blir eldre, de har vært lenge i behandling og flesteparten står på metadon. En 

betydelig andel av pasientene bruker benzodiazepiner og/eller får forskrevet benzodiazepiner 

til tross for de negative konsekvensene dette innebærer. Resultatene fra denne studien er i tråd 

med endringen i fokus på målet med LAR-behandling. I oppstarten av LAR var det et stort 

fokus på at pasientene i større grad skulle oppnå fullstendig rusfrihet, og så fremt som mulig 

bli yrkesmessig og sosialt rehabilitert (Sosial- og helsedepartementet, 2000). I løpet av 

studieperioden ble tankegangen dreid mer mot skadereduksjon, og verdien av retensjon i 

behandling ble vektlagt i større grad. Pasienter som tidligere ville blitt skrevet ut på grunn av 

sitt misbruk av benzodiazepiner forble i behandling. En norsk studie (Clausen, Åsland, & 

Kristensen, 2014) undersøkte hvordan det gikk med pasienter som avbrøt LAR-behandlingen 

over en ti-års periode. Kun 1 av 10 levde et rusfritt stabilt liv. Majoriteten av de som ble fulgt 

opp, levde i perioder med ukontrollert rusmiddelbruk og høy risiko for død. En annen norsk 

studie (Clausen et al., 2008) bekreftet tidligere funn om redusert dødelighet for pasienter i 

substitusjonsbehandling med opioider, og man kunne også se at majoriteten av de dødsfallene 

som faktisk forekom i LAR ikke var overdoserelatert. På den andre siden var dødeligheten for 

de som droppet ut av behandling enda høyere enn for de som ventet på å få behandling 

(Clausen et al., 2008). Ut fra dette kan man påstå at det tross alt er bedre for pasienten å forbli 

i behandling, selv med fortsatt bruk av benzodiazepiner og de negative konsekvensene dette 

medfører. Flere andre studier har konkludert med det samme og foreslått at denne 

pasientgruppen med samtidig bruk av opioider og benzodiazepiner, i stedet for utskrivning er 

i behov av ekstra psykososial behandling og oppfølging (Bleich et al., 1999; Caplehorn, 

McNeil, & Kleinbaum, 1993). 
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En norsk prospektiv studie (Ravndal & Lauritzen, 2015) over en ti-års periode fant at LAR-

pasienter gjennomgående skåret høyt på angst- og depresjonstester, og at dette økte gjennom 

perioden. Bruken av benzodiazepiner hos de samme pasientene ble heller ikke redusert over 

tid. Forfatterne sier imidlertid videre at det er umulig å si ut fra deres studie om det var de 

opplevde angst- og depresjonssymptomene som forårsaket den høye og vedvarende bruken av 

benzodiazepiner eller om det eventuelt på sikt var bruken av benzodiazepiner som utløste de 

nervøse symptomene (Ravndal & Lauritzen, 2015).  

En naturlig videre utvikling i denne studien vil være å se på risikofaktorer knyttet til 

bruk/forskrevet bruk av benzodiazepiner. En slik regresjonsanalyse med longitudinelle data 

ble vurdert til å være utenfor rekkevidden for denne oppgaven. 
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6 Konklusjon 

Hensikten med denne studien var å se på forekomsten og utviklingen i bruk av 

benzodiazepiner samt rehabiliteringsfaktorer for pasienter som forble i LAR i perioden 2005-

2010. Jeg ønsket også å undersøke om det var en sammenheng mellom substitusjonspreparat 

og bruk siste 4 uker/forskrevet bruk av benzodiazepiner. 

Resultatene viste at en høy andel av pasientene i LAR bruker benzodiazepiner, til tross for at 

samtidig bruk med opioider er forbundet med en rekke negative konsekvenser og at de faglige 

retningslinjene fraråder dette. Studien viste også at andelen som bruker benzodiazepiner har 

vært økende i studieperioden, spesielt blant pasientene som mottok metadon som 

substitusjonsmedikament.  

På forhånd forventet jeg å observere en stabiliserende effekt av LAR på pasientenes 

livssituasjon i forhold til yrkesmessig rehabilitering og boligforhold i løpet av perioden, slik 

som intensjonen med behandlingen beskrives i retningslinjene. Det ble derimot ikke observert 

en slik endring til det bedre i grad av sysselsetting og boligforhold. 

Det virker å være en stor diskrepans mellom hva LAR ønsker å være og hva jeg ser i mine 

resultater. Intensjonen bak/formålet med LAR er meget god og forskningsmessig godt 

dokumentert, men det virker som om det er en avstand mellom teorien som ligger bak og 

utførelsen i praksis. Det ligger jo i navnet; Legemiddelassistert rehabilitering, at 

rehabiliteringen skal være hovedfokus og at legemiddelet skal assistere. Det kan dog virke 

som at for mye satses på effekten av legemiddelet og mindre ressurser settes inn i den øvrige 

rehabiliteringen. 

Mine resultater peker i retning av at ressursene i LAR bør settes inn på å behandle de 

underliggende årsakene til den primære ruslidelsen, i tillegg til den samtidige bruken av 

benzodiazepiner. 
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STATUSRAPPORT FOR LAR 2010   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfyller (den som fyller ut skjemaet) 

Initialer:      
Stilling:     _________________________________ 

Utfylt dato (ddmmåå):     

Pasient 

Fødselsdato og personnummer:   

Initialer:      

Kjønn (M/K):      M  K 

Alder:       
Kommune:     _________________________________ 
Helseforetak     _________________________________ 
Inntaksdato, inneværende LAR-opplegg,  

(ddmmåå):       
 
Hvis utskrevet i løpet av året,  

utskrivelsesdato (ddmmåå):    

 
Opplysningene kodes i hvert enkelt LAR-tiltak som del av journal.  Aggregerte 
anonymiserte opplysninger sendes SERAF, Senter for rus og 
avhengighetsforskning, UiO innen 15.1.11 
A. AKTUELL SITUASJON (ved utfyllingen, evt. ved utskrivelse) 
A0. Hvis utskrevet, hvorfor (kun ett kryss) 
 

 Ikke utskrevet         0  

Undersøkelsen er et viktig ledd i kvalitetssikringen av legemiddelassistert rehabilitering. Dette er en sentral 
oppgave for hvert enkelt LAR-tiltak. Tiltakene (sentrene) leder gjennomføringen i sitt område. Der hvor 
sosialsentrene har den primære oppfølgingen, bør disse fylle ut skjemaene. Der hvor leger, psykiatriske 
institusjoner eller rusmiddeltiltak har den direkte oppfølging, utfyller disse skjemaene.  

Hvem fyller ut?   Pasientens hovedkontakt (den som kjenner pasienten best) i samarbeid med andre 
behandlere, gjerne i forbindelse med ansvarsgruppemøte. Drøfting med pasienten skal særlig etterstrebes.  

Tidspunkt: 15. oktober - 15. desember 2010.  

Målgruppe: Alle LAR- pasienter som har vært i behandling i løpet av inneværende kalenderår.  
Om en pasient slutter i behandlingen, fylles skjemaet ut i forhold til tilstanden ved utskrivning. 
Pasienten skal informeres om skjemaet, men det forutsettes at hovedkontakten har eller skaffer seg 
nødvendig informasjon, også uten spesiell kontakt med pasienten. 

Skjemaet er delt inn i tre seksjoner: 
Seksjon A. AKTUELL SITUASJON rapporteres opplysninger gjeldende for den dato skjemaet fylles ut.  
Seksjon B. SISTE FIRE UKER gjelder opplysninger fra de siste fire uker før utfyllingsdato.  
Seksjon C. SISTE ÅR inneholder opplysninger om overdoser, suicidforsøk, lovbrudd og rusfrihet det 
inneværende kalenderår (eller for den perioden av året pasienten har vært inkludert i LAR)   
 
Vennligst les gjennom instruksene for hvert enkelt punkt nøye før utfylling.  
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 Eget ønske om avvenning (ferdig behandlet)    1 

 Misnøyd med behandlingen eller reguleringene, frafall  2 

 Manglende effekt, uforsvarlig (mot pasientens ønske)  3 

 Behandlingsvansker (videresalg, trusler, e.l)    4 

Annet, spesifiser: _____________________________________  10 
 

 

A1. Beskjeftigelse 
 

a. Yrkesstatus. Gjelder lønnet arbeid og utdanning innenfor grunnskole, videregående 
skole, høyskole eller universitet. Kun ett kryss. 

 

 Uten beskjeftigelse/arbeidsledig  0 

 Heltidsjobb     1 

 Deltidsjobb      2 

 Under utdanning     3 

 Deltidsjobb og under utdanning  4 

 Ukjent     9 
 

b. Er det noen form for aktiv yrkesrettet rehabilitering? (arbeidstrening/kurs/ 
arbeidstilvenning/utdanning). Kun ett kryss. 

 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

c. Er det noen form for ikke yrkesrettet aktivitetstilbud (dagsenter, kurs, velferdstilbud). 
Kun ett kryss. 

 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 
A2. Viktigste inntekt. Velg den av inntektskildene som er den største for pasienten for 
øyeblikket. Kun ett kryss. 
 

Forsørget av andre    0 

Arbeidsinntekt      1 

Studielån/stipend    2 

Dagpenger (arbeidsledig)   3 

Sykepenger/delvis sykepenger  4 

Arbeidsavklaringspenger   5   

Uførepensjon/alderspensjon   6 

Stønad til enslig forsørger   7 

Sosialhjelp     8 

Annet     10 

Ukjent     9 

 
 
A3. Boligforhold. Kun ett kryss. 
 

Ingen bolig        0 

Hospits/hybelhus/hotell      1 
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Institusjon        2 

Fengsel         3 

Hos foreldre         4 

Hos andre (innlosjeres for øyeblikket av venner/slektninger)  5  

Egen bolig (hybel/leilighet/hus som pasienten eier/leier,   6  
tilhører ikke en rehabiliterings- eller behandlingsinstitusjon)  

Annet         10 

Ukjent         9 
 

A5. Blodsmittestatus (HIV/hepatitt C antistoff i siste prøve, uansett når siste prøve ble 
tatt og eventuelle risikofaktorer etter dette)   
 

a. HIV Kun ett kryss.   
    

Ikke smittet (ikke HIV antistoff i siste prøve)  0 

Smittet (HIV antistoff i siste prøve)   1 

Ukjent        9 
 

b. Hepatitt C Kun ett kryss.   
    

Ikke smittet (ikke HCV antistoff i siste prøve)  0 

Smittet (HCV antistoff + i siste prøve)   1 

Ukjent        9 
 
A6. LAR-medikament Kun ett kryss.    
    

Metadon     0 

Buprenorfin     1 

Buprenorfin/nalokson  2 

Andre      3, spesifiser: ___________________________ 

Ukjent     9 
 

A7. Døgndose i mg   
 

(Kod 999 hvis døgndose er ukjent) 
 
A8. Forskrivende lege Kun ett kryss.   
    

Lege ansatt i LAR-tiltak  0 

Fastlege     1 

Annen lege     2 

Ukjent     9 
 
A9. Spesielle forhold Kun ett kryss. 
 

a. Hvilken type kontrollprøver har pasienten 

Urinprøver   0 
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Spyttprøver   1 

Begge typer   2 

Annet/Ukjent   9 
 

b. Forskrives benzodiazepiner o.l.? (diazepam (Valium, Stesolid, Vival), nitrazepam (Apodorm, 

Mogadon), flunitrazepam (Flunipam, Rohypnol), alprazolam (Xanor), clonazepam (Rivotril), oxazepam (Sobirl, 
Alopam), zopiclon (Imovane), zolpidem (Stiilnoct) 
 

Nei    0   

Ja     1, spesifiser: ____________________________________ 

Ukjent    9  
 
c. Forskrives det noen andre morfinstoffer enn LAR-medikamentet (morfinsulfat (Dolcontin), 
oksykodon (OxyContin), fentanyl ((Durogesic), buprenorfin (Temgesic), tramadol (Nobligan, Tradolan), pentazocin 
(Fortralin), ketobemidon (Ketodan, Ketarax), dekstropropoxyfen  (Aporex), Codeinholdige preaparater(Paralgin 
Forte, Pinex forte), petidin (Petidin), andre. 
        

Nei    0   

Ja     1, spesifiser: ____________________________________ 

Ukjent    9  
 
A10. Utlevering av LAR-medikament 
 

a. Antall utleveringer pr uke   (færre enn 1 utlevering per uke = 0) 

b. Derav antall utlevert overvåket   
 

d. Viktigste utleveringssted Kun ett kryss. 
 

 LAR-tiltak/spesialisthelsetjeneste  0 

 Apotek     1 

 Kommunal tjenesteapparat   2 

 Institusjon/bosenter/fengsel   3 

 Legekontor     4 

 Annet      10, spesifiser: _________________________ 

 Ukjent     9 
 

A11. Urin/spyttprøveordning (Kryss kun for den viktigste ordningen om det brukes flere)  
 

a.  Type avtale    

 Ingen prøver    0 

 Stikkprøver    1 

 Regelmessig prøvetaking  2   

 Ukjent    9 
 

b.  Avtalt antall prøver pr uke (per i dag)   Sjeldnere enn hver annen uke skåres som 0.  

      Hver annen uke til ukentlig skåres som 1. 
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B. SISTE FIRE UKER FØR UTFYLLINGSDATO (hvis pasienten har sluttet i 
behandlingen i løpet av året, kodes det for de siste fire ukene før 
utskrivelsesdato) 
 
B1. Behandling og rådgivning siste 4 uker  
 

a. Målsetting for behandlingen: 

Rehabilitering m/rusfrihet    0 

Stabilisering/uten krav til rusfrihet  1  

Ikke avtalt      9 
 

b. Hovedansvar i Spesialisthelsetjen./LAR (”ikke overført”)   0 

Hovedansvar i førstelinjen (”overført ”)      1  

Annet          10 

Ukjent          9 
 

c. Er pasienten stabilt rusfri, uten tiltaksbehov 
(dvs: er pasienten “ferdig behandlet”; har oppnådd optimal rehabiliteringsmålsetting og er uten 
behov for aktiv oppfølging?) 
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 

 
d. Er pasienten i psykiatrisk behandling?  

 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 

 
e. Er det en utarbeidet individuell plan? 

 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 

 
f. Har pasienten systematisk psykoterapeutisk behandling slik som f.eks 

motivasjonell analyse, kognitiv terapi, mentalisering, mindfulness, 
interepersonell terapi eller liknende                  

 

Nei    0   

Ja     1, spesifiser: ____________________________________ 

Ukjent    9  
 
B2. Har det vært avholdt ansvarsgruppemøte siste 3mnd? Møte om statusregistrering 
regnes med.  Kun ett kryss. 
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
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B3. Psykiske vansker siste 4 uker.  Utfyllers vurdering på bakgrunn av kontakt med 
pasienten. Skal ha vært tilstede i minst en sammenhengende uke. Kun ett kryss per 
diagnosegruppe. Kun ett kryss for hver type vanske. 
 

a. Alvorlig depresjon (Nedfor, manglende energi, initiativ eller interesse for noen ting, har 
vanskelig for å gjennomføre daglige gjøremål) 
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

b. Alvorlig angst (Vedvarende nervøsitet/alvorlige bekymringer eller hyppige panikkanfall, slik at 
vanlige gjøremål er blitt ugjort eller sterkt hemmet) 
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

c. Vrangforestillinger/hallusinasjoner (Opplevd og vært overbevist om forhold som ikke hadde 
rot i virkeligheten, og/eller opplevd sanseinntrykk som ikke kunne sanses av andre)  
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

B4. Kroppslige skader/sykdommer som vedvarende påvirker livsførsel eller livskvalitet 
siste 4 uker. Mindre alvorlige tilstander som forkjølelser og mindre sår/skader 
regnes ikke med. 

 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

B5. Stoff- og alkoholbruk siste 4 uker. Påvist ved urinprøver, meddelt i samtaler eller 
kjent fra annet hold, også forskrevet medikament. Ett kryss pr rusmiddel 
 

       Nei  Ja  Ukjent 

a. Morfinstoffer, særlig heroin, men også andre  0   1   9 
LAR-medikament skal ikke regnes med.  

b. Cannabis      0   1   9 

c. Benzodiazepiner eller lignende     0   1   9  

d. Sentralstimulerende midler    0   1   9 

e. Alkoholbruk som gir påvisbare problemer  0   1   9 

 
B6. Hyppighet av stoff- og alkoholbruk siste 4 uker. Uansett rusmiddel. Alkohol: kun 
som gir påvisbare problemer (se B5). Kun ett kryss. 
 

Aldri (ikke brukt rusmidler)    0 

Få enkeltepisoder (inntil 4 ganger)   1 

Regelmessig bruk (mer enn 4 ganger)   2 

Ukjent       9 
 

B7. Alvorlighet av stoff- og alkoholbruk siste 4 uker. Kun ett kryss. 

 Aldri ruspåvirket      0 

 Av og til ruspåvirket     1 

 Avhengighetspreget, rusdominert   2 
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 Ukjent        9 

C. SISTE ÅR (hvis pasienten ikke har vært inkludert hele året skal opplysningene gjelde 
den perioden pasienten har vært inkludert). Grunnlaget er selvrapportering.  
 

C1. Lovbrudd siste år. Arrestert, satt i varetekt, tiltalt; dømt. Kun ett kryss. 
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

C2. Overdose siste år. Livstruende forgiftning. Kun ett kryss. 
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

C3. Suicidforsøk siste år.  Kun ett kryss. 
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

C4. Bruk av illegale rusmidler siste år. Kun ett kryss. 
 

Aldri       0 

Noen enkeltstående, korte perioder   1 

Brukt i lengre perioder eller hele tiden  2 

Ukjent       9 
 

C5. Fornøydhet (Samlet vurdering av/mening om LAR-behandlingen). Kun ett kryss. 
Skal bare fylles ut dersom pasienten er spurt om sin mening. 
 

a. Pasientens vurdering  
 

Fornøyd   0  

Både-og   1  

Misnøyd   2  

Ikke spurt   9 
  

b. Behandlers vurdering 
 

Vellykket   0  

Både-og   1 

Ikke vellykket  2 

Ukjent    9 
 

C6. Bør behandlingsopplegget og/eller målsettingen revideres? Utfyllers vurdering  
 

Nei  Ja  Ukjent 

 0   1   9 
 

C7. Hvem har deltatt/er spurt ved utfyllingen. 
     Nei  Ja  Ukjent 

a. Pasient     0   1   9 

b. Samarbeidspartner   0   1   9 

c. Ansvarsgruppe   0   1   9 
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Det fylles ut for hver kategori. Om utfylling er gjort i Ansvarsgruppe, besvar selv om 
pasient/medarbeider har deltatt.
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PRAKTISK VEILEDNING FOR UTFYLLING  
Denne veiledningen er utarbeidet etter vedtak  i LAR-møtet mai 2012. 

 

1. Generelle råd: Les nøye gjennom spørsmålene. Du kan bare sette kryss i en rute.  Alle 

spørsmålene skal besvares.  Om nødvendig  innhenter du informasjon fra journal, 

medarbeidere eller pasient.   Dersom du likevel ikke har nødvendig kjennskap, brukes 

svaralternativet “Ukjent”  

2. Det skal utfylles ett skjema for hver pasient som har vært behandlet  dette året.   Dersom 

en pasient har blitt utskrevet og gjeninntatt i løpet av året, utfylles ett skjema for siste 

opphold.  Dersom en pasient avslutter behandlingen uten gjeninntak, gjelder  status ved 

utskrivelsen. 

 3. LAR-tiltakene leder arbeidet med utfyllingen. Der hvor det er en ansvarlig 

koordinator/saksbehandler skal denne fylle ut skjemaet. Ellers skal den som kjenner 

pasienten best gjøre det.  Der hvor pasienten har hovedkontakt ved sosialsenteret, bees 

saksansvarlig i sosialsenteret om utfylling.  Har pasienten bare kontakt med fastlege, bør 

denne fylle ut.  Fastlegen kontaktes for informasjon til utfylling fra LAR. 

4. Hovedreglen bør være at pasienten kontaktes for utfylling, eventuelt i samarbeid med 

ansvarsgruppe.   

5. Tydeliggjøring av begreper og spørsmål  

- A0: “Utskrivning” betyr at LAR er formelt avsluttet slik at fortsettelse forutsetter ny 

henvisning og inntaksbeslutning.  Pasienter som har unnlatt å hente medisin i 4 dager skal 

avsluttes med mindre det er spesifikke grunner til noe annet. 

- B1a: Målsetting. Spørsmålet skal undersøke avtalt overordnet målsetting. “Rusfrihet” betyr 

fravær av all rusmiddelbruk bortsett fra sosialt akseptabel bruk av alkohol og 

medikamenter forskrevet av lege.  Svaralternativet “Rehabilitering med rusfrihet”skal 

brukes når målsettingen er slik rusfrihet.  Alternativet “Stabilisering” skal brukes når 

målsettingen ikke forutsetter dette.  I hovedsak vil dette svare til begrepet 

“skadereduksjon”.  

B1b: Hovedansvar.   Det spørres  ikke om hvem som forskriver og ikke om det er kontakt 

mellom LAR og fastlege/NAV. Det sentrale er hvor ansvar for samlet vurdering og 

oppfølging ligger.  Dersom dette er plassert i en ansvarsgruppe som ikke ledes av LAR, eller 

om det er hos fastlege eller sosialsenter, er pasienten “overført”.  “Overført” vil på mange vis 

svare til begrepet “utskrevet” slik dette brukes f.eks i psykisk helsevern, med det forbehold 

at LAR alltid vil beholde et delansvar jmfr retningslinjene for LAR 

B1c: “Gjennomført rehabilitering”  - vedlikeholdsoppfølging.  Siktemålet her er å undersøke 

andelen pasienter som så langt behandlerene kan vurdere det, har nådd sin optimale 

rehabilitering til en stabil situasjon i forhold til rusmiddelkontroll og sosial utvikling.  Dette 

betyr at  pasienten kan sies å være “ferdig behandlet” og i hovedsak trenger 

medikamentforskrivning fra en  lege?  Slike pasienter kan f.eks være aktuelle for tablett-

forskrivning av metadon. 
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B1d:  “Psykiatrisk behandling” –  Dette dreier seg om avtalt oppfølging gjennom psykisk 

helsevern og behandles i  DPS eller av  spesialisttilknyttet psykisk helsevern. 

B1d: “Individuell plan” - Det tenkes her på formalisert plan i samsvar med 

pasientrettighetsloven.  Ulike former for systematiske behandlingsplaner er ikke 

tilstrekkelig for et “ja”-alternativ. 

B1f.  “Systematisk psykoterapeutisk behandling” – Her tenkes på avtalte systematiske 

psykologisk intervensjoner i LAR-tiltaket eller forankret andre steder. 


