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Bakgrunnen for fokusområdet?

• I medarbeidersamtaler oppga «alle» fastlegene rekvirering av vanedannende 
legemidler som ei utfordring.

• Dette ble fulgt opp i ALU-møte hvor man besluttet en «fellesinnsats» på området. 

• Målet var å sikre riktig rekvireringspraksis over «hele fjøla». 



Hva gjorde vi?

• Det ble i fellesskap laget (realistiske) «minimumskrav» til hva som skal gjøres i 
forbindelse med: 

• ved førstegangs rekvirering

• forlengelse av behandling 

• halvårskontroll 

• Arbeidsrutiner beskriver både hva helsesekretær og fastlege må ha vurdert/gjort 
før slike legemidler blir rekvirert.



Hva mer gjorde vi?

• Journalnotatmaler (i tråd med rutinene) ble laget for både helsesekretærer og 
fastleger.

• Malene fungerer som «sjekklister».

• Sikre at dokumentasjonsplikten etterleves.

• Det er gjennomført felles undervisning av samtlige fastleger.



«Realitetsorientering» og hjelpemidler

• Innhenting av reseptdata:

• Reseptdata innhentet for hver fastlege fra Reseptregisteret.

• Gjennomgang av rekvireringsdata for hver enkelt lege i fellesskap med alle 
legene på kontoret.

• Det er laget informasjonsbrev og brevmaler.

• Felles rutiner og journalnotatmaler (som underbygger rutinene).



Brevmaler – informasjonsskriv



Brevmaler – oppfølging etter samtale og kartlegging av bruk



Brevmaler – kartlegging av bruk



«Realitetsorientering» og hjelpemidler

• I tillegg: 

• Elektronisk verktøy for å lage nedtrappingsplaner i tråd med nasjonale 
retningslinjer.

• «Benzo- og opioidkalkulator» for å forenkle arbeidet med konvertering 
mellom ulike virkestoffer/legemidler. 

• Bruker felles, enkle «kjøreregler» for rekvireringspraksis.



Konverteringskaluklator

Veiledende omregningstabell for benzodiazepiner
Laget av kommuneoverlege Cato Innerdal for fastlegene i Molde som vedlegg til egen prosjektrapport. For 
ytterligere informasjon se rapport. Vertøyet er laget med utgangspunkt i "The Ashton Manual" 
(www.benzo.org.uk). Det er gjort tilpasninger basert på innspill fra farmakolog og enkelte andre kilder. Det tas 
forbehold om feil/unøyaktighet. Brukes på eget ansvar.

Virkestoff Ekvivalent-
ratio*

Døgndose i 
mg

"Diazepam-
dose"

Tilsvarer i 
oksazepam

Diazepam Valium, Vival, Stesolid 1 10 10 29

Alprazolam Xanor, 20 0 0

Klonazepam Rivotril 20 0 0

Flunitrazepam Flunipam 10 0 0

Nitrazepam Apodorm, Mogadon 1 0 0

Oksazepam Sobril, Alopam 0,34 0 0

Midazolam Midazolam, Dormicum 2 0 0

Zopiklon Imovane, Zopiclone, Zopiclon 0,67 7,5 5 15

Zolpidem Stilnoct, Zolpidem 0,5 0 0

Tilsvarer i antall mg diazepam: 15

Tilsvarende i antall mg oksazepam: 44



Brevmaler – nedtrappingsplan



Maler, arbeidsrutiner og «hjelpemidler» er 
tilgjengelig på:

www.bit.ly/kommuneoverlegen


