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Tema:

A. Fra nasjonal og internasjonal forskning: Store nasjonale forskjeller

B. Forskjeller mellom grupper i Norge, illustrert ved fire undersøkelser fra 
Stavanger:
1. Ny-henviste voksne med alkoholrelatert problematikk (Anne Schanche Selbekk, 

Rogaland A-senter, kvalitative intervju)

2. LAR-pasienter (Torgeir Gilje Lid, KORFOR, spørreskjema-undersøkelse)

3. Brukere av lavterskeltiltaket Funkishuset (Trond Grønnestad, UiS, kvalitative 
intervju)

4. Ny-henviste unge voksne med blandingsrus-problematikk (Karianne Borgen, 
Stavanger Universitetssjukehus, kvalitative intervju)



Internasjonal og nasjonal forskning

• Litteratursøk – artikler fra hele verden:  405 referanser fra 1. 
januar 2020 – 1. februar 2021

• Norske undersøkelser og rapporter:
• Welle-Strand 2020 (artikkel -spørreskjema)

• Studiebarometeret 2020 (opinion-undersøkelser)

• Nøklebye 2021 (FHI-rapport – kunnskapsoppsummeringer)

• Bramness 2021 og Rossow 2021 (artikler -
befolkningsundersøkelse)

• Kjøsutvalget 2021 (kunnskapsoppsummering)



Endringer i markeder og priser

• Ekstremt ustabil situasjon

• Globalt redusert tilgjengelighet, økte priser, mer omsetning via nett/darknet

• Men Nord-Amerika: kraftig reduserte priser på cannabis og fentanyl



Endringer i rusmiddelbruk 
• Alkohol (Norge): økte forskjeller – 30% mindre og 13% mer (de som drakk 

mest i utgangspunktet)

• Cannabis/alkohol blant unge (internasjonalt) økning i mengder/dager men 
ikke i antall brukere

• Økt antall alkoholforgiftninger (Italia, Norge),

• Canada:

• Halvparten brukt alkohol/cannabis alene 
• Redusert bruk av andre stoffer
• Mer bruk blant de som opplever høyt pandemi-stressnivå og 

blant de som fornekter pandemi-risikoen og ikke overholder 
sosial distansering



Endringer i mental helse

• Svært skeivfordelt – mest negativ utvikling blant unge voksne

• Særlig mye dårligere blant de unge som er mest aktive på sosiale medier 
(som mange studier har rekruttert deltakerne fra)



Rusproblemer og risiko for smitte/sykdom/død:

• Pandemien forsterker effekten av alle kjente risikofaktorer for utvikling 
av rusproblemer:

• Rusmiddelbruken i seg selv (inntaksmåter, kjemien)

• Den store forekomsten av fysiske og psykiske lidelser

• Sosial marginalisering

• Men stor forskjell på Europa og USA (og mange andre ikke-europeiske 
land)



USA – Europa (Norge)

• USA: To store registerbaserte studier 
• 10% av alle smittede har rusproblem
• OR for bli smittet = 8,7 
• OR for at smitte fører til hospitalisering 1,84 
• OR for at sykdom fører til død 1,3 
• Sterkt preget av store grupper svært marginaliserte og av parallell opioid-

epidemi (mange preget av desperasjon: deaths of dispair)

• UK (register): OR for SUD å bli smittet 0,75. 

• Spania (ett stort sykehus): bare 1,3% av de innlagte med covid hadde rusproblem, 
bare en fjerdedel av disse fikk alvorlig sykdom og ingen døde.

• Lav smitte blant personer med rusproblem i Norge, men noen begrensede 
utbrudd i rusmiljø i Oslo, Kristiansand og Tønsberg



Referanser:
USA: 

• Jacques Baillargeon, Efstathaia Polychronopoulou, Yong-Fang Kuo, Mukaila A. Raji :  The Impact of
Substance Use Disorder on COVID-19 Outcomes. 

• Quan Qiu Wang, David C. Kaelber, Rong Xu 1, Nora D. Volkow: COVID-19 risk and outcomes in 
patients with substance use disorders: analyses from electronic health records in the United 
States

UK:

• Dennis van der Meer, Justo Pinzón-Espinosa, Bochao D. Lin, Joeri K. Tijdink, Christiaan H. Vinkers, 
Sinan Guloksuz and Jurjen J. Luykx: Associations between psychiatric disorders, COVID-19 testing 
probability and COVID-19 testing results: findings from a population-based study

Spania:

• G. Vallecillo, R. Perelló, R. Güerri, F. Fonseca, M. Torrens: Clinical impact of COVID-19 on people
with substance use disorders



Endringer i tilbud og metoder

• Studier fra hele verden om hvordan en har endret rammene for 
substitusjonsbehandling (LAR) til mer individualisert, mer oppsøkende 
og mer basert på tillitt

• Stor utvikling i nye digitale intervensjoner og digital kontakt med 
behandlingssystemene

• Men ellers lite om endringer i innholdet i hjelp og behandling – og lite 
om hvordan ulikheter i hjelpetilbudet har påvirket konsekvensene av 
pandemien.

• Min hypotese: Den europeiske skadereduksjons-strategien med relativt 
godt utbygde (lavterskel) helsetjenester betyr relativt friskere 
rusavhengige med høyere risikobevissthet i forhold til smittevern



Voksne - alkohol

• 14 ny-henviste, 2 kvinner, alder 33 – 66 år

• Kvalitative intervju - bruker spør bruker

• Alvorlige alkoholproblem men lite marginalisert i forhold til arbeid og 
bolig

• Følte sterkt ansvar for å «delta i dugnaden»

• Mange permittert; sosial isolasjon, større press på familiene

• Men også «hjemme midt på dagen liv» og «hjemmedrikking» som 
noe normalisert



LAR - pasienter

• Spørreskjemaundersøkelse med svar fra 137 pasienter (28% av de som 
fikk skjemaet tilsendt)

• Flertallet var urolige for å bli smittet og fulgte alle smittevernråd – ingen 
smittet

• Pandemien påvirket negativt, mest i forhold til dårligere psykisk helse og 
sosial isolasjon

• Flertallet opplevde bedre, mer fleksible og mer tillitsbaserte tjenester fra 
LAR (inkludert hjemkjøring av medisiner)

• Redusert tilgang på rusmidler førte til mindre rusmiddelbruk under 
pandemien



Voksne - marginaliserte
• 12 brukere av Funkishuset – 4 kvinner

• Kvalitative intervju - forsker spør bruker

• Omfattende rus/helseproblem, sosial/økonomisk marginaliserte

• Mange års kontakt med Funkishuset, mange (lite stabile) i LAR 

• Isolert seg – nøye på smittevern («det kunne vi alt om fra før»)

• Opplevd fortsatt tilgang på helsetjenester og mat, men stengte sosiale 
væresteder

• Økte psykiske vansker

• Tilpasset seg endringer i tilgang på rusmidler - for eksempel fra folk som 
har skaffet seg mer tilgang til legemidler via nettet



Unge voksne - blandingsrus

• 12 ny-henviste, 5 kvinner, snittalder 23

• Kvalitative intervju - bruker-spør-bruker

• Svak tilknytning til arbeidslivet – raskt permittert/sagt opp

• Svak tilknytning til boligmarkedet – flere tilbake til gutte/jenterommet

• Tidligere rusbruk i offentlige rom – enten tilbake til «vorspiel»-rommene 
eller til langt drøyere rusmiljø – spesielt sårbare jenter

• Sosial isolasjon, angst, depresjon – forsterket «unge voksne – konsekvens»

• MEN: en vekker i forhold til behov for endring og hjelpesøking



Oppsummert
• Norge og resten av Europa synes å ha et helsetilbud til rusavhengige 

som har vært både tilgjengelig og smitteforebyggende (til forskjell fra 
USA og de fleste andre land)

• Pandemien har fremmet utvikling av mer fleksible og tilgjengelige 
tjenester – mer digital kommunikasjon, varige(?) endringer i LAR

• Pandemien har hatt negative konsekvenser for rusmiddelavhengige, 
særlig i forhold til psykisk helse og sosial isolasjon

• Men konsekvensene har vært forskjellige for ulike grupper av 
rusmiddelavhengige

• Som i samfunnet ellers, er det gruppen unge voksne som synes å ha 
kommet klart verst ut

• Men pandemien ser også ut til å ha vært en vekker i forhold til egen 
situasjon – og økt hjelpesøkningen


