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Lovlige legemidler i  
dødelige overdoser 

Overdosekonferansen 2015 

Vigdis Vindenes, overlege, PhD 

Avd. dir. Avd. for rusmiddelforskning 

Forsker SERAF, UiO 

Kjøreplan: 

• Hva er lovlige legemidler? 

• Er det forskjell på legemidler og rusmidler? 

• Funn av legemidler i overdosedødsfall 

• Hovedfokus  
Benzodiazepiner 

Opioider  

• Datakilder: 

Forgiftningsdødsfall blant narkomane i 2012- nordisk studie 

Overdosedødsfall 2000-2011; kobling FHI-DÅR data  

Doktorgrad JP Bernard om metadon bruk og misbruk 2015 

 

Legemidler 

Et legemiddel er ethvert stoff, droge eller 
preparat som 
• utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, 

sykdomssymptomer eller smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos 
mennesker eller dyr; eller 

• kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, 
eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, 
immunologisk eller metabolsk virkning, eller for å påvise sykdom. 

 

Forskrift om legemiddelklassifisering  (Legemiddellisten)     Lovdata.no 

Legemiddel versus rusmiddel 

– hva er forskjellen? 

 

•  Paracelsus (1493-1541) 

Gift i en viss manns hender er et legemiddel. 

Et legemiddel i en dåres hender er en gift. 

Lovlige legemidler 

• Benzodiazepiner –eks: 
Valium  

Vival 

Stesolid 

Sobril  

Rivotril  

• Metadon/Subutex 

 

Alle står på narkotikalisten! 

Forskrift om narkotika (Narkotikaforskriften)   Lovdata.no 

Typiske «rusmidler» / 
illegale stoffer / «narkotika» 

• Heroin 

• Kokain 

• Cannabis 
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Opioider i overdosedødsfall 
Metadon-relaterte dødsfall og  

salg av metadon 

9 

Metadon konsentrasjoner 

• Konsentrasjonen av metadon hovedsakelig i 

“terapi-området” 

• 22% var i LAR-behandling på tidspunkt for død 

• Gj.snittlig 36 år (17-63), ca 20% kvinner  

• Høy korrelasjon med metadon omsetning 

– Trolig mest relatert til ta-med-hjem-doser 

• Kun 4% av sakene var metadon påvist alene 

 Bernard JP et al FSI 2013 

Benzodiazepiner i 72% av dødsfallene 

GABA-reseptoren  

• Benzodiazepiner bindes til  

GABA-reseptoren 

 

*Rowlett JK 2005 

Funn av benzodiazepiner i  
dødelige overdoser 

Data fra overdose dødsfall i Norge i 2012 hvor det er utført toksikologisk analyse ved FHI 
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Er benzodiazepinene forskrevet av lege? 

 
Klonazepam  (Rivotril) 

Diazepam (Valium, Vival etc) 

Bilførere pågrepet av politiet i 2014 – 
mistenkt for ruskjøring 

Er benzodiazepinene forskrevet av lege? 

• Mangler kunnskap om dette 

• Viktig for fremtidig forskning å undersøke 

 

Antidepressiva/antipsykotika 

Narkotikadødsfall blant narkomane i  

Norge i 2012: 

 

• 2 saker hvor disse var dødsårsak 

• Påvist i 26% av sakene 

Simonsen KW et al FSI 2015 

Dosis facit venenum 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Kun dosen  
avgjør om et  
stoff er 
giftig  
eller ikke» 


