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Interessekonflikter

• Aldri mottatt penger fram 
noen kommersiell aktør

• Sitte i flere utvalg og 
komiteer betalt av 
Helsedirektoratet
– Bl.a. Veileder i forskrivning av 

vanedannende legemidler

• E-læringskurs for 
forskrivning av 
vanedannende legemidler



Andel av befolkningen som får forskrevet minst én resept på 
benzodiazepiner eller z-hypnotika 

(2015-tall) (kilde: Resepregisteret.no)

Benzodiazepin-
anxiolytika; 13,75

Benzodiazepin-
hypnotika; 3,10

Z-hypnotika; 28,31
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Hvor lenge bruker man?



Bruken av b-preparater
er på vei ned



Where are the problems?

Number of persons Least amount prescribed

850000 1

500000 25

250000 130

100000 400

50000 595

10000 1350

1000 3350

100 7550

10 14600

1 36840
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Figur 1  GABAA-reseptoren  er en pentamerisk Cl--kanal, som oftest plassert postsynaptisk.  De fem subenhetene er som oftest 2 α -, 2 β- og  1 γ-
subenheter. De ulike subenhetene vil finnes i ulike  varianter. Hvilken type α -subenhet et medikament  binder seg til, vil i noen grad avgjøre dets 
misbrukspotensial.  Mens etanol og barbiturater åpner ionekanalen uten at GABA  er til stede, vil benzodiazepiner og z-hypnotika være avhengig  av 
tilstedeværende GABA. Dette er noe av forklaringen på hvorfor  man når en takeffekt ved høye doser benzodiazepiner

BZD og Z-hyp har festested mellom β og γ2-subenhetene av den 
pentamere reseptoren. -subenheten avgjør rec farmakologi





Benzodiazepinlignende legemidler registrert i Norge
Middel Salgsnavn Dosering Indikasjon t½ Aktive 

metabolitter

Diazepam Vival, Valium, 
Stesolid

5-20mg Angst, muskel-
spenninger, 
kramper

20-100 Ja

Oxazepam Sobril, Alopam 25-100mg Angst 4-25 Nei

Alprazolam Xanor 1-2mg Angst 12 Nei

Klonazepam Rivotril 0,5-2mg Epilepsi 20 Nei

Nitrazepam Apodorm, Mogadon 5-10mg Søvn 18-38 Nei

Flunitrazepam Rohypnol, Flunipam 0,5-1mg Søvn 20-30 Ja?

Midazolam Dormicum - Innledning anestesi 2 Nei

Zopiklon Imovane, Zopiklon 7,5-15mg Søvn 4-5 Nei

Zolpidem Stilnoct 10-20mg Søvn 2 Nei

Zaleplon Sonata 10-20mg Søvn 1 Nei



En bratt dose-responskurve?

Dose

R
es

p
o

n
s

Inter- og intra individuell 
variasjon

7,5mg

virkning

bivirkning

Ingen effekt



Andre benzodiazepiner regelmessig brukt i psykiatrien på 
registreringsfritak

• Lorazepam T½ 9-16 timer
– Ativan and Temesta

• Bromazepam T½ 12-20 timer
– Lexotan, Brazepam, Bromaze, and 

Lectopam

• Temazepam T½ 8-20 timer
– Normison, Temtabs, Euhypnos, 

Restoril, Remestan, Tenox and 
Norkotral



Klonazepam (Rivotril®)

• Registrert som 
antiepileptikum

• Dosene/terapeutisk 
område er tilsvarende

• 8mg (epilepsi) vs. 2mg 
(angst)



Zopiklon (Imovane®)
• Stimulerer de samme reseptorene

• Bedre sammenheng mellom T½ og virketid

• Bratt dose-respons kurve

• Bedre søvnarkitektur – hva betyr det?

• Mindre misbrukspotensiale (pga bivirkninger?)

• Mindre dagen-derpå effekter???

• Fordeler? – spises opp av økt forbruk

• Psykiatriske pasienter bruker oftere BZD



Zolpidem

• Interessant reseptorprofil

• Mindre toleranse?

• Mindre misbruk – nei sier nederlenderne

• Kort halveringstid gir mindre dagen derpå 
effekter

• Ikke markedsført i Norge



Flunitrazepam
(Rohypnol®/Flunipam®)

• Populært i misbrukskretser

• Personlighetsendrende egenskaper?

• 1 vs. 10

• Disinhibisjon (m/alkohol)

• Voldtekts-dop?

• Mer potent!



Andre medikamenter



Basal farmakologi (I):
virkninger

• Effekten er
– Raskt innsettende
– Pålitelig
– Sikker (bredt terapeutisk vindu)

• Består av
– Anxiolytisk effekt
– Hypnotisk effekt
– Antikonvulsiv (krampestillende) effekt
– Muskelavslappende effekt
– Amnestisk effekt



It relieves anxiety and insomnia, but side effects are unfortunately 
increased anxiety and insomnia……..



Double vision
Tired eyes
Screwing up of the eyes
Tension between the eyes
Rapid blinking of the eyes
Dizziness
Agitated sight-loss of control of the

movement of the eyes
Pupils in the eyes become minute
Iris in the eyes change colors
Waves, sparks and flashes of light
Seeing spots 
Total loss of confidence
Fear of being alone
Thoughts and feelings that you are dying
Rapid mood changes
Loss of concentration
Loss of interest in people and things
Inability to read
Feeling of vulnerability
A fear of insanity
A feeling of impending doom
Loss of self respect
Depression
Phobias
Fear of losing control

Pains in the neck to the 
shoulder blades 

Sharp throbbing pain in the 
wrists 

Lack of co-ordination 

Buildings appear to be 
leaning 

Feeling of extreme cold 

Nausea 

Tight band around the head 

Intense fuzzy feeling in the 
head 

Earache 

Sinus problems 

Twitching of the head 

Feelings of worms under the 
scalp 

Seizures 

Pains in the temple 

Severe headaches 

Extremely nervous and 
jumpy 

Hyperactvity 

Feelings of shaking inside 
and out 

Breathlessness 

Speech difficulties 
Difficulty in writing slowly 
Disorientation 
Inability to comphrehend the 

simplest of things 
Obsessive behaviour 
Hyserical and innappropriate 

laughter 
Nightmares 
Loss of memory 
Inability to cope with a lot of 

information 
Vertigo 
Muscle wastage 
Restlessness 
Restless legs in bed at night 
Severe cramping in the stomach 
Unable to walk 
Grinding teeth  
Neuralgia

Pains in the neck to the shoulder 
blades 

Sharp throbbing pain in the wrists 

Clumsiness 

Lack of co-ordination 

Buildings appear to be leaning 

Feeling of extreme cold 

Nausea 

Tight band around the head 

Over breathing 

Heartburn 

Pains in the lungs 

Impotency 

Problems of decaying teeth and 
gums 

Cracked and sore lips 

Allergies to food 

Metallic taste in mouth 

Extreme thirst 

Swallowing difficulties 

Dry mouth 

Feeling bloated 

Diahorrea 

Constipation 

Toe and fingernails change 
color
from pink to grey 

Saliva running from mouth 
while sleeping 

Cuts and abrasions take weeks 
to heal 

Speech appears to be two feet 
in front
of you when speaking 

Flashbacks 



• Nedsatte psykomotoriske ferdigheter

• Nedsatte kognitive ferdigheter

• Toleranseutvikling (akutt og kronisk)

• Rus (alene eller i kombinasjon)

• Avhengighet (lavdose eller høyere doser)

Basal farmakologi (II):
bivirkninger



Toleranse for 
benzodiazepineffekter

• Farmakokinetisk toleranse

• Farmakodynamisk toleranse

– Akutt farmakodynamisk 
toleranse

– Kronisk farmakodynamisk 
toleranse



Toleranseutvikling ved kronisk 
benzodiazepininntak

• Hypnotisk effekt (3-7 dager2-4 uker)

• Antiepileptisk effekt (5-10 dager)

• Anxiolytisk effekt (diskutert)

• Psykomotoriske effekter (aldri fullstendig)

• Kognitive effekter (aldri fullstendig)



Seponeringsfenomener

• Seponeringssymtomene er verre

– Jo kortere halveringstid

– Jo færre aktive metabolitter

– Jo mer potent

– Jo høyere relativ dose anvendt

– Jo lengre tid den er brukt

– Jo større dosereduksjon som foretaes



Seponering av GABA-erge midler

Tilbakefall av symptomer

Reboundsymptomer

Abstinenssymptomer

Angst, hallusinasjoner, vrangforestillinger, paranoaia, agorafobi, 
smerter, myoklonier, ataksia, tinnitus, panikk, delir, autonomisk 
hyperaktivitet, stemningssvingninger, grov tremor, kvalme/oppkast, 
uvelhet/svakhet, ortostatisme, sanseforstyrrelser, nedsatt 
hukommelse, insomni, grand mal anfall



Andre ”bivirkninger”

• Amnesi (forventet, ikke paradoksal virkning)

• Personlighetsendrende egenskaper

• Nedsatt impulskontroll

• Voldelige tendenser

• Seksuell disinhibisjon

• Date-rape drug



Bruk av benzodiazepiner i forhold 
til enkelte angstlidelser

Uhlenhuth 1999



Angstlidelser der benzodiazepiner (antagelig) er 
”kontraindisert”

• PTSD

• Tvangslidelser

• Fobier
– Sosial fobi: noen få studier som viser at alprazolam og 

klonazepam er effektive medikamenter, men evidensen 
vurderes som total t sett liten

– Spesifikke fobier

• Vær også oppmerksom på farene for ved å gi BZD til 
personer med personlighetsforstyrrelser



Tannbehandlingsvegring

• Mange mennesker unngår tannleger i årevis 
pga tannbehandlingsvegring/angst

• Noen må sederes (våken sedasjon)

• Skillelinjen til angstkontroll

• Flere undersøkelser viser at det gi en positiv 
førsteopplevelsen ”jeg klarer det tross alt” gir 
betydelig langstidsgevinst



F41.0 Panikklidelse

• Tidligere ikke effektivt (for lave doser?)

• Like effektive og bedre tolerert enn TCA

• God langtidseffekt, liten tilvenning

• Lavere doser påvirker ikke resultatene i 
eksponeringstudier



F41.1Generalisert angstlidelse

• Benzodiazepiner er effektive

• Bedrer spesielt de somatiske symptomene forbundet 
med GAD

• Langtidseffekt dokumentert

• Ingen tilsynelatende effektforskjell mellom BZD

• Langtidsvirkende BZD har mindre sjanse for 
angstgjennombrudd mellom doser

• Bare en undergruppe som har hjelp?



F41.1Generalisert angstlidelse

• Alprazolam og diazepam er best studert

• Kan være letter å komme i gang med 
eksponeringsterapi

• Men læringseffekten kan bli redusert

• Noen mener at det ikke er riktig å bruke BZD i 
terapien fordi det er et sidespor

• Andre er overbevist om nytten 



Bank Kunde

Kr

Lege Pasient

BZD

Avdrag

Renter

Absti-
nens

Re-
bound



Akutt bruk ved psykoser

• Agitasjon, ukontrollerbar atferd

– BZD kan brukes til å kontrollere

– Høypotente, korttidsvirkende
TREC collaboration group 2003

– Til søvn………?

• Norge bruker mer enn andre land i Europa
Bower, Callaghan et al 2004

• Norge har en økende bruk
Rytter og Håberg 2003



Bruk av benzodiazepiner ved schizofrenier

• Brukt som monoterapi
– En klar antipsykotisk effekt i hvert fall hos en del pasienter

– Bedre enn placebo

– Dårligere enn nevroleptika

• Brukt i kombinasjon med nevroleptika
– Mye eldre forskning; mye dårlig design

– De fleste studier med trad. nevroleptika eller klozapin

– 16 RCT; 7 positive, 4 forbigående positive



Hva virker det på?

• Nedsatt angst, spenning, 
aggresjon og irritabilitet

• Mot kjernesymptomer: 
hallusinasjoner, 
vrangforestillinger og 
tankeforstyrrelser

• Negative symptomer
– Spontanitet
– Sosial tilbaketrekning
– Manglende affekt
– Passivitet, apati 

• Uro
• Psykotisk agitasjon, 

utagering, aggresivitet

• Gode prediktorer for effekt
– Høy angst
– Alvorlig psykose
– Motoriske symptomer 

• Dårligere prediktorer
– Affektive plager 

• Lavere prefrontal aktivitet –
hypofrontalitet
– Tegn på GABA-erg 

hypofunksjon
– Ikke på dopaminerg

• Husk!
– Høye doser
– Begrenset virketid



Ulemper?

• Sedasjon og kognitive bivirkninger

• Disinhibisjon og aggressive utageringer

• Vansker med nedtrapping

• Varierende respons

– Moderat effekt

– Slående i noen tilfeller

• Høye doser kan være nødvendig



Medikamentbivirkninger

• Tardive dyskinesier er sent innsettende ufrivillige repetitive 
choreo-atetotiske bevegelser i tunge, munn, hals, over- eller 
underekstremiteter
– McGrath & Soares 2002 (Cochrane): ”..no efficacy of benzodiazepines, to 

treat neuroleptica-induced TD, could be demonstrated”

• Parkinsonisme: rigiditet, tremor, akinesi og badykinesi
– tradisjonelt har ikke BZD en plass i behandlingen av parkinssonisme

• Dystoni: Akutt stående muskulær rigiditet. En spastisk 
kontraksjon av distinkt  muskelgruppe. Eller abnormal stilling
– behandles tradisjonelt med anticholinerge eller antihistaminerge midler

• Akatisi: subjektiv følelse av uri, indre spenning eller ubehag
– Lima et al 2002 (Cochrane): to små korttidsstudier som viser at BZD kan 

redusere akutt akatisi. Flere studier kreves



”You’re not 
addicted 
if you 
take less 
than your 
doctor”



SKADELIG BRUK

• Stoffet brukes på en måte som gir helseskade
– Somatiske

– Psykiske

• Hva definerer IKKE skadelig bruk
– Negative sosiale konsekvenser 

– Kritikk fra andre

– Bakrus eller abstinens

• Toleranseutvikling og abstinens KAN være en del av det (men behøver ikke være 
det)
– Tenk på differensialdiagnosen avhengighetssyndrom.

• Tidligere ble begrepet misbruk brukt
– For normativt og stigmatiserende

– Engelsk: ”harmful use” (skadelig bruk) i stedet for ”abuse” (misbruk)

– Norsk: ”skadelig bruk” framfor ”problematisk bruk” 

• Både var for upresist og igjen for normativt.



AVHENGIGHETSSYNDROM

• En rekke fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener

• 3 eller flere kriteriene samtidig i løpet av det foregående året:
1. Sterk lyst, eller følelse av tvang, til å innta subst.

2. Problemer med å kontrollere inntaket av subst.; start, avslutning og mengde

3. Fysiologisk abstinenstilstand som opptrer dersom bruken av substansen 
opphører eller reduseres, eller viser seg med karakteristisk abstinensyndrom for 
den aktuelle substansen, eller gjennom bruk av samme eller beslektet stoff for å 
lindre eller unngå abstinenssymptomer,

4. Toleranseutvikling, slik at større doser må til for å gi samme effekt som tidligere

5. Økende likegyldighet i forhold til andre gleder og interesser. Mer og mer tid 
brukes på å skaffe seg substansen, på å bruke den, eller på å komme seg i form 
etter bruken,

6. Substansbruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på skadelige 
konsekvenser. Det må fastslås om brukeren var, eller kunne forventes å være, klar 
over disse konsekvensene.



Misbruk og avhengighet - I

• Den intravenøse blandingsmisbruker
– Opiatavhengige

• Bedrer rusen/øker euforien

• Utsetter/demper landingen

– Amfetaminmisbrukere

• For å lande etter en lengre rus



Misbruk og avhengighet - II

• Den selvmedisinerende angstpasienten

– Lært hjelpesløshet

– Interfererer med andre behandlingsopplegg

– Reboundfenomener ved effektstopp

– Toleranseutvikling

• økende doser

• minkende effekt



Misbruk og avhengighet - III

• Langtids ”kvasi-terapeutisk” bruk av BZD
Griffiths og Weerths 1997

– Tar mindre enn foreskrevet

• Sub-terapeutiske doser

• Lange opphold

– Sjelden øker dosen

• Trapper heller ned enn opp

– Blod- og urinprøver bekrefter deres opplysninger

– Seponering utløser ikke ”craving”

– Strekker vår forståelse av hva avhengighet er

– Oppfyller få kriterier for avhengighet og misbruk

– Lært hjelpeløshet

– Et problem?

• Toleranseutvikling?

• Effekt?

– Undervurder aldri  betydningen av angst!



Generelle råd til forskriver 

• Ikke-medikamentell- og annen legemiddelbehandling av smerter, angst og søvnløshet 
skal vurderes

• Fastlegeoppgave – ikke legevakt

• Journalfør alt også plan for avslutning

• Alltid konsultasjon - telefonresept bør unngås. 

• Daglig bruk bør unngås

• Informer om bivirkninger

• Søk å hindre skadelig bruk

• Opplys om bilkjøring

• Ved uenighet vær tydelig

• Ikke i ”multidose”

• Ikke forskriv til eget bruk og til nære relasjoner

• Ta opp kollegers forskrivning

• Hvis pasienter nekter innsyn i reseptformidler, bør ikke vanedannende legemidler 
forskrives



Viktige elementer i pasientinformasjon 

• Kan være god og effektiv behandling på riktig indikasjon

• Påvirker konsentrasjonen, hukommelsen, balansen og både 
psykiske og motoriske ferdigheter

• Anbefalt brukstid er opptil 2-4 uker

• OBS bilkjøring

• OBS toleranseutvikling og avhengighet

• OBS hjelp til å nedtrappe ned


