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Sammendrag 

 

Innledning: 

Rusmiddelrelaterte dødsfall har hatt en sentral rolle i samfunnsdebatten som omhandler 

rusmidler og ruspolitikk i Norge. Overdoser og antall dødsfall er viktige tall for politikere og 

andre som ønsker å mene noe om ruspolitikken i Norge. Det har i flere år vært fokus på 

heroin-dødsfallene. Studier av rusmiddelrelaterte dødsfall har imidlertid vist at det har vært en 

økende andel benzodiazepiner i disse dødsfallene. Hvordan er egentlig forekomsten for 

benzodiazepinen fordelt? I denne oppgaven vil jeg forsøke å svare på om det er alders- eller 

geografiske forskjeller når det gjelder forekomst av benzodiazepiner i rusmiddelrelaterte 

dødsfall i Norge og om benzodiazepiner kombineres med andre rusmidler? 

Metode: 

I oppgaven bruker jeg kvantitativ metode, og ser på et tverrsnitt av de rusmiddelrelaterte 

dødsfall i løpet av hele 2012. Grunnlaget for oppgaven er analyseresultater fra blodprøver tatt 

i forbindelse med obduksjoner utført ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for 

Rettsmedisinske fag og St. Olavs hospital i Trondheim. Dataene inneholder resultater fra 

toksikologiske analyser av rusgivende stoffer, 332 saker er inkludert. Materialet ble delt inn i 

helseregioner, regionene som ble brukt er dagens etablerte helseregioner, region sør øst, 

region vest, region midt og region nord 

Resultater: 

Dataene viste en forekomst av benzodiazepiner på 87,7% i de rusmiddelrelaterte dødsfallene 

på landsbasis. Benzodiazepiner ble påvist i kombinasjon med opioider i 69.8% av sakene på 

landsbasis. Det ble funnet høye forekomster av diazepam og klonazepam, henholdsvis 47% 

og 44,6% på landsbasis. Det fremkom i 53,4% av dødsfallene var det inntatt mer enn ett 

benzodiazepin. Det var også geografiske forskjeller i datamaterialet. Alprazolam hadde 

signifikant høyere prevalens i region vest (24,1% og 11,6% (p=0,006)) og oksazepam i region 

midt (32,6% og 14,9% (p=0,004)). Diazepam hadde signifikant lavere prevalens i region vest 

(37,3% og 50,2% (p=0.042)). Gjennomsnittsalderen til kvinner var 5,7 år høyere enn menn i 

sakene hvor det ble påvist benzodiazepiner. Det var ingen saker hvor det kun ble påvist 
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benzodiazepiner. Det ble påvist benzodiazepiner i 100% av sakene hvor det ble påvist 

pregabalin.  

Diskusjon: 

Det ble påvist benzodiazepiner i nesten alle de inkluderte sakene, og alltid i kombinasjon med 

andre rusgivende stoff(er). Det var lavere gjennomsnittsalder blant menn enn kvinner i sakene 

hvor det ble påvist benzodiazepiner. Når det gjaldt forskriving av benzodiazepiner i 2012, 

viste reseptregisteret at antall brukere økte med økende alder, som også var tilfelle for kvinner 

hvor det ble påvist benzodiazepiner. Kombinasjon av benzodiazepiner og opioider ble påvist i 

69.8% av sakene på landsbasis. Det var en høy andel benzodiazepiner i alle de seks 

forskjellige rusmiddelgruppene og benzodiazepiner ble kombinert med andre benzodiazepiner 

i 53,2 % av tilfellene. Det at benzodiazepiner ble påvist i alle prøver med pregabalin, tyder på 

at pregabalin blir supplementert bruken av benzodiazepiner, og er ikke en erstatning for.   

Konklusjon: 

Det var små geografiske forskjeller når det gjelder funn av benzodiazepiner, men det ble 

påvist noen regionale forskjeller for enkelte benzodiazepinene. Trenden var likevel at disse 

forskjellene utjevnet hverandre og det var omtrent like mye benzodiazepiner i alle 

helseregionene. Det er likevel interessant å følge utviklingen av alprazolam og diazepam i 

region vest. Benzodiazepiner skiller seg fra flere av de andre rusmiddelgruppene fordi det i 

større trolig er både illegal og legal bruk. Det fremstår som kvinner i hovedsak følger kurven 

for forskrivning, økt forskrivning med alder. Menn følger ikke denne kurven og det kan antas 

at det er et høyere forbruk av illegale benzodiazepiner blant menn i dataene. Det virker som 

benzodiazepinenes mulighet til å forsterke rus, dempe abstinenser samt motvirke angst og 

depresjon gjør dem til en ettertraktet rusmiddelgruppe blant personer med 

rusmiddelproblemer. Det foreligger begrenset forskning innen fagfeltet og det bør 

gjennomføres flere studier på de benzodiazepinrelaterte dødsfallene og også undersøke 

forskrivning av benzodiazepiner i lys av illegal bruk av benzodiazepiner. Benzodiazepinene 

ble ikke bare påvist i kombinasjon med opioider, men hadde høy forekomst og i kombinasjon 

med andre rusmidler. Dette mener jeg fremtvinger videre forskning på og fokus på 

benzodiazepinenes rolle i rusmiddelrelaterte dødsfall, den kan antas å være svært sentral.  
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Forord 

Arbeidet med de rusmiddelrelaterte dødsfallene har vært et spennende og lærerikt arbeid. Jeg 

har fått en ny forståelse for hvor komplekst denne gruppen dødsfall er og hvor mye 

informasjon som er lagret i dataene fra disse dødsfallene. I starten av arbeidet følte jeg at 

materialet var snevert og at det var vanskelig å få nok informasjon ut av materialet. Etter hvert 

som jeg har blitt kjent med dataene har jeg sett at det er utrolig mange innfallsvinkler og 

mulige retninger å utforske.  

Skriveprosessen har skapt en interesse hos meg som gjør at jeg har fått lyst til å skaffe meg 

data fra andre årstall for å undersøke hvordan det har gått med resultater fra 2012. Jeg har fått 

en følelse av eierskap til materialet og det er har gitt meg mye kunnskap om 

problemstillingene som knytter seg til de rusmiddelrelaterte dødsfallene. 

Jeg har gjennom hele prosessen hatt en dyktig og dedikert veileder som har vist tålmodighet 

og engasjement i veiledningen av meg i mitt arbeid. Jeg ønsker derfor å rette en stor takk til 

Vigdis Vindenes som er ansatt SERAF og Oslo universitetssykehus avdeling for 

rettsmedisinske fag.  
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1 Innledning 

Jeg jobber til daglig som politibetjent i Møre og Romsdal politidistrikt. Jeg har i flere år 

interessert meg for arbeidet som politiet gjør innen narkotika og rusproblematikk. Gjennom 

jobben har jeg fattet interesse for å finne ut hvilke rusmiddel som påvirker de enkelte 

individene jeg møter i hverdagen og hvordan de er blitt endret av rusmidlene. En side ved 

rusproblematikken er en økt risiko for tidlig død. I jobben har jeg erfart flere 

rusmiddelrelaterte dødsfall. For politiet er dette et fagområde hvor jeg føler at vi må arbeide 

for å øke eget kunnskapsnivå.   

I arbeidet med rusavhengige har jeg erfart at benzodiazepiner forekommer i mange av de 

tilfellene jeg blir kjent med. Det som har slått meg i flere av disse tilfellene er at det er 

benzodiazepiner i nesten alle hjem hvor det brukes illegale rusmidler. Jeg opplever at det i 

tillegg er en høy andel benzodiazepiner også i hjem hos personer som ikke bruker illegale 

rusmidler.  Jeg tolker dette som at benzodiazepiner er tilgjengelig for de aller fleste, enten 

illegalt eller legalt gjennom resepter fra lege. Dette har medvirket til at jeg over lengre tid har 

hatt et ønske om å øke kunnskapen min om benzodiazepinene og deres virkning.   

Rusmidler endrer seg i takt med samfunnet, nye typer kommer til og andre blir videreutviklet.  

Endringsaspektet i illegale og legale deler av rusmiddelindustrien skaper endringer hos 

brukerne. En av mulighetene vi har til å undersøk rusmidler og konsekvensen ved bruk av 

disse er gjennom rusmiddelrelaterte dødsfall.  Et eksempel på endring i samfunnet og 

rusmiljøet er tall fra en australsk studie over opiat overdosedødsfall. Den viser at det i 

Australia i 1964 var 1.3 overdosedødsfall per million innbyggere, mens tilsvarende tall for 

1997 viser hele 71.5 overdosedødsfall per million innbyggere. Ander studier i samme periode 

viste at det var liknende trender i flere områder innen opiatpopulasjonene (Darke & Hall, 

2003).  

Det er lett å anta at det er de unge og uerfarne brukerne som blir offer for overdose dødsfall 

og rusrelaterte dødsfall. Det viser seg derimot at overdosedødsfall og rusrelaterte dødsfall 

oftest skjer i aldersgruppen mellom 30 – 40 år. Videre fremkommer det i flere studier av 

rusmiddelrelaterte dødsfall at det er høy forekomst av kombinasjon av rusmiddel. I en nordisk 

undersøkelse fra 2012 fant de at det var mellom 4 – 5 forskjellige rusmidler som var 

medianverdien for prøvene(Simonsen et al., 2015).    
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I den nordiske undersøkelsen fra 2012 fant de at over 70% av de rusrelaterte dødsfallene 

hadde prøver som inneholdt et eller flere benzodiazepiner. Det er tidligere påvist at alkohol og 

benzodiazepiner øker faren for rusmiddelrelaterte dødsfall når de kombineres med opioider.  

Dette konkluderes det med ut fra flere undersøkelser som viser at det er høy forekomst av 

disse rusmidlene i kombinasjon med opioider i forekomsten av overdosedødsfall (Darke & 

Hall, 2003).  

Det bør stilles spørsmål rundt den høye prevalensen av benzodiazepiner blant de rusrelaterte 

dødsfallene, har de en rolle og hvis ja, hvilken rolle har de til selve dødsfallet? Hvordan er 

tilgangen på benzodiazepiner for personer i Norge, er det i hovedsak legale preparater 

utskrevet av lege eller er det preparater skaffet gjennom det illegale markedet?  

I denne oppgaven ønsker jeg å studere forekomsten av benzodiazepiner i rusmiddelrelaterte 

dødsfall i Norge. Jeg vil undersøke om det er forskjeller mellom helseregionene i Norge. 

Oppgaven inkluderer alle personer som ble obdusert hvor det ble funnet rusmidler i blodet i 

2012.  Utfra disse sakene søker jeg å svare på følgende problemstilling: 

Er det alders- eller geografiske forskjeller når det gjelder forekomst av benzodiazepiner i 

rusmiddelrelaterte dødsfall i Norge og om benzodiazepiner kombineres med andre rusmidler? 

For å belyse problemstillingen ønsker jeg å undersøke følgende:   

1. Benzodiazepiner vil har høy prevalens på landsbasis.  

2. Z-hypnotika vil være det benzodiazepinet med høyest gjennomsnittsalderen.  

3. Diazepam vil være det benzodiazepinet som blir påvist i flest prøver på landsbasis. 

4. Benzodiazepiner vil i størst grad kombineres med opioider.  

5. Klonazepam vil være det benzodiazepinet med laves gjennomsnittsalder. 

6. Det vil være økt forekomst av klonazepam i de største tettstedene.  

7. Det høyere forekomst av opioider blant dødsfall i de store tettstedene enn i de mindre. 

8. Det vil ikke være geografiske forskjeller i prevalens for de forskjellige 

benzodiazepinene.  
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2 Materialet og Metode  

2.1 Datamaterialet 

Dataene i oppgaven er allerede innsamlet i forbindelse med studier utført ved Oslo 

Universitetssykehus, Avd. for Rettsmedisinske fag og St. Olavs hospital i Trondheim. 

Dataene er hentet fra obduksjoner hvor det er utført toksikologiske analyser og påvist 

rusgivende stoffer. Dødsårsakene er hentet fra obduksjonsrapportene i de utvalgte sakene. 

Utgangspunktet for innhentingen av dataene er den nordiske studien som gjennomføres hvert 

5. år (ref Simonsen et al). I denne studeres kun dødsfall hvor det foreligger opplysninger om 

rusmiddelavhengighet. For å inkludere alle rusmiddelrelaterte dødsfall ble det samlet i 

ytterligere data, og disse er utgangspunktet for denne masteroppgaven. 

Rene alkohol-dødsfall er ikke inkludert i datamaterialet, kun dersom alkohol er påvist i 

kombinasjon med andre rusmidler. 

Datamaterialet i oppgaven er alle rusmiddelrelaterte dødsfall i Norge i løpet av 2012 som er 

registrert med rusmiddelanalyse utført i blodprøver tatt i forbindelse med obduksjon hvor det 

ble påvist rusgivende stoffer, og utgjør totalt 332 saker. Dataene er anonymisert og er 

presentert på gruppenivå.  

2.2 Kvantitativ observasjon  

Metoden som jeg har valgt å bruke i oppgaven er kvantitativ observasjon. Den kvantitative 

metoden brukes som metode for at finne årsakssammenhenger og å få breddekunnskap om et 

fenomen. Dette betyr at oppgaven undersøker et bredere spekter og forsøker å forstå et 

fenomen gjennom undersøkelser av generaliserbar data. Det forutsettes i kvantitativ metode at 

det foreligger klare og testbare hypoteser for hva som kan forventes av resultater ved 

gjennomgang og analyse av dataene. Det settes også krav til at informasjonen er valid, 

reliabel og generaliserbar(Sigrunn Drageset, 2009).  

Grunnene til at jeg har valgt denne metoden og mener at det er den som er best egnet for min 

type studie er dataene som skal gjennomgås. Det er samlet inn store mengder med data som 

vil kunne beskrive et fenomen, rusrelaterte dødsfall. Fenomenet blir observert i 
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retroperspektiv og dataene vil kunne si noe om årsakssammenhenger og gi mer kunnskap om 

fenomenet. Det er derfor viktig at dataene blir gjennomgått med en metode som skaper likhet 

og etterprøvbarhet. Det vil gjøre at dataene får høyere validitet og blir generaliserbar i ettertid.   

2.3 Sentrale begrep 

Et rusmiddel relatert dødsfall er i oppgaven definert som et dødsfall hvor det er blitt påvist 

rusgivende stoffer i den toksikologiske analysen under obduksjon. Dette tar ikke hensyn til 

om det er det konkrete stoffet som har forårsaket dødsfallet, eller bidratt som underliggende 

årsak. Rusmiddelrelaterte dødsfall inkludere flere saker enn overdose dødsfallene, som kun 

omhandler saker hvor det er inntatt for høy dose av ett/flere rusmidler. 

I oppgaven vil jeg hovedsakelig bruke kun de generiske navnene på benzodiazepinene, det vil 

si navnet på virkestoffet til de ulike stoffene, ikke salgsnavene 

I oppgaven har jeg valgt å bruke opioider til å omtale både opioider. Dette er gjort fordi jeg 

ikke har valgt å dele opp denne rusmiddelgruppen i to grupper. Det er derfor slik at i 

oppgaven når noe blir omtalt som et opioid refererer det til både de naturlige opiatene og 

syntetiske og halvsyntetiske opioider.  

2.4 Avgrensninger 

Rusmidler 

Ved screening av rusmidler i blodprøver tatt fra obduksjon blir det vanligvis utført analyse av 

ca 100 forskjellige stoffer. Det kan i spesielle tilfeller utføres analyse av ytterligere over 200 

stoffer, dersom det letes etter spesielle stoffer som ikke brukes hyppig. I oppgaven min har 

jeg valgt ut 40 av de påviste stoffene fra datamaterialet.  Stoffer som ikke har rusgivende 

virkning er utelatt fra undersøkelsen, som visse antipsykotika og antiepileptikum. Videre er 

også noen rusgivende stoffer som har svært lav forekomst, utelatt fra oppgaven.   

For å fremstille dataene og resultatene i oppgaven på en mest mulig ryddig måte har jeg valgt 

å klassifisere rusmidlene i seks grupper; alkohol, benzodiazepiner, sentralstimulerende stoffer, 

opioider, cannabis og pregabalin. Disse gruppene er basert på rusmidlenes egenskaper. Øvrige 

stoffer er ikke undersøkt her av plassmessige hensyn.  
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Stoffene som er i de forskjellige gruppene er: 

 

 

Benzodiazepiner som hadde en forekomst på 10 eller færre ble kun tatt med i generell 

statistikk og undersøkelser om benzodiazepiner. På grunn av lav forekomst gjaldt dette 

etizolam, fenazepam, lorazepam, midazolam og zolpidem. 

Geografiske avgrensninger: 

Jeg har valgt å undersøke de 4 helseregionen, region sør øst, region vest, region midt og 

region nord. Regionene er delt inn etter fylkesgrenser. Region sør øst består av Vest-Agder, 

Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. 

Region vest består av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Region midt består av Møre 

og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og region Nord består av Nordland, Troms og 

Finnmark.  

Det fremsto som vanskelig å dele inn i geografiske enheter da datamaterialet fra noen områder 

var svært lite og det kunne oppstå situasjoner der enkeltpersoner kunne bli gjenkjent. Videre 

Benzodiazepiner: Sentralstimulerende: Opioider: Cannabis Pregabalin: Alkohol:  

Alprazolam Amfetamin A_6monoacetylmorfin THC Pregabalin etanol 
Diazepam  Kokain Etylmorfin 

   

Etizolam  Metamfetamin Etylmorfin-6-
glukuronid 

   

Fenazepam  Metylfenidat Heroin 
   

Flunitrazepam Ritalinsyre Kodein 
   

Klonazepam PMA Kodein6glukuronid 
   

Lorazepam PMMA Morfin 
   

Midazolam MDA Morfin-3-glukuronid 
   

Nitrazepam MDMA Morfin-6-glukuronid 
   

Oksazepam 
 

Metadon 
   

Zolpidem 
 

Buprenorfin 
   

Zopiclon 
 

Fentanyl 
   

  Ketobemidon    

  O-desmetyltramadol    

  Tramadol    

  Oksykodon    

Tabell 1 -Viser rusmiddelgruppene og stoffene som ble brukt i studien 
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ønsket jeg å ha regioner/områder som allerede var definert av helsevesenet. Jeg ønsket ikke å 

konstruere noen fiktive regioner i forbindelse med undersøkelsen.  

Det var også et mål med oppgaven å se på forskjeller i de rusmiddelrelaterte dødsfallene og 

hvordan de ble påvirket av befolkningstetthet. Jeg valgte da å fokusere på de fem største 

tettstedene i landet, jf SSB sin statistikk per 1.1.2018. Dette er Oslo, Bergen, 

Stavanger/Sandnes Trondheim og Drammen. Dette er tettsteder etter SSB sin definisjon. SSB 

sier at et tettsted er en husklynge eller en ansamling av hus hvor avstanden ikke overgår 50 

meter mellom husene. Det kan likevel fravikes på grunn av naturlige hindringer og kan 

justeres opp i tilfeller med spesielle bygg som boligblokker, industribygg og offentlige bygg 

som sykehus og liknende. Med bakgrunn i denne definisjonen er det flere byer/områder som 

kan gli inn i hverandre.  

Dataene som er blitt brukt i undersøkelsen innehar opplysninger om hvor store mengder av de 

påviste stoffene som ble påvist ved obduksjonen. Dette er det ikke tatt hensyn til i 

undersøkelsene mine på grunn av usikkerhet rundt påvirkningen til det enkelte individ og 

kombinasjonseffekter.  

2.5 Statistikk 

For å gjennomføre de statistiske beregningene ble IBM SPSS statistics version 25 benyttet. 

Forskjeller mellom ulike grupper og forekomst av rusmidler, alder og kjønn, ble undersøkt 

ved bruk av chi-kvadrat test. Dersom denne viste at det var signifikante forskjeller mellom 

gruppene, ble det brukt Students t-test for å identifisere hvilke grupper som var signifikant 

forskjellige fra hverandre. 

P < 0.05 ble ansett som statistisk signifikant når det gjaldt å finne forskjeller mellom grupper. 

2.6 Etiske vurderinger 

Studien er en del av et større forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus og er godkjent 

av REK og riksadvokaten. Dataene er anonymisert og skal studeres på gruppe-nivå. Det 

kommer ikke til å bli foretatt undersøkelser på et individnivå i denne oppgaven.  

Selv om data er anonymisert det alltid en risiko for at enkeltpersoner kan bli identifisert når 

antall inkluderte er få, og det kan være spesielle saker som er gjort kjent gjennom media etc. 
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Studien undersøker kun ett årstall og det er flere mindre geografiske plasser hvor det har bitt 

registrert få og enkelte steder kun ett dødsfall. I oppgaven er dette tatt hensyn til, og data er 

analysert og presentert på gruppenivå, slik at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.  

2.7 Feilkilder  

Dataene som jeg har tilgjengelig tilsier at det kan foreligge feilkilder da det ikke utføres 

obduksjon i alle saker. I 2012 ble det registrert 41913 dødsfall i Norge av disse ble det 

gjennomført 3026 obduksjoner samme år (SSB). Dette tilsier at det kan være dødsfall som er 

rusrelaterte, men som likevel ikke har blitt med i dataene på grunn av at det ikke ble 

gjennomført en obduksjon i forbindelse med dødsfallet.  
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3 Teorikapittel 

3.1 Tidligere studier av rusmiddelrelaterte dødsfall  

Det er utført en rekke studier som undersøker unaturlige dødsfall og rusmiddelrelaterte 

dødsfall de siste tiårene. Dette har ført til at økt kunnskap på området. Men det skjer stadige 

endringer i rusmiddelbruk, så dette er et område hvor det stadig vil være behov for nye data 

og det vil være viktig å følge med på trender i forskjellige land og regioner samt forekomsten 

av nye rusmidler.  

Antallet rusrelaterte dødsfall i Norge var på topp i 2001 med 398 registrerte dødsfall. Etter 

2001 har det vært en nedgang i antall rusrelaterte dødsfall og i 2014 var det registrert 266 

dødsfall (EMCDDA, 2017). De fleste av de rusmiddelrelaterte dødsfallene skjer i Oslo og 

Akershus, men også fylker som Hordaland og Buskerud hadde et større antall rusrelaterte 

dødsfall i 2010 (Edland - Gryt M, 2012). Dette kan skyldes at områdene er tilknyttet store 

byer med større rusmiddeltilgang enn mindre plasser og er derfor også en større arena for 

rusbruk. Det er en tydelig overvekt av menn representert blant rusrelaterte dødsfall (Edland - 

Gryt M, 2012). Gjennomsnittsalderen for rusrelaterte dødsfall har vært økende og i 2014 var 

median alderen 42.6 år (EMCDDA, 2017). Rusrelaterte dødsfall som omhandler alkohol har 

en betydelig høyere gjennomsnittsalder enn ved narkotikautløste dødsfall (Edland - Gryt M, 

2012). I Norge er det blitt gjennomført flere studier som har som mål å undersøke de 

rusmiddelrelaterte dødsfallene og kartlegge dem på forskjellige måter. 

 «Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic coutries in 2012»  

Studien er en følgestudie a som bygger på studier utført i 1991, 1997, 2002 og 2007.  Studiene 

har sammenliknet rusmiddelrelaterte dødsfall fra de fem Nordiske landene, Island, Danmark, 

Sverige, Finland og Norge. Artikkelen har resultater som viser at det er forskjeller i hvilke 

rusmidler som blir påvist i de ulike landene, men det er en tydelig trend at opiater, opioider og 

benzodiazepiner har stor forekomst. Samtidig viser studien at det er blitt mindre forskjeller 

mellom de nordiske landene når det gjelder dødsrater av rusrelaterte dødsfall per 100 000 

innbygger. Det er også en trend som viser at heroin overdoser har en nedadgående kurve. 

Dette skyldes trolig at det har vært fokus på å få redusert de heroin-relaterte dødsfallene i 

Norge, og stadig flere har fått tilbud om LAR-behandling (metadon eller buprenorfin). 
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Innføring av slike tiltak vil kunne medføre flere dødsfall knyttet til disse preparatene, noe de 

norske tallene også viser.  

Den nordiske studien viser at det har vært en markant økning i antall tilfeller hvor 

benzodizaepiner er blitt påvist fra 1997 og frem til 2012. Det fremkommer at i alle de 

nordiske landene, med unntak av Island (Simonsen et al., 2015).  

Fatal poisonings in Oslo: a one-year observational study 

I Oslo ble det gjennomført en studie som undersøkte overdoser med dødelig utfall fra 

1.4.2003 – 31.3.2004. I løpet av perioden ble det registrert 103 dødsfall i Oslo som skyldtes 

overdoser (Bjornaas et al., 2010).  

Resultatet fra undersøkelsen viste at 76 % av personene hadde opioider i blodet. 66% hadde 

opioider som sitt primære rusmiddel. Heroin-dødsfall  utgjorde 50 % av det totale antallet 

dødsfall (Bjornaas et al., 2010). 

Etter opioider var forekomsten høyest for etanol. Etanol hadde en forekomst på 26 % av 

prøvene.  9% hadde etanol som sitt primære rusmiddel. Etanol var representert som et 

sekundært rusmiddel i 17 % av sakene (Bjornaas et al., 2010).  

Benzodiazepiner var i liten grad primært rusmiddel, det ble derimot funnet i like mange saker 

som opioider og hadde en forekomst på 76% av prøvene. Det var kun 4 % som hadde 

benzodiazepiner som sitt primære rusmiddel. Benzodiazepiner ble derimot funnet som 

sekundært rusmiddel i 72 % av prøvene. Diazepam som var det mest vanlige benzodiazepinet 

i undersøkelsen med en prevalens på 36% (Bjornaas et al., 2010).   

Zopiklon ble påvist i 11% av sakene. Det ble imidlertid ikke inkludert i beregningen av 

benzodiazepinene, og det er derfor usikkert om det er i kombinasjon med benzodiazepiner 

eller ikke (Bjornaas et al., 2010). 
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3.2 Stoffgruppene 

3.2.1 Opioider 

Opiater er stoffer som er utviklet fra opiumsvalmuen og har vært brukt i flere tusen år i 

forbindelse med religiøse sammenhenger, smertelindring og til rekreasjons bruk. Opium blir 

utvunnet fra saft fra frøkapslene på valmuen. Den råopiumen som blir utvunnet inneholder 

blant annet stoffene morfin og kodein. Heroin blir produsert av morfin gjennom en kjemisk 

prosess.  

Opioider inkluderer også andre stoffer (semisyntetiske og syntetiske) som binder seg til my-

opioidreseptoren og medierer opioid-effekter.  

Bruken av opiater og opioider gir følelse av velbehag og eufori og kan alle medføre 

utviklinger av avhengighet. Rusmiddelet fungerer dempende på sentralnervesystemet og vil 

ved store doser kunne gi respiratorisk svikt. Virkningen av rusmiddelet varer som regel 4 – 6 

timer, men dette varierer(Helsedirektoratet, 2010).  

Det er høy grad av toleranseutvikling og kroppen trenger derfor større doser for å oppnå 

samme effekt som tidligere. Dette skaper spesielt stor fare for overdose ved tilbakefall etter 

rusbehandling eller opphold i fengsel, da personene ikke nødvendigvis har toleranse lenger, 

og han eller hun kan derfor bruke for store doser. Abstinenser fra opphør av opiatbruk oppstår 

relativt raskt etter avsluttet bruk og kommer etter 4 – 8 timer etter opphør.  

I Norge brukes opioidet metadon i LAR behandling av opiatavhengige. Metadon kan i 

tilmålte doser motvirke abstinenssymptomer og gir liten rusvirkning. Det er også fremstilt 

andre syntetiske opioider som for eksempel buprenorfin som også brukes i behandling av 

opiat- og opioide avhengighet. Buprenorfin er en partiell opioid-agonist, og virker både ved å 

mediere effekter via my-opioid resptoren, men også blokkere virkingen fra andre opiater og 

opioider slik at det en ikke får ruseffekt fra annet opioidebruk (Helsedirektoratet, 2010).   

3.2.2 Sentralstimulerende stoffer 

Sentralstimulerende stoffer stimulerer sentralnervesystemet og aktiverer kroppen. Blant de 

sentralstimulerende stoffene finner vi blant annet amfetamin, metamfetamin, kokain og 

ecstasy, men også andre stoffer som khat tilhører denne gruppen.  
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Felles for de sentralstimulerende stoffene er at de skaper økt våkenhet og økt puls og pust. De 

stimulerer hjerte og karsystemet samt andre indre organer, dette skaper økt arbeidsmengde i 

kroppen og kan bli en så stor belasting for hjerte og karsystemet at dødsfall kan skje som 

følge av hjerterytmeforstyrrelse, hjerneblødning etc.  Slike dødsfall er ikke nødvendigvis 

doserelatert, fordi slike effekter også ses ved lave konsentrasjoner.  

Flere av de sentralstimulerende stoffene hemmer sultfølelsen og trøtthetsfølelse. Langtidsbruk 

kan medføre avhengighet.  

3.2.3 Cannabis 

Cannabis er fellesbetegnelsen på stoffer som blir fremstilt fra planten cannabis sativa. I 

planten finnes det stoffer som kalles cannabinoider, av disse er det tetrahydrocannabinol, 

THC, som produserer ruseffekten i cannabis. THC nivået i cannabis varierer i grad avhengig 

av plantetype og vekstforhold. Det er også flere forskjellige måter å fremstille det ferdige 

produktet på slik at det innholdet av THC varierer.  

Cannabis kan både røykes og spises i mat, det er derimot ikke egnet å injisere cannabis på 

grunn av at virkestoffene ikke er vannløselige. Cannabis kan gi effekter som endrede 

sanseinntrykk og økt følelse av lykke eller glede. Cannabis har en dempende og sløvende 

effekt og bruk over lengre tid kan gi søvnproblemer, angst og depresjoner. 1 av 10 som prøver 

cannabis utvikler avhengighet. Bruk av cannabis kan medføre  redusere hukommelse og 

innlæring, gi økt sultfølelse og akutt søtsug (Helsedirektoratet, 2010).  Dødsfall relatert til 

cannabisbruk kan være relatert til ulykker eller som følge av påvirkning på hjertet. 

3.2.4 Pregabalin 

Pregabalin er et sentralt dempende legemiddel som ble godkjent i EU og USA i 2004. Det er 

hovedsakelig brukt til behandling av smerter i forbindelse med nerveskader samt ved epilepsi 

og angstlidelser. Pregabalin har bivirkninger som eufori, svimmelhet, sløvhet, forvirring og 

uklart syn. Stoffet er populært å misbruke på grunn av sine euforiske egenskaper (Eastwood 

& Davison, 2016).   
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3.2.5 Alkohol 

Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet i Norge og er også det eneste legale rusmiddelet som 

er inkluderte i studien. Alkohol gir ofte hevet stemningsleie og eufori. Alkoholrus gir også 

nedsatt dømmekraft og koordinasjon samt redusert konsentrasjonsevne, dette er alle faktorer 

som gjør alkohol et rusmiddel som ofte blir representert i blant de rusmiddelrelaterte 

dødsfallene. Det foreligger også en fare for at brukere kan utvikle alkoholavhengighet noe 

som kan ramme alle, selv om noen kan være mer disponert enn andre.  

Etter langtidsbruk kan det oppstå toleranse og enn kan også få kraftige abstinenssymptomer. 

Dette er som nevnt behandlet med benzodiazepiner i noen tilfeller. 
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3.3 Benzodiazepiner 

Benzodiazepiner er en gruppe legemidler som virker krampestillende, angstdempende, 

muskelavslappende, anestetisk, respirasjonsdempende og søvninduserende. Det første 

benzodiazepinet, Librium (klordiazepoksid) ble produsert i 1954. Benzodiazepinene 

representerte et stort steg i riktig retning da de kom på markedet utover 1960 tallet. De 

overtok da for barbituratene som var langt mer toksiske enn benzodiazepinene. 

Benzodiazepinene har vist seg også å være svært populære blant personer med ruslidelser på 

grunn av sitt misbrukspotensiale. De er også blitt brukt i behandling av visse ruslidelser.  

På grunn av at benzodiazepinene viste seg å være avhengighetsdannende samtidig som det i 

stor grad ble misbrukt, har det vært flere forsøk på å fremstille nye benzodiazepinliknende 

stoffer som skal være mindre skadelige for brukeren. Dette resulterte i fremstillingen av z-

hypnotika, i denne gruppen finner vi blant annet stoffer som zopiklon og Zolpidem 

(Mellingsaeter, Bramness, & Slordal, 2006).  

3.3.1 Benzodiazepinenes bruksområder 

Det eksisterer i dag over 50 forskjellige typer benzodiazepiner og de kan som nevnt brukes i 

en rekke medisinske sammenhenger. De benzodiazepinene med kortere halveringstid, som for 

eksempel midazolam, nitrazepam, flunitrazepam, oxazepam, temazepam og triazolam brukes 

oftet ved søvnproblemer. Benzodiazepiner som diazepam, flurazepam og klonazepam har 

lengre halveringstid brukes ofte til angst og depresjonslidelser. Klonazepam har som 

indikasjon behandling av epilepsi. (Drummer, 2002). Dette gjør benzodiazepinene til 

legemidler som ofte brukes i behandling av post traumatisk stress lidelse og panikkanfall. De 

kan også brukes i sammenheng med muskelkramper på grunn av sin krampestillende effekt. 

I behandlingen av alkoholisme kan benzodiazepiner brukes til å redusere abstinenser 

(Drummer, 2002). Det er i noen studier observert at en kan få en overgang fra alkohol til 

benzodiazepiner om overgangen gjennomføres trinnvis og at ikke brått. Dette skjer på grunn 

av måten rusmidlene påvirker reseptoren på, det medfører at man kan oppleve tilnærmet 

samme effekten ved bruk av noen benzodiazepiner som alkohol(Griffiths & Weerts, 1997). 

Dette vil kunne være svært nyttig i behandling av alkoholindusert delirium for eksempel. 
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I Norge er det 7 benzodiazepiner som har markedsføringstillatelse, dette er, diazepam, 

oksazepam, alprazolam, nitrazepam, flunitrazepam, midazolam og klonazepam, det eksisterer 

også flere z–hypnotika som har markedsføringstillatelse. 

I tabellen under vises en oversikt over de benzodiazepinene jeg har studert og de vanligste 

salgsnavnene i Norge.  

Generisk navn Virkningstid  Halveringstid Salgsnavn 

Alprazolam  1-2 timer 10 – 20 timer Alprazolam 

     Xanor 

Diazepam  1-1,5 timer 32 – 47 timer Diazepam 

     Stesolid 

     Valium 

     Vival 

Flunitrazepam                             0,5 – 3 timer 18 – 26 timer Funipam 

     Flutraz 

     Rohypnol 

Klonazepam  0,25 – 0,5 time 19,5 – 50 timer Rivotril 

Midazolam  0,5 – 1 time 1,5 – 2,5 timer Buccolam 

     Dormicum 

     Midazolam 

Nitrazepam 0,5 – 3 timer 17 – 48 timer Apodorm 

     Mogadon 

Oksazepam 3 – 4 timer  4 – 11 timer Alopam 

     Serepax 

     Sobril 

Zopiklon   4 – 6 timer Imovane  

     Zopiclon 

     Zopiclone 

     Zopiklon 

     Zopitin 

Zolpidem   2 - 3 timer Stilnoct 

     Stilnox 

     Zolpidem 
Tabell 2- oversikt over salgsnavn knyttet til de spesifikke benzodiazepinene 
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Benzodiazepiner blir  også brukt illegalt og brukes enten alene eller for å forsterke effekten av 

andre stoffer som for eksempel heroin og kokain. Benzodiazepiner brukes ofte fordi de har 

muligheten til å forsterke rusopplevelsen og samtidig dempe abstinenser som brukeren får i 

ettertid (Drummer, 2002). Dette medfører at det bør utvises varsomhet ved utskriving av 

benzodiazepiner til personer med rusmiddelproblemer og ruslidelser. Det viser seg likevel at 

det er en økt forekomst av utskriving av benzodiazepiner til personer i denne gruppen. 

Personer med angstlidelser og andre psykiske lidelser får i større grad enn resten av 

befolkningen utskrevet benzodiazepiner. (Clark, Xie, & Brunette, 2004). Dette til tross for at 

det foreligger retningslinjer som advarer mot forskrivning til denne type pasienter.   

3.3.2 Hvordan virker benzodiazepiner 

Benzodiazepinene ved virker ved at de binder seg til gamma-amino-smørsyre-reseptoren 

(GABA-reseptoren). GABA-reseptoren er tilstede i store deler av det sentrale nervesystemet 

og GABA er den viktigste dempende nevrotransmittoren. GABA-reseptoren er en ionekanal 

som er bygd opp som en pentamer rundt selve ionekanalen. Ved binding til GABA-reseptoren 

åpnes ionekanalen og klor slippes inn i cellene. GABA – reseptoren eksisterer i 2 former, type 

A og B, benzodiazepinene binder seg i all hovedsak til GABA A reseptoren(Wafford, 2005). 

Ved bruk av benzodiazepiner vil enn i høye doser kunne oppnå en «takeffekt». Dette skjer 

fordi benzodiazepinene er avhengig av tilstedeværelse av GABA for kunne påvirke 

ionekanalen og slippe klor inn i cellen. Når GABA er brukt opp, vil ikke lenger 

benzodiazepinene kunne medføre influx av klor, og det oppnås en takeffekt. Dette er ikke 

tilfellet ved barbiturater eller etanol som påvirker ionekanalen direkte, uten involvering av 

GABA (Waal & Bramness, 2010). Jo høyere dose jo mer uttalt effekt, og større fare for 

overdose. Overdose ved bruk av benzodiazepiner alene er svært sjelden rapportert. 

I dyrestudier er det vist at kronisk bruk av benzodiazepiner medfører endringer i strukturen til 

reseptoren. Dette er enten ved at det skjer en reduksjon i antall reseptorer eller at selve 

benzodiazepin reseptoren kobles fra GABA reseptorkomplekset. Det foreligger lite forskning 

som skaper evidens for at dette stemmer hos mennesker (Nutt, Glue, Lawson, & Wilson, 

1990). 

Benzodiazepiner blir i hovedsak misbrukt av to forskjellige grupper. Den ene gruppen er 

rusmisbrukere som bruker benzodiazepiner for å oppnå en ruseffekt eller som et forsøk på å 

dempe eller forsterke et annet rusmiddel. Denne gruppen bruker som regel hurtigvirkende 
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benzodiazepiner på grunn av at de gir raskere effekt derav også ønsket effekt, rusfølelse. 

Benzodiazepiner med lengere virkningstid, tid før benzodiazepinet får full effekt, vil gi 

mindre rusfølelse fordi effekten kommer gradvis, dette gjør disse benzodiazepinene mindre 

ønsket i illegale bruk, det er fortsatt viktig å huske at benzodiazepiner hovedsakelig har 

samme effekter uavhengig av virkningstid eller halveringstid.  

Den andre gruppen er pasienter som får foreskrevet benzodiazepiner over for lang tid eller for 

hyppig og på den måten etablere et avhengighetsforhold til benzodiazepinene. 

Benzodiazepiner skal i hovedsak brukes i en akutt fase og ikke i for lange behandlingsløp 

(Griffiths & Weerts, 1997). Bruk av sovemedisin som har lang halveringstid vil gi effekt 

dagen etter også, dette er forbedret kraftig med z-hypnotika som har en svært kort 

halveringstid, gjerne 5 – 7 timer.  

Etter kort tids bruk, oppstår det i noen grad toleranseutvikling, som kan gjøre at den 

terapeutiske effekten avtar. En toleranseeffekt er som beskrevet en effekt  hvor den 

terapeutiske effekten avtar ved administrering av samme dose. For å opprettholde den 

terapeutiske effekten vil det være behov for økte doser. Toleranseffekten kan være svært 

individuell og varierer fra de forskjellige typene benzodiazepiner. Det som er sentralt er hvor 

lenge benzodiazepinet påvirker reseptorene og dermed gir reseptoren mulighet til å 

opparbeide seg toleranse. Dette vil være avhengig av halveringstiden til benzodiazepinet og 

hvor rask metabolismen til individet er. Toleranse bør absolutt ikke sammenlignes med 

avhengighet, en toleranseutvikling starter med en gang virkestoffet er i kontakt med 

reseptoren. Graden av toleranseutvikling varierer fra rusmiddel til rusmiddel. Det er ikke slik 

at vi kan tåle fem ganger så mye alkohol på grunn av toleranse, men det kan hende med stor 

toleranse for opiater kan klare en fem ganger høyere dose med opiater (Miller & Gold, 1991).  

3.3.3 Hvordan påvirker benzodiazepiner brukeren 

Benzodiazepiner påvirker hjernen på flere ulike måter. Det er velkjent at personer som tar 

benzodiazepiner kan oppleve en økt følelse av velbehag, dette oppleves i forskjellig grad utfra 

hvilket benzodiazepin som blir brukt, men avhenger også av hvor høy dose som inntas. Alle 

benzodiazepinene har denne egenskapen. Benzodiazepiner påvirker hukommelsen, og kan 

forårsake hukommelsestap om det er inntatt høye doser. Disse virkningen vil variere i type og 

grad avhengig av hvilket benzodiazepin og hvor store doser som er blitt brukt (Drummer, 

2002). Personen som er påvirket av benzodiazepinet kan bli oppfattet som påvirket av 



17 

 

alkohol. Dette skjer fordi en rekke av virkningene til benzodiazepinene kan minne om det vi 

kjenner som alkoholpåvirkning, i noen tilfeller fremstår personen som han/hun har mistet 

kontroll og er ute av stand til å ta vare på seg selv. Dette er tilstander som også observeres 

under alkoholrus. Det kan i slike tilfeller også oppstå aggressiv adferd fra personen som er 

påvirket. Dette skyldes at benzodiazepinene reduserer angsten, noe som kan medføre at 

personer tar flere sjanser og utsetter seg for risiko. Aggressivitet forekommer hyppigst hos 

personer som er diagnostisert med en ruslidelse (Drummer, 2002).  

Effekten av benzodiazepiner påvirker hjernen på en slik måte at det ikke nødvendigvis er 

forenlig med det å føre motorvogn, og risiko for å bli involvert i en ulykke øker. Effektene 

fører til svekket reaksjonsevne, oppmerksomhet, konsentrasjonsevne, innlæring og 

hukommelse. Dette er alle funksjoner som er viktige i føring av motorvogn. Benzodiazepiner 

utlevert i Norge er alle merket med en rød trekant på forpakningen, dette er for å varsle 

brukerne om at effekten av legemiddelet kan påvirke evnen til blant annet å føre bil eller 

maskiner. Helsedirektoratets retningslinjer for føring av motorvogn ved forskrivning av 

psykoaktive legemidler, angir hvor mye som er tillatt at legen forskriver, uten at førerretten 

inndras. I Norge er det også fastsatte konsentrasjonsgrenser i blod for hvor mye som er tillatt 

å ha i blodet under bilkjøring når stoffene ikke er forskrevet av lege, jf Forskrift om faste 

grenser i vegtrafikklovgivningen.  

I 2010 ble det registret over 3000 straffesaker i Norge hvor benzodiazepiner ble påvist i 

blodprøver tatt av bilfører som var mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. 24 % av 

sakene omhandlet benzodiazepinet diazepam og 23 % omhandlet klonazepam.  

3.3.4 Forekomsten av benzodiazepiner 

Statistikken for utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika viser at det er z-hypnotika som 

blir hyppigst utskrevet. Det fremkommer av statistikken at dette blir utskrevet spesielt mye til 

eldre over 67 år (Bjørner, 2013). Etter z-hypnotika kommer Diazepam, oksazepam, nitrazepa, 

fluintrazepam, klonazepam og alprazolam. I 2011 fikk 32 % av alle kvinner over 67 år resept 

på et z-hypnotika eller benzodiazepin, 23 % av alle menn over 67 år.  

Kripos rapporterte at politiet beslagla ca 675 000 tabletter med benzodiazepiner i 2017. Dette 

var fordelt over ca 4675 beslag. Kripos rapporterer at det er klonazepam som utgjør den 
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største andelen med ca 60%, deretter følger diazepam og alprazolam. Benzodiazepiner 

utgjorde i 2017 ca 16% av den totale mengden med narkotika som politiet beslagla i Norge.  

Det er vanskelig å vurdere hvor stort omfanget av den illegale bruken er i Norge, men i 

«klinentkartleggingsregisteret» hvor det oppgis hvilke rusmiddel som er beskrevet som 

viktigst ved innleggelsene i rusmiddelinstitusjoner, gis noe informasjon om situasjonen. Det 

ble i 2004 oppgitt at benzodiazepiner var den viktigste innleggelsesårsaken i 8% av sakene, 

dette utgjorde 1666 innleggelser. I tillegg til dette er benzodiazepinmisbruk et vanlig 

tilleggsproblem til opiatavhengighet. LAR øst rapporterte høsten 2006 at 9 av 10 pasienter 

som søktes inn til LAR behandling hadde benzodiazepinmisbruk som et tilleggsproblem til 

opiatavhengigheten (helsetjenesten, 2007).  

3.4 Z-hypnotika 

Z- hypnotika kom på markedet i 1994 og har etter dette økt markant i salgsvolum 

sammenliknet med de andre benzodiazepinene. I 2009 var 84% av all solgt døgndoser av 

sovemedisiner i reseptgruppe A og B i Norge et z-hypnotikum. Det vanligste z-hypnotikumet 

er zopiklon som utgjorde 87% av salget. Z-hypnotika virker på samme måte som 

benzodiazepiner, men har en annen kjemisk struktur og har svært kort halveringstid. Z-

hypnotika brukes hovedsakelig til innsovning. Den korte halveringstiden skal gjøre at 

pasienten ikke har like høy risiko for påvirkning av z-hypnotikumet dagen etter bruk 

sammenliknet med benzodiazepiner med betydelig lenger halveringstid. Det er en større andel 

kvinner enn menn som får utskrevet resepter på z-hypnotika. Det er også en økning av 

utskrivinger i takt med økende alder (Christian Berg1, 2011).  

3.5 Obduksjoner 

I en studie gjennomført i sør- og nord Trøndelag i 2007 – 2009 beskrives dødsfall og 

obduksjonsraten av de forskjellige typer dødsårsakene. Den viser at det er en større andel 

menn som blir obdusert enn kvinner. 50% av menn som døde av unaturlige årsaker ble 

obdusert og 25% av kvinner. Det er også en større andel av de som dør under 59 år som blir 

obdusert, dette gjelder for naturlig død og for unaturlig død. Kun 15% av de som dør av 

unaturlig død over 59 år gamle blir obdusert, i gruppen under 30 år er det 74% og i gruppen 

mellom 30 – 59 år er det 76% (Frost, Slordal, Vege, & Nordrum, 2012).  
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Obduksjoner av naturlige dødsfall ble gjennomført med enda lavere andel. I sør- og nord-

trøndelag i perioden 2007 – 2009, ble det registrert en andel på 1% av de naturlige 

dødsfallene som endte med obduksjon. Videre ble det i 65% av sakene påvise psykoaktive 

stoffer i prøvene tatt fra obduksjonene av naturlige dødsfall (Frost et al., 2012). Det vil være 

mange rusrelaterte dødsfall som ikke blir registrert på grunn av manglende obduksjon. Dette 

vil igjen ha innvirkning på resultatet av denne typen undersøkelser. Overdoser blir i de aller 

fleste tilfeller obdusert, det er derimot et betydelig lavere antall ulykker hvor det blir 

gjennomført obduksjon og kun om det kan påvises et straffbart forhold.  
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4 Resultat  

4.1 Demografiske data 

Dataenee inkluderer prøver fra 332 forskjellige obduksjoner 242 menn og 90 kvinner.  De 332 

dødsfallene var fordelt utover de fire helseregionene på følgende måte; 180 dødsfall i 

helseregion sør øst, 83 i helseregion vest, 43 i helseregion midt og 26 helseregion nord.  

Alderen i datamaterialet spredde seg fra 17 år til 78 år hvor gjennomsnittsalderen var 41.1 år 

og medianen var 40 år. Gjennomsnittsalderen til kvinner var signifikant høyere enn 

gjennomsnittsalderen til menn, henholdsvis 45.3 år og 39.6 år (p<0.001). I region sør øst av 

gjennomsnittsalderen 41.7 år og medianen 42 år, i region vest var gjennomsnittsalderen 38.9 

år og medianen 37 år, i region midt var gjennomsnittsalderen 45.5 år og medianen var 45 år 

og i region nord var gjennomsnittsalderen 37.2 år og medianen 36 år.  

Av de 332 obduserte var det 188 som var registrert omkommet i et av de fem største 

tettstedene i Norge, det var 134 menn og 54 kvinner. 144 av de obduserte døde utenfor de fem 

største tettstedene, det var 108 menn og 36 kvinner. Gjennomsnittsalderen var 42 år i de fem 

største tettstedene og 39,9 år ved dødsfall utenfor de største tettstedene.  

5,1% av populasjonen var aktive i legemiddelassistert rehabilitering 
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I figur 1 vises en oversikt over de fem aldersgruppene og inndeling etter kjønn og hele 

populasjonen. Tallene er oppgitt i prosent etter hvor stor andel som befinner seg i hver 

aldersgruppe.  

 

Figur 1- Fordeling i aldersgrupper i prosent 
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4.2 Rusmidler oversikt 

4.2.1 Generell oversikt 

På landsbasis inneholdt 87.7% av prøvene ett eller flere benzodiazepiner. Det varierte mellom 

80.8% til 88.4% mellom de forskjellige helseregionene. Opioider var rusmiddelgruppen som 

hadde høyest prevalens etter benzodiazepinene og ble påvist i 76.5% av tilfellene. 

Sentralstimulerende stoffer hadde også en høy forekomst med 38.9% av prøvene på 

landsbasis. Pregabalin hadde en forekomst på 11.4% av prøvene. Benzodiazepiner og opioider 

ble funnet i kombinasjon i 69,8% av sakene på landsbasis.  

I figur 2 viser en oversikt over de seks rusmiddelgruppene. Oversikten viser hvor stor andel 

det er på landsbasis og i hver enkelt region. Resultatene viser at det er stor variasjon mellom 

enkelte rusmiddelgrupper, blant annet tidligere nevnte pregabalin som påvises i 4,7% i region 

midt og 21,7 i region vest.  
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Figur 2- oversikt over rusmiddelgruppene fordelt på region og landsbasis. Resultatet er oppgitt i prosent av dødsfall i hver enkelt 
region. 
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4.2.2  Kombinasjon av rusmidler og benzodiazepiner 

Det ble gjennomført undersøkelser for kombinasjoner av de ulike rusmiddelgruppene og de 

forskjellige benzodiazepinene. Forekomsten av kombinasjoner av flere rusmidler var høy og 

over 90% av tilfellene hadde to eller flere rusmiddelgrupper påvist. Se tabell 3 for en oversikt 

over kombinasjonene.   

 

I figur 3 vises fordelingen av benzodiazepiner som ble påvist i kombinasjon med de 

spesifikke rusmiddelgruppene. Det er andelen saker hvor benzodiazepiner er påvist i den 

spesifikke rusmiddelgruppen. Resultatet er oppgitt i prosent.  

 

 

Rusmiddelgrupper Opioider Cannabis Alkohol Sentralstimulerende Pregabalin Alprazolam Diazepam Flunitrazepam Klonazepam Nitrazepam Oksazepam Zopiklon 

Opioider 
 

32,7 30,3 40,6 12,6 17,3 49,6 5,7 50,0 23,7 21,1 26,3 

Cannabis 76,1 
 

33,0 44,0 17,4 14,7 55,0 5,5 50,5 16,5 18,3 10,1 

Alkohol 67,0 31,3 
 

29,6 11,3 13 51,3 4,3 33,0 12,2 17,4 17,4 

Sentralstimulerende 79,8 37,2 26,4 
 

13,2 16,3 46,5 7,8 58,1 14,7 16,3 9,3 

Pregabalin 84,2 50,0 34,2 44,7 
 

18,4 63,2 5,3 57,9 23,7 21,1 26,3 

Alprazolam 89,8 32,7 30,6 42,9 14,3 
 

55,1 2,0 46,9 14,3 8,2 8,2 

Diazepam 80,8 38,5 37,8 38,5 15,4 17,3 
 

6,4 45,5 17,9 23,1 13,5 

Flunitrazepam 94,7 31,6 26,3 52,6 10,5 5,3 52,6 
 

42,1 0,0 26,3 5,3 

Klonazepam 85,8 37,2 25,7 50,7 14,9 15,5 48 5,4 
 

14,9 16,9 10,8 

Nitrazepam 84,8 39,1 30,4 41,3 19,6 15,2 60,9 0,0 47,8 
 

19,6 10,9 

Okzazepam 80,7 35,1 35,1 36,8 14 7 63,2 8,8 43,9 15,8 
 

15,8 

Zopiklon 69,6 19,6 35,7 21,4 17,9 7,1 37,3 1,8 28,6 8,9 16,9 
 

Tabell 3- viser oversikt over kombinasjoner mellom rusmiddelgrupper og spesifikke benzodiazepiner. Verdiene er oppgitt i 
prosent av prøver. 
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Figur 3 - Diagrammet viser prevalensen av benzodiazepiner i rusmiddelgruppene. Resultatet er 
oppgitt i prosent 
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Saker hvor det er påvist alkohol: 

Forekomsten av alkohol er signifikant lavere i saker hvor det samtidig påvises klonazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises klonazepam, henholdsvis 25,7% og 41,8% (p 

= 0.002). Forekomsten av alkohol er signifikant lavere når det samtidig påvises 

sentralstimulerende stoffer sammenliknet med saker hvor det ikke påvises sentralstimulerende 

stoffer, henholdsvis 26,4% og 39,9% (p = 0.002). Forekomsten av alkohol er signifikant 

lavere når det samtidig påvises opioider, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises 

opioider, henholdsvis 30,3% og 48,7% (p = 0.011).  

Saker hvor det er påvist opioider: 

Forekomsten av opioider er signifikant høyere når det samtidig påvises klonazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises klonazepam, henholdsvis 85,8% og 69,0% (p 

< 0.001) Forekomsten av opioider er signifikant høyere når det samtidig påvises alprazolam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises alprazolam, henholdsvis 89,8% og 74,2% (p = 

0.017). Forekomsten av opioider er signifikant lavere når det samtidig påvises alkohol, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises alkohol, henholdsvis 67,0% og 81,6% (p = 

0.003) Forekomsten av opioider er signifikant høyere når det samtidig påvises 

benzodiazepiner, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises benzodiazepiner, 

henholdsvis 79,7% og 53,7% (p < 0,001). 

Saker hvor det er påvist cannabis: 

Forekomsten av cannabis er signifikant høyere når det samtidig påvises pregabalin, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises pragabalin, henholdsvis 50,0% og 30,9% (p = 

0.017). Forekomsten av cannabis er signifikant høyere når det samtidig påvises diazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises diazepam, henholdsvis 38,5% og 27,8% (p = 

0.040). Forekomsten av cannabis er signifikant lavere når det samtidig påvises zopiklon, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises zopiklon, henholdsvis 19,6% og 35,5% (p = 

0.021). 

Saker hvor det er påvist sentralstimulerende stoffer: 

Forekomsten av sentralstimulerende stoffer er signifikant lavere når det samtidig påvises 

alkohol, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises alkohol, henholdsvis 29,6% og 43,8% 
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(p = 0.011). Forekomsten av sentralstimulerende stoffer er signifikant lavere når det samtidig 

påvises zopiklon, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises zopiklon, henholdsvis 21,4% 

og 42,4% (p = 0.003). Forekomsten av sentralstimulerende stoffer er signifikant høyere når 

det samtidig påvises klonazepam, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises klonazepam, 

henholdsvis 58,1% og 36,0% (p < 0.001) 

Saker hvor det er påvist pregabalin: 

Forekomsten av pregabalin er signifikant høyere når det samtidig påvises cannabis, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises cannabis, henholdsvis 17,4% og 8,5 (p = 

0.017). Forekomsten av pregabalin er signifikant høyere når det samtidig påvises diazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises diazepam, henholdsvis 15,4 og 8,0% (p = 

0.034). Forekomsten av pregabalin er signifikant høyere når det samtidig påvises 

benzodiazepiner, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises benzodiazepiner, 

henholdsvis 13,1% og 0,0% (p =0,014). 

Saker hvor det er påvist benzodiazepiner: 

Forekomsten av benzodiazepiner er signifikant høyere når det samtidig påvises pregabalin 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises pregabalin, henholdsvis 100% og 86,1% 

(p=0,014).Forekomsten av benzodiazepiner er signifikant høyere når det samtidig påvises 

Opioider, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises opioider, henholdsvis 91,3% og 

75,6% (p < 0,001). 

Saker hvor det er påvist alprazolam: 

Forekomsten av alprazolam er signifikant høyere når det samtidig påvises opioider, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises opioider, henholdsvis 17,3% og 6,4% (p = 

0.017).  

Saker hvor det er påvist diazepam: 

Forekomsten av diazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises nitrazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises nitrazpem, henholdsvis 60,9% og 44,8% (p = 

0.042). Forekomsten av diazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises oksazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises oksazepam, henholdsvis 63,2% og 43,6% (p = 

0.007). Forekomsten av diazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises cannabis, 
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sammenliknet med saker hvor det ikke påvises cannabis, henholdsvis 55% og 43% (p = 

0.040). Forekomsten av diazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises preagabalin, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises pregabalin, henholdsvis 63,2 og 44,9% (p = 

0.034) 

Saker hvor det er påvist klonazepam: 

Forekomsten av klonazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises Opioider, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises Opioider, henholdsvis 50,0% og 26,9% (p < 

0.001). Forekomsten av klonazepam er signifikant lavere når det samtidig påvises alkohol, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises alkohol, henholdsvis 33,0% og 50,7% (p = 

0.002). Forekomsten av klonazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises 

sentralstimulerende stoffer, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises 

sentralstimulerende stoffer, henholdsvis 58,1% og 36,0% (p < 0.001). Forekomsten av 

klonazepam er signifikant lavere når det samtidig påvises zopiklon, sammenliknet med saker 

hvor det ikke påvises zopiklon, henholdsvis 28,6% og 47,8% (p = 0.008). 

Saker hvor det er påvist nitrazepam: 

Forekomsten av nitrazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises diazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises diazepam, henholdsvis 17,9% og 10,2% (p = 

0.042). 

Saker hvor det er påvist oksazepam 

Forekomsten av oksazepam er signifikant høyere når det samtidig påvises diazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises diazepam, henholdsvis 23,1% og 11,9% (p = 

0.007). 

Saker hvor det er påvist zopiklon: 

Forekomsten av zopiklon er signifikant lavere når det samtidig påvises klonazepam, 

sammenliknet med saker hvor det ikke påvises klonazepam, henholdsvis 10,8% og 21,7% (p 

= 0.008). Forekomsten av zopiklon er signifikant lavere når det samtidig påvises 

sentralstimulerende stoffer sammenliknet med saker hvor det ikke påvises sentralstimulerende 

stoffer, henholdsvis 9,3% og 21,7% (p = 0.003). Forekomsten av zopiklon er signifikant 
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lavere når det samtidig påvises cannabis, sammenliknet med saker hvor det ikke påvises 

cannabis, henholdsvis 10,1% og 20,2% (p = 0.021). 

4.2.3 Kombinasjon av flere benzodiazepiner 

Det fremkom at 53,4% av prøvene inneholdt mer enn ett benzodiazepin. Av prøver som 

inneholdt benzodiazepiner var det 60.2% av prøvene som inneholdt mer enn ett 

benzodiazepin. Det ble påvist en variasjon mellom de ulike regionene, det var høyest 

forekomst i region sør øst med 63.5% og lavest forekomst i region vest med 54.8%.  Tabell 4 

viser antall benzodiazepiner per tilfelle i hver region.  

Regioner: 

BZD per obduksjon (n= 

332) 

Antall BZD per obduksjon registret med BZD 

(n=291) 

Region Sør øst 1,66 1,88 

Region vest 1,61 1,83 

Region midt 1,72 1,94 

Region nord 1,57 1,95 

landsgjennomsnitt 1,65 1,88 

Tabell 4- Viser oversikt over antall benzodiazepiner per prøve i regionene. BZD = benzodiazepiner. 

Det høyeste antall påviste benzodiazepiner var fem i en enkelt sak. Dataenee viser at antall 

benzodiazepiner per sak er relativt jevnt fordelt mellom de fire regionene, men at region midt 

har en større andel benzodiazepiner enn de andre regionene per tilfelle. Når vi undersøker 

gruppen hvor det er påvist benzodiazepiner, ser vi at gjennomsnittlig antall benzodiazepiner 

per sak er høyst i region nord.  

Tabellen 5 viser antall benzodiazepiner i saker hvor ulike benzodiazepiner er påvist. I denne 

undersøkelsen er utvalget saker hvor det er påvist et spesifikt benzodiazepin. Så undersøkes 

det for hvor mange forskjellige benzodiazepiner som forekommer i prøver hvor det konkrete 

benzodiazepinet fremkommer. Tallene under inkluderer også det opprinnelige 

benzodiazepinet.  
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Benzodiazepiner Antall BZD i snitt 

landsgjennomsnitt 1,8 

Alprazolam 2,3 

Diazepam 2,3 

Nitrazepam 2,5 

Klonazepam 2,1 

Oksazepam 2,6 

Zopiklon 2,0 

Tabell 5- Viser antall benzodiazepiner funnet i prøver med utgangspunkt i de spesifikke benzodiazepiner 

4.3 Alder- og kjønnsfordeling 

4.3.1 Gjennomsnittsalder fordelt på rusmidler 

Tabell 6 viser gjennomsnittsalderen for rusmiddelgruppene og benzodiazepinene. Som vist i 

den demografiske dataene ligger kvinner i hovedsak høyer i alder enn menn. Det er likevel 

noen rusmidler som skiller seg fra de andre. I gruppen med sentralstimulerende stoffer er det 

kvinner som har den laveste gjennomsnittsalderen. Blant benzodiazepinene var det også klart 

høyere gjennomsnittsalder hos kvinnene. Det var større forskjeller blant noen av 

benzodiazepinene blant annet for nitrazepam som hadde den høyeste aldersforskjellen, hvor 

kvinner hadde 14.9 år  høyere snittalder enn menn.  

4.3.2 Alder 

Det var signifikant lavere gjennomsnittsalder i saker hvor det ble påvist klonazepam 

sammenliknet med saker hvor det ikke ble påvist klonazepam, henholdsvis 38,1 år og 43,6 år 

(p < 0,001). Det var signifikant lavere gjennsnittsalder i saker hvor det ble påvist cannabis 

sammenliknet med saker hvor det ikke ble påvist cannabis, henholdsvis 36,9 år og 43,2 år (p 

< 0,001). Det var signifikant høyere gjennsnittsalder i saker hvor det ble påvist zopiklon 

sammenliknet med saker hvor det ikke ble påvist zopiklon, henholdsvis 46,4 år og 40,1 år (p 

= 0,001). Det var signifikant lavere gjennsnittsalder i saker hvor det ble påvist 

sentralstimulerende stoffer sammenliknet med saker hvor det ikke ble påvist 

sentralstimulerende stoffer, henholdsvis 36,19 år og 44,33 år (p < 0,001). Det var signifikant 
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lavere gjennomsnittsalder i saker hvor det ble påvist pregabalin sammenliknet med saker hvor 

det ikke ble påvist pregabalin, henholdsvis 37,4 år og 41,6 år (p=0.041). 

4.3.3 Kjønn og alder 

Det var signifikant høyere gjennomsnittsalder blant kvinner enn menn i saker hvor det ble 

påvist nitrazepam, henholdsvis 52,7 år og 37,8 år (p = 0.002), se figur 4. Det var signifikant 

høyere gjennomsnittsalder blant kvinner enn menn i saker hvor det ble påvist opioider, 

henholdsvis 45,3 år og 39,6 å (p = 0.001). Det var signifikant høyere gjennomsnittsalder blant 

kvinner enn menn i saker hvor det ble påvist benzodiazepiner, henholdsvis 45,3 år og 39,7 år 

(p = 0.002).  
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Tabell 6 viser en oversikt over gjennomsnittsalder fordelt mellom kjønn og for de forskjellige 

rusmiddelgruppene og benzodiazepinene.  

Rusmiddelgrupper Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalde
r kvinner  

Gjennomsnittsalde
r menn 

Benzodiazepiner 41,3 45,3 39,7 

Opioider 41,1 45,3 39,6 

Sentralstimulerende 
stoffer 36,1 34,8 36,5 

Pregabalin 37,4 41,0 35,3 

Alkohol 41,5 44,6 40,5 

Cannabis 36,9 42,0 36,1 

Alprazolam 40,1 40,0 40,1 

Diazepam 42,0 44,3 41,2 

Flunitrazepam 39,2 39,0 39,5 

Klonazepam 38,1 41,5 37,1 

Nitrazepam 42,0 52,7 37,8 

Okzazepam 41,1 42,4 40,5 

Zopiklon 46,4 48,7 44,1 
Tabell 6 -Gjennomsnittsalder for rusmiddelgruppene og benzodiazepinene fordelt på kjønn. 

I tabell 7 vises forekomsten, oppgitt i prosent, i de forskjellige aldersgruppene i saker hvor det 

er påvist rusmidler og benzodiazepiner. Oversikten er basert på funn hos de ulike kjønnene og 

gjennomsnitt for prøver hvor de enkelte rusmiddelgruppene og benzodiazepinene er påvist. 
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Aldersgrupper   17 - 24 år 25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 54 år 55 - 78 år 

Flunitrazepam Gjennomsnitt 10,5 26,3 26,3 31,6 5,3 

  Mann 0,0 45,5 18,2 36,4 0,0 

  Kvinne 25,0 0,0 37,5 25,0 12,5 

Zopiklon Gjennomsnitt 7,1 14,3 28,6 21,4 28,6 

  Mann 7,1 21,4 28,6 17,9 25,0 

  Kvinne 7,1 7,1 28,6 25,0 32,1 

Oksazepam Gjennomsnitt 10,5 31,6 12,3 28,1 17,5 

  Mann 7,5 35,0 15,0 25,0 17,5 

  Kvinne 17,6 23,5 5,9 35,3 17,6 

Nitrazepam Gjennomsnitt 10,9 28,3 23,9 13,0 23,9 

  Mann 12,1 36,4 33,3 6,1 12,1 

  Kvinne 7,7 7,7 0,0 30,8 53,8 

Klonazepam Gjennomsnitt 16,2 28,4 23,6 21,6 10,1 

  Mann 16,5 32,2 21,7 24,3 5,2 

  Kvinne 15,2 15,2 30,3 12,1 27,3 

Diazepam Gjennomsnitt 8,3 25,0 21,8 31,4 13,5 

  Mann 7,9 28,9 20,2 31,6 11,4 

  Kvinne 9,5 14,3 26,2 31,0 19,0 

Alprazolam Gjennomsnitt 6,1 24,5 36,7 24,5 8,2 

  Mann 7,7 25,6 30,8 28,2 7,7 

  Kvinne 0,0 20,0 60,0 10,0 10,0 

Opioider Gjennomsnitt 9,4 25,6 23,6 28,3 13,0 

  Mann 10,1 30,9 21,8 27,1 10,1 

  Kvinne 7,6 10,6 28,8 31,8 21,2 

Alkohol Gjennomsnitt 7,0 27,8 21,7 27,8 15,7 

  Mann 6,9 28,7 23,0 28,7 12,6 

  Kvinne 7,1 25,0 17,9 25,0 25,0 

Cannabis Gjennomsnitt 17,4 28,4 25,7 23,9 4,6 

  Mann 17,9 31,6 24,2 22,1 4,2 

  Kvinne 14,3 7,1 35,7 35,7 7,1 

Pregabalin Gjennomsnitt 13,2 31,6 31,6 18,4 5,3 

  Mann 16,7 33,3 33,3 16,7 0,0 

  Kvinne 7,1 28,6 28,6 21,4 14,3 

Sentralstimulerende 
rusmidler Gjennomsnitt 15,5 31,0 33,3 17,1 3,1 

  Mann 16,7 29,4 31,4 18,6 3,9 

  Kvinne 11,1 37,0 40,7 11,1 0,0 

Benzodiazepiner Gjennomsnitt 11,0 24,7 23,4 25,8 15,1 

  Mann 11,6 29,5 22,2 26,1 10,6 

  Kvinne 9,5 13,1 26,2 25,0 26,2 

       
Tabell 7- oversikt over alder fordelt på aldersgrupper og kjønn. 

 



32 

 

4.3.4  Kjønnsfordeling av rusmidler 

Det var signifikant lavere andel saker hvor kvinner fikk påvist cannabis enn menn, 

henholdsvis 15,6% og 39,3% (p<0,001). Det var en signifikant lavere andel saker hvor 

kvinner fikk påvist sentralstimulerende stoffer enn menn, henholdsvis 30,0% og 42,1% (p < 

0,044). Det var også en signifikant høyere andel saker hvor kvinner fikk påvist zopiklon enn 

menn, henholdsvis 31,1% og 11,6% (p < 0,001). Figur 5 viser forskjellene mellom de 

forskjellige rusmidlene og benzodiazepinene.    
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4.4 Geografiske forskjeller 

Figur 6 viser funn av benzodiazepinener fordelt på de fire regionene og på landsbasis. Det ble 

funnet signifikante forskjeller mellom enkelte regioner og sammenliknet med resten av landet. 

Dette ble undersøkt ved å ta gjennomsnittet i landet minus den aktuelle regionen og 

gjennomsnittet i regionene for deretter å sammenlikne disse.  

 

Figur 6 - Regionale forskjeller i prevalens av benzodiazepiner 

Region sør øst: 

Det var signifikant lavere forekomst av saker hvor det ble påvist alprazolam i region sør øst 

sammenliknet med resten av landet, henholdsvis 10,6% og 19,7% (p=0,019). Det var 

signifikant lavere forekomst av saker hvor det ble påvist pregabalin i region sør øst 

sammenliknet med resten av landet, henholdsvis 7,2% og 16,4% (p=0,009) 

Region vest: 

Det var signifikant høyere forekomst av saker hvor det ble påvist alprazolam i region vest 

sammenliknet med resten av landet, henholdsvis 24,1% og 11,6% (p=0,006). Det var 

signifikant høyere forekomst av saker hvor det ble påvist pregabalin i region vest 

sammenliknet med resten av landet, henholdsvis 21,7% og 8,0% (p=0,001). Det var også 

signifikant lavere forekomst av saker hvor det ble påvist diazepam i region vest sammenliknet 

med resten av landet, henholdsvis 37,3% og 50,2% (p=0.042). 
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Region midt: 

Det var signifikant lavere forekomst av saker hvor det ble påvist cannabis i region midt 

sammenliknet med resten av landet, henholdsvis 18,6% og 34,9% (p=0,033). Det var 

signifikant høyere forekomst av saker hvor det ble påvist oksazepam i region midt 

sammenliknet med resten av landet, henholdsvis 32,6% og 14,9% (p=0,004). Det ble funnet 

signifikant lavere andel av opioider i region midt sammenliknet med resten av landet, 

henholdsvis 60,5% og 78,9% (p=0.008). 

Region nord: 

Det var ingen signifikante forskjeller i region nord sammenliknet mot resten av landet. 

Topp fem tettsteder 

Undersøkelser av dataenee med tanke på de 5 største tettstedene viste at det kun var 

signifikante forskjeller for alprazolam som hadde en signifikant høyere prevalens i de fem 

største tettstedene enn utenfor, henholdsvis 19,1% og 9,0% (p=0,010). 
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4.5 Data fra reseptregisteret 

Resultatene fra min oppgave ble sammenliknet med tall fra reseptregisteret når det gjelder 

forskrivning av de aktuelle stoffene i 2012. Det ble undersøkt mot alder, kjønn og geografiske 

inndelinger samt generell prevalens.  

Ved undersøkelse av de vanligste benzodiazepinene frem kom det at oksazepam hadde totalt 

26,7 brukere per 1000 innbyggere, diazepam hadde 25,07 per 1000, flunitrazepam hadde 1,15 

per 1000, zolpidem 12,17 per 1000 og alprazolam ble påvist med 0,82 bruker per 1000. Alle 

tallene er hentet fra reseptregisterets data fra 2012. 

Klonazepam: 

Tall fra reseptregistret viste at det var 2.5 per 1000 som fikk utskrevet klonazepam. Det var 

44.5 per 100 (n=148 / 3,32) som hadde påvist klonazepam blant de rusrelaterte dødsfallene i 

2012.  Det var også forskjeller i aldersgruppene, blant gruppen fra 55 - 79 år var det 47% som 

hadde fått utskrevet resept og 10 % i dataene. Det fremkommer også at det er en jevn stigning 

i antall brukere utover aldersgruppene i reseptregistret, mens det er en høyere prevalens i 

gruppen 24 -35 år i dataene.  
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Figur 7- viser fordelingen av klonazepam i prosent. 
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Zopiklon:  

Zopiklon viste samme type utvikling som klonazepam, med en økning jo eldre brukergruppe. 

Det var også klar forskjell mellom menn og kvinner i dataenee fra reseptregisteret, for kvinner 

var det 81,25 brukere per 1000 innbyggere og menn hadde 40,96 brukere per 1000 

innbyggere. I aldersgruppen over 55 år var det 62,4% i reseptregisteret og 28,6% blant de 

rusmiddelrelaterte dødsfallene. Totalt fikk 61,04 per 1000 innbygger forskrevet zopiklon i 

2012. 
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Nitrazepam:  

Reseptregisteret viste at det var forskjeller mellom menn og kvinner med hensyn til 

forskrivning av nitrazepam. Det var 6,8 brukere per 1000 innbygger blant kvinner og 4,32 per 

1000 innbyggere blant menn. Derimot viser reseptregistret at det er en relativ lik utvikling 

med alder og at det er flere kvinner enn menn som bruker nitrazepam i de eldste 

aldersgruppene. Totalt var det 5,55 per 1000 som fikk resept på nitrazepam i 2012. 
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Geografiske forskjeller: 

Pregabalin ble undersøkt opp mot geografiske forskjeller og det fremkommer at det er flere 

brukere per 1000 i helseregion vest enn i de andre regionene. Region vest har 4,04 per 1000, 

Region nord har 3,64, region sør øst har 3,6 og region midt har 3,13 per 1000.  

Gjennomsnittet for hele landet lå på 3,6 brukere per 1000. Gjennomsnittet uten region vest var 

3,47 brukere per 1000 innbyggere. 

Alprazolam ble også undersøkt mot de andre regionene, det var høyest prevalens i region sør 

øst og region vest med 0,89 brukere per 1000. Det var 0,77 i region nord og 0,46 i region 

midt. Diazpam viste seg å ha høyest prevalens i region nord med 27,6 per 1000 innbygger, 

26,05 i region sør øst, 23,5 i region vest og 21,6 i region midt. Oksazepam hadde en høyest 

prevalens i region sør øst med 29,9 per 1000 innbygger, i 26,41 i region midt, 22,1 i region 

nord og 20,8 i region vest. 

Ved å se på samlet utskriving av oksazepam, flunitrazepam, zolpidem, zopiklon, nitrazepam, 

alprazolam og diazepam i reseptregisteret for 2012 viste at det var skrevet ut mest av de 7 

benzodiazepinene i region sør øst, 141,82 brukere per 1000 innbygger, i region nord var det 

127,98 per 1000 innbygger, region midt hadde 122,05 brukere per 1000 og region vest hadde 

116,88 brukere per 1000. Videre undersøkelser av de syv benzodiazepinene viser at det er 

173.1 bruker per 1000 innbyggere blant kvinner og at det 91.7 brukere per 1000 innbygger 

blant menn.   
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5 Diskusjon 

I denne oppgaven har jeg undersøkt rusmiddelrelaterte dødsfall i Norge i 2012, med 

hovedfokus på forekomst av benzodiazepiner. I nesten 90% av alle dødsfallene ble det påvist 

benzodiazepiner, og det var diazepam som ble påvist hyppigst av benzodiazepinene. Det ble 

påvist i 47% av alle dødsfallene på landsbasis. Benzodiazepiner ble aldri påvist alene og ble i 

flest tilfeller påvist sammen med opioider, 69,8% av dødsfallene på landsbasis inneholdt 

kombinasjonen opioider og benzodiazepiner. 

Den høye forekomsten av benzodiazepiner på landsbasis har tidligere blitt funnet i andre 

studier og fra andre land (Simonsen et al., 2015). De siste årene har det vært en utvikling i 

flere nordiske land der andelen benzodiazepiner øker i rusmiddelrelaterte dødsfall.  

Norge har gjennom flere år ligget høyt på overdosestatistikken, og det har vært fokusert på 

heroin- og opioid-dødsfall. Denne og andre studier, viser at forekomsten av benzodiazepiner i 

rusmiddelrelaterte dødsfall er svært høy, og at fokus ikke bare bør være på opoioid-

dødsfallene. Benzodiazepiner hadde den høyeste prevalensen i dataene, men opioider ble 

påvist i 76,5% av sakene. De andre rusmiddelgruppene hadde betydelig lavere prevalens, 

sentralstimulerende stoffer hadde en prevalens på 38,9%, alkohol 34,6%, cannabis 32,8% og 

pregabalin 11,4%. 

Det kan være flere årsaker til den høye prevalensen av benzodiazepiner. En årsak kan være en 

økning av resepter utskrevet av leger. En annen årsak kan være illegalt bruk til 

rekreasjonsformål eller selvmedisinering. I populasjonen med rusmiddelrelaterte dødsfall 

antas det å være en høy andel individer med rusdiagnoser. I denne studien var det blant annet 

5,1 % av sakene hvor den avdøde var aktiv i LAR programmet. Psykiske lidelser er mer 

vanlig hos personer med ruslidelser enn resten av befolkningen(Helsedirektoratet, 2012). 

Dette øker sannsynlighet for høyere prevalens av komorbide psykiske- og ruslidelser i denne 

populasjonen. Det vil igjen medføre fare for økt bruk av benzodiazepiner (Clark et al., 2004).  

Det er blitt rapportert at alderen blant rusmiddelrelaterte dødsfall har steget over de siste 

tiårene og at det er flere dødsfall i gruppen over 45 år enn tidligere (Simonsen et al., 2015). I 

min studie var det variasjon mellom de ulike rusmiddelgruppene. Sentralstimulerende stoffer 

har den laveste gjennomsnittsalderen på 36,1 år og zopiklon den eldste med 46,4 år. Det er 
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stor spredning i alderen i populasjonen, yngste er 17 år og eldste er 78 år. 

Gjennomsnittsalderen i dataene var 41,1år. Kvinners gjennomsnittsalder var 45.3 år, noe som 

er signifikant høyere enn for menn, som hadde en gjennomsnittsalder på 39.6 år.  

Det var også signifikant høyere gjennomsnittsalder blant kvinner enn menn i saker hvor det 

ble påvist benzodiazepiner, henholdsvis 45,3 år for kvinner og 39,7 år for menn. I en studie 

som fokuserte på forskrivning av resepter på benzodiazepiner er det påvist at det blir 

forskrevet et høyere antall benzodiazepiner til kvinner med høy alder enn det blir forskrevet 

til menn (Olfson, King, & Schoenbaum, 2015). I mine data fremkommer det at det var en 

prevalens på 93,5% blant kvinner med påvist benzodiazepiner og 85,5% for menn. Dette var 

ikke en statistisk signifikant forskjell, men det er en forskjell som kan være interessant å følge 

i eventuelt større datasett for å se om forskjellen manifesterer seg ytterligere.  

Den samme fordelingen mellom kvinner og menn i antall benzodiazepiner kan også sees i 

data hentet fra reseptregistret for 2012. Med utgangspunkt i oksazepam, flunitrazepam, 

zolpidem, zopiklon, nitrazepam, alprazolam og diazepam var det 173.1 bruker per 1000 

innbyggere som var kvinner og 91.7 per 1000 innbyggere som var menn. Dette viser at det er 

flere kvinner enn menn som får utskrevet resepter for de undersøkte benzodiazepinene. Det 

vil være interessant å se disse tallene opp mot rusmiddelrelaterte dødsfall over en lengre 

tidsperiode og sammenlikne utviklingen på kjønnsfordeling. 

Opioider har over lang tid hatt en sentral rolle i overdosedødsfall og studier som har 

undersøkt rusmiddelrelaterte dødsfall. I min studie finner jeg også at opioidene har en sentral 

rolle, det ble påvist at opioider hadde en prevalens på landsbasis på 76,5%. Dette var fordelt 

jevnt utover region vest og region sør øst, men var signifikant forskjellig i region midt 

sammenliknet med landsgjennomsnittet. Region midt hadde en prevalens 60,5%. Det er var 

også en lavere prevalens i region nord, 69.2%, men den ble ikke funnet statistisk signifikant. 

Den høyeste prevalensen var i region sør øst, 80,6% og i region vest 78,3%. Dette er regioner 

som er kjent for å ha store åpne rusmiljøer i henholdsvis Oslo og Bergen. Dette kan bidra til 

salg og økt tilgang til opioider.  

Det bor flere LAR pasienter i områdene med høy prevalens. 63% av LAR pasientene i 2012 

bodde i region sør øst, 23% i region vest, 7% i region midt og 7% i region nord (Helge Waal, 

2013). Det er sannsynlig at det bor flere LAR pasienter i områder hvor det er etablerte 

opioidmiljø, dette kan igjen vise at det er mindre miljø og kultur for opioider i region midt og 
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nord enn i region sør øst og region vest. Videre kan LAR programmet også medføre økt 

tilgang til opioider på grunn av lekkasjer. Det vil også muligens kunne gjøre områdene mer 

attraktive for personer som ikke er i LAR på grunn av økt tilgang til illegale rusmidler. Det er 

også mulig at det blir omsatt mer illegale opioider i dette området på grunn av økt 

etterspørsel. Disse faktorene vil kunne bidra til at det er høyere forekomst i region sør øst og 

vest enn i midt og nord. 

En grunn til at opioider har høy prevalens blant de rusmiddelrelaterte dødsfallene kan antas å 

ha med dødeligheten til stoffene i gruppen å gjøre. Opioider, spesielt når de blir injisert, 

skaper et fall i O2 opptaket til brukerne, dette kan medføre full respiratorisk svikt og det kan 

igjen forårsake en dødelig overdose (Strang, 2015).  

Kombinasjon av opioider og benzodiazepiner 

Det var høy forekomst av kombinasjon av opioider og benzodiazepiner; Det var signifikant 

høyere forekomst av benzodiazpiner i saker hvor det ble påvist opioider enn i saker hvor det 

ikke ble påvist opioider (91,3% og 75,6% (p < 0,001)). Den samme effekten ble funnet for 

opioidene som også hadde signifikant høyere forekomst ved kombinasjon med 

benzodiazpiner. (79,7% og 53,7% (p < 0,001)). 69.8% av alle prøvene på landsbasis inneholdt 

kombinasjonen av benzodiazepiner og opioider.  Det er blitt funnet liknende resultater ved 

flere andre studier. Dette kan fremstå som en trend som har vart over flere år der andelen 

benzodiazepiner i kombinasjon med opioider er økende.  

I USA er det blitt gjort undersøkelser på prevalensen av opioider i kombinasjon med 

benzodiazepiner. Disse undersøkelsene har vist en markant økning av denne typen 

kombinasjoner. Dette er til tross for at det ikke anbefales å skrive ut opioider og 

benzodiazepiner til samme pasient (Hirschtritt, Delucchi, & Olfson, 2018).  

I min studie fant jeg at opioider hadde signifikant høyere prevalens i kombinasjon med 

klonazepam (85,8% og 69,0% (p < 0.001)) og alprazolam (89,8% og 74,2% (p = 0.017)). 

Klonazepam er et hurtigvirkende benzodiazepin med forholdsvis lang halveringstid, dette gjør 

det populært blant rusmiddelavhengige fordi det gir god ruseffekt, klonazepam er også svært 

utbredt på det illegale markedet i Norge. Klonazepam brukes av opioidbrukere til å forsterke 

ruseffekter og fungere som et legemiddel til å døyve negative konsekvenser i forbindelse med 

avhengighet og komorbide tilstander som angst og depresjon.  
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Det er flere mulige forklaringer for hvorfor enn observerer en så stor kombinasjonseffekt av 

benzodiazepiner og opioidene. En mulig forklaring er at brukere av benzodiazepiner har større 

sannsynlighet for senere i livet å bruke opioider. Det ble funnet sammenheng mellom tidligere 

bruk av benzodiazepiner og senere bruk av opioider i en kohort studie av benzodizepinbrukere 

som ikke hadde brukt opioider tidligere (Skurtveit, Furu, Bramness, Selmer, & Tverdal, 

2010).  

Likeledes er det også gjort studier som fokuserer på opioidbrukerne og muligheten av at 

opioidbruk fører til bruk av benzodiazepiner. Det er sett en sammenheng mellom metadon-

behandling og bruk av benzodiazepiner. Det fremkommer at metadonbehandlingen øker 

risikoen for at brukeren begynner å bruke benzodiazepiner. Dette kan skyldes at 

metadonbehandlingen øker angstsymptomer og ubehag hos pasienten, som igjen vil gi 

motivasjon til å bruke benzodiazepiner for å dempe ubehaget og angsten. Det er også blitt 

pekt på at metadonbehandlingen ikke bare får pasienter til å begynne med benzodiazepiner, 

men over halvparten av de som allerede brukte benzodiazepiner ved oppstart av 

metadonbehandlingen rapporterer å ha et økt bruk av benzodiazepiner etter oppstart (Chen et 

al., 2011). Det kan være at dette også er overførbart til andre opioider.  

I LAR rapporteres det om at de fleste pasientene som begynner i LAR allerede ved oppstart i 

programmet har et sidebruk av benzodiazepiner. Det blir også skrevet ut benzodiazepiner til 

pasienter som er aktive i LAR. Oksazepam er det benzodiazepinet som oftest blir utskrevet til 

pasienter i LAR i Norge (Bramness & Kornor, 2007). Det er nok også det benzodiazepinet 

som trolig er mest fornuftig å skrive ut til denne pasientgruppen basert på farer for forgiftning 

og misbruk. Oksazepam absorberes langsomt fra mage-tarmsystemet til blodet, noe som gir 

en langsomt innsettende effekt, og dermed lite rusfølelse i forhold til andre benzodiazepiner 

(Griffiths & Weerts, 1997).  

Kombinasjon av flere benzodiazepiner: 

Det fremkom i dataenee at 53,4% av dødsfallene på landsbasis inneholdt mer enn et 

benzodiazepin. Gjennomsnittet for sakene på landsbasis var 1,65 benzodiazepiner per sak. 

Saker hvor det ble påvist oksazepam hadde den høyeste andelen av benzodiazepiner påvist, 

2,6 per tilfelle, zopiklon haddde færrest benzodiazepiner påvist, 2,0 per tilfelle. Klonazepam 

hadde 2,1 per tilfelle.  
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Fra reseptregisteret fremkommer det at det er oksazepam som ble forskrevet hyppigst av 

benzodiazepinene i 2012, om man ikke regner med zopiklon. Dette holdt opp mot data fra 

LAR om at oksazepam blir hyppigst utskrevet til pasienter der og samtidig er det 

benzodiazepinet som ble hyppigst utskrevet på landsbasis i 2012 gjør det interessant å studere 

dødsfallene som fikk påvist oksazepam videre, for å undersøke om det var legal forskrivning 

eller illegalt anskaffet oksazepam. Dataene i min studie er ikke koblet mot pasientregister og 

kan derfor ikke undersøke forskrivninger, men det er mulig å koble slike data, men dette 

krever spesiell tillatelse fra Datatilsynet. Den høye forekomsten av oksazepam sammen med 

andre benzodiazepiner kan bety at forskrivningen i flere tilfeller kun øket forbruket av 

benzodiazepiner. Dette burde undersøkes i en større populasjon.  

Klonzepam og illegal bruk 

Klonazepam var det benzodiazepinet som hadde høyest prevalens i kombinasjon med 

opioider og sentralstimulerende stoffer. Klonazepam er det benzodiazepinet som blir oftest 

beslaglagt av norsk politi. Det var også det benzodiazepinet som hadde nest høyest prevalens i 

datamaterialet, 44,6 % på landsbasis. Statistikk hentet fra reseptregistret viser blant annet at 

gjennomsnittsalderen for klonazepam er vesentlig høyere ved utskriving enn den er i de 

påviste sakene i dataene. I resultatene ble det påvist en lav gjennomsnittsalder for 

klonazepam, 38,1år, og det ble påvist en høy prevalens av stoffet, 44,6%. Reseptregisteret 

viser at klonazepam i legal forekomst har mye av den motsatte utviklingen, det er relativ lav 

forekomst 2,5 brukere per 1000 innbyggere og at det er størst prevalens blant aldersgruppene 

over 45 år.  

Tall fra SSB viser at det i 2013 var en overvekt av personer mellom 18 – 39 år som ble 

straffedømt for narkotikakriminalitet. Dette er tall som det må antas at indikerer at det er 

høyere antall narkotikalovbrudd blant gruppen mellom 18 – 39 år. Det kan igjen 

sannsynliggjøre at forekomsten av klonazepam i dataene i hovedsak er illegal bruk.   

Klonazepam var ble funnet i signifikant høyere verdier i kombinasjon med opioider (50,0% 

og 26,9% (p < 0.001)) og sentralstimulerende stoffer (58,1% og 36,0% (p < 0.001)). Dette er 

stoffer som i hovedsak kan antas at blir brukt i illegalt rusmiddelbruk. Kombinasjonen med 

høye forekomster av andre illegale rusmiddel styrker teorien om at store deler av forekomsten 

av klonazepam er illegalt bruk. Klonazepam har signifikant lavere prevalens i kombinasjon 

med alkohol ((33,0% og 50,7% (p = 0.002)). Alkohol er et legalt preparat og brukes mindre i 
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gruppene som bruker illegale rusmidler enn i grupper som ikke bruker illegale rusmidler. 

Klonazepam kombineres mindre med andre benzodiazepiner enn de andre benzodiazepinene, 

med unntak av z-hypnotika.   

Fra 2002 og frem til 2012 er det observert en endring i prevalensen av klonazepam. Det var i 

2002 13 % klonazepam i de rusmiddelrelaterte dødsfallene i Norden. I 2012 var det 50% 

prevalens av klonazepam i de rusmiddelrelaterte dødsfallene i Norden. Det er flere grunner til 

dette, men en av hovedgrunnene kan være et skifte fra flunitrazepam til klonazepam.  I 2003 

ble flunitrazpam flyttet fra reseptgruppe B til reseptgruppe A. Dette kan være en av årsakene 

til at enn i dag observerer klonazepam i høye andeler. Flyttingen av flunitrazepam medførte 

en kraftig reduksjon i salg av legemidler som inneholdt virkestoffet, det resulterte også i at 

legemiddelet Rohypnol ble avregistrert og tatt ut av salg i det norske markedet. Dette kan ha 

bidratt til at tilgangen til flunitrazepam på det illegale markedet ble redusert. Det ble også 

stengt flere kriminelle nettverk som smuglet flunitrazepam fra Øst-Europa til Norden i den 

perioden. Straffeansvaret er for oppbevaring av stoffer i reseptgruppe A er betydelig større en 

stoffer fra reseptgruppe B, dette vil igjen medføre større risiko ved omsetting og oppbevaring 

av flunitrazepam etter 2003 enn det medført før flyttingen.  

Alprazolam: 

Alprazolam var et av de benzodiazepinene som viste geografiske forskjeller og ble funnet i 

høyere andel på landsbasis enn det som ifølge reseptregisteret ble forskrevet i 2012. Det er et 

benzodiazepin som svært ofte blir funnet i kombinasjon med opioider og det er en jevn 

fordeling mellom kjønnene både i andel og alder, selv om det er høyere andel menn enn 

kvinner som fikk påvist alprazolam, men dette var ikke en signifikant forskjell.    

Det var en forekomst på 14,8% av prøvene som inneholdt alprazolam. Alprazolam hadde i 

reseptregistret fra 2012 en forekomst på 0,82 bruker per 1000 innbyggere.  Dette er en 

betydelig forskjell i andel og det fremstår som det er en høy andel illegal bruk av alprazolam. 

Om det ikke foreligger illegal bruk blir det skrevet ut alprazolam til pasienter i 

høyrisikogrupper for rusmiddelrelaterte dødsfall.  Alprazolam ble påvist i signifikant større 

prevalens i region vest enn i de andre regionene (24,1% og 11,6% (p=0,006)). 

I region vest, hvor alprazolam hadde høyeste prevalens av de fire regionene, hadde diazepam, 

og oksazepam sine laveste forekomster, henholdsvis 37,3% og 10,8%. I en australsk studie 

ble det påvist at alprazolam resepter hadde økt med 10 % i løpet av en 10 års periode. 
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Samtidig som de så økning i alprazolam så de nedgang i utskrevne resepter på diazepam. 

Diazepam lå fortsatt på et mye høyere nivå enn alprazolam, men det var en tilsvarende 

nedgang i prosentandel (Horyniak, Reddel, Quinn, & Dietze, 2012). I en nordisk studie som 

streker seg tilbake til 2002 finner de at alprazaolam har hatt en økning fra 2002 og frem til 

2012, samtidig hadde diazepam en prevalens i 2002 på 30 %, 2007 på 35% og i 2012 på 33% 

(Simonsen et al., 2015). Det var ikke en statistisk signifikant endring i diazepamnivåene, men 

det kan være interessant å studere de lokale nivåene i region vest for de samme årene for å 

undersøke endringer som kan ha forekommet i regionen.  

Alprazolam hadde signifikante forskjeller på prevalensen mellom de største tettstedene og 

utenfor 19,1% og 9,0% (p=0,010). Det var altså en større andel av alprazolam i de største 

tettstedene. Alprazolam ble registrert i signifikant større forekomst sammen med opioider 

(17,3% og 6,4% (p = 0.017)). Dette sett i sammenheng kan indikere at alprazolam er spesielt 

ettertraktet i et spesifikt rusmiljø blant opioidavhengige. Alprazolam er også hurtigvirkende 

og har relativt kort halveringstid. 

Pregabalin: 

Pregabalin er et relativt nytt legemiddel som ble godkjent først i 2004. I resultatene er det 

likevel representert med 11,4% prevalens på landsbasis. I region vest var det et signifikant 

høyere antall saker som inneholdt pregabalin sammenliknet med resten av landet (21,7% og 

8,0% (p=0,001)). Ved undersøkelser av reseptregisteret er det også der en høyere andel 

utskrivninger til pasienter i region vest enn i de andre regionene, 4,04 brukere per 1000 

innbyggere og 3,47 per 1000 innbyggere. Forskjellene som ble funnet i reseptregistret virker 

likevel ikke store nok til å kunne forårsake forskjellen som ses i dataenee.  

Det ble påvist benzodiazepiner i alle prøvene hvor det var forekomst av pregabalin (13,1% og 

0,0% (p =0,014)). Flere studier har undersøkt muligheten for at pregabalin kan brukes som et 

substitutt for benzodiazepiner. I mine resultater fremstår det som pregabalin blir brukt om et 

supplement til benzodiazpinene. I noen undersøkelser er det funnet at pregabalin kan brukes i 

sammenheng med avvending av benzodiazepiner. Pregabalin skal ifølge studier gi mindre 

abstinenssymptomer for brukere av benzodiazepiner og kan derfor tenkes å være et populært 

stoff for denne gruppen for å unngå abstinens i perioder uten benzodiazepiner eller andre 

rusmidler som vanligvis kombineres med benzodiazepiner (Hadley, Mandel, & Schweizer, 

2012).  
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Pregabalin er et stoff som svært ofte opptrer i kombinasjon med andre rusmidler og da 

spesielt opioider. Det er funnet sammenheng mellom bruk av pregabalin og opioider 

(Eastwood & Davison, 2016). I mine data var forekomsten av pregabalin og opioide 

kombinasjon 84,2%. Pregabalin har påvist effekt i behandling av abstinenssymptomer for 

opioider og det er mulig opioidbrukere bruker pregabalin til å dempe abstinenser (Krupitsky 

et al., 2016).  

Det er ikke kjent hvorfor denne skjevheten mellom regionene har oppstått og det burde følges 

i studier for å se om det er en trend som blir opprettholdt. Det er også interessant å se hvilke 

pasienter som får utskrevet pregabalin i de forskjellige regionene. Pregabalin har en lavere 

gjennomsnittsalder, 37,4 år, enn gjennomsnittet, 41,1 år, for dataenee, det viser at det er 

relativt ung brukergruppe. Gjennomsnittsalderen for menn hvor det ble påvist pregabalin var 

den yngste i dataenee, 35,3 år. I datamatrialet fremkommer det at det er unge menn som i 

hovedsak bruker cannabis og pregabalin, dette fremstår som en interessant gruppe å følge 

videre i andre undersøkelser. Det fremstår også som om det er en del illegal bruk med tanke 

på hvilke stoffer det ses i kombinasjon, opioider og cannabis, samt den lave 

gjennomsnittsalderen.  

Cannabis: 

I cannabis relaterte dødsfall ble var det signifikant høyere andel menn enn kvinner, 39,3% og 

15,6%, som fikk påvist cannabis. Det var også signifikant lavere gjennomsnittsalder blant 

prøver hvor det var påvist cannabis (36,9 år og 43,2 år (p < 0,001)).  Dette er en trend som er 

kjent fra andre studier eller kartlegginger, ofte er det unge menn under 24 år som har den 

største problematiske bruken av cannabis. Det viser seg at over fylte 30 år ses en nedgang i 

cannabis som hoved rusmiddel eller rusmiddel som gir problematisk bruk (Amundsen, 2013). 

En mulig årsak til at det er skjevfordeling av kvinner og menn i gruppen med cannabis kan 

være at det er en skjevfordeling i alderen blant kvinner og menn i dataene. Dette vil som 

beskrevet over kunne bety at flere kvinner ikke lenger har samme forholdet til cannabisbruk 

og at de har «byttet» rusmidler.  

En norsk studie fra 2012 viser resultater som tilsier at hyppig bruk av cannabis har 

sammenheng med foreskrivning av benzodiazepiner hos unge voksne (Kornor, Pedersen, von 

Soest, Rossow, & Bramness, 2010). I dataene fra de rusmiddelrelaterte dødsfallene i 2012 

fremkommer det at prøver som har fått påvist cannabis er høyest representert av 
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rusmiddelgruppene i aldersgruppe 1, 17 – 24 år. Dette sett i sammenheng med økt risiko for 

utskriving av benzodiazepiner kan forklare noe om hvorfor det er en prevalens på 84.4% i 

kombinasjon av cannabis og benzodiazepiner. Cannabis viser signifikant høyere prevalens i 

kombinasjon med diazepam (38,5% og 27,8% (p = 0.040)). Samtidig viser også cannabis 

signifikant lavere prevalens i kombinasjon med zopiklon. Dette er utfra gjennomsnittsalder 

forventede resultater da zopiklon har en høyere gjennomsnittsalder enn cannabis.  

Cannabis pregabalin og diazepam: 

Det fremsto i resultatene som om det en klar sammenheng mellom cannabis, pregabalin og 

diazepam. Forekomsten av pregabalin blant saker hvor det ble funnet cannabis var signifikant 

høyere, det samme var forekomsten av diazepam. Pregabalin brukes som legemiddel i 

behandling av angst og kan derfor ha blitt utskrevet til pasienter med som bruker cannabis. 

Dette understøttes av at det er flere studier som finner sammenheng mellom unge voksnes 

bruk av cannabis og angst og depresjon (Hayatbakhsh et al., 2007).  Videre kan også den 

samme teorien anvendes i diazepam forekomsten. Det er også mulig at det forekommer en økt 

illegal bruk av pregabalin og diazepam blant gruppen som hadde påvist cannabis. Den lave 

gjennomsnittsalderen i gruppen tilsier som tidligere drøftet at det kan være illegalt rusbruk av 

benzodiazepiner og pregabalin i tillegg til cannabis.  

Dette er en gruppe som jeg mener er interessant å følge opp i flere undersøkelser. Det fremstår 

som veldig spennende å se hva som skjer med de unge mennene som bruker pregabalin. I 

studier av rusmiddelrelaterte dødsfall vil det være intressant å se om dette er en trend som vil 

opprettholdes, at cannabis og pregabalin samt diazepam opptrer sammen på denne måten.     

Nitrazepam: 

Det var en forskjell i gjennomsnittsalder mellom kvinner og menn på 14,9 år i saker hvor det 

ble påvist nitrazepam. Kvinner hadde en gjennomsnittsalder på 52,7 år og menn en 

gjennomsnittsalder på 37,8 år. En norsk studie fant at det fra 2004 – 2011 ble det funnet en 

høyere andel kvinner over 67 år som fikk forskrevet nitrazepam i Norge (Bjørner, 2013). 

Samtidig som den nevnte studien fant at det var flere kvinner over 67 år enn menn over 67 

som fikk utskrevet nitrazepam, var det en høyere andel av menn under 67 år som fikk 

utskrevet nitrazepam.  
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Det er interessant at det i dataene fremkommer at det er om nesten like store andeler kvinner 

og menn som fikk påvist nitrazepam, 13,6% av menn og 14,4% av kvinner. Reseptregisteret 

viser at det er forskjell i forskrivning av nitrazpam mellom kjønnene, det er 6,8 brukere per 

1000 innbyggere blant kvinner og 4,3 brukere per innbyggere blant menn. Reseptregisteret 

viser at det er en jevn utvikling i prevalens av nitrazepam fordelt på alder og at den er 

stigende med høyrere alder. I resultatene er det derimot den største forekomsten av 

nitrazepam i aldergruppen 25 – 44 år blant menn. Den unge alderen kan indikere at menn i 

risikogrupper for rusmiddelrelaterte dødsfall får utskrevet mer nitrazepam enn kvinner. Det 

kan også indikere at det er et høyere illegalt bruk av nitrazepam blant yngre menn enn 

kvinner. 

Sentralstimulerende stoffer og kombinasjoner: 

De sentralstimulerende stoffene ble påvist i kombinasjon med benzodiazepiner i 86.8% av 

tilfellene. Klonazepam var det benzodiazepinet som hadde høyest prevalens og det var påvist 

klonazepam i 58.1% av prøvene. Det er flere fellestrekk mellom klonazepam og den 

sentralstimulerende gruppen. Begge har relativt lav gjennomsnittsalder, (klonazepam 38,1 år, 

sentralstimulerende 36,1år) en lavere forekomst av alkohol og diazepam enn gjennomsnittet. 

Det ble påvist signifikant lave verdier for kombinasjonen mellom alkohol og 

sentralstimulerende stoffer (29,6% og 43,8% (p = 0.011)). Det var også signifikant lave 

verdier for zopiklon i kombinasjon med sentralstimulerende stoffer (21,4% og 42,4% (p = 

0.003)). Den lave alderen og kombinasjonene av rusmidlene gjør at det fremstår som denne 

gruppen hovedsakelig består av illegalt bruk av rusmidler. Det er også en gruppe som har en 

lavere andel opioide forekomst enn andre grupper, 79,8%, kun cannabis, 76,1% og alkohol, 

67%, har en lavere forekomst. 

Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller i den geografiske spredningen av de 

sentralstimulerende stoffene. De sentralstimulerende stoffene hadde signifikant lavere 

gjennomsnittsalder (36,19 år og 44,33 år (p < 0,001)) enn gjennomsnittet. Dette er tidligere 

kjent fra andre studier. De fleste av de sentralstimulerende stoffene som ble tatt med i 

undersøkelsen av dataenee vil indikere et illegalt bruk. Ved kartlegging av pasienter som blir 

tatt inn i rusomsorgen i helsevesenet, var det personer i aldersgrupper 25 – 34 år som hadde 

den høyeste andelen av brukere som hadde sentralstimulerende stoffer som hoved tilstand 

(Amundsen, 2013). I de rusmiddelrelaterte dødsfallene er forekomsten høyest i aldersgruppen 

35 – 44 år, 33%, mens den den i aldersgruppen 25 – 34 år er 31%. 
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Zopiklon: 

Zopiklon er representert med den høyeste gjennomsnittsalderen om begge kjønn medregnes. 

Dette er forventet utfra bruksområdet og reseptregisteret. Zopiklon blir likevel funnet like 

hyppig i aldersgruppen 35 – 44 år som i gruppen 55 – 78 år. Dette er ikke sammenfallende 

med dataene fra reseptregisteret og kan derfor tyde på et illegalt bruk. En annen mulighet er at 

det blir skrevet ut mer zopiklon til personer i risikogrupper for rusrelaterte dødsfall, dette vil 

også kunne få statistikken til de rusmiddelrelaterte dødsfallene til å vise høyere forekomst av 

zopiklon, men det vil nødvendigvis ikke øke antall utskrevne resepter. Det var også 

signifikant flere kvinner enn menn som fikk påvist zopiklon. Dette blir bekreftet av 

reseptregisteret som viste at det var om lag dobbelt så mange brukere av zopiklon blant 

kvinner enn blant menn.  

Alkohol: 

I gruppen som fikk påvist alkohol viste resultatene at det var en lavere andel av stimulerende 

stoffer, klonazepam og opioider. Ingen av rusmiddelgruppene eller benzodiazepinene hadde 

en signifikant høyrer prevalens kombinert med alkohol. Dette kan indikere at alkohol kan 

være en egen gruppe og sjeldnere kombineres med andre rusmidler. Det er ikke tatt med 

mono saker i dataenee, da disse ble tatt ut for å kunne studere rusmiddelrelaterte dødsfall som 

inkluderte illegale rusmidler eller legemidler forskrevet av lege. Det er derimot gjort studier 

som viser at alkohol er et stoff som ofte kan oppstå alene i rusmiddelrelaterte dødsfall på 

grunn av alkoholforgiftning  (Jones, Kugelberg, Holmgren, & Ahlner, 2011). 

En annen grunn til at det er lave forekomster av andre rusmidler i gruppen for alkohol kan 

være at det blir brukt flere ulike rusmiddelgrupper i gruppen som bruker alkohol. Det kan 

videre tyde på at gruppen som fikk påvist alkohol muligens ikke her en homogen gruppe, men 

at den varierer i alder, kjønn og hoved rusmiddel i større grad enn de andre gruppene. Dette 

vil gjøre at fordelingene innenfor alder, kjønn og rusmiddel kombinasjoner vil fordele seg 

utover alkoholgruppen.  
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Datamaterialet  

I dataene var det 332 forskjellige saker og jeg valgte å dele disse inn etter hvilke helseregioner 

dødsfallene hadde funnet sted. Det vil kunne anses som en svakhet at det er noen regioner 

som får færre antall saker enn andre. Spesielt region midt og region nord hadde færre saker 

enn de andre regionene. Dette vil muligens medføre at noen av dataene fra disse regionene er 

vaskeliger å generalisere fordi det er mindre populasjoner.  

Det kan også vurderes som en styrke at det ble brukt de reelle helseregionene. Det kan gjøre 

Det lettere å undersøke dataene i senere tid opp mot pasientregister og mot flere andre årstalls 

rusmiddelrelaterte dødsfall. Det kan også gjøre at ulik praksis i helseregionene angående 

utskriving blir lettere å observere blant de rusmiddelrelaterte dødsfallene.  

Det ble også funnet at 5.1% av dødsfallene var avdøde aktiv i LAR. Det er mulig dette tallet 

skulle vært høyere. Det antallet som er registrert i materialet er registrert ved obduksjon, om 

ikke det var informasjon om dette ved obduksjonen så ble det ikke registrert. 

Resultatene i studien er i avhengig av hvilke dødsfall som blir obdusert. Det er kjent at det 

foreligger store forskjeller i hvilke aldersgrupper og dødsårsaker som blir obdusert. Dette vil 

kunne påvirke datamaterielat og det er viktig å huske at det er sannsynligvis er flere 

rusmiddelrelaterte dødsfall som ikke blir oppdaget. Statistikken over de dødsfallene som blir 

obdusert viser at det er sannsynlig at det blir forskjeller blant de rusmiddelrelaterte 

dødsfallene basert på seleksjonen til obduksjon. Personlig erfarer jeg fra politietaten at 

obduksjoner ofte blir nedprioritert eller unngått av økonomiske hensyn. Det kan være at det er 

behov for strengere regelverk med tanke på hvilke saker som det skal gjennomføres 

obduksjoner.  

Etiske vurderinger: 

Det er tidligere drøftet hvordan det i undersøkelsen må tas hensyn til at datamaterialet i noen 

tilfeller er snevert. Dette ble gjort ved at resultatene i hovedsak ble presentert på regionalt 

nivå. Videre ble flere benzodaizepiner ekskludert fra den detaljerte gjennomgangen, men tatt 

med i generell statistikk. Dette ble i hovedsak gjort fordi det er ikke var store nok data til å 

gjøre vurderinger utfra, men det ble også gjort av hensyn til at saker ikke skulle kunne bli 

identifisert.   
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6 Konklusjon 

Det fremstår som en stor del av benzodiazepinene som er påvist i de rusmiddelrelaterte 

dødsfallene er anskaffet illegalt. Det er store forskjeller mellom tallene fra reseptregisteret og 

funnene i blodprøver fra de rusmiddelrelaterte dødsfallene. Det er også store forskjeller i alder 

og kjønn sammenliknet med reseptregisteret. Menn virker å være overrepresentert blant 

sakene hvor det antas å være brukt illegalt anskaffede benzodiazepiner, mens kvinner følger 

mer normal kurven for forskriving av benzodiazepiner, som øker med alderen. Flere menn 

enn kvinner dør av rusmiddelrelaterte dødsfall, men en høyere andel kvinner får påvist 

benzodiazepiner. 

Det ble avdekket noen geografiske forskjeller når det gjelder funn av benzodiazepiner i 

studien, det var likevel ikke geografiske forskjeller i gjennomsnittlig andel benzodiazepiner 

per sak. Forskjellene kan forklares ved at noen miljø velger andre typer benzodiazepiner enn 

andre. Det er også en mulighet at det er forskjeller i tilgjengelighet på det illegale markedet 

som kan skape forskjeller mellom regionene. Utskrivning av benzodiazepiner vil 

sannsynligvis også påvirke eventuelle lokale forskjeller. I region midt ble det funnet en 

signifikant høyere andel oksazepam i dataene og det var også der det ble forskrevet mest 

oksazepam per innbygger. Det fremstår som de lokale forskjellene ikke påvirker totalantallet 

av benzodiazepiner, som i de fleste områder ligger mellom 80% og 90%. Dette er mest 

sannsynlig fordi benzodiazepinene i hovedsak har samme type virkning, men at noen er 

fortrukket fremfor andre til illegalt bruk, og tilgjengeligheten vil trolig også variere. Det vil 

også være forskjell i forskrivning av benzodiazepiner.  

Selv om det er små variasjoner i de geografiske forskjellene er det forhold som vil være 

interessante å undersøke videre. Dette gjelder blant annet forekomsten av alprazolam og 

diazepam i region vest.  

Kombinasjonen av pregabalin og benzodiazepiner som blir funnet i studien er interessant. 

Pregabalin brukes i kombinasjon med benzodiazepiner og ikke som substitutt for dem. Det er 

enda begrenset forskning innen misbruk av pregabalin, men flere forhold indikerer at stoffet 

har stort misbrukspotensiale. Det vil være viktig med flere studier som undersøker 

forekomsten av pregabalin og hvordan dette brukes i kombinasjon med benzodiazepinene og 

risiko for overdose. 
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Det er tydelig at benzodiazepinene hadde en sentral rolle i de rusmiddelrelaterte dødsfallene i 

Norge i 2012. Som tidligere antatt ses de i høy prevalens sammen med opioider. Studien viser 

også at de påvises i høy prevalens sammen med andre rusmidler. Det virker som 

benzodiazepinenes mulighet til å forsterke rus, dempe abstinenser samt motvirke angst og 

depresjon gjør dem til en ettertraktet rusmiddelgruppe blant personer med 

rusmiddelproblemer. Det foreligger lite forskning innen fagfeltet og det bør gjennomføres 

flere studier på de benzodiazepinrelaterte dødsfallene og også på forskrivning av 

benzodiazepiner og illegal bruk av benzodiazepiner.  
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