
”Traditionel” opstart i 
buprenorfin versus 

mikrodosering

- Forløblig klinisk erfaring med Bernese metode i en Dansk 
Ambulant setting



Hvorfor er vi ikke nået i mål………….?





Mikrodosering?

• Langsom opstart 
(mikrodosering) af 
behandling med partiel 
agonist (buprenorfin) -
mens man bibeholder 
behandlingen/misbruget 
med den fulde agonist 
(heroin/metadon/morfin)



Udenlandske 
erfaringer/evidens?

• Schweiz: Bruges denne metode nu næsten udelukkende på 10. 
år – inspiration efter oplæg af MARC VOGEL

• USA/Canada: 1. valg gennem mange år – flere forskellige 
regimer (kort/lang/plaster ect)

• Tyskland: Benyttes også gennem mange år

• Der er ikke lavet randomiserede dobbeltblindede studier – dog 
1 på vej

• Der er >50  internationale Case Rapport studier der viser at 
metoden er ufarlig og let håndterbar over 900 cases

• Precipiterede abstinenser kan påvirke langtidsoutcome af sub. 
Bhl



Skal alle skifte til
buprenorfin?

- Selvfølgelig IKKE



Indikation
for skifte –
fælles
beslutning

Forblive i behandlingen?

Blandingsmisbrug/sidemisbrug – risiko for 
overdoseringsdødsfald?

Psykofarmaca – risiko for sløvhed, hjerterytme
forstyrrelser

Sociale omstændigheder (børnesager?)

Ønsker til udleveringshyppighed?

Tidligere dårlige erfaringer med opstart – holdninger?

Bivirkninger? 

Ønske om bhl med depot buprenorfin injektion?



Traditionelle/anbefalede metode til opstart i 
bhl med Buprenorfin – problemer?
Vanskeligt, specielt når man er i bhl med store 
doser metadon – trappe ned til 40 mg og 
herefter vente på ”gode” abstinenser

Måneders forberedelse

Dette kan mange af vores brugere IKKE udholde!

Rygter og erfaringer – præcipiterede abstinenser

Ambulant behandling og lukketider gør det svært at 
nå i mål den 1. dg = efterlades alene!

Klinikkerens erfaringer og viden – metadon er måske 
lettere?



Receptor 
forskelle

Buprenorfin

• Partiel agonist = aktiverer 
opioid recepter 40%

• Binder med meget høj 
affinitet = blokkere
receptoren og ”skubber” 
fulde agonister af

• Ceiling effekt = ikke 
respirationsdæmpende

• Lang halveringstid op til 72 t

• Anden bivirkningsprofil

Metadon/morfin/heroin

• Fuld agonist = aktiverer 
opioid receptorer 100%

• Binder med lavere affinitet 
end BUP

• Risiko for 
respirationsdæmpning

• Kortere halveringstid 
Metadon>morfin>heroin

• Flere bivirkninger



Når vi tegner og
fortæller forstår
patienterne/
brugerne det 
bedre?





SKEMA – forsøg på 
systematiseret 
opstart og data 
indsamling – men……



Case: Per
67 år gammel
Metadon 100 mg 
gennem 40 år
COLD
Claudicatio
intermittens
(smerter)
Nedsat balance 

• Tiltagende ”overspisning” af 
metadon (svingende sedation –
abstinens)

• Qtc forlængelse

• Ønske om lempelig 
udleveringsordning

• Kronisk forstoppelse, kvalme og 
vægttab

• Sedation



Hvordan gik det?

• Dosering startes i hjemmet med dosis disp. buprenorfin efter skema

• Får det skidt med opioid abstinenser 2 dg efter halvering af metadon dosis, 
COWS scorer 7

• Han har fået en svampeinfektion i munden – og derfor har han knust 
pillerne og sunket dem

• Dette behandles – øges i BUP til 24 mg – abstinenserne forsvinder

• Metadon seponeres lidt forsinket grundet weekend x 2 

• Fortsat i behandling dog reduceret til BUP 16 mg 

• Smerter uændret, mindre sedation, bibeholde udleveringsordning –
reduceret kardiel risiko – været i bhl 2 mdr nu – dog ked af ikke at kunne 
mærke medicinen mere



Case: Peter 48 år

Delvis udd. arkitekt og har færdiggjort håndværks 
udd

2002 iv misbrug – døgnbhl

2-3 år stoffri herefter recidiv

2020 opstart i BUP - trapper ud på 2 mdr – recidiv –
metadon (+ stort sidemisbrug af heroin)

Foråret 2021 opstartes bhl med lægeordineret 
heroin

Må opgive at arbejde da bhl er tidskrævende

• Indikation for at skifte:
• Ønske om at kunne arbejde igen

• Ønske om, at komme i bhl med buvidal

• Ønske om at blive mere klar i hovedet

• Ikke overskue at skulle have 
abstinenser/trappe ud af fulde agonist bhl –
tidl dårlig erfaring med præcipiterede
abstinenser

• Forsøgt skiftet via traditionelle metode i okt
2021 og opgav



Hvordan gik det for Peter?

• Skiftes fra 170 mg DAM + 30 mg metadon
• Følger skema
• Enkelte nætter problemer med at sove – taget illegalt diazepam
• COWS (abstiens)scorer på intet tidspunkt over 2
• Ender på 24 mg BUP efter planen
• 1. uge suppleres med 1 stk 2 mg dgl (tager ikke denne)
• Efter 10 dg Subl.Bup skiftes til BUVIDAL ugentlig 32 mg efter 14 dg 

overvåges til 128 mg x 1 mdr.
• Beskriver mere energi, mere overskud til at få søgt job, overskud og lyst til 

terapeutisk forløb, ingen abstinenser el craving efter opiater
• Overskud til at tale om cannabis misbrug



Vores forløbelige erfaringer

8 brugere  - mange undervejs…….som ringe i vandet?

6 fortsat i bhl med BUP (de to der er faldet fra – starter igen snarest) 

Vi har skiftet fra depot morfin, diacethylmorphin og metadon

2 er kommet næste direkte i bhl med Buvidal

Slut dosis er fra 16 mg-24 mg

Gennemsnitligt har vi brugt længere tid på skiftet end i ”protokolen”

Overordnet beskrives/observeres kun ganske milde abstinenser

Brugerne er meget motiverede og interesserede i denne metode

Håndteringen af doseringerne er gået uden problemer



Konklusion: Mikrodoserings-induction 
med buprenorfin - er en sikker og
skånsom metode, der giver nye 

muligheder for udvalgte patienter



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Kontaktes gerne ved behov for sparring

Klinisk overlæge

Maria Rosenberg Madsen

Maria.Rosenberg.Madsen@glostrup.dk

Tlf 45117575/21244175

mailto:Maria.Rosenberg.madsen@glostrup.dk


OFF-Label – hvad betyder 
det?

• Det er ikke ulovligt at benytte 
off-label bhl og her er stoffet 
godkendt til bhl – der er blot 
tale om off- label opstart

• – men lægen skal udvise 
omhu og forsvarlig klinisk 
praksis
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