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lfeilsflEr fnr brulr f,n vfrnedanncnile legemidler

Kvalitetssikringav godnorsk pra

Veduriktigbrukkangode Krsnikk
og sikrelegemidler
fore
til minstlikemyesmerter,
angstog sovnloshet
som
de behandler.
ALfoEoL- oc narkotikamisbruk stilrbare for 70 prosent av
mi$ruksproblemene i verden.En
god nummer tre er misbruk av
reseptbelagtelegemidler. I USA er
valium eller mor0nlignende smertetabletter det vanligste rusmiddelet i debuterepi for ungdom
- vanligere enn bide alkohol og
narkotika.
I Norge er situasjonen en annen. Vi bruker langt mindre slike
legemidler,ogvi er mer oppmerksommepi risikoen. Likevel er det
en del som fir problemer.
I dissedager har Helsedirektoratet lansert den oppdaterte versjonen <Vanedannendelegemidler
- forskrivnin g og forsvarlighet>
(IS-2014).Dette har blitt gjort for
i kvalitetssikre legersog pasienters omgang med legemidler som
kan innebere en fare for misbruk
og avhengighet
ilISENUI(
OG AVITEilGIGSET.
av HelsediSom medlemmer

utarbeidelseav veilederenfor
Vanedannendelegemidler, snsker
vi i skapebl'estom lanseringen
- fordi dette handler om mange
menneskersliv. Og det handler
om viktige medisinskeproblemer
og folkehelse.
Veilederenhandler om bruken
av legemidler som kan misbrukes
eller skapeavhengighet.Dette er
IrrEenG.
pro- sterke smertestillende medikaBramness,
fessondr.med., mentet sovemedisiner,angstmiduio
ler, men ogsinoen midler mot
ADHD og epilepsi.Vi mi, huske at
dette er gode,effektive og ganske
sikre midler som moderne medisin, kirurgi og psykiatri knapt
kunne ha klart seguten. Dette er
helt essensiellebjelpemidler som
kan brukes ved kriser, som muligejsr kirugi og kan gi en del menTrine Blorner,
nesker med psykiske lidelser et
Major- leveverdigliv.
dr.med.,
stua Legesenter
UEELDIGETOI| SETVENSER.
Men, som ved alle legemidler, er
det bivirkninger. 6n av bivirkningeneer atlegemidlene er avhengighetsskapendeog de kan ogs&
brukes til i ruse segpi. Vi vet at
dette blir giort.
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Svein Sklotskift, leder for
Rusmedisinsk
team pl Hauke-

Misbruk og avhengighet er
bare 6n av farene ved disse midlene. Som ved bruk av alkohol er
det antakelig ikke misbruk og

avhenslglel,f
gp,g1q,Elm:

konselcvenser i form avfall hos
eldre, i form avbilulykker, i form

opphavtil minstlike mye smerter, angst og sovnloshet som de
behandfer-
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ebruke midlene ffiftftfer
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BRUK!- Bruk
av legemidler
som kan skape
avhengighet, kan fA
konsekvenseri
form av fall hos
eldre,bilulykker, forgiftningerog okt
forekomst av
smerter,angst
og sovnloshet,
skriverartikkelforfatterne.
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BEBOVFOREN VEILEDER.LCgemidlenesom omtales i veilederen, brukes av innpi 6n million
nordmenn hvert ir. De aller fleste
avdembruker midlene som for-
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skrevet,pir en god og trygg mete.
Da er disselegemidlenenettopp
det; gode og trygge legemidler som kan ldelpe i en vanskelig situasjon. Det kan imidlertid
oppsti problemer.Noen biuker
legemidlenefor lenge,i for hoye
doser - eller sammen med andre
rusmidler for i oppni rus eller tilftedsstille en avhengighet.
Det er va^nskeligi fastsli hvor
mange dette gielder. Delvis turdi
vi ikke bare kan telle hvor mange
tabletter folk tar - og si si om
det er rett eller galt: Noen trenger hoye doser fordi de er veldig
syke,andre kan misbruke selv
lave doser.Men delvis ogsi fordi
legemiddelavhengighetkan vere
vanskelig 6 erl$enne.Man firr jo
dissemidlene av leger. Bruken
av dem er tilknyttet reelle plager
det er vondt i ha. Hvem er vi til
i domme dem som har smerter,
angst eller sovnlgshet?Her er
hver enkelt situasjon og pasient
fors$ellig. Det er noe 6 vinne pi
fortsatt bruk. det er noe i vinne
pi &trappe ned eller slutte.
Dette er vanskeligeaweiinger.
Her er det vel bare den skrisikre som tar feil. Det er klart det
trengs en veileder.
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STANIIALEOPPSLAG.
fu om anf'}ffivnJH|il- net
fir vi skandaleoppslagi nyhehet?
teneom at detbrukes mer og mer

vanedannendelegemidler i Norge.
Vi har ogsi opplevdat dette har
gett helt til Storfingets talerstol.
Dette er meningsloseuttalelser av minst to grunner. For det
forste ligger forbruket av disse
midlene i Norge pi godt under det
halve av det europeiskegjennomsnittet. For det andre viser statistikken atforbruket avnesten alle
vanedannendelegemidler synker i
Norge. Morfinlignende smertestillende har hatt en nedgangi salget
pi over fem prosent de siste fem
irene. Forbruket av sovemidler
har hatt en nedgangp& mer enn ti
prosent i sammeperioden, mens
forbruket av angstmidler har sunket med over 15prosent. Dette er
betydelige reduksjoner. Dette gielder bide antallet personersom
bruker og mengdenhver person
fir utskrevet.
Unntaket er bruk av sentralstimulerendemidler for ADHD, som
har skt med mer enn 25 prosent
i perioden.Samtidighar vi registrert et betydelig forbruk av
sovemedisinertil eldre, og mye
av dette er fast forbruk. Dette er
foruroligende, blant annet fordi
eldre er mer sflrbare for bivirkninger.
Antakelig er det et sted mellom 20.000og 30.000mennesker
i Norge sdin sliter med legemiddelavhengighet.Dette tallet er
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ikke hoyt, men likevel for hoyt.
OgBi for disse menneskenetrenger vi en veileder. De m& fi vite
om behandlingsalternativer og
miter i komme segut av misbruket pi. Ansatte i helsevesenetskal
hjelpe pasienteneog mi \jenne
til standarder for hva som er god
behandling.
TIL EJELP FONALLE? ATbeidsgruppen for denneveilederenhar
ikke hatt som mil i fronte en
veldig restriktiv holdning til disse
medisinene.Milet er at disse legemidleneskal gis til rett pasient
i riktig doseover rett tid. Vi snsker i formidle at folk har krav pi
riktig behandling, enten dette er
smertebehandling,behandling for
sovnlosheteller angst. Vi trenger
derfor i vite nir vi kan og skal
begynne,men ogsi nir vi kan og
skal slutte.
Akkurat som pasienter skal fi
hielp n&r de trenger medisinen,
er ikke behandlingen avslgttet for
pasientenfir hjelp til i slirtte. Vi
tror den nye veilederenvil vere til
hjelp for pasienter,pf,rsrende og
behandlere,slik at godelegemidler blir brukt pi riktig mite og
ikke for&rsakerhelseproblemer.;
Ingenoppgitte interessekonflikter
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