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Eldre i Norge drikker både hyppigere og mer 
alkohol i dag enn de gjorde for noen tiår tilbake 
(1-3). Tall fra Helseundersøkelsen i Nord- 
Trøndelag (HUNT) viser at både kvinner og 
menn over 60 år omtrent har doblet sitt inntak 
av alkohol fra HUNT2 (1995–1997) til HUNT3 
(2006–2008) (3). Andelen eldre i befolkningen 
vil øke i årene fremover, og en aldrende befolk-
ning kan føre til at vi i fremtiden får flere eldre 
med alkoholproblemer (3). I tillegg skjer det 
biologiske endringer i kroppen ved aldring, 
som fører til at eldre tåler alkohol dårligere 
sammenliknet med da de var yngre (3, 4). Det 
antas at økt forbruk av alkohol blant eldre kan 
øke risikoen for alkoholrelaterte dødsfall, syk-
dommer, skader, ulykker og interaksjonseffekter 
av medisiner (2, 3). I Norge har vi lite kunnskap 
om bruk av alkohol blant eldre (1-4).

Eldre er storforbrukere av vanedannende 
 legemidler, og står for omtrent halvparten av 
forbruket i Norge (4-6). Med vanedannende 
 legemidler mener vi benzodiazepiner (angst-
dempende legemidler og sovemidler), z-hypno-
tika (norsk betegnelse: benzodiazepinlignende 

sovemidler) eller opioider (sterke og svake 
smertestillende legemidler). Se faktaboks for 
benzodiazepiner og z-hypnotika. 

I Norge har andelen eldre som har tatt ut 
 resepter på benzodiazepiner gått litt ned i 
 perioden 2005 til 2013 (6). Reseptuttak på 
z-hypnotika har i samme periode hatt en svak 
økning blant kvinner, men ikke blant menn. 
Både for kvinner og menn har reseptuttak på 
opioider vært relativt stabilt i den samme tids-
perioden. Ifølge Reseptregisteret brukte 8,5 
prosent av menn og 16,7 prosent av kvinner 
over 65 år BZD i 2013, 13,8 prosent av menn og 
25.6 prosent av kvinner brukte z-hypnotika, og 
16,0 prosent av menn og 20,9 prosent av 
 kvinner brukte opioider (6).

Internasjonale studier viser at mange eldre 
kombinerer bruk av alkohol og vanedannende 
legemidler (7). I Norge er det blitt gjennomført 
få studier av kombinasjonsbruk (3). Ved økende 
alder endres kroppens absorpsjon, distribu-
sjon og metabolisme av alkohol og legemidler. 
Eldre er derfor mer sårbare for å få alvorlige 
bivirkninger av kombinasjonsbruk. Bivirkninger 
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forekomst av reseptuttak på vanedannende 
 legemidler blant eldre menn og kvinner som 
drakk alkohol regelmessig.

Metode
Vi har brukt data fra Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag 2006-2008 (HUNT3) (12) 
blant eldre ≥ 65 år som hadde svart på spørs-
målet om de drakk alkohol (N = 11,545). De 
som inntok alkohol en gang i uka eller oftere 
ble definert som å ha et regelmessig alkohol-
bruk. 

Reseptregisteret ble brukt for å få informa-
sjon om uttak av vanedannende legemidler 
(benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider) 
(13) i perioden 2005 til 2009 blant deltakere 
som deltok i HUNT3. Vi brukte Verdens helse-
organisasjons Anatomiske Terapeutiske Kje-

kan oppstå ved et lavt inntak av alkohol, som 
for eksempel etter ett glass vin, eller etter en til 
to alkoholenheter (8). Alkohol forsterker effek-
ten av de vanedannende legemidlene (3, 9) og 
fører til økt risiko for fall, forverring av 
 depresjon, bilulykker og tidlig død (4, 8-10). 
Forskning har vist at z-hypnotika virker om-
trent på samme måte som BZD i kombinasjon 
med alkohol (11). 

Kunnskap om bruk av alkohol og vanedan-
nende legemidler blant eldre er viktig for å 
kunne utvikle forebyggende strategier som kan 
bidra til å redusere mortalitet, forbedre livs-
kvalitet og redusere helsekostnader (3, 4, 10).  
Hovedformålet med denne studien har derfor 
vært å undersøke forekomst av selvrapportert 
regelmessig alkoholbruk blant hjemmeboende 
eldre menn og kvinner (≥ 65 år), og å undersøke 

Faktaboks: Benzodiazepiner og z-hypnotika

Benzodiazepiner:  
angstdempende legemidler

Benzodiazepiner:  
sovemidler

Z-hypnotika:
sovemidler

Generisk navn Salgsnavn Generisk navn Salgsnavn Generisk navn Salgsnavn

Alprazolam Xanor Nitrazepam Apodorm
Mogadon

Zolpidem Zolpidem
Stilnoct

Diazepam Valium
Vival
Stesolid

Zopiklon Zopiklone
Imovane

Klonazepam Rivotril

Oksazepam Sobril

Kilde: Bramness JG, Vøyvik, T. Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner. Universitetsforlaget. Oslo. 2017.

Tabell 1: Karakteristikk av utvalget og drikkestatus blant eldre (≥ 65 år, N = 11,545).  
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2006-08 (HUNT3)

Ikke-regelmessig alkoholbruk
(< 1 dag/uke)

Regelmessig  
alkoholbruk
(≥ 1 dag/uke)

Totalt N (%) 8286 (71.8) 3259 (28.2)

Alder Median (range) 73.60 (65-100.8) 70.6 (65-97.7)a***

Alder
       65-69 år
       70-74 år
       ≥ 75 år

N (%)
N (%)
N (%)

2554 (30.8)
2150 (25.9)
3582 (43.3)

1478 (45.4)b***
906 (27.8)
875 (26.8)

Kjønn

      Mann N (%) 3476 (42.0) 1985 (60.9)b***

      Kvinne N (%) 4810 (58.0) 1274 (39.1)

Bor alene N (%) 2454 (29.6) 543 (16.7)b***

BZD, z-hypnotika eller 
opioider1

N (%) 2784 (33.6) 957 (29.4)b***

BZD = benzodiazepiner
1 Minst ett reseptuttak av BZD, z-hypnotika eller opioider i løpet av et år i minst to påfølgende år
a  Signifikans testing med Mann Whitney U test mellom regelmessig alkoholbruk (≥ 1 dag/uke) og ikke-regelmessig alkoholbruk (< 1 dag/uke)
b  Signifikans testing med Kjikvadrattest mellom regelmessig alkoholbruk (≥ 1 dag/uke) og ikke-regelmessig alkoholbruk (< 1 dag/uke)
***P < 0.001
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regel messig og blant de som drakk regelmes-
sig. De som drakk regelmessig brukte i mindre 
grad vanedannende legemidler sammenliknet 
med de som ikke drakk regelmessig. Forekomst 
av bruk av vanedannende legemidler blant de 
som drakk regelmessig økte noe med økende 
drikke frekvens per uke.

Avslutning og konklusjon
Vi fant at 28 prosent av eldre (≥ 65 år) i HUNT3 
(2006-2008) drakk regelmessig (≥ 1 dag/uke). 
Flere menn enn kvinner drakk regelmessig. 
 Totalt brukte cirka 30 prosent av deltakerne 
 vanedannende legemidler. Kvinner brukte 
 vanedannende legemidler i større grad enn 
menn. Omtrent 30 prosent av de som drakk 
regelmessig brukte vanedannende legemidler. 
Bruk av vanedannende legemidler økte noe 
med økende drikkefrekvens per uke. I og med 
at små mengder med alkohol kan forårsake 
 alvorlige alkohol- og legemiddelinteraksjoner i 
kombinert bruk med vanedannende legemidler 
(8), indikerer våre funn at mange eldre kan 
 risikere å få bivirkninger av kombinasjonsbruk. 

Vi hadde ikke data på når alkohol og vane-
dannende legemidler ble tatt. Det er mulig at 
deltakerne ikke drakk alkohol den dagen de 
brukte vanedannende legemidler. En interak-
sjon mellom alkohol og et legemiddel skjer hvis 
begge substansene er til stede i kroppen sam-
tidig (15). Det er derimot viktig å være opp-
merksom på at et legemiddel ikke er helt ute av 
kroppen før det har gått en periode på cirka  
4-5 ganger halveringstida (15). Diazepam 
(Vival®, Valium®, Stesolid®) og Nitrazepam 
(Apodorm®, Mogadon®) er eksempler på BZD 
med en halveringstid på henholdsvis 20-50 og 
15-40 timer (16). Det vil si at det kan gå flere 
døgn før disse legemidlene er ute av kroppen 

miske klassifikasjonssystem (ATC) (14). Det 
måtte være uttak av minst én resept av de vane-
dannende legemidlene i løpet av et år i minst to 
påfølgende år (3).

Data ble analysert med SPSS, versjon 23. Vi-
dere utdypende beskrivelse av metode, etikk og 
statistikk er beskrevet i den publiserte 
forsknings artikkelen.*

Resultater 
Deltakerne (N = 11 545) er beskrevet i Tabell 1. 
Deres gjennomsnittsalder var 73,7 (SD = 6,3) år 
og 52,7 prosent var kvinner.

Bruk av alkohol og vanedannende  
legemidler
Totalt drakk 28,2 prosent (3 259/11 545) av de 
eldre (≥ 65 år) regelmessig (≥ 1 dag/uke) (Ta-
bell 1). Blant de som drakk regelmessig rappor-
terte halvparten (52,3 prosent) at de drakk en 
dag i uka. De som drakk regelmessig (≥ 1 dag/
uka) var i større grad menn enn kvinner (60,9 
prosent versus 39,1 prosent), de var yngre enn 
de som ikke drakk regelmessig (median 70,6 år 
versus 73,6 år), og de hadde oftere ektefelle/
samboer.

Vanedannende legemidler ble brukt av 32,4 
prosent av deltakerne, og flere kvinner enn 
menn brukte vanedannende legemidler (41,4 
prosent versus 22,8 prosent).

Bruk av vanedannende legemidler blant de  
som drakk regelmessig
Tabell 2 viser forekomst av bruk av vane-
dannende legemidler blant dem som drakk 
 alkohol. Blant dem som drakk regelmessig, 
brukte 29 prosent vanedannende legemidler. 
Bruk av vanedannende legemidler var mer van-
lig blant kvinner, både blant de som ikke drakk 

Tabell 2: Forekomst av bruk av benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider i forhold til drikke status blant eldre (≥ 65 år, N = 11,545). 
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2006-08 (HUNT3).

Ikke-regelmessig alkoholbruk: < 1 dag/uke Regelmessig alkoholbruk: ≥ 1 dag/uke

Totalt
N = 8286

Kvinner Menn Totalt
N = 3259

Kvinner Menn

BZD eller z-hypnotika1 N (%) 2237 (27.0)a**   1680 (34.9) 557 (16.0) b***       793 (24.3) 448 (35.2) 345 (17.4) c***

BZD, z-hypnotika eller 
opioider2

N (%) 2784 (33.6)a***   1993 (41.4) 791 (22.8) b***       957 (29.4) 505 (39.6) 452 (22.8) c***

BZD = benzodiazepiner      
1 Minst ett reseptuttak av BZD eller z-hypnotika i løpet av et år i minimum to påfølgende år
2 Minst ett reseptuttak av BZD, z-hypnotika eller opioider i løpet av et år i minimum to påfølgende år 
a Signifikanstesting med Kjikvadrattest mellom regelmessig alkoholbruk (≥ 1 dag/uke) og ikke-regelmessig alkoholbruk (< 1 dag/uke)
b Signifikanstesting med Kjikvadrattest mellom kvinner og menn blant de som ikke drakk regelmessig (< 1 dag/uke)
c Signifikanstesting med Kjikvadrattest mellom kvinner og menn blant de som drakk regelmessig (≥ 1 dag/uke)
**P < 0.01 
***P < 0.001 

«Blant dem som drakk 
regelmessig, brukte 29 
prosent vanedannende 
legemidler.»
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(15, 16). Eldre må få kunnskap om dette for å 
unngå alvorlige interaksjoner (15). En studie 
gjennomført av Johannessen et al. ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse (17), 
viste at mange eldre ikke var klar over at det 
var uheldig å kombinere alkohol med vane-
dannende legemidler. En årsak til det kan være 
at helsepersonell i mindre grad informerer de 
eldre om at kombinasjonsbruk kan være helse-
farlig (18). Tall fra USA har vist at kun 19 
 prosent av pasientene som var eldre enn 60 år 
hadde blitt spurt av helsepersonell om bruk av 
alkohol og vanedannende legemidler de siste 
12 månedene (18). Helsepersonell i Norge 
 erfarer at de mangler rutiner for å spørre de 
 eldre om alkoholbruk, og at de har for lite kunn-
skap om å håndtere bruk og misbruk av alkohol 
og vanedannende legemidler (4, 19, 20). I til-
legg opplever helsepersonell dette som et 
 vanskelig og følsomt tema å snakke med de 
 eldre om. Mange føler at eldres bruk av alkohol 
er et privat anliggende som de ikke ønsker å 
blande seg inn i (19, 20). Det er derfor viktig at 
det etableres rutiner for at helsepersonell spør 
de eldre om alkoholbruk og kombinasjonsbruk 
med vanedannende legemidler. For å identifisere 
eldre som er i risikosonen må man våge å spørre. 
Dette er et område som ikke lenger kan være et 
tabuområde. Mange eldre kjenner også på skam 
og skyldfølelse, og kan lett skjule sine pro-
blemer med alkohol og bruk av vanedannende 
legemidler (4, 19, 20).  Helsepersonell har der-
for en viktig oppgave med å kartlegge eldres 
alkoholbruk og å informere om risikoen ved å 
kombinere alkohol med vanedannende lege-
midler. Den viktigste informasjonen som må 
videreformidles er at vanedannende lege-
midler aldri skal kombineres med alkohol (15, 
16). 
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