ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER
Utposten bringer nå en miniserie om forskrivning av angst- og sovemedisiner
over tre numre – forfattet av psykiater Jørgen G. Bramness og allmennlege
Torgeir Gilje Lid. Beveggrunnen til denne satsingen ligger i tre til fire forhold:
– Helsedirektoratet kom med en ny versjon av IS-2014, «Nasjonal faglig veileder
vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet», for snart 2 år siden.
Den ble fulgt opp av et nettkurs (http://helsekompetanse.no/kurs/vanedannende) som er laget for å gi innføring i veilederen og bidra til øket kunnskap
på feltet.
– Det er stadig endringer i helsekravene til førerkort og forskrivning av legemidler (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER
Utposten publiserer artikkelserien under denne fellesbetegnelsen.
Vi ønsker å sette søkelys på felter av allmennmedisinen som kan
virke vanskelige, uklare og diffuse, og som man kanskje ikke lærte
så mye om på doktorskolen, men som vi stadig konfronteres med
i vår arbeidshverdag. Redaksjonen ønsker også innspill fra leserne.

seksjon?Tittel=legemidler-helsekrav-til-forerkort-10692), noe man må kjenne
til som fastlege.
– En av forfatterne (Bramnes) sammen med kollega Tom Vøyvik har gitt ut
boken Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner på Universitetsforlaget
tidligere i år. Innholdet i Utposten-artiklene bygger på innholdet i boken.
Artiklene er
a) God forskrivning av benzodiazepiner i allmennpraksis
b) Toleranseutvikling, seponering og nedtrapping av benzodiazepiner
og z-hypnotika
c) Vanedannende legemidler og bilkjøring

God forskrivning av
benzodiazepiner i allmennpraksis

Faksimile av omslaget på boken
«Rasjonell bruk av angst og sovemedisiner» – utgitt i 2017
av Universitetsforlaget.

■ JØRGEN G. BRAMNESS • Psykiater, dr.med., seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
■ TORGEIR GILJE LID   • Spes. allmennmedisin, PhD, fastlege og leder for Referansegruppe for rus- og avhengighetsmedisin i Norsk forening for allmennmedisin

Forskrivning av benzodiazepiner og z-hypnotika er en del av hverdagen
for de fleste fastleger, og brukt riktig kan de være til god hjelp for pasientene. Men det er sannsynligvis også de legemidlene som fastlegen har
det mest ambivalente forholdet til, og mange opplever krav og forventninger fra pasientene og egen tvil om berettigelsen av forskrivningen.
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Bredt terapeutisk område
Anxiolytika og hypnotika (TABELL 1) er gode
og effektive medisiner med få bivirkninger
om de blir brukt riktig. De gir en god angstdempende og søvninduserende effekt og er
relativt sikre i bruk. Virkningen kommer
innen 30–60 minutter etter inntak og varer
noen timer. Pasienter vil kunne fortelle at
det oppleves som effektivt og behagelig å
bruke legemidlene. Dette er også gode medisiner med hensyn til å dempe kramper
og muskelspenninger. De har det vi kaller
et bredt terapeutisk område, det vil si at brukt
alene, hos ellers friske, er det så å si umulig
å dø av overdose. I forskningslitteraturen
finner vi faktisk ingen rapporter om dødelige overdoser fra benzodiazepiner eller zhypnotika tatt alene.
I all hovedsak er benzodiazepinene og zhypnotika veldig like medikamenter som
kan brukes om hverandre på de ulike indikasjonene. Ut over det at z-hypnotika har
en noe dårligere anxiolytisk effekt er det
dosen som avgjør om medikamentet er anxiolytisk (lavest dose; f.eks. 5 mg diazepam), hypnotisk (mellomstor dose; f.eks.
10 mg diazepam) eller antiepileptisk (høy-

Bivirkninger og toleranse
Som ved alle andre medisiner har benzodiazepiner og z-hypnotika også bivirkninger.
De viktigste er psykomotoriske og kognitive effekter, toleranseutvikling, avhengighet og ruseffekt i høyere doser. De psykomotoriske bivirkningene gjør at man blir
dårligere til å kjøre bil (3, 4), og dette reflekteres i førerkortforskriften (som vi skal
omtale i den tredje artikkelen i denne miniserien). Men man får også en øket tendens til fall og bruddskader hos eldre (5).
De kognitive bivirkningene er tydeligst
med hensyn til uttalt anterograd, men også
i noen grad retrograd, amnesi. Denne amnesien kan nesten alltid påregnes. Man
husker dårlig fra tiden rett før inntak av
medisinen og timene etter inntak. Dette
gjelder også om man ikke har fått stor nok
dose til å framstå som om man har nedsatt
bevissthet. Det betyr at vedkommende kan
se våken ut og svare adekvat, men likevel
ha dårlig hukommelse for hva som har

foregått. Pasienter som får benzodiazepiner før f.eks. en terapi vil ha dårligere utbytte av terapien. Det er usikkert om medikamentene innebærer en risiko for
demensutvikling (6), men de kan være problematiske for personer med mer marginal
kognitiv funksjon, som eldre og demente.
Ved jevnlig bruk får man alltid toleranse-

utvikling for virkningene av benzodiazepiner og z-hypnotika. Ved inntak daglig eller
flere ganger daglig over noen uker vil man
etter hvert ha like mye angst eller søvnproblemer med legemidlene som man ville
hatt uten. På grunn av rebound-effekt etter
at dosen har sluttet å virke kan det være
at man har det verre enn man ville hatt

TABELL 1. Farmakologiske egenskaper til benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter
som ble solgt i Norge i 2015. Første kolonne angir hva det er søkt om markedsføringstillatelse på.
Dette avgjør ikke bruksområde. Det ene benzodiazepin ligner det andre, og det er først og fremst
dosen som avgjør om det har anxiolytisk, søvndyssende eller antiepileptisk effekt.
GENERISK NAVN
(SALGSNAVN I NORGE)

TERMINAL ELIMINASJONSHALVERINGSTID (T½)

AKTIVE METABOLITTER

VIRKETID1

DOSE EKVIVALENT MED
10 MG DIAZEPAM

Anxiolytika
Alprazolam (Xanor)

10–12 timer

Nei

5–6 timer

0,5–1 mg

Diazepam (Stesolid, Valium, Vival)

20–50 timer2

Ja

5–8 timer

10 mg

Oksazepam (Sobril)

10–15 timer

Nei

5–6 timer

25–50 mg

Hypnotika
Flunitrazepam (ikke i salg i Norge p.t.)

15–35 timer

Ja, svake

7–8 timer

0,5–1 mg

Midazolam3 (Bucconal, Midazolam)

0,5–1 time

Nei

0,5–1 timer

1–2 mg

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)

15–40 timer

Nei

7–8 timer

10 mg

Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem)

1–4 timer

Nei

7–8 timer

20 mg

Zopiklon (Imovane, Zopiclone,
Zopiklon, Zopitin)

4–5 timer

Nei

7–8 timer

15 mg

30–40 timer

Nei

7–8 timer

0,5–1 mg

Antiepileptika
Klonazepam
(Rivotril)

1 Virketid er vanskelig å fastslå ut fra den vitenskapelige litteraturen.
2 Halvtid øker med alder. Tommelfingerregel er at for personer over 65 år er T½ i timer lik alder i år.
Diazepam har aktive metabolitter med lengre halveringstid.
3 Bare til intravenøs injeksjon, peroralt på registreringsfritak.

uten fortsatt bruk av medisinene. Dårligere søvn eller økt angst når man forsøker å
slutte med medisinene er et tegn på abstinenser. Dette er et helt vanlig tegn på toleranseutvikling, men for pasienten vil det
oppleves som at dette er medisiner man
virkelig trenger. Denne abstinensreaksjonen bidrar til at det er vanskelig å slutte
med benzodiazepiner og z-hypnotika etter
langvarig bruk. Vi vil skrive mer om dette i
artikkel to i denne miniserien.

Samvirke med alkohol
og andre rusmidler
Benzodiazepiner og z-hypnotika er problematiske brukt sammen med alkohol. Alkoholforbruket har økt betydelig de siste par
tiår i Norge, spesielt i aldersgruppen over
50 år, den samme aldersgruppen som også
har at høyere forbruk av benzodiazepiner
og z-hypnotika (1). En del pasienter kan ha
et for høyt alkoholforbruk uten at fastlegen er klar over det, og noen pasienter med
angst eller søvnproblemer bruker alkohol
som hjelp mot plagene. Som for benzodiazepiner og z-hypnotika har også alkohol
rebound-effekter i forhold til angst og
søvnproblemer. Selv om de fleste har et
uproblematisk alkoholforbruk, er det viktig å snakke med pasientene om alkohol i
forbindelse med forskrivning av benzodiazepiner og z-hypnotika. Da kan man informere om hvordan alkohol kan virke inn på
plagene og informere om samvirke med
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Rett forskrivning av rett medisin hos fastlegen er ikke bare viktig for den enkelte
pasient, men også for samfunnet. Det er
ikke så avgjørende hva en psykiater eller
en kirurg gjør ved en akutt krise, men fastlegens praksis er viktig, da fastlegens forskrivning får følger for større deler av befolkningen ofte i lang tid (1, 2). Det betyr at
det er betydningsfullt at fastlegene har et
avklart forhold til sin forskrivning og
hvordan de kommuniserer med sine pasienter om dette.
Helsemyndighetene har i mange år jobbet for å optimalisere forskrivningen av
vanedannende legemidler. I for stor grad
har dette vært snakk om å redusere forskrivningen, fordi man har hatt en idé om at
skadelig bruk av eller avhengighet av legemidler representerte et stort problem. Men
dette er i mindre grad tilfelle i Norge, som
har et lavere forbruk av både angstdempende og søvninduserende legemidler enn
land det er naturlig å sammenligne oss
med. Det er derfor mye viktigere å snakke
om å gjøre forskrivningen av vanedannende legemidler bedre, framfor å ha et ensidig
fokus på reduksjon.

ere dose; f.eks. 20 mg diazepam). Mange
tror at de høypotente benzodiazepinene
(alprazolam, flunitrazepam eller klonazepam) er mer effektive enn de mellompotente (diazepam og nitrazepam) eller de
lavpotente (oxazepam), men dette skyldes
stort sett at de lavpotente blir dosert i lavere ekvipotente doser enn de høypotente.
Man klarer rett og slett ikke å «oversette» 4
mg klonazepam til 40–80 mg diazepam.

ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER

medikamentene. Andre pasienter bruker
også benzodiazepiner og z-hypnotika for å
oppnå rus, alene eller sammen med andre
rusmidler. Slike blandinger er vanlig med
alkohol, opioider og sentralstimulerende
midler. Dette er farlige kombinasjoner som
kan gi uforutsette bivirkninger og risiko
for alvorlige overdoser, også dødelige.

Legens overveielser ved forskrivning
Norske leger har stort sett et reflektert forhold til forskrivning av vanedannende legemidler. Som alltid må vi som leger veie
fordeler mot ulemper når vi skal forskrive
et medikament. Det at et medikament har
bivirkninger er selvsagt ikke en kontraindikasjon mot forskrivning. Tvert om kan
det være god medisin å forskrive medikamenter til tross at man kjenner til bivirkningene. Men både for angst og søvnproblemer bør man som førstevalg overveie
andre behandlingsalternativer enn legemidler. På grunn av toleranseutviklingen
og den begrensede virkeperioden kan ge-

BENZOVETT-REGLENE
På bakgrunn av egne erfaringer, i samråd
med flere legekontorer og i utarbeidelsen
av veilederen for bruk av vanedannende
lege midler har vi utarbeidet noen
generell råd for forskrivning av benzodiazepiner og z-hypnotika. Disse har vi kalt
benzovettreglene. Disse kan kopieres og
slås opp på legekontoret.
1. Begynn ikke med benzodiazepiner
hvis du ikke vet at pasienten kan
slutte
2. Tenk alltid på underliggende
sykdommer og andre behandlingsalternativer
3. Verken angst eller søvnløshet er farlig
4. Diskuter alltid benzobruk med
pasienten
5. Diskuter alkoholforbruk og eventuelt
bruk av andre rusmidler
6. Unngå telefonforskrivning. Resepter
bør utstedes ved konsultasjon
7. Vær oppmerksom på mistede
resepter og andre unnskyldninger
8. Unngå kombinasjon med andre
vanedannende medikamenter
9. Resepten er personlig og kan ikke
deles med andre
10. Selv for langtidsbrukere er en liten
reduksjon i forbruk bra
11. Informer pasienten om toleranse
og abstinenser ved benzobruk
12. Bare skriv ut til egne pasienter.
Ellers kun minstepakninger
13. Lær ett eller to medikamenter
å kjenne (nye benzodiazepiner løser
ikke problemene med de gamle)
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MINISERIE FORSKRIVNING AV ANGST- OG SOVEMEDISINER

nerelle råd om angst og søvn, spesifikke
teknikker eller kognitiv behandling være
vel så gode alternativer. Det å forsikre pasienten at verken dårlig søvn eller angst i seg
selv er farlig, om enn ubehagelig, er også
en mulighet, men her må man vise kløkt i
kommunikasjonen. Det som er en oppklarende forsikring for noen, kan være en
krenkelse og avvisning for andre.
Det er en god grunnregel ikke bare å se
for seg hvilken effekt bruken av medisinene har, men også å ha en klar plan for avslutning av behandlingen når man starter
forskrivning. Det er fornuftig å være spesielt aktpågivende med pasienter som har en
historie med skadelig bruk av rusmidler,
som bruker andre vanedannende legemidler eller som har f.eks. alvorlig personlighetsforstyrrelse, PTSD eller tvangslidelse. I
slike situasjoner kan det være mer utfordrende å seponere. En god behandling med
benzodiazepiner eller z-hypnotika omhandler med andre ord ikke bare oppstart
på rett indikasjon og med rett dose, men
også en godt planlagt avslutning av bruken.
Noen leger havner i et uføre med forskrivning av for mye legemidler der både
for stort arbeidspress, en nonchalant holdning og sterke empatiske trekk hos dem
selv kan være medvirkende til en uheldig
forskrivningspraksis. Av og til er det også
manglende oppdatert kunnskap og manglende verktøy som fører til for mange resepter. Med økt kunnskap om at vedvarende bruk av benzodiazepiner eller z-hypnotika i lengden ikke har den ønskede effekten på søvn, uro eller angst, er det mange
leger som oppnår å forbedre sin praksis på
dette området.

Dilemmamedisin
Mange leger opplever som nevnt innledningsvis forskrivningen av benzodiazepiner og z-hypnotika som utfordrende. Det
er vanskelig å si nei, men også utfordrende
å si ja. Men dette kan like gjerne være et
tegn på at man har et reflektert forhold til
sin forskrivning, som at man er for slepphendt. Allmennlege Ivar Skeie beskriver i
en artikkel i Utposten i 2005 gode strategier
for å kvalitetssikre egen forskrivningspraksis (7).
Skeie foreslår at man på årlig basis gjennomgår sin pasientportefølje for å se hva
man forskriver av benzodiazepiner og zhypnotika. Man kan bli overrasket, skriver
Skeie, av at det er færre pasienter man bør
være bekymret for enn man tror på forhånd. Ofte opptar disse pasientene en uforholdsmessig stor del av bevisstheten, selv

om de ikke er mange. Dette kan i seg selv
berolige deg som forskriver. Noen pasienter er det det lett å forstå hvorfor de bør gå
på benzodiazepiner, mens andre pasienter
bør slutte. Forskrivning av vanedannende
legemidler bør normalt ikke skje uten samtidig konsultasjon, og en bør med jevne
mellomrom diskutere videre bruk med pasienten. Det kan også være lurt å sende et
brev eller kalle inn til en egen time for dette. Ved en slik gjennomgang kan det også
være pasienter hvor en oppdager at en ikke
har en klar formening om hvorfor de bruker legemidlene. Det bør være et varsku
om at man ikke driver med nødvendig årvåkenhet.
Noen leger tenker at det er så problematisk å forskrive benzodiazepiner at de velger å lage seg noen absolutte regler. De kan
være av typen «i min praksis forskrever jeg
ikke benzodiazepiner». Vær klar over at
slike absolutte regler kan oppleves som befriende i øyeblikket, men at de sjelden er
gyldige alltid. Allmennlege Harald Sundby
har kalt forskrivning av benzodiazepiner
og z-hypnotika dilemmamedisin. Dette er
vanskelige avgjørelser i en legehverdag,
som man ikke kan komme seg unna ved
hjelp av slike tommelfingerregler, uansett
hvor deilig det er å forholde seg helt firkantet til dem. Vi har i stedet forsøkt å lage
noen mer allmenngyldige regler.
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Mot akne – kombinasjonsbehandling
uten antibiotika
• Raskt innsettende effekt, ofte allerede etter
1–4 uker1
• Medfører en redusert mikrokomedondannelse1
• Veltolerert, med god etterlevelse1, 2

Frisk opp kunnskapen om akne, få
nytt materiell! Bestill/book:
 Akne pasientmateriale
 Aknekortet - informasjonsmateriell
 Personlig møte

E-mail: nordic@galderma.com

1. Epiduo SPC. 2. Gollnick et al. JEADV 2015, 29 (Suppl.4)23-29
C Epiduo 0,1% /2,5% gel. Middel til lokal behandling av akne. ATC-nr.: D10A D53, 1 g inneh.: Adapalen 1 mg (0,1%), benzoylperoksid 25 mg (2,5%), dinatriumedetat, dokusatnatrium, glyserin,
poloksamer, propylenglykol (E1520), simulgel 600 PHA, renset vann til 1 g. Indikasjoner: Kutan behandling av Acne vulgaris ved tilstedeværelse av komedoner, papler og pustler. Dosering: Voksne
og barn >9 år: En tynn film med gel påføres med fingertuppene på ren og tørr hud på hele det akneangrepne o mrådet 1 gang daglig, om kvelden. Unngå øyne og lepper. Ved irritasjon bør pasienten
anbefales å bruke fuktighetskremer som ikke forårsaker komedoner, bruke gelen sjeldnere (f.eks. hver 2. dag), midlertidig stoppe bruken eller avbryte behandlingen helt. Varighet av behandlingen bør
bestemmes på bakgrunn av klinisk tilstand. Tidlige kliniske tegn på bedring sees ofte etter 1-4 uker. Barn <9 år: Sikkerhet og effekt er ikke studert. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av
innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke påføres skadet hud, enten ødelagt (kutt eller skrubbsår) eller eksematøs hud. Bør ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Dersom
gelen kommer i øynene, skyll umiddelbart med lunkent vann. Legemidlet inneholder propylenglykol, som kan medføre hudirritasjon. Ved overfølsomhetsreaksjoner bør behandlingen avbrytes. Overdreven
eksponering for sollys eller UV-stråling bør unngås. Bør ikke komme i kontakt med farget materiale, inkl. hår og fargede tekstiler, pga. bleking og misfarging. Interaksjoner: Ingen kjente interaksjoner
med andre legemidler som kan brukes på huden samtidig. Andre retinoider, benzoylperoksid eller legemidler med tilsvarende virkningsmekanisme bør imidlertid ikke brukes samtidig. Forsiktighet ved
bruk av kosmetikk med hudavskallende, irriterende eller uttørkende effekt pga. additiv, irriterende effekt. Adapalenabsorpsjon gjennom huden er lav, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig.
Perkutan penetrering av benzoylperoksid i huden er lav. Benzoylperoksid metaboliseres fullstendig til benzosyre som elimineres hurtig, og systemiske interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Graviditet,
amming og fertilitet: Graviditet: Dyrestudier med oral administrering har vist reproduksjonstoksisitet ved høy systemisk eksponering. Klinisk erfaring med lokal bruk av adapalen og benzoylperoksid
hos gravide er begrenset. Tilgjengelige data indikerer ikke skadelige effekter ved eksponering tidlig i svangerskapet. Gelen skal ikke brukes under graviditet pga. begrensede data, og fordi en meget liten
kutan passasje av adapalen er mulig. Ved uventet graviditet skal behandlingen avbrytes. Amming: Ingen studier hos dyr eller mennesker er utført etter kutan applikasjon. Det forventes ikke effekt på
diende spedbarn, da systemisk eksponering er neglisjerbar. Kan brukes ved amming. Ved amming skal påføring på brystet unngås for å unngå at barnet eksponeres. Bivirkninger: Dersom hudirritasjon
forekommer etter påføring av gelen er intensiteten ofte mild eller moderat med lokale symptomer (erytem, tørrhet, flassing, brennende følelse og smerte i huden (stikkende smerte)), som er kraftigst den
første uken for senere å minske uten ytterligere behandling.Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Tørr hud, irritativ kontaktdermatitt, hudirritasjon, brennende følelse, erytem, hudavflassing. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Hud: Pruritus og solbrenthet. Ukjent frekvens: Hud: Allergisk kontaktdermatitt, hevelse i ansikt og smerte (stikkende) i huden, blemmer (vesikler). Luftveier: Tetthet i svelg. Øye:
Øyelokksødem. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Dersom inntak skjer ved uhell bør hensiktsmessige symptomatiske tiltak iverksettes. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C.
Holdbarhet etter anbrudd er minst 6 måneder. Pakninger og priser: 60 g pumpeflaske 386,30 kr. Har ikke refusjon. Innehaver av markedsføringstillatelsen: Galderma Nordic AB. Oppdateringsdato av
preparatomtale: 10.06.2015. *Overvakningsdata etter markedsforing.
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