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Nasjonal faglig veileder Vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet 

Helsedirektoratet orienterer herved om at Nasjonal faglig veileder Vanedannende legemidler – 
rekvirering og forsvarlighet nå er revidert og tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. Lenke 
til veilederen: (http://helsedirektoratet.no/sites/vanedannende-legemidler/Sider/default.aspx. 
Det er også skrevet en kort omtale av veilederen 
(http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/oppdatert-veileder-om-vanedannende-
legemidler.aspx) 
 
Målet med denne veilederen er å gi god faglig støtte til helsepersonell som rekvirerer 
vanedannende legemidler, slik at avhengighet kan unngås og pasienter som allerede er 
avhengige får hjelp til å trappe ned. 
 
Veilederen er en revisjon av Statens helsetilsyns Veileder «Vanedannende legemidler – 
forskrivning og forsvarlighet» fra 2001. Ny fagkunnskap har kommet til siden den gang. I 
helsevesenet har det skjedd organisatoriske forandringer med betydning for rekvirenter: 
fastlegeordningen er etablert, E-resept er innført, og det har kommet nye førerkortforskrifter. 
Men de faglige rådene knyttet til bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika har ikke endret seg 
vesentlig fra tidligere. Opioider i behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter er gradvis 
blitt akseptert blant annet gjennom at det kan gis refusjon. Helsedirektoratet arbeider med 
veileder om bruk opioider i behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter. Den vil komme 
senere i 2014. 
 
For å øke brukervennligheten av veilederen blir den kun publisert på nett i tråd med 
Helsedirektoratets satsning på bruk av digitale medier. 
 

Hensikten med veilederen er å gi rekvirenter nødvendige kunnskap for riktig bruk av 
vanedannende legemidler. Veilederen har også som formål å hindre at pasienter blir 
avhengige av vanedannende legemidler og at det ytes god hjelp til dem som bør trappe ned og 
slutte. 
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