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Opioid vedlikeholdsbehandling 

• Kompenserer for biologiske tilpasninger 

• Øker rasjonaliteten hos brukerne 

• Minsker risikoatferd og derved redusere mortalitet, 
morbiditet og smitteatferd 

• Øker evnen til å nyttiggjøre seg annen behandling og 
opplæring 

 

 

. 

 



“Ikke kurativt” 
 

 

– Neuroadaptationen er uendret eller styrket 

–  Livslang behandling  bør være en rettighet 

– Det bør være en målsetting å holde pasienten  i  
behandling 

– Siktemålet bør være en optimalisert og normalisert 
livsførsel 
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Typer bruk – typer tidsperspektiv  

 

• Opioider i avvenning - nedtrapping 

– Lindrer  og øker gjennomføring 

– Gir økt sårbarhet og økt mortalitet uten 
videreføring 

– NICE: Tilrår ikke avvenning om det ikke tilbys 
videre behandling 



Interimbehandling 
(ventelistetilbud)  

• Midlertidig bruk inntil hele tilbudet er 
tilgjengelig (ventelistetilbud) 

• Empiri (bl.a Krook) 

– Øker inntak i behandling 

– Bedrer start 

– Minsker frafall men høyere frafall en direkte 
oppstart 

– Suboptimalt men nyttig 



Tidsavgrenset behandling 

• Korttidsbehandling sammen med andre tilbud 

• Semilange løp med øvre tidsgrense 

• Empiri (bl.a Kornør): 

– Avbrudd mot egen vilje økt mortalitet 

– Avbrudd etter avtale:  bedring knyttet til 
fortsettelse 

– Underliggende variabel: ressurser 

 



Tidsuavgrenset (evt livslang) 

• Behandling som fortsetter så lenge 
pasienten ønsker det 

• Empiri (bla norske statusrapporteringer, Claussen, Skeie) 

– Longitudinelle studer knytter bedring til 
fortsatt behandling 

– Forsøk på å avbryte, oftest mislykket – 
tilbakefall og mortalitet 

– Varierende konsekvenser for livskvalitet 



Korttids undersøkelser etter oppstart 
 

• Minsket eller opphørt rusing 

• Bedret livskvalitet 

• Bedret samarbeidsevne 

• Stabil eller bedret stemningsleie 

• Mindre angst 

• Redusert tendens til psykotiske reaksjoner 



Lengre tids oppfølging 

• Evaluering 

– Relativt høy forekomst av nedforhet, angstu/uro og 

personlighetsvansker (Capodano 1984, Maddux 1992, Goldstein 

1995, Hubbard 1997,  Byrne 2000, Hser 2001, Gossop  2003) 

• Costnyttestudien (SIRUS)  10  år etterus: 

– Ensomhet og passivitet er vanlig og forekomsten av 

kroppslige eller psykiske vansker høy (Lauritzen og 

Ravndal 2012) 

• Oppfølging av LAR-pasienter 

– Men mange har det også bra 

 



LAR-kritikk: 

– Pasientene presses til å fortsette i behandling 

– Pasientene får ikke hjelp til å slutte i LAR 

– R’en i LAR er for liten 

University of Oslo 



Problemstilling 

Bør vi oppmuntre og hjelpe enkelte til en 
målsetting om å avslutte opioid  behandling 

• De som har lite tilfredsstillende status 

• De som har livsomstendigheter som gir ønske om 
opioidfrihet (fravær av behandling) 

• De som blir lei av OMT 

• For å redusere kostnader 
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Kunnskapsoppsummering: Opioid 
maintenance to abstinence ? Kornør et al: DAD 2005 

• OMT tiltak som er blitt stengt 

• Ventelistebehandling (Interim treatment) 

• Tidsavgrenset abstinensorientert behandling 

• Etterundersøkelse av de som er  

– Frivillig avvendt 

– Ufrivillig avvendt 

 

(Få langtidsstudier) 
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Studier av tidsavgrenset behandling 

• Caplehorne  (1994): Abstinence oriented vrs 
indefinite OMT  

• Methadone reduction programs (Gossop 2001) 

– Benefits largely associated with maintenance 

• Time limited Buprenorphine treatment (Kornør et al 
2005) 

– Benefits primarily associated with continued treatment.   

– High number preferred continuation 

– Preset time limitation unrealistic 
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Post OMT follow up 
 Kornør et al 2005 

• Milby  1988: (Studies form 1970-1975, 332 patients) 

– 41 % at 6-12 month  (51 % completion vrs 10 %  not) 

 

• Kornør 2005 (pooled evidence  13 studies) 

– 33 % mean   (therapeutic 47%, non-therapeutic 23 %) 
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Lessons learned, lessons forgotten  
and lessons ignored  (Magura 2001) 

 

Magura 2001:  Problems in Milby research 

Uavhengig av behandlingsopplegg: 

• Høy andel tilbakefall 

• Økt mortalitet og morbiditet 

Likevel 

• Noen oppnår langtid uten opioidbruk 

• Dette skjer oftere etter fullført behandlingsavtale og frivillig 
avvenning 
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Frivillig avvenning av “fullførere” 

• Eklund  1994  

– 20 % forsøkte avvenning 

– 10 % Gjennomførte avvenningen (halvparten) 

– 5 %  forble vellykket abstinente    

• Hiltunen 2011  (15 yrs follow up) 

1. Aldri forsøkt 

2. Tvunget til å stoppe (kastet ut) 

3. Vellykket frivillig avvenning 

4. Ikke vellykket frivillig avvenning 

QoL: 3>4>1>2 
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Kan man øke gjennomføring med 
langtidsvirkende antagonister (motgift) 

(Fawcett 1997, Loimer 1990, Lobmaier 2010, Sigmon 2012, Manelli 2012, 
Gowing 2010, DeJong 2007) 

 

• Oral naltrexone  eller nalmefen 

• Depot injeksjoner (vivitrol) 

• Implantater (Go –medical) 

Lovende men utilstrekkelig undersøkt 
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Forenklet problemstilling 

• Overleve versus livskvalitet 
– Kroniske sykdommer behandles så lenge det er nyttig 

– Økt dødelighet i grupper som utvises/avsluttes mot egen 
vilje men slett ikke alle dør 

– Varierende livskvalitet innen og utenfor behandling 

– Noen slutter vellykket (ulike strategier er mulig) med godt 
resultat 

– Noen har god livskvalitet innen behandling – kan 
behandlingen normaliseres ? 



Konklusjoner 

• Ufrivillig avslutning ikke riktig 

• Langtids LAR bør være et mål 

• Pasienter I LAR bør få informasjon og muligheter til å 
velge ordnet og støttet  avslutning 

• Fleksible avvenningsmetoder oftest best 

• Mellombehandling med buprenorfin for noen 

• Tilbakefallsforebygging med antagonist bør utvikles 

• Ønsket retur til LAR bør være enkel 
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