
SYKDOMSBYRDE SOM FØLGE AV ALKOHOL 
OG RUSMIDDELBRUK I NORGE   

Resultater fra Global Burden of Disease 2013 

Ann Kristin Knudsen 
Forsker  

Senter for Sykdomsbyrde 
Folkehelseinstituttet 



The Global Burden of Disease Project (GBD) 

• Systematisk, vitenskapelig forsøk på å 
kvantifisere og sammenlikne helsetap på tvers 
av sykdommer, skader og risikofaktorer fordelt 
på alder, kjønn og geografisk tilhørighet.  

 
• GBD 1990: Verdensbanken 
• GBD 2000 & GBD 2002: Verdens 

Helseorganisasjon- World Health report 2002 
• GBD 2010 & GBD 2013: Institute of Health 

Metrics and Evaluation (IHME), University of 
Washington, Seattle 
– Nettverk med samarbeid med over 1100 forskere 

fra mer enn 110 land 

• Årlig fra GBD 2015 
 
• GBD 2013: 

–  309 sykdommer og skader med 2,337sekveler  
– 79 risikofaktorer 
– 188 land, inkludert Norge 



Sykdomsbyrdeberegninger i GBD 

• Formål: gi en oversikt over bidraget 
fra ulike sykdommer, skader og 
risikofaktorer på sykelighet og 
dødelighet i verdens befolkning 

• Sykdoms- og skadespesifikk: 
– Dødelighet  

• Antall dødsfall  
• Tapte leveår (YLL) 

– Sykelighet/ helsetap (YLD) 
– Samlemål: Helsetapsjusterte leveår 

(DALY) 
• Summen av tapte leveår og helsetap (YLL 

+ YLD) 

• Beregninger av bidrag fra 79 
risikofaktorer på dødsfall, tapte 
leveår, helsetap og DALY 
 
 



Alkohol og illegale rusmidler i GBD 

• Illegale rusmidler: cannabis, opioider, amfetamin, 
kokain, enkelte andre på narkotikalisten  

• Inkludert både som  
– Egne sykdommer (ruslidelser) definert etter ICD/DSM 

kriterier for avhengighet  
– Risikofaktorer for bla. ruslidelser (overdose), 

HIV/AIDS, hjerte- og karsykdommer, enkelte 
krefttyper, diabetes, leversykdommer, utilsiktede 
skader, vold, trafikkskader, selvmord 

• Systematisk litteratursøk:  
– Omfang av bruk og avhengighet 
– Metaanalyser for beregning av relativ risiko 

 



Sykdomsbyrde grunnet alkohol- og ruslidelser i Norge  
Endringer 1990 til 2013 

Ruslidelser: + 54%   

Alkohollidelser: - 25%   



Sykdomsbyrden når en 
topp i alderen 20 til 40 år.  
Klar kjønnsforskjell. 



Mange tapte leveår grunnet ruslidelser i Norge 

Norge USA Marokko Sverige 

278 YLL per 100,000 



Bruk av illegale rusmidler og alkohol 
viktigste risikofaktorer for DALY i 

aldersgruppen 15 til 49 år i Norge 



Dødsfall tilskrevet bruk av illegale rusmidler og alkohol i aldersgruppen 
15 til 49 år i Norge, 2013 

• 25% av alle dødsfall 
• Virker gjennom: 
 -  Alkohol og ruslidelser (100%) 
 - Ulike kreftformer  
 (spes. bryst, kolorektal, lever) 51% 
 - Leversvikt 83% 
 - Veitrafikk 33% 
 - Selvmord 16% 
 - Vold 15% 
 - Fallskader 15% 
 - Drukning 15% 



Begrensinger ved GBD estimatene 

• Datagrunnlaget for Norge er relativt dårlig og delvis 
utdatert 
– Uvisst om norske data ligger inne for risikoestimeringen 

• Listen over inkluderte illegale rusmidler er ikke 
uttømmende  
– Ikke inkludert: nye syntetiske stoffer og reseptbelagte 

legemidler 

• Enkelte sannsynlige risiko- utfallspar er ikke inkludert 
grunnet (foreløpig) svak evidens i litteraturen 
– Eks. cannabis og psykose, amfetamin og hjerte- og 

karsykdom 



Flere detaljerte data for Norge fra GBD 2013 finner 
dere på denne nettadressen: 

 
http://www.healthdata.org/results/data-visualizations 

 
Og i en omfattende rapport som blir publisert fra FHI 

på nyåret neste år. 
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