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Sammendrag  

Opioidavhengighet er en alvorlig og utbredt lidelse på verdensbasis. Det er estimert 16,5 

millioner brukere av heroin og opium i verden. Dette utgjør 0,4 % av verdens 

befolkning. Opioidavhengige har økt dødelighet, først og fremst på grunn av 

overdosedødsfall, og økt sykelighet. Opioidbruk er assosisert med økt forekomst av HIV-

smitte, HCV-smitte, selvmord og alvorlige skader. Substitusjonsbehandling med 

metadon eller buprenorfin er behandlingsformen med best dokumentert effekt, og det 

er i dag den vanligste formen for behandling. I Norge var det 7055 pasienter på 

substitusjonsbehandling (i Norge kalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR)), i slutten 

av 2013. Av denne pasientgruppen fikk 43% metadon og 57% buprenorfin. I Norge er 

buprenorfin førstevalg av medikament fordi metadon teoretisk gir større fare for 

dødelige overdoser. De siste ti årene har det i tillegg blitt rapportert en mulig 

sammenheng mellom metadonbehandling og forlenget QT-tid, og dermed en mulig 

assosiasjon til Torsades de Point (TdP), som er en alvorlig og potensielt livstruende 

ventrikulær arytmi.  

Denne rapporten undersøker studier som knytter metadon til forlenget korrigert QT-tid 

(QTc). I februar 2014 ble det gjennomført et systematisk søk etter relevante artikler i 

MEDLINE som resulterte i 40 artikler om emnet.  

Resultatet av søket viser at det er en relativt godt dokumentert sammenheng mellom 

forlenget QTc-tid og behandling med metadon. Mange studier viser også at det foreligger 

en dose-avhengig respons, det vil si at QTc-lengden øker med økende metadondose. Det 

eksisterende kunnskapsgrunnlaget kan  derimot vanskelig brukes til å  avgjøre hvor stor 

klinisk relevans denne QTc-forlengelsen representerer, altså hvor stor økning i 

sykelighet og dødelighet som utgjøres av denne forlengelsen i QTc-tid, og om metadon i 

det hele kan knyttes til TdP.  

Retningslinjene for substitusjonsbehandling fra WHO, SAMHSA (USA) og 

Helsedirektoratet ble gjennomgått. Generelt sett bidrar ikke de nye studiene med 

kunnskap som går på tvers av det retningslinjene sier. En nyere studie viser at et 

behandlingsregime med EKG-screening er effektivt for å forkorte QTc-intervallet hos de 

med forlenget QTc over 500 ms. Dette underbygger anbefalingen som gis i den norske 

retningslinjen fra 2010 om anbefalt EKG-screening av alle pasienter som begynner med 

metadonbehandling.  

Nøkkelord: Metadon, QT-tid, QTc-forlengelse, substitusjonsbehandling.  
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English summary 
 

Opioid dependence is serious and the cause of widespread suffering globally. There is an 

estimated 16.5 million users of heroin and opium worldwide. This equals around 0.4% 

of the world population. Opioid-dependence increases mortality, primarily due to 

overdose deaths, and morbidity. HIV infection, HCV infection, suicide and injuries are 

strongly associated conditions. Opioid maintenance treatment (OMT) with methadone 

or buprenorphine is the treatment with best documented effect, and therefore is 

currently the most common form of treatment. In Norway, there were 7055 patients in 

OMT by the end of 2013. 43 % of these individuals received methadone and 57 % 

buprenorphine. In Norway, buprenorphine is the drug of primary choice, because 

methadone has an increased risk of fatal overdose. During the past ten years there has 

been reported a possible link between methadone treatment and QT prolongation, and 

thus a possible association with Torsades de Pointes (TdP), which is a serious and 

potentially life threatening ventricular arrhythmia. 

 

This report studies the literature linking methadone and corrected QT prolongation 

(QTc prolongation). In February 2014, a systematic search of MEDLINE was conducted 

and 40 scientific papers concerning the subject were selected for review.  

 

The results show that there is a relatively well-documented association between QTc 

prolongation and methadone. Many studies also show that there is a dose-dependent 

response, meaning that QTc length increases with increasing dose of methadone. These 

studies, however, cannot  determe if this QTc prolongation has a clinical relevance. The 

impact on morbidity and mortality from the increase in QT-interval and the direct 

association between methadone and TdP is still uncertain.  

 

This report also reviews the clinical guidelines for OMT from WHO, SAMHSA (USA) and 

the Norwegian Directorate of Health. The guidelines generally correspond with the 

current research. A recent study shows that a treatment regimen including ECG 

screening is effective to shorten the QTc interval in those with prolonged QTc over 500 

ms. This leaves a stronger basis for recommending ECG screening of all patients starting 

with methadone, a recommendation that was included in the Norwegian guidelines 

already in 2010. 

 

Keywords: Methadone, QT interval, QTc prolongation, replacement therapy.  
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Overordnet mål med rapporten 

Målet med denne rapporten er å undersøke sammenhengen mellom metadon-

behandling og hjertebivirkningen forlenget QT-tid.  

Rapporten er opprinnelig en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo av legestudent 

Mathias Krüger. Bakgrunnsstoffet vil derfor være noe mer detaljert i de grunnleggende 

delene enn det som er vanlig for en SERAF-rapport. 

Fordi prosjektoppgaven beskrev et tema som er av betydning for retningslinjen til LAR 

ønsket SERAF oppgaven omarbeidet og utgitt som en tilgjengelig SERAF-rapport.  

Rapporten er en del av det stadig pågående arbeidet ved SERAF for å vurdere grunnlaget 

for og konsekvensen av retningslinjen for LAR.  

Disposisjon  

Rapporten består av fire deler. Første del beskriver litteratursøket og det gis en oversikt 

over bakgrunnen for utvelgelsen av enkelte artikler.   

I rapportens del to (innledning), blir følgende punkter gjennomgått:  

o Opioidmisbruk og avhengighet. Historie og dagens omfang. Mortalitet og 

morbiditet knyttet til opioidmisbruk. 

o Substitusjonsbehandling og LAR. Bakgrunn for behandlingen og dens 

påviste effekter. Hvilke internasjonale og nasjonale retningslinjer finnes?  

o Metadon som behandlingsalternativ. Farmakologi, farmakokinetikk, 

interaksjoner og bivirkninger.  

o Hjertets elektriske system. QT-tid. Lang QT-tid syndrom og Torsades de 

Point.  

o Hva retningslinjene sier om lang QT-tid og metadonbehandling. 

I rapportens del tre presenteres resultatene av litteratursøket.  

Fjerde del av rapporten drøfter styrker og svakheter knyttet til de forskjellige artiklenes 

metodiske kvalitet, samt samsvaret mellom retningslinjene og de nyere delene av 

forskningen. Implikasjoner av den nye forskningen for retningslinjene blir drøftet, 

herunder i hvilken grad retningslinjene bør oppdateres med elementer fra den nyere 

forskningen gjennomgått i denne rapporten.  
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Innledning 

Opioidmisbruk og -avhengighet 

I Vesten har opioiders effekt, og da særlig den smertelindrende, vært kjent lenge. 

Allerede i det første århundret ble opium beskrevet i det farmakologiske verket ”De 

materia medica” av greske Dioskorides (1). Den avhengighetspregede bruken som 

forbindes med stoffene i dag har vært kjent siden 1600-tallet, og denne bruken økte 

særlig etter at morfin ble oppdaget i 1823, og heroin i 1874 (2). 

Både ”opiat” og ”opioid” stammer fra ordet ”opium”. Opiater er en gruppe stoffer som 

kan utvinnes fra opiumsvalmuen, altså ekstrakter og derivater av disse. Eksempler på 

opiater er morfin, kodein og noskapin. Opioider er opprinnelig syntetisk fremstilte 

legemidler som stimulerer samme reseptorsystem i CNS, men som altså ikke kan 

utvinnes direkte fra valmuen. Eksempler er fentanyl, metadon, endorfiner, og noen 

opiater (3). Over tid har imidlertid ordet opioid stadig oftere blitt brukt om alle 

legemidler innenfor gruppen (også opiater). På grunn av denne overlappingen anbefales 

det internasjonalt kun å benytte begrepet ”opioid” ved beskrivelse av denne typen 

substanser, noe som er tatt til følge i denne litteraturstudien. 

Den moderne forståelsen av opioidavhengighet ble blant annet nedfelt av National 

Institute of Health (NIH) i USA i 1997, som understreker at ”addiction to opiate drugs 

such as heroin is a disease of the brain and a medical disorder that can be effectively 

treated” (”at avhengighet av opiater som heroin er en hjernesykdom og en medisinsk 

lidelse som kan bli effektivt behandlet”) (4). I diagnosesystemet ICD-10 inkluderes 

diagnosekoder for opioidavhengighet (F11.2) (5), mens man i DSM-5, den siste 

versjonen det amerikanske diagnosesystemet, finner lidelsen under en ny 

diagnosekategori kalt “opioid use disorder” (“opioidbrukslidelse”) som i sin alvorlige 

form ligner på ICD-10s avhengighetsdiagnose (6). 

Beregninger av forekomst tyder på at det finnes rundt 16,5 millioner brukere av heroin 

og opium i verden, eller rundt 0,4 % av verdens befolkning (7). I Europa estimerte man i 

2011 at det var 1,4 millioner problembrukere av opioider (8). Videre har man i Europa 

sett en nedgang i antallet pasienter som inntas til behandling for heroinmisbruk. I 2007 

var det totalt sett 59 000 nye pasienter, mens det i 2011 var 41 000. I Norge ble det i 

2008 estimert at mellom 2,1 og 3,9 per 1000 personer hadde et problematisk inntak av 

opioider (8), det vil si mellom 10 500 og 19 500 personer. 

Dødeligheten ved opioidavhengighet er primært knyttet til overdosedødsfall (9-11). I 

2011 hadde Norge den nest høyeste rapporterte dødeligheten i Europa som følge av 

overdoser, med 73 dødsfall per million innbyggere i alderen 15 – 64 år (8), det vil si 262 

overdosedødsfall. Gjennomsnittet i Europa var 18 per million innbyggere. I de fleste 
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rapporterte overdosetilfellene blir det påvist også andre rusmidler som kunne bidra til 

overdoseforgiftningen, som alkohol og benzodiazepiner, i tillegg til opioider (8). Videre 

er HIV-smitte (12) og HCV-smitte (13, 14) på grunn av injiserende bruk, selvmord (15) 

og skader, herunder trafikkskader (16), fortsatt viktige grunner til den økte 

dødeligheten i denne gruppen. Når det gjelder den siste rapporten fra FN viser den at 

antallet med HIV-smitte hos et injiserende misbrukere er ca. 1,6 millioner, noe som er 

lavere enn tidligere estimert (7). 

I Norge vedtok Stortinget 18. mars 2013 en nullvisjon for overdosedødsfall. Det ble i den 

forbindelse bevilget 10 millioner kroner til utvikling av en overdosestrategi (17). 

Substitusjonsbehandling og LAR 

Behandling av opioidavhengighet kan generelt sett deles i to; medikamentfri behandling 

og behandling som også inkluderer bruk av substitusjonsmedikamenter 

(substitusjonsbehandling). Medikamentfri behandling går ut på å få pasienten avvent 

enhver form for opioider, og benytter ulike tiltak for å hjelpe denne gjennom 

abstinensfasen. Substitusjonsbehandling, i Norge kalt legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR), går ut på at pasienten får et opioid med langsomt innsettende virkning og 

langvarig effekt, det vil si enten metadon eller buprenorfin, og bruker disse på ubestemt 

tid. Substitusjonsmedikamentene demper effekten av hurtigvirkende opioider (18), og 

forhindrer abstinensreaksjoner, men uten å gi pasienten opplevelse av rus. Det har vist 

seg at substitusjonsbehandling med metadon er mer effektivt når det gjelder å beholde 

pasienten i behandling og redusere pasientens bruk av heroin kontra terapi som ikke 

benytter opioider (19). Substitusjonsbehandling med buprenorfin er også vist bedre 

effektivt enn placebo (20). Substitusjonsbehandling er i dag derfor den vanligste formen 

for behandling, og førstevalget i Norge i dag er buprenorfin med (Suboxone) eller uten 

(Subutex) tilsatt nalokson (nalokson tilsettes for å hindre intravenøst misbruk, men 

uten å ta bort effekt av buprenorfin ved per oral bruk).  

Det var legen Vincent P. Dole og psykiateren Marie Nyswander og medarbeidere som på 

1960-tallet utviklet denne substitusjonsbehandlingen, og de brukte metadon som 

substitusjonsopioid (21). Nyere forskning har vist at dødeligheten av opioidavhengighet 

reduseres med substitusjonsbehandling (14). En norsk studie viser at dette også gjelder 

i et ”intention-to-treat”-perspektiv (11). Videre reduserer substitusjonsbehandling 

risikoen for at injiserende rusmisbrukere smittes av og sprer HIV (12, 22). 

Substitusjonsbehandling i Norge i dag kalles legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og 

grunnen er at man ser på opioidbehandlingen som kun en del av den totale 

behandlingen. I tillegg går behandlingen ut på å få pasientene sosialt og yrkesmessig 

rehabilitert, og dette synes altså lettere å få til dersom det ligger 

substitusjonsbehandling i bunn. Behandlingsformen fikk i 2010 sin egen retningslinje, 

utarbeidet av Helsedirektoratet og kalt “Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert 

rehabilitering ved opioidavhengighet” (nr. IS-1701), som beskriver LAR og dens 
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funksjon (2). Det er estimert at Norge har en av de høyeste andelene av 

opioidmisbrukere som er i substitusjonsbehandling i Europa. Det er antatt at man i 

Norge har innlemmet over halvparten av brukerne i LAR (8). Totalt var det 7055 

pasienter i LAR ved slutten av 2013 (23). 

Internasjonalt er retningslinjen til Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration (SAMHSA) i USA viktig innen LAR. Den siste vedtatte versjonen av denne 

er fra 2007, men det jobbes med å oppdatere denne, og i april 2013 forelå det et utkast 

som foreløpig ikke er vedtatt i endelige versjon. Videre publiserte WHO en retningslinje i 

2009, kalt ”Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of 

opioid dependence” (24). 

Det brukes to typer opioider i substitusjonsbehandlingen i Norge, metadon og 

buprenorfin. I 2013 brukte 43 % metadon og 57 % et buprenorfinpreparat (23). Det 

finnes relativt mange studier som sammenligner effekten av metadon og buprenorfin. 

En viktig metaanalyse ble gjort av Mattick og medarbeidere i 2004 og oppdatert i 2008, 

og denne konkluderer med at buprenorfin og metadon er likeverdige alternativer når 

det gjelder å beholde pasienten i behandling, men at behandling med buprenorfin viser 

noe mer samtidig misbruk av heroin enn behandling med metadon (20). Det er ikke 

dokumentert forskjell mellom de to medikamentene ved samlet vurdering av 

bivirkningene (20), og det er heller ingen dokumentert forskjell i redusert dødelighet 

(14). 

I LAR-retningslinjen anbefales det at buprenorfin er førstevalg ved 

substitusjonsbehandling, og hovedgrunnen til dette er at metadon gir teoretisk større 

fare for dødelige overdoseringer (2). Metadon er en fullagonist for opioidreseptorene i 

hjernen. Dette innebærer at effekten er sterkere jo høyere dosering som benyttes. 

Buprenorfin er en partiell agonist og virkningen øker ikke med økt dosering utover et 

bestemt doseringsnivå; terskelnivået. Dette betyr blant annet at man når en slags «øvre 

grense» for demping av respirasjon, (men bare dersom buprenorfin benyttes uten andre 

samtidige respirasjonsdempende medikamenter). Det er i stor grad dette LAR-

retningslinjen legger til grunn for sine anbefalinger. LAR-retningslinjen konkluderer 

også med at det skal tas individuelle hensyn, og at pasientens preferanse skal tillegges 

vekt (2). WHO, i sin retningslinje, anbefaler derimot metadon som førstevalg, blant 

annet på grunn av at metadon er et billigere medikament, og fordi buprenorfin angivelig 

har en større omsetningsverdi på det illegale markedet («gateverdi») (24). Dette kan 

tyde på at det er mer attraktivt til illegalt bruk enn det man skulle tro ut fra teroretiske 

betraktninger, men at slik illegal bruk gjerne er knyttet til injeksjon av buprenorfin. 

En ny norsk kohort-studie viser økt somatisk morbiditet for pasienter som forlater 

substitusjonsbehandling, og denne økningen i sykelighet var størst de første månedene 

etter avsluttet substitusjonsbehandling og signifikant i inntil ett år etter avslutning (25). 

Dødeligheten er derimot ikke registrert signifikant forhøyet hos pasienter som avslutter 
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behandlingen, mot dødeligheten denne gruppen hadde før de startet behandling (11). 

Hovedgrunnen til at pasienter faller ut av substitusjonsbehandling er i dag at de selv 

velger å forlate behandlingen (26).  

I tillegg til buprenorfin og metadon har det i de senere årene blitt snakket om “slow-

releasing oral morphine” (“langsomt frigjort oral morfin”) og heroin som alternativer i 

substitusjonsbehandling. Når det gjelder langsomt frigjort oral morfin har det ikke blitt 

publisert nok artikler til å kunne dra noen konklusjoner (27). Angående heroin som 

substitusjonsbehandling ble det i 2010 publisert en studie av Ferri og medarbeidere 

som konkluderer med at substitusjonsbehandling med heroin kun skal brukes hos 

pasienter der konvensjonell substitusjonsbehandling (med metadon eller buprenorfin) 

ikke har fungert, og kun i tillegg til konvensjonell substitusjonsbehandling (28). Denne 

behandlingsformen er foreløpig ikke tilbudt i Norge, men har vakt mye oppmerksomhet 

i media og gitt opphav til mye politisk diskusjon. 

 

Metadon; farmakologi, farmakokinetikk og interaksjoner 

Metadon, eller 4,4-difenyl-6-dimetylaminoheptanon-3, er en syntetisk 

opioidreseptoragonist som ble syntestisert i 1937 og først brukt under 2. verdenskrig, 

da morfin var en mangelvare (29). Metadon har høy affinitet for µ-opioidreseptoren, og 

generelt lavere affinitet for ∂- og κ-reseptorene (30). Metadon, som de andre µ-opioid-

agonistene, gir analgesi, eufori, sedasjon, respiratorisk depresjon/undertrykkelse, 

kvalme og miose (31). Forskjellen er at den virker lenger (halveringstiden er rundt 22 

timer (32)) og har mindre euforisk og sedativ effekt enn blant annet morfin og spesielt 

heroin (30). Metadon har enantiomerisme, det vil si at stoffet forekommer i to 

stereoisomerer som er speilbilder av hverandre. Vi kaller disse stereoisomerene eller 

enantiomerene for R-metadon og S-metadon. R-metadon står for mesteparten, hvis ikke 

alt, av den opioide effekten (33). En eldre studie fant at når det gjelder analgesi hos 

mennesker er R-metadon omtrent 50 ganger så potent som S-metadon (34). Metadon 

markedsføres i de fleste land som en racemat, med like deler av R-metadon og S-

metadon (33). 

Metadon er et fettløselig medikament som tas fort opp etter per oral administrasjon 

(31). Biotilgjengeligheten av tabletter og drikkbar oppløsning er rundt 60 til 70 % ved 

per oral administrasjon, men med stor interindividuell variasjon (33). Metabolisme i 

leveren til inaktive former er den vanligste formen for eliminering, etterfulgt av 

utskillelse i urinen eller avføringen (33). Det er N-demetyliseringsmetabolitter som er 

det vanligste og det er primært enzymfamilien cytokrom P450 som har betydning for 

omdanningen. Generelt er det nokså uavklart hvilke enzymer som er viktigst i denne 

metabolismen, fordi det er mange uoverenstemmelser mellom in vitro og in vivo studier. 

Men man mener det er CYP3A4 som står for hovedomdanningen av metadon, men at 

også CYP2D6 og CYP2B6 er involvert (35). Disse har genetisk polymorfisme,av uklar 
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betydning for omsetnigen av metadon. En studie har vist at i underkant av 10 % av den 

hvite befolkningen har et allel av CYP2D6 som gjør at de har lav evne til å metabolisere 

metadon (36). Inhibitorer av CYP3A4, som for eksempel flukonazol, og av CYP2D6, for 

eksempel paroxetin, kan øke blodkonsentrasjonen av metadon (33). Andre viktige 

hemmere av CYP3A4 er cannabinoider, klaritromycin, delavirdin, erytromycin, 

flukonazol, grapefruktjuice, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, fluvoksamin, 

nefazodon og telitromycin (37), og alle disse kan altså gi teoretisk økte 

plasmakonsentrasjoner av metadon. Brown og medarbeidere hevder derimot i sin 

studie fra 2004 at det kun er ciprofloxacin, flukonazol, fluoksetin, fluvoksamin, 

paroxetin og sertralin som in vivo øker konsentrasjonen av metadon i serum (31). 

Induktorer av CYP450, som de antiepileptiske medikamentene fenobarbital og 

karbamazepin, antituberkulose-medikamentet rifampicin og antiretrovirale 

medikamenter som efavirenz, nevirapin og ritonavir kan senke blodkonsentrasjonen av 

metadon (32). Videre er det observert en opp til 17 ganger variasjon mellom individer i 

serumkonsentrasjon på en gitt dose metadon, noe som sannsynligvis skyldes 

interindividuelle forskjeller i CYP-enzymer (33). På den annen side er det ikke vist sterk 

overeenstemmelse mellom serumkonsentrasjoner av metadon og effekt, slik at dosering 

oftest skjer ut fra klinisk effekt og sikkerhetshensyn, snarere enn ved 

serumkonsentrasjonsbestemmelser. 

I substitusjonsbehandling doseres metadon initialt med 10 – 30 mg en gang daglig, eller 

25 – 40 mg for pasienter med høy opioidtoleranse. Deretter økes dosen gradvis med 10 

mg hver gang over tre uker, vanligvis til 70 eller 80 mg. Etter en stabiliseringsperiode på 

fire uker justeres dosen til pasienten ikke har rustrang og er uten tegn på påvirket 

psykomotorisk funksjon eller abstinenssymptomer, det vil vanligvis si mellom 60 og 130 

mg per døgn (35). Høyeste anbefalte dose er 150 mg/døgn. Det finnes flere studier som 

viser at høyere metadondoser (80-150mg) gir bedre resultater generelt i 

opioidbehandlingen enn lave doser (30-80mg) (38).  

Når det gjelder bivirkninger ved LAR-behandling er disse vanligvis forbigående, og ofte 

mindre enn hva man kan forvente av heroinavhengighet (39). Vanligst er kvalme, 

oppkast og forstoppelse initialt. Forbigående utslett, sedasjon, eufori, hallusinasjoner, 

væskeretensjon, vektøkning, vertigo og tretthet forekommer også. Ved langvarig bruk er 

det gradvis, progressivt bortfall av bivirkninger, men forstoppelse og svetting vedvarer 

ofte selv ved langvarig bruk. Den mest alvorlige bivirkningen er respirasjonsdepresjon, 

som kan forekomme under stabiliseringsfasen eller ved kombinasjon med andre 

sentraldempende midler, som alkohol og benzodiazepiner. I tillegg kan langtidsbruk av 

metadon også gi abstinenssymptomer, ved opphør av inntak, men som er mindre 

intense enn hva man ser ved heroinavhengighet, men mer langvarige (35). En bivirkning 

som har fått mer oppmerksomhet det siste tiåret er metadons mulige effekt på 

hjerterytmen og QT-tiden. En gjennomgang av forskningen på dette området er altså hva 

denne oppgaven i størst grad vil handle om, og omtales senere i oppgaven. 



 11 

 

Korrigert QT-tid, lang QT-tid syndrom, Torsades de pointes og plutselig hjertedød 

Hjertets elektriske impulser dannes i sinusknuten i det høyre forkammeret (40). Derfra 

spres de til begge forkamrene, før impulsene kanaliseres gjennom atrioventriklær-(AV-) 

knuten, som ligger mellom forkamrene og hovedkamrene. Her går de via Purkinje-

fibrene i hjertets septum, mot hjertets apex, før de deler seg og spres ut til veggene i 

henholdsvis høyre og venstre hovedkammer. Det er de elektriske impulsene, eller de 

elektriske potensialene, som får hjertemuskelcellene til å trekke seg sammen koordinert 

og rytmisk. De elektriske potensialene dannes ved depolarisering av hjertecellene, som 

vil si via ionestrømmer som forflyttes over cellemembranen. Begrepet repolarisering 

betyr til dels motsatte ionestrømmer i forhold til dem man observer ved depolarisering. 

På EKG kan man observere alle disse elektriske hendelsene (fig. 1). P-bølgen 

representerer depolariseringen av forkamrene, QRS-komplekset representerer 

depolariseringen av hovedkamrene, og T-bølgen kommer i forbindelse med 

repolariseringen av hovedkamrene. Flere av de horisontale avstandene på et EKG er 

interessante. Avstanden mellom P og Q (PQ-tiden) sier noe om hvor lang tid det er 

mellom depolariseringen av forkamrene og hovedkamrene, og denne kan være forlenget 

ved ulike tilstander, som for eksempel AV-blokk (41). QT-tiden forteller oss hvor lang tid 

det går fra hovedkamrene depolariseres til de er ferdig repolarisert og klare for en ny 

kontraksjon.  
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Figur 1. Det elektrofysiologiske diagrammet for hjertets elektriske aktivitet gjennom et hjerteslag. Bildet er 

hentet fra (42). 

 

Vanligvis korrigerer man QT-tiden for hjertefrekvensen, fordi QT-tiden varierer med 

hjertefrekvensen. Når hjertefrekvensen øker blir lengden på et hjerteslag kortere, det vil 

si at RR-intervallet forkortes, og QT-lengden forkortes naturlig nok også. Når 

hjertefrekvensen er mellom 50 og 90 slag per minutt, fungerer Bazetts korreksjon godt 

(QTc = QT/√RR) (43). QTc-intervallet anses som forlenget dersom det er over 0,45 

sekunder hos menn, og 0,46 sekunder hos kvinner og barn. Dersom QTc-intervallet er 

over 500 ms er det alvorlig, eller signifikant, forlenget. 
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Figur 2. EKG som viser en pasient med lang QT-tid. QT-intervallet er 0,68 sekunder og det korrigerte QT-

intervallet er 0,61 sekunder (43).  

Lang QT-tid syndrom (LQTS) er en forstyrrelse i repolariseringen av myokard, og 

forlenget QTc gir større sannsynlighet for at det oppstår arytmier (43). Særlig en spesiell 

type arytmi, kalt Torsades de Point (TdP) er assosiert med lang QT-tid. Symptomene på 

LQTS er hjertebank, synkope og plutselig arytmibasert hjertedød. I tillegg får noen 

pasienter oppdaget lang QT-tid tilfeldig på EKG.  

Lang QT-tid syndrom kommer i to former, en ervervet form og en medfødt form. Det er 

etter hvert påvist en mengde genmutasjoner som gir forlenget QTc, og alle disse er i 

gener som koder for enten kalium- eller natrium-ionekanaldeler i hjertemuskelceller. 

Tre bestemte genetiske mutasjoner står for rundt 95 % av tilfellene av LQTS. Disse tre 

mustasjonene gir syndromene LQT1, LQT2 og LQT3 (44). LQT1 skyldes en mutasjon i 

KVLQT1 IKs-kaliumkanalen, ved LQT2 er det en mutasjon i hERG IKr-kaliumkanalen og i 

LQT3 er det en mutasjon i SCN5A–natriumkanalen (43). 

Ervervet LQTS har vanligvis sin årsak i bivirkninger av medikamenter eller 

elektrolyttforstyrrelser, herunder hypokalemi og hypomagnesemi (44). Både 

bradykardi, elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi og hypomagnesemi) og medfødt LQTS 

kan bidra til å øke risikoen for medikamentindusert LQTS (45), og ofte er det snakk om 

flere medvirkende årsaker til forlengelse av QTc (39). Listen av medikamenter som kan 

gi LQTS og TdP øker kontinuerlig (44). Det er viktig å understreke at ethvert 

medikament som kan gi lang QT-tid kan indusere LQTS. De viktigste 

medikamentgruppene som kan forlenge QT-tiden er; antiarytmiske legemidler, ikke-
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sederende antihistaminer, makrolid-antibiotika, psykotrope legemidler og 

motilitetsmedikamenter for tarmen (45). De mest brukte medikamentene i disse 

gruppene er disopyramid (Durbis Retard), amiodaron (Cordarone), sotalol (Sotalol), 

citalopram (Cipramil), haloperidol (Haldol), litium, klaritromycin, erytromycin, og 

ketokonazol (Fungoral) (46, 47). 

Når det gjelder metadon er det postulert at metadon kan påvirke hERG (human ether-a-

go-go)-kaliumkanalen. Eksperimentelle studier har vist at metadon kan inhibere hERG-

strømmer, og man mener at dette kan gi forlenget QTc og TdP (48). Det er også funnet at 

metadons enantiomerisme kan ha en klinisk signifikans når det gjelder dette, fordi det 

er vist at (S)-metadon blokkerer hERG-kanalen mer potent enn (R)-metadon (49). Det er 

gjort en liten klinisk studie med 39 pasienter der man byttet fra rasemisk (R,S)-metadon 

til (halv dose) (R)-metadon i 14 dager og deretter tilbake til (R,S)-metadon. Denne 

studien viste mulig statistisk signifikant forkortelse av QT-tiden ved bruk av (R)-

enantiomeren av metadon. Forkortelsen var dog kun signifikant ved én statistisk test 

(p=0,04), men ikke signifikant ved en annen statistisk test (p=0,06). 

Torsades de Point er en polymorf ventrikulær takyarytmi, som vil si en lidelse der 

hjertet har en ventrikulær frekvens på mer enn 100 slag per minutt, samt at QRS 

kompleksene er ulike og vris rundt en bestemt akse på EKG (44). Vanligvis er en episode 

med TdP kortvarig og opphører spontant, men pasienter får gjerne gjentakende anfall, 

og dette kan føre til synkope og i verste fall plutselig hjertedød (50). Det er viktig å 

merke seg at TdP har større sannsynlighet for å utvikles ved forlenget QTc, men 

forlenget QTc er verken en nødvendig eller tilstrekkelig forutsetning for at TdP skal 

utvikles. 

EKGet under viser TdP hos en 76 år gammel kvinne på grunn av en 

legemiddelinteraksjon mellom disopyramid og klaritromycin  

 

Figur 3. EKG som viser TdP hos en 76 år gammel kvinne på grunn av en legemiddelinteraksjon mellom 

disopyramid og klaritromycin (50).  

 

QTc -forlengelse og metadonbehandling – hva sier retningslinjene? 

Det er funnet en sammenheng mellom metadonbehandling og forlenget QTc. Ulike 

retningslinjer har de senere årene tatt høyde for denne forskningen, og det gjelder både 
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retningslinjen til LAR fra Helsedirektoratet (2), retningslinjen angående 

opioidavhengige fra WHO (24) og en ekspertuttalelse i SAMHSA i USA (51).  

WHO sin retningslinje fra 2009 (24) er den minst spesifikke når det gjelder 

problematikken mellom metadon og forlenget QTc. Det nevnes at det er observert en 

sammenheng, men det gjøres ingen konkrete anbefalinger i forhold til dette.  

SAMHSA sin ekspertuttalelse fra 2012 (51) anbefaler at ethvert 

substitusjonsbehandlings-program for opioidavhengige bør ha en plan for ivaretakelse 

av hjerterisikoen ved bruk av metadon. Denne planen bør inkludere en grundig 

anamnese der man går gjennom tidligere medikamenter, tidligere rusmidler, tidligere 

sykdommer og sykdommer i familien. Særlig er man interessert i informasjon om 

hjertesykdommer som LQTS, plutselig hjertedød, hjerteinfarkt og hjertesvikt, i tillegg til 

arytmier og synkope. Når det gjelder EKG-screening kom panelet ikke til enighet om 

hvorvidt de skulle anbefale EKG-screening av alle pasienter som begynte på metadon 

innen 30 dager eller ikke. Hos risikopasienter ble det en enighet om å anbefale EKG ved 

oppstart av behandling, og deretter etter 30 dager. I tillegg skulle det utføres EKG årlig, 

samt når metadon-dosen overstiger 120 mg/dag. EKG skulle også utføres på enhver 

pasient som får synkope eller krampeanfall. For pasienter som har QTc >500 ms skal det 

forsøkes å få pasienten til å bytte substitusjonsmedikament. For pasienter som har QTc 

450 - 500 ms skal en samtale med pasienten foretas for å informere om hvilke risikoer 

som foreligger, og disse pasientene anbefales kontrollert oftere. Panelet anbefalte ikke 

rutinemessig ekkokardiografi, og heller ikke rutinemessig gentesting for avsløring av 

LQTS. Det er sentralt at klinikere har kunnskap om legemiddelinteraksjoner, samt at 

flere typer medikamenter kan gi lang QT-tid. 

Helsedirektoratets retningslinje for LAR fra 2010 (2) omtaler også problemstillingen. 

Her vektlegges det at behandling med metadon vanligvis fører til en moderat forlengelse 

av QTc, og at denne moderate forlengelse ligger langt under det som anses farlig. Videre 

vises det til at komplikasjoner er sjeldne hos personer uten påvist risiko for 

rytmeforstyrrelser eller annen risikobelastning, som for eksempel bruk av visse typer 

medikamenter. Det nevnes at Statens legemiddelverk i 2004 anbefalte EKG-måling før 

oppstart av metadonbehandling, og retningslinjen anbefaler det samme. I tillegg 

anbefales det å ta opp sykehistorie med vekt på hjerteproblemer. Dersom ikke pasienten 

har noen personlig eller familiær historie når det gjelder hjertesykdom, kan EKG tas 

etter oppstart av metadon. Det skal videre tas nytt EKG etter ferdig opptrapping på 

metadon og ved doser som overstiger 110 – 120 mg/dag. Ved forekomst av andre 

risikofaktorer skal det tas EKG årlig. Til slutt anbefales det å unngå legemidler som 

forlenger QT-tiden hos pasienter på metadonbehandling. 

 

Problemstillinger 
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Har det kommet ny forskning som går på tvers av det retningslinjene anbefaler?  

 

Har det kommet ny forskning som underbygger retningslinjenes anbefalinger?  

 

Kreves det oppdatering av retningslinjene?  
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Metode 

Dette er en litteraturstudie, og det er i all hovedsak gjort søk i McMaster Plus og 

MEDLINE for å finne frem til relevant informasjon. Det er foretatt både usystematiske og 

systematiske litteratursøk. Innledningsvis, hvor opioidavhengighet, LAR, metadon og 

QT-tid gjennomgås på et mer generelt nivå, ble det benyttet mange usystematiske søk. 

McMaster Plus-søkemotoren, som kategoriserer resultater i trinn i en 

”kunnskapspyramide”, ble benyttet. Resultater fra de tre øverste nivåene i pyramiden, 

altså de med størst evidens, ble valgt. Videre er det foretatt litteratursøk ut fra 

litteraturlister til sentrale artikler. I tillegg er de offisielle retningslinjene for behandling 

av opioidavhengighet i Norge, USA og fra WHO benyttet.  

Systematiske søk ble benyttet for å finne artikler til hoveddelen av litteraturstudien. 

Databasen PubMed, som er en søkemotor tilknyttet den medisinske databasen 

MEDLINE, ble benyttet. Medisinsk bibliotek ved Rikshospitalet i Oslo bidro i arbeidet 

med å sette opp en søkestrategi for problemstillingen. Følgende søk ble gjort:  

(methadone) AND ("long QT" OR "long QTc" OR "qt prolongation" OR "qtc prolongation" 

OR "QT interval" OR "qtc interval") 

Søket ble gjennomført i februar 2014. Det var ingen tidsbegrensning for søket, og søket 

gikk dermed tilbake til 1966, da PubMed ble lansert. Søket resulterte i 184 artikler og 

det ble satt opp inklusjons- og eksklusjonskriterier for å begrense resultatet noe mer.  

Inklusjonskriterier: Studier som tok for seg QT-tid-forlengelse hos pasienter som 

bruker metadon i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering. Studier med ulike 

metodiske tilnærminger ble inkludert. Hovedsakelig var dette kohortstudier, 

tverrsnittsstudier, kasus-kontroll studier og randomiserte kontrollerte forsøk (RCT). 

Eksklusjonskriterier: Artikler som ikke forelå på engelsk, artikler der abstraktet ikke 

var tilgjengelig og artikler som ikke forelå i fulltekst. Videre er artikler som tar for seg 

metadon som smertebehandling og ikke som et ledd i legemiddelassistert rehabilitering 

ekskludert, dette fordi artiklene som omhandler smertebehandling beskriver en annen 

pasientgruppe enn den foreliggende litteraturstudie tar for seg. I tillegg bruker 

smertepasienter ofte lavere doser, behandles over kortere tid og  hjerteproblemer som 

bivirkning er mindre viktig når indikasjonen for behandlingen er terminal smerte. 

Videre er studier som har pasientgrupper med kun nyfødte eller ungdommer 

ekskludert, samt case-reports, fordi det var ønskelig å hente informasjon fra studier med 

en viss utvalgsstørrelse (n). 

Etter seleksjon ut fra disse kriteriene ble til slutt 40 studier inkludert. Studiene ble 

grundig gjennomgått, og utgjør studiens resultater.  
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Resultater  

Det systematiske søket resulterte i 40 artikler. Disse ble organisert i grupper etter 

hvilken type studie de representerer, eller hva de i hovedsak undersøkte. 16 studier 

viste positiv statistisk sammenheng mellom metadonbehandling og forlenget QTc, mens 

tre studier ikke viste statistisk sammenheng. Videre omhandler tre studier EKG og 

effekten av EKG-screening og én studie omhandler sammenhengen mellom LQTS og 

metadonbehandling. 17 studier er ikke inkludert i resultatgjennomgangen. Disse 17 

utgjøres av systematiske oversikter og sammendrag (n=5), eldre versjoner av inkluderte 

studier (n=2), eksperimentelle studier som er inkludert i forrige del av rapporten (n=2), 

studier som ikke kunne vise resultater som var interessant for foreliggende rapport 

(n=7) og én modellstudie basert på materiale fra andre inkluderte studier (n=1).  

 

Studier som viser statistisk sammenheng 

De 16 studiene som viste statistisk sammenheng mellom metadonbehandling og 

forlenget QTc utgjøres av én randomisert kontrollert studie, fire kohorter, to 

retrospektive journalgjennomganger, syv tverrsnittstudier og to kasus-kontroll studier. 

Her følger en tabell med studiene som viser positiv statistisk sammenheng mellom 

metadonbehandling og forlenget QTc:  

1. forfatter År (n) Metode Studienes positive resultater 

RCT 

Wedam 2007 154 Tre grupper; en gruppe fikk 

metadon, en fikk buprenorfin 

og en fikk LAAM.  

Metadon- og LAAM-gruppene hadde statistisk 

større sjanse for å få økning i QTc-intervallet til 

over 470 eller 490 ms (p<0,001).  

Kohorter 

Krantz 2005 118 EKG ble målt før og 6 måneder 

etter oppstart på metadon. 

Både QTc-intervallet og QT-spredningen mellom 

pasienter økte signifikant fra baseline til 6 mnd 

(begge p<0,0001).  

Martell  2005 160 EKG målt før oppstart og etter 

6 og 12 måneder.  

Gjennomsnitt QTc økte med 12,4 ms etter 6 

måneder (p<0,001), og med 10,7 ms etter 12 

måneder (p<0,001). 

Mohamad 2013 46 Høydose- og lavdose-gruppe. 

EKG ved uke 0, 4 og 8.  

Ingen forskjell i uke 0 og 8. I uke 4 derimot: 435 

ms i lavdose-gruppen mot 450 ms i 

høydosegruppen (p=0.029).  

Peles  2013 421 EKG tatt før oppstart av 

metadon og etter at stabil 

dose var oppnådd.  

QTc-lengden økte fra utgangspunktet til stabil 

metadondose; 424.5 ± 23.2 ms før oppstart og 

438.6 ± 26.6 ms etter stabil dose (p < 0,0005).  

Retrospektive journalgjennomganger 

Fareed  2013 128 To grupper; en 

metadongruppe (n=55) og en 

Metadongruppen viste signifikant forlengelse av 

QTc sammenliknet med buprenorfingruppen 
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buprenorfingruppe (n=73).  (p=0,0001). 

Fareed 2013 55 Pasientene i studien fikk målt 

EKG før oppstart på metadon, 

og deretter årlig.  

QTc-forlengelse hos pasientene senere 

sammenlignet med før oppstart viste statistisk 

signifikans (p<0,0001).  

Tverrsnittstudier 

Valecillo  2013 91 Multippel lineær 

regresjonsanalyse. 

Kronisk hepatitt-C indusert cirrhose (p=0,008), 

anti-retroviral terapi (p=0.036) og metadondose 

(p=0,005) predikerte forlenget QTc.  

Chang 2012 283 Tverrsnittsanalyse. Signifikant sammenheng mellom metadondose 

og forlenget QTc (p=0,0007).  

Mayet  2011 155 Tverrsnittsanalyse. Total daglig metadondose predikerte lengden på 

QTc-intervallet (p=0,003).  

Anchersen 2009 200 Pearson's korrelasjon og 

multippel lineær 

regresjonsanalyse.  

Positiv korrelasjon mellom metadondose og 

QTc-lengde ble funnet med Pearson’s 

korrelasjon (p<0,01) og med multippel lineær 

regresjonsanalyse (p<0,01).  

Fonseca  2009 109 Pearson's korrelasjon. Positiv korrelasjon mellom metadondosen og 

lengden på QTc i følge Pearson’s korrelasjon 

(p=0,002).  

Wallner 2008 511 Tverrsnittsanalyse.  QTc-forlengelse var vanligere hos pasienter på 

høye doser metadon, enn hos pasienter på 

medium (40-80 mg/dag) og lave doser (p<0,05).  

Fanoe  2007 450 Tverrsnittsanalyse.  Metadondose var assosiert med lengden på QTc 

med 0,140 ms/mg metadon daglig (p=0,002).  

Kasus-kontroll- studier 

Athanasos 2008 71 Brukere av metadon (n=35) 

og buprenorfin (n=19), og 

kontroller (n=17).  

Metadonbrukere som brukte over 60 mg/dag 

hadde signifikant lengre QTc-intervall enn de 

som brukte under 60 mg/dag (p=0,02).  

Ehret  2006 247 To grupper; metadonbrukere 

(n=167) og injiserende 

rusmisbrukere (n=80).  

16,2% av kasusene hadde forlenget QTc over 0,5 

sekunder, mot 0% i kontrollgruppen (p<0,001). 

Randomisert kontrollert studie 

Det var kun én randomisert kontrollert studie som viste at det var sammenheng mellom 

metadonbehandling og QTc-forlengelse (52). Dette er en randomisert dobbelblindet 

studie med n=154 som varte i 17 uker. Den målte EKG før oppstart av behandling og 

deretter hver 4. uke. Deltakerne ble delt i tre grupper; en gruppe fikk metadon, en fikk 

buprenorfin og en fikk LAAM (levometadylacetat (som nå er tatt vekk fra markedet på 

grunn av påvirkningen av QT-tiden)). Gruppene fikk terapeutisk likeverdige doser. De 

forhåndsbestemte endepunktene var QTc-intervall >470 ms for menn og >490 ms for 

kvinner, eller en økning i QTc-intervall >60 ms. Resultatet viste at metadon- og LAAM-

gruppene hadde statistisk større sjanse for å få økning i QTc-intervallet til over 470 eller 

490 ms (p<0,001). Det samme gjaldt for økning i QTc-intervall >60 ms; LAAM hadde OR 

15,8 og 95% CI 3,7–67,1, og metadon OR 8,4 og 95% CI 1,9-36,4 sammenlignet med 

buprenorfin-gruppen for økning i QTc-intervall. Studien inneholdt ikke en placebo-

gruppe, fordi det ville være uetisk å benytte placebo for pasienter med en livstruende 

tilstand som opioidavhengighet (53).  
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Kohorter 

De fire kohortene som undersøkte sammenhengen mellom metadon og QTc-forlengelse 

var alle av nyere dato. De to eldste studiene var fra 2005 (54, 55), og de to yngste var 

nylig publisert (2013) (56, 57). Når det gjaldt resultater viste studiene i stor grad 

sammenfallende resultater, QTc-intervallet økte i lengde fra før oppstart på metadon til 

etter oppstart. Den største kohorten undersøkte 421 pasienter, og denne viste at QTc-

intervallet økte signifikant fra utgangspunktet til stabil metadondose; 424.5 ± 23.2 ms 

(gjennomsnitt ± ett standardavvik) før oppstart og 438.6 ± 26.6 ms etter stabil dose (p < 

0,0005) (57). Her følger en oversikt over alle kohortene, fra yngst til eldst: 

(56) – Prospektiv kohorte med n=46. Studien delte pasientene i to grupper; høydose 

metadonbehandling (>80 mg/dag) og lavdose behandling (<80 mg/dag). EKG ble tatt 

ved begynnelsen av studien, og etter 4 og 8 uker. Resultatet viste ingen signifikante 

forskjeller mellom gruppene når det gjaldt QTc ved uke 0 og uke 8, men ved uke 4 fant 

man en forskjell i lengden på QTc-intervallet; 435 ms i lavdose-gruppen mot 450 ms i 

høydosegruppen (p=0.029).  

(57) – Prospektiv kohorte med n=421. EKG ble tatt før oppstart av metadonbehandling 

og etter at stabil metadondose var oppnådd. QTc-lengden økte signifikant fra 

utgangspunktet til stabil metadondose; 424.5 ± 23.2 ms (gjennomsnitt ± ett 

standardavvik) før oppstart og 438.6 ± 26.6 ms etter stabil dose (p < 0,0005). QTc-

intervallet ble derimot ikke målt som påvirket av dosen, eller tiden det tok for å oppnå 

en stabil metadon-dose. QTc-forlengelse var større hos pasienter som fikk påvist 

benzodiazepiner i urinen ved stabil metadondose (p=0,003). I studien ble det 

konkludert med at QT-tiden faktisk forlenges av metadon, men at dette ikke har sikker 

klinisk signifikans, og at bruk av metadon og benzodiazepiner sammen bør overvåkes.  

 

(54) – Prospektiv kohorte med n=118. EKG ble målt før og 6 måneder etter oppstart på 

metadon. Både QTc-intervallet og QT-spredningen mellom pasienter økte signifikant fra 

baseline til 6 mnd (begge p<0,0001). QTc-intervallet økte i gjennomsnitt 14,1 ms og 

spredningen mellom de ulike pasienter QTc økte i gjennomsnitt 9,5 ms. Det vil altså si at 

det ble større variasjon mellom pasientene etter at de hadde begynt å bruke metadon.  

 

(55) – Prospektiv kohorte med n=160. EKG målt før oppstart og etter 6 og 12 måneder. 

Gjennomsnitt QTc økte med 12,4 ms etter 6 måneder (p<0,001), og med 10,7 ms etter 

12 måneder (p<0,001), sammenlignet med før oppstart.   

 

 

Retrospektive journalgjennomganger 
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Det finnes to retrospektive journalgjennomganger, med samme førsteforfatter:   

 

(58) –Retrospektive journalgjennomganger tatt ut av en kohorte, n=128. Denne studien 

hadde to grupper; en metadongruppe (n=55) og en buprenorfingruppe (n=73). 

Metadongruppen viste signifikant forlengelse av QTc sammenliknet med 

buprenorfingruppen (p=0,0001). De eneste individuelle variblene som viste en statistisk 

signifikant assosiasjon til forlenget QTc over 500 ms var medfødt hjertefeil og 

metadonbruk. Denne studien gikk over fem år, og viste forlenget QTc i alle de fem årene 

for pasienter som brukte metadon, og ikke for de som brukte buprenorfin.  

 

(59) – Prospektiv, 5-årig kohorte, der det er blitt gjort retrospektive 

journalgjennomganger, n=55. Pasientene i studien fikk målt EKG før oppstart på 

metadon, og deretter årlig. At det var QTc-forlengelse hos pasientene senere 

sammenlignet med før oppstart viste statistisk signifikans (p<0,0001). Videre viste 

studien tre risikofaktorer for forlenget QTc over 500 ms hos pasienter i 

substitusjonsbehandling, og disse tre var nylig kokain-bruk, økt HbA1c og medfødt 

hjertefeil. Økt HbA1c og medfødt hjertefeil ble i tillegg assosiert med økt dødelighet i 

denne studien.  

 

Tverrsnittstudier 

Når det gjelder tverrsnittstudiene har de undersøkt mer eller mindre det samme; 

hvorvidt QTc-intervallet øker med økende metadondose (dose-respons). De fleste 

studiene viste at det var en dose-respons-sammenheng, og blant annet en norsk studie 

fra 2009 viste en positiv korrelasjon mellom metadondose og QTc-lengde både 

undersøkt med Pearson’s korrelasjon (p<0,01) og med multippel lineær 

regresjonsanalyse (p<0,01) (60). Her følger en oversikt over de ulike studiene, fra yngst 

til eldst: 

(61) – Tverrsnittstudie med n=91. Denne studien viste at ved multippel lineær 

regresjonsanalyse fant man at kronisk hepatitt-C indusert cirrhose (p=0,008), anti-

retroviral terapi (p=0.036) og metadondose (p=0,005) predikerte forlenget QTc.  

 

(62) – Tverrsnittstudie med n=283. Studien viste en signifikant sammenheng mellom 

metadondose og forlenget QTc (p=0,0007). Denne sammenhengen fant man igjen når 

man kun undersøkte menn (p=0,0014), men ikke kun kvinner (p=0,2363).  

Denne studien inneholdt også en longitudinell undersøkelse med n=150. I denne 

delen fant man en signifikant økning i QTc-intervallet fra før oppstart av behandling 

med metadon til 6 måneder etter oppstart hos menn (p=0,0001), men ikke hos kvinner 

(p=0,468). 

 

(63) – Tverrsnittstudie med n=155. Denne studien fant at total daglig metadondose 

predikerte lengden på QTc-intervallet (p=0,003). I denne studien oppfylte 57,4% av de 
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inkluderte pasientene kriteriene for å følges opp med EKG etter de britiske 

retningslinjene. Disse retningslinjene, som kommer fra The Medicines and Healthcare 

products Regulatory Agency (MHRA) i UK, har liknende kriterier for å ta EKG som de 

norske og amerikanske retningslinjene, og det blir nevnt i denne studien at dette er et 

anseelig antall pasienter, og at dette vil ha økonomiske konsekvenser for 

behandlingssentrene.  

 

(60) – Tverrsnittstudie med n=200 (n=173 brukte metadon og n=27 brukte 

buprenorfin). En positiv korrelasjon mellom metadondose og QTc-lengde ble funnet 

både med Pearson’s korrelasjon (p<0,01) og med multippel lineær regresjonsanalyse 

(p<0,01). Det ble ikke funnet noen statistisk signifikant sammenheng mellom QTc-

lengde og tid i behandling, alder eller kjønn. Det ble heller ikke funnet noen statisisk 

signifikant sammenheng mellom buprenorfindose og QTc-lengde.  

 Den andre delen av denne studien så på mortalitet som følge av QTc-forlengelse 

og fant at kun fire dødsfall på 6450 pasientår kunne teoretisk skyldes forlenget QTc. 

Dette vil si 0,06 dødsfall på 100 pasientår.  

 

(64) – Tverrsnittstudie med n=109. Denne studien fant at pasienter med QTc over 440 

ms var eldre (median 49 år vs 37 år, p=0,002), og brukte høyere dose metadon (median 

120 mg/dag vs 60 mg/dag, p=0,037) enn de med QTc-intervall under 440 ms. I tillegg 

korrelerte metadondosen med lengden på QTc i følge Pearson’s korrelasjon (p=0,002).  

 

(65) – Tverrsnittsudie med n=511. Studien fant at QTc-forlengelse var vanligere hos 

pasienter på høye doser metadon, enn hos pasienter på medium (40-80 mg/dag) og lave 

doser (p<0,05). Videre var QTc-forlengelse vanligere hos pasienter med positive 

urinprøver for metadon enn hos pasienter med negative urinprøver (p<0,001). QTc-

forlengelse var også vanligere hos de med benzodiazepiner i urinen enn hos de uten 

(p<0,05).  

 

(66) – Tverrsnittstudie med n=450. I denne studien fant man at metadondose var 

assosiert med lengden på QTc med 0,140 ms/mg metadon daglig (p=0,002). Det ble ikke 

funnet noen assosiasjon mellom forlenget QTc og buprenorfin. 

 

 

Kasus-kontroll-studier 

 

(67) – Kasus-kontroll studie med n=71. Studien fant ingen forskjell i QTc-intervallet 

mellom metadonpasientene (n=35), buprenorfinpasientene (n=19) og kontrollene 

(ikke-opioidavhengige) (n=17) (p=0,45). Men metadonbrukere som brukte over 60 

mg/dag hadde signifikant lengre QTc-intervall enn de som brukte under 60 mg/dag 

(p=0,02).  
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(68) – Kasus-kontroll studie med n=247. Studien hadde 167 kasuser (metadonbrukere) 

og 80 kontroller (injiserende rusmisbrukere). 16,2% av kasusene hadde forlenget QTc 

over 0,5 sekunder, mot 0% i kontrollgruppen (p<0,001). Det var 3,6% av kasusene som 

presenterte Torsades de Point mot 0 % i kontrollgruppen. Metadondosen korrelerte 

signifikant med lengden på QTc-intervallet (p<0,01).  

 

Studier som ikke viser statistisk sammenheng 

 

I tillegg til de 16 studiene som viste positiv statistisk sammenheng mellom 

metadonbehandling og forlenget QTc, finnes det tre studier som ikke viser slik statistisk 

sammenheng. To av disse er tverrsnittstudier og én er en kasus-kontroll studie: 

 

(69) – Tverrsnittstudie med n=180. Denne studien fant ingen statistisk sammenheng 

mellom metadondose og forlenget QTc (p=0,33). Den fant heller ingen statistisk 

sammenheng mellom kokain-metabolitter i urinen og forlenget QTc (p=0,13). 

 

(70) – Tverrsnittstudie med n=83. Ingen statistisk sammenheng mellom lengden på QTc 

og metadondose ble funnet (p=n.s).  

 

(71) – Kasus-kontrollstudie med n=80. Denne studien undersøkte QTc-forlengelse hos 

både pasienter som fikk metadon og buprenorfin, og gjorde EKG-undersøkelse før 

behandlingsstart, etter 1 måned og 6 måneder. Studien fant ingen statistisk 

sammenheng mellom QTc-forlengelse og verken metadon eller buprenorfin (henholdvis 

p=0,37 og p=0,90). Forskerne pekte på at det sannsynligvis var fordi gjennomsnittdosen 

av metadon lå relativt lavt (88,2 mg/dag).  

 

 

EKG-screening 

Tre studier har undersøkt hvorvidt EKG-screening er effektivt for å redusere QTc-

intervallet og dødeligheten hos metadonbrukere.  

(72) – Intervensjonsstudie med n=531. Blant annet valgte studien ut 21 pasienter som 

hadde QTc-intervall >500 ms og undersøkte effekten av å måle EKG hos disse 

pasientene. Reduksjon i forlenget QTc fra høyeste måling til siste EKG var statistisk 

signifikant; QTc-intervallet gikk i gjennomsnitt ned 55,5 ms [95% CI -77.0, -33.9 ms] (p = 

0.001). Studien sier også at de to eneste faktorene som var assosiert med endring i QTc-

intervallet var metadondose og preterapi EKG. Det ble konkludert med at EKG-screening 

kan redusere QTc-intervallet hos høy-risikopasienter, og at kliniske karakteristika alene 

ikke var tilstrekkelige til å indentifisere pasienter som trenger EKG-screening.  
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(73) – Kvalitativ studie som består av semi-strukturerte intervjuer av ansatte i 

behandlingssentre. De ansatte var hovedsakelig positivt innstilt til å ta EKG av pasienter. 

Intervjuene handlet om hvilke barrierer de ansatte anså som betydelige i innføringen av 

EKG-taking av pasienter. De største barrierene inkluderte opptrening av personell til 

taking og tolkning av EKG og at personell ikke hadde tilgang til standardiserte 

behandlingsregimer dersom EKG viste bekymringsverdige verdier.  

 

(74) – Dette er en Cochrane systematisk undersøkelse. Studien konkluderte med at på 

tidspunktet for studiens litteratursøk (april 2013) ble det ikke funnet noen studier som 

oppfylte Cochranes metodologiske kriterier for å kunne svare på om EKG-basert 

screening kan forebygge mortalitet og morbiditet hos substitusjonsbehandlede 

opioidavhengige. Imidlertid ble Katz sin studie (72) publisert etter søket til Cochrane-

studien.   

 

 

Medfødt lang QT-tid syndrom og metadon 

 

Det finnes en studie som har undersøkt forekomsten av pasienter med medfødt lang QT-

tid syndrom hos de som er i substitusjonsbehandling med QT-tid over 500 ms. Denne 

studien (75) er norsk, og har n=7. De undersøkte hadde altså alle sammen QTc-intervall 

over 500 ms, og ved genetisk undersøkelse fant man ut at to av disse hadde 

genmutasjoner. Den ene hadde LQT1 og den andre LQT2. Den ene av disse fikk man 

overtalt til å bytte fra metadon til buprenorfin, men den andre ville ikke bytte. Ingen av 

de andre i studien ville heller bytte til buprenorfin.  
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Diskusjon  

De viktigste resultatene 

Denne litteraturgjennomgangen viser at det er en relativt godt dokumentert 

sammenheng mellom forlenget QTc-intervall og behandling med metadon (52, 54-59, 

68). Mange studier viser også at det foreligger en dose-avhengig respons, det vil si at 

QTc-lengden øker med økende metadondose (60-67). Studiene har derimot 

vanskeligheter med å avgjøre hvor stor klinisk betydning denne QTc-forlengelsen 

representerer, altså om denne forlengelsen i QT-tid bidrar til faktisk økning i sykelighet 

og dødelighet, spesielt om metadon kan knyttes spesifikt til TdP. Det må huskes at denne 

problemstillingen kommer i et landskap hvor man har potensielt livsviktig behandling 

(LAR) sett opp mot at TdP er en meget sjelden bivirkning. Risikoen for TdP må vurderes 

opp mot at LAR generelt har vist både redusert morbiditet og mortalitet, og er en sentral 

behandling for en meget utsatt pasientgruppe. På den andre siden finnes det 

alternativer til metadon i LAR (buprenorfin), som kanskje kan brukes på flesteparten av 

pasientene. Noen må dog bruke metadon og ofte i høye doser. Det er i denne 

sammenhengen et dilemma at høyere metadondoser gir bedre resultater generelt i 

opioidbehandlingen samtidig som det øker risikoen for forlenget QTc-intervall (38). 

Når det gjelder nytten av EKG-screening finnes det kun én studie med metodisk god 

kvalitet som har undersøkt effekten av dette (72). Denne studien er en 

intervensjonsstudie fra 2013 og den konkluderer med at et behandlingsregime som 

inkluderer EKG-måling signifikant senket lengden på QTc-intervallet hos pasienter med 

QTc >500 ms. Dette kan virke som en rar sammenheng, men skyldes altså målrettet 

fokus på tilstanden fra behandlingspersonalets side. Det beskrives i studien at man hos 

pasientene med QTc >500 ms enten reduserte metadondosen, unngikk doseøkning, 

byttet til buprenorfin, fikk pasienten til å unngå blandingsmisbruk eller seponerte andre 

legemidler som forlenger QTc. Studien hevder også at kliniske karakteristika alene, altså 

grundig anamnese og undersøkelse av pasienten, ikke er tilstrekkelig for å indentifisere 

pasienter som trenger EKG-screening.  

Studienes validitet  

De inkluderte studiene i denne oppgaven vurderes å være adekvate studier. Studiene 

var bygget opp på hensiktsmessige måter, og de fleste hadde gode og informative 

metodekapitler. Alle beskrev en problemstilling og et mål for studien.  

Mange av studiene hadde relativt få pasienter, og de aller fleste hadde en større andel 

menn. Dette kan gi seleksjonsbias, men hvorvidt dette har klinisk betydning er usikkert. 

Det kan også være andre kilder til seleksjonsbias; blant annet kan man sette 

spørsmålstegn ved pasientenes motivasjon til å bli værende i kohortene. Man kan for 
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eksempel tenke seg at pasientene med lengre QT-intervall fikk vite at de befant seg i en 

risikogruppe, og var mer motivert til å fortsette i studien, noe som vil gi et skjevt resultat 

og en større statistisk sammenheng mellom metadon og QTc enn den virkelige 

sammenhengen.  

En annen utfordring er at forlenget QT-tid er et meget sjeldent fenomen. Dette gjør at 

kreves studier med en viss utvalgsstørrelse for å vise statistisk signifikante 

sammenhenger mellom risikofaktorer og intervensjoner. I studier med små utvalg er det 

vanskelig å vite om det negative funnet skyldes utvalgets størrelse eller om den 

undersøkte sammenhengen ikke er tilstede.  

På grunn av den lave forekomsten av TdP er et alternativ til klassiske kohorte studier å 

undersøke kasus som har erfart forlenget QTc og eller TdP og med det studere om det er 

felles kjennetegn som karakteriserer slik kasus. En nyere studie av en slik kasus-serie 

som tar for seg 31 kasus med forlenget QTC eller TdP ble gjennomgått (76). 

Hovedfunnet fra studien er at det typiske for kasus med forlenget QTc /TdP var multiple 

samtidige risikofaktorer. Disse risikofaktorene kan være høy dose metadon, samtidig 

bruk av andre medikmenter/rusmiddel eller elektrolyttforstyrrelser. Det er i denne 

sammenheng verdt å merke seg at i minst to av de inkluderte studiene (57) og (65) ble 

det påvist økt QTc ved samtidig bruk av benzodiazepiner og metadon. 

De fleste studiene oppgir eksklusjons- og inklusjonskriterier, og de har blant annet 

ekskludert pasienter som bruker rusmidler og medikamenter, og da særlig 

medikamenter med vist sammenheng med forlenget QT-tid. Grunnen er at studiene ikke 

ønsker confoundere i form av andre rusmidler og medikamenter, i tillegg til confounding 

i form av interaksjoner mellom metadon og andre stoffer. Det er vanskelig å vite hvor 

sikker en slik opplysning om bruk av rusmidler og medikamenter er. Disse pasientene 

bruker i mange tilfeller mange forskjellige substanser, og det kan jo være nettopp disse 

kombinasjonene som fører til forlenget QTc. Blant annet er benzodiazepinmisbruk en 

vanlig kombinasjon med opioidmisbruk, og det kan være vanskelig å utelukke at 

pasientene i studiene ikke har brukt benzodiazepiner under studiene. I en del av 

studiene har de inkludert urinprøver og spørreundersøkelser for å utelukke andre 

substanser, og noen av studiene har testet for benzodiazepiner. To av studiene fant at 

QTc-forlengelse var vanligere hos dem med benzodiazepiner i urinen enn de uten (57, 

65). Studiene ekskluderer vanligvis også pasienter som har begynt sin 

substitusjonsbehandling ved et annet ”opioidavhengighetssenter” enn det studien har 

blitt utført ved. Videre har studiene som oftest oppgitt hvordan EKG har blitt tolket, om 

dette har vært utført av en kardiolog eller om det har blitt målt automatisk av EKG-

apparatet. Studiene oppgir vanligvis også hvilket EKG-apparat de har brukt, og de fleste 

studiene bruker det samme EKG-apparatet, og vanligvis på et relativt smalt, 

forhåndsdefinert tidspunkt på dagen (eksempelvis kl 9 – 14). 
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Ingen av studiene oppgir etnisitet. Dette kan være problematisk på grunn av genetiske 

forskjeller mellom befolkningsgrupper, og igjen gi problemer når det gjelder studienes 

ytre validitet i forhold til befolkningen i Norge. Et eksempel på dette er spørsmål om 

overførbarheten til studier hvor deltakerne nærmest utelukkende er fra Asia. Det er 

ingen studier som adresserer denne problemstillingen konkret.  

Bidrar de nylig publiserte studiene med ny kunnskap som det ikke er tatt høyde for 

i retningslinjene?  

Det er i foreliggende litteraturstudie tatt utgangspunkt i retningslinjene fra WHO, 

SAMHSA i USA og Helsedirektoratets retningslinjer for LAR i Norge. Som nevnt er WHO 

sin retningslinje fra 2009 lite spesifikk når det gjelder forholdet mellom QTc-intervall og 

metadon (24).  

SAMHSA sin ekspertuttalelse fra 2012 (51) anbefaler at ethvert 

substitusjonsbehandlings-program for opioidavhengige burde ha en plan for 

ivaretakelse av hjerterisikoen ved bruk av metadon. Inn under dette mener de at man 

må ta opp en grundig anamnese av nye pasienter, med særlig fokus på 

hjertesykdommer. I tillegg anbefaler de EKG-måling av risikopasienter, før oppstart av 

behandling og etter 30 dager. De anbefaler bytting av medikament dersom QTc-

intervallet overstiger 500 ms, og at klinikere må være klar over 

legemiddelinteraksjoner, da mange legemidler kan påvirke QT-tiden.  

Helsedirektoratets retningslinje for LAR fra 2010 (2) sier at metadonbehandling 

vanligvis fører til kun en moderat forlengelse av QTc-intervallet, og langt under det som 

er farlig. Retningslinjen anbefaler også grundig anamnese med vekt på 

hjertesykdommer og EKG-måling (av alle pasienter). Den går altså enda lenger i å 

anbefale EKG enn de amerikanske retningslinjene, men samtidig sier den norske at EKG-

måling kan gjøres etter oppstart på metadon hos pasienter uten risikofaktorer for 

hjertesykdom. LARs retningslinje anbefaler i tillegg årlig EKG-måling av pasienter som 

bruker over 110-120 mg/dag eller har andre risikofaktorer for QTc-forlengelse. Til slutt 

presiseres det at pasienter som bruker metadon bør unngå andre legemidler som 

forlenger QT-tiden.   

Generelt sett bidrar ikke de nye studiene med ny kunnskap som går på tvers av det 

retningslinjene sier. Sammenhengen mellom metadon og forlenget QTc er i betydelig 

større grad forankret i forskning i dag sammenlignet med før 2010 (grunnlaget for den 

nåværende retningslinjen). Videre er kunnskapen om at lengden på QTc-intervallet øker 

med økende metadondose også forankret per i dag. Den mest interessante nye 

forskningen er den som omhandler effekten av EKG-screening. På dette området finnes 

det kun en god studie (72). Studien viser, som nevnt i litteraturgjennomgangen, at et 

behandlingsregime med EKG-screening er effektivt for å forkorte QTc-intervallet hos de 

med forlenget QTc over 500 ms. Dette henger nok sammen med øket fokus på nettopp 



 28 

denne hjertebivirkningen og god klinisk håndtering av slike funn som et resultat av EkG-

screening. 

Det er altså ikke stor diskrepans mellom den gjeldende retningslinjen og nyere 

forskning. Dersom det skal foretas endringer i retningslinjene er vurderingen at det er 

betydningen av anbefalingene om EKG-screening som bør vurderes. Anbefalingene i den 

norske retningslinjen til LAR må anses som adekvate, fordi de i tråd med forskningen 

anbefaler EKG-måling av alle nye pasienter. Hovedargumentene mot EKG-måling av alle 

pasienter er økonomi, potensielt forsinket substitusjonsbehandling og dårlig kvalitet på 

målingen/tolkningen (73). Vår oppfatning er at disse motargumentene er i mindre grad 

gjeldende i Norge enn i for eksempel USA. Norge har et sentralt organisert helsevesen, 

god økonomi og større sentre for substitusjonsbehandling, der nødvendig kompetanse 

om EKG allerede finnes eller kan bygges. Dersom EKG-måling kan sikre metadonbrukere 

mot QTc-forlengelse, er denne enkle og økonomisk rimelige intervensjonen å anbefale. 

Per mai 2014 kreves det altså ikke oppdatering av anbefalinger gitt i forbindelse med 

forlenget QT-tid og EKG-screening i retningslinjen for LAR.  

Videre forskning  

Mer forskning rundt effekten av EKG-screening er også ønskelig, da det per nå kun 

foreligger én relevant studie. I tillegg ville det være nyttig å undersøke nærmere om 

samtidig bruk av benzodiazepiner og metadon utgjør en klinisk relevant øket risiko for 

forlenget Qtc. 

Takk til 

Takk til Inger Marie Juul ved Biomedisinsk bibliotek, Rikshospitalet, for hjelp med å 

sette opp det systematiske søket i studien.  
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