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En langtidsoppfølging av LAR Hedmark/Oppland 
studien (LAR HO II) 

Bent Monsbakken, spes. i psykiatri, phD stipendiat 

LAR HO II er en del av en mer omfattende  studie av 
komorbiditet ved rusmisbruk 

Bygger på Ivar Skeies phD arbeid fra 2012 

Påviste signifikant reduksjon i sykehuseinnleggelser for akutte 
somatiske tilstander i LAR gruppen. 

LAR HO II  undersøker langtidsforløp i LAR kohorten med tanke 
på somatisk og psykiatrisk komobiditet, i min studie med 

vektlegging på psykiatrisk komorbiditet 



LAR HO II - Forskningsspørsmål 

-Forekomst av psykiske lidelser i LAR kohorten                                                                                                                    
-Er psykisk lidelse en prediktor for utfallsmål i LAR, som 

    a somatisk sykelighet 

    b sidemisbruk 

    c Rehabiliteringsmål 

-Forbruk av psykotrop medikasjon i LAR populasjonen, spesielt    benzodiacepiner. 

-Somatisk komorbiditet under langtids LAR behandling 

 

200 deltagere, rekruttert i tidsrommet 1998-2007. 

Spørreunderskjema, registerdata, sykehusjournaler 

Veiledere: Ivar Skeie, Thomas Clausen, Michael Gossop 

 

 

 



Henning Pettersen 

Long-term recovery in persons with 
substance use disorders: a qualitative 

study of patient’s experiences 



Stabil rusfrihet hos personer med erfaring fra 
rusmiddelavhengighet: en kvalitativ studie av 
pasienterfaringer 
 
 

Henning Pettersen, PhD 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP 

 
Samarbeidspartnere/medforfattere:  

Ivar Skeie (PhD), Anne Landheim (Dr. philos), Stian Biong (professor),  
Robert Drake (professor) 

 

Kompetansegruppe med brukererfaring: 
Morten Brodahl, Stig Haugrud, Jeanette Rundgren og Tore Klausen 



En forlengelse av Komorbiditetsstudien: Rusmiddelavhengighet og samtidig 
psykisk og somatisk sykdom (ComSuMS), en følgestudie og utvidelse av to kohort 
studier etter 17 år fra Hedmark og Oppland.  

 

Sammenlignet med utvikling av rusmiddelavhengighet og tilbakefall, er bedring 
og stabil rusfrihet fenomener som det er forsket lite på. 

 
Hensikten er å belyse hvordan personer opplever å bli og forbli stabilt rusfri etter 
mange år med rusmiddelavhengighet. 

 

Et deskriptivt og eksplorativt design.  

 
Personlige intervjuer med 20-25 personer som oppfyller følgende 
inklusjonskriterier: Personer med tidligere rusmiddelavhengighet som har vært i 
rusbehandling, og som har vært rusfri i fem år eller mer.  
 



Ted Reichborn-Kjennerud 

Personality, Personality Dysfunction 
and Symptoms of Substance Use and 

Use Disorders in Norwegian Twins 



• Collaboration between the Norwegian Institute of Public Health, 
Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics and the 
University of Oslo 

• Funded by the Norwegian Research Council (Norway) and 
National Institute of Drug Abuse (USA)  

• Sample 
• 6 425 young adult Norwegian twins assessed over a 10 year period 

• Measures  
• Personality, dysfunctional personality traits (DSM-5, sec. III), 

personality disorder traits (DSM-5, sec. II) 
• Substance use, substance use disorders 
• Link to registries (Prescription database, FD-Trygd, etc.) 

 

 

 

Personality, Personality Dysfunction and Symptoms of 

Substance Use and Use Disorders in Norwegian Twins 
 

Ted Reichborn-Kjennerud, M.D., professor dr. med 
Director, Department of Genetics, Environment and Mental Health 
Norwegian Institute of Public Health 

 



Scientific aims 

1. Assess the association between personality and dysfunctional personality traits and:                  
A) the use of licit and illicit psychoactive substances and B) the development of use disorders  
 
2. Estimate the contribution of genetic and environmental factors to the association between 
personality/personality dysfunction and:                                                                                                    
A) initiation of individual substances and B) progression from use to symptoms of use disorders 
 
3. Examine the causal relationship between personality/personality dysfunction and licit and illicit 
substance initiation and use disorders using co-twin control models 
 
4. Examine the association between licit and illicit substance use and use disorders and 
psychosocial dysfunction as indexed by nationwide sick leave and disability data 
 
5. Estimate the contribution of genetic and environmental factors to the association between 
substance use and use disorders and sick leave/disability 
 
6. Determine the degree to which the observed sick leave/disability relates primarily to genetic 
and environmental risk factors associated with substance use and use disorders versus underlying 
personality and personality dysfunction 
 



Line Schrøder Karlsen 

Egenopplevd tannhelse, 
tannbehandlingstilbud og livskvalitet 

hos rusmiddelmisbrukere i Norge 

Line S. Karlsen, Vibeke Ansteinsson og Henrik Jansson 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) 



Bakgrunn og hensikt 
• Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)  

Skal bidra til forskning og faglig utvikling i 
tannhelsetjenesten.  

• Tannhelsen i Norge er generelt bra, men fortsatt er det grupper i befolkningen 
med store tannhelseutfordringer. 

 

• Målgruppe for prosjekt: 

– Rusmiddelmisbrukere som har gratis tilbud om 
tannbehandling gjennom den offentlige 
tannhelsetjenesten (Statlig finansiert 
institusjon, kommunal rusomsorg og LAR). 

 

• Metode – spørreundersøkelser til: 

– Lederne for Den off. tannhelsetjenesten (Dot) 
– Tannbehandlere ved 2 tannklinikker 
– Pasientene 

 
 
 

Hensikten med studien er å undersøkelse rusmiddelmisbrukernes  
tannbehandlingstilbud samt hvilken betydning et slikt tilbud har for deres  
selvfølelse og livskvalitet.  



Resultater og konklusjon 
Tannstatus (n=27) Gjennoms

nitt 
s.d. 

Antall tenner 17,2 9,804 

DT (decayed 
teeth) 

2,85 2,825 

DMFT (decayed, 
missed, filled 
teeth) 

20,15 7,268 

Egenopplevd oral helserelatert livskvalitet (OHIP)  
Målt i %  (n=27) 

Aldri/ 
sjelden 

Av og til Ganske 
ofte/ ofte 

Smerter eller vondt i tenner/munn/fra proteser 48 30 22 

Følt deg usikker pga tenner/munn/proteser 41 18 41 

Følt deg sjenert pga tenner/munn/proteser 33 19 48 

Følg at livet i alminnelighet var mindre 
tilfredsstillende 

52 22 26 

Betydning av tannhelsetilbudet. Målt i %. (n=28) Veldig lite/ lite Verken eller Mye/ veldig mye 

Hva betyr tilbudet om gratis tannbehandling for pasientene? 4 4 93 

Fornøyd med tenner/munn. Målt i %. (n=28) Ikke fornøyd/  
lite fornøyd 

Verken eller Fornøyd/  
svært fornøyd 

Er pasientene fornøyd med utseende på tenner og munn? 57 18 25 

Betydning for arbeid/arbeidstrening. Målt i %. (n=13) I svært liten grad/ 
liten grad 

Verken eller I stor grad/ svært 
stor grad 

Har gratis tannbehandling hatt betydning for tilgang til 
arbeid/arbeidstrening? 

61 8 31 

Konklusjon: Rusmiddelmisbrukere har redusert tannstatus og er lite fornøyd  
med egne tenner. Tannstatusen har betydning for livskvaliteten. 

Videreføring: TkØ planlegger en videreføring av studien i 2016 



Jens C. Skogen 

Health-related behaviour in relation to 
transition into age retirement: The 

Nord-Trøndelag Health Study (HUNT3) 



Helserelatert atferd i overgangen til 
alderspensjon: Helseundersøkelsen i Nord-

Trøndelag (HUNT3). JC Skogen, S Øverland, AK Knudsen 

• Bakgrunn: Økning i forventet levealder og økt andel eldre i samfunnet. 
Atferdsmessige endringer i overgangen til alderspensjon kan være viktig 
for å forstå fysisk og psykisk helse blant pensjonerte og eldre. 

• Målsetting: Undersøke hvorvidt overgang til alderpensjon er assosiert 
med endringer i helserelatert atferd (alkohol, røyking og fysisk aktivitet). 

• Metode: Basert på selv-rapporterte data om alkoholvaner, røyking og 
fysisk aktivitet i HUNT koblet opp mot registertinformasjon om 
alderspensjon så vi på endring og stabilitet i disse vanene fra to år før til to 
år etter alderspensjon. 

 



Resultater 
• Fant få holdepunkter i endring av alkoholvaner, røyking 

eller fysisk aktivitet i perioden fra 2 år før, til 2 år etter 
alderspensjon.  

• Her illustrert ved andelen som har drukket alkohol de 
siste 4 ukene gjennom oppfølgingsperioden: 

ALDERSPENSJ
ON 



Mikael Julius Sømhovd 

Medisinsk behandling for ADHD ved 
Tyrilistiftelsen 



Thomas Wilson 

Legemidler, rus og skade i Finnmark 



Legemidler, rus og skade i 
Finnmark 

 

Thomas Wilson, Torben Wisborg, Vigdis Vindenes, Per Trygve 
Normann, Stig Tore Bogstrand 

• Rusbruk er utbredt blant pasienter som innlegges med forgiftninger 
og ulykkesskader 

• Vi vet lite om hvem de er og hvordan det går med dem senere 
• For å utvikle forebyggende intervensjoner som virker trenger vi mer 

kunnskap 

En studie av forekomst og sammenheng mellom skade, og bruk av 
alkohol, rusgivende legemidler og narkotika i Finnmark. 
 

Hovedmålet for studien er å undersøke rusbruk i Norges nordligste, 
største og minst befolkede fylke, og foreslå tiltak for forebygging både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Innledning 

Bakgrunn 

Oppstart januar 2015, til nå ca. 450 deltakere, mål 1000-1500 innlagte 
≥18 år 

Status 



Undersøke om bruk av helsetjenester er høyere hos de som innlegges 
med rusrelaterte skader 

Identifisere forekomst og kjennetegn ved rusbruk i sammenheng med 
skade og overdose 

Delmål 1 

Delmål 2 

Legemidler, rus og skade i 
Finnmark  

 

Beregne ulykkesrisiko når man kjører under påvirkning av ulike 
rusmidler 

Delmål 3 

• Forekomst av alkohol, rusgivende legemidler og illegale rusmidler blant alle skadde ≥18 år 
innlagt ved Finnmarkssykehusets to klinikker 

• Demografiske variable 
• Forhold omkring hendelsen 
• Audit-C  
• Risikovillighet 
• Utskrivelsesdiagnoser og liggetid 
• Registerkoblinger 

Variabler 



Eivind Ystrøm 

En genetisk informativ 
intergenerasjonell studie på 

alkoholbruk og psykiske helse 



G E E 

En genetisk informativ intergenerasjonell 
studie på alkoholbruk og psykiske helse 

• Assosiasjon 

• Konfundering 

• Kontrafaktisk betingelse 



“Intergenerational transmission of risk for 
common mental disorders” – IToR-studien 

• Intergenerasjonell overføring av risiko  

• Den norske mor og barn studien 

• Utvidet tvilling-familie design 

• FRIMEDBIO: 2015-2018 

Fhi:    Line Gjerde (postdoc), Espen Eilertsen (PhD), Ragnhild Ørstavik,  
   Gunn Peggy Knudsen, Ted Reichborn-Kjennerud, Eivind Ystrøm (PI) 
UiO:    Espen Røysamb, Nikolai Czajkowski 
Atferdssenteret:   Henrik D. Zachrisson, Imac Zambrana 
Boston College:   Eric Dearing 
Harvard:    Kathleen McCartney 
King's College:   Tom McAdams (postdoc) 
Virginia Commonwealth Uni: Kenneth S. Kendler 



Elisabeth Leere Øiestad 

ETORA - Evaluering av Toksisitet av 
nyere Rusmidler bestemt ved analyse 



Intoksikasjon/forgiftning: Kan det være «syntetisk»? 
(Nye psykoaktive stoffer slik som f.eks. syntetisk cannabis, 
syntetiske katinoner, opiater eller  designerbenzodiazepiner) 
 
 

Analyse av blodprøver kan gi svaret 

 

Elisabeth Leere Øiestad: 

ETORA - Evaluering av TOksisitet av 

nyere Rusmidler bestemt ved Analyse  



• ETORA-Prosjektet skal 

– Tilby analyse ved kontakt med Giftinformasjonen 

• Løpende utvikle metoder for nye stoffer 

– Øke kunnskapen om  

• nye rusmidler i omløp som medfører kontakt med 
legevakt/sykehus 

– Samle erfaringer om stoffenes 

•  forgiftningsklinikk/farlighet 

• geografisk utbredelse  

ETORA - Evaluering av TOksisitet av 

nyere Rusmidler bestemt ved Analyse  



Janne Årstad 

Assessment tools in substance use 
treatment – useful for patients and 

clinicians? 



 
 

Assessment tools in substance use 
treatment – useful for patient and 

clinician? 

 
 

 

Janne Årstad 
KORFOR, Stavanger Universitetssykehus (SUS) 

 



Hovedfunn 

Undersøkelsen viser stor grad av 
enighet blant klinikere og brukere 

om at Alcohol-E og DUDIT-E er 
nyttige verktøy.  

 

Samtidig er samtalen et verktøy som 
generelt foretrekkes fremfor bruk av 
standardiserte kartleggingsverktøy.  



Sverre Nesvåg 

Persistent sleep problems among 
people in recovery from substance use 

disorders – a mixed methods study 



Persistent sleep problems among people in 
recovery from substance use disorders – a 

mixed methods study  
 

Sverre Nesvåg & Ingrid Elin Dahlberg 

• Delprosjekt i Stayer-studien 

• Formål:  

– Prevalensen av varige søvnvansker blant 
rusavhengige etter rus-stopp 

– Hvordan oppleves og mestres alvorlige 
søvnvansker 

• Metode: 

– Stayer-protokollen 

– Kvalitative intervju med 16 deltakere 



Foreløpige resultat 

• Baseline: 37% moderate, 44% alvorlige søvnvansker 

• Ved ett års oppfølging: Av de 46 rusfrie deltakerne – 50% 
fremdeles søvnvansker og 15% fått søvnvansker (hadde det ikke 
på baseline) 

• Opplever søvnvanskene som svært problematiske i forhold til 
energitap og mulighet for å klare daglige oppgaver 

• 2/3 har tatt i bruk en rekke anbefalte strategier for å mestre/bli 
kvitt vanskene – uten opplevelse av at det har nyttet noe særlig 

• 1/3 gjør svært mye som må forventes å opprettholde vanskene 

• Lite eller ingen hjelp av behandlingssystemet  

 

• Videre planer: 

– Videre analyser - publisering 

– Tilsvarende undersøkelse blant LAR-pasienter 

– RCT – effekt av «state of the art» - søvnbehandlings-
intervensjon 

 


