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Benzodiazepiner

 Forskellig struktur, samme effekt 
Benzodiazepiner deler den samme kemiske 
grundstruktur. Det er de forskellige sidegrup-
per, der er bundet til denne struktur, der afgør 
de farmakologiske egenskaber. Benzodia-
zepiner har ingen selvstændig effekt, men fordi 
de binder sig til GABA-A receptorer i hjernen, 
forstærker de virkningen af GABA. Det 
medfører, at nerveimpulser hæmmes, og 
blandt andet den sløvende effekt opstår. 
De benzodiazepin-lignende midler binder 
overordnet set samme sted, men de har 
intet kemisk til fælles med benzodiazepiner 
på trods af deres betegnelse.

 Toppede i 1980’erne 
Benzodiazepiner blev introduceret på det danske 
marked i 1960’erne, hvorefter forbruget steg støt. 
Det toppede i 1980’erne med 100 definerede døgn-
doser pr. 1.000 borgere pr. dag. Det svarer i prin-
cippet til, at hver tiende dansker dagligt indtog en 
døgndosis benzodiazepiner. 

 Rundhåndede ordinationer 
I slutningen af 90’erne viste en undersøgelse, 
baseret på flere end 20.000 kontakter til patienter 
med psykiske problemer, at der ved 25 % af alle 
konsultationer blev ordineret benzodiazepiner. 
Når det drejede sig om telefonkonsultationer var 
andelen af ordinationer på 47 %, og 37 % af dem, 
der ringede til lægen, fik ved første henvendelse en 
recept på benzodiazepiner. Langt de fleste pak-
ninger, der blev ordineret, indeholdt i øvrigtover 30 
tabletter
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 Kurven knækker 
Kurven knækkede for alvor fra 2008 til 2009, hvor 
forbruget faldt 17 % på blot et år. En af årsager-
ne var formentlig anbefalinger, der betød, at 
ordination og fornyelse af recepter på afhængig-
hedsskabende lægemidler som hovedregel skulle 
ske ved personlig konsultation. Derudover lød 
anbefalingen på, at brugen af benzodiazepiner 
som sovemedicin skulle være kortvarig, og der 
skulle være en aftale mellem læge og borger om 
behandlingens varighed. 

 Kørselsforbud 
Benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende 

midler er kategoriseret som trafikfarlige 
lægemidler, og effekten kan ofte sidestilles 
med promillekørsel. De inddeles i to grupper: 
dem med halveringstid over 10 timer og 
dem med halveringstid under 10 timer. Hvis 

benzodiazepiner med en halveringstid over 
10 timer skal bruges dagligt, bør lægen som 

udgangspunkt udstede et kørselsforbud, så læn-
ge behandlingen er i gang. 

 Brugt som rusmiddel 
Benzodiazepiners hurtigtindsættende effekt kan 
opleves som en behagelig rus og eufori, og derfor 
bliver de anvendt som rusmiddel – ofte i kombina-
tion med alkohol, heroin og andre sløvende stoffer, 
fordi det forstærker virkningen. Det kan dog være 
en fatal cocktail, der kan føre til forgiftning og i 
værste fald død på grund af åndedrætsstop. 

 Fokus på afhængighed 
Afhængighed af benzodiazepiner kan opstå  allerede efter få 
ugers brug. Og netop afhængighedsproblematikken kom der 

øget fokus på i 1980’erne og 1990’erne. Myndighederne har 
siden igangsat flere initiativer, der har skullet nedbringe for-

bruget. Det har virket – og forbruget har været faldende siden 
1980’erne – særligt af benzodiazepiner med lang halveringstid.
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