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HJELP – kommer det ennå flere 

retningslinjer og veiledere? 



Disposisjon 

• Generelt om retningslinjer og kunnskapsgrunnlag 

 

• Eksisterende retningslinjer – kunnskapsgrunnlag og 
status 

 

• Kunnskapsgrunnlag etter «ny» metode 

 

• Oppsummering 
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HELSEDIREKTORATETS  
FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR RUSBEHANDLING   

Helsedirektoratets ansvar er i hovedsak faglig normering 
 
 
Mandat fra HOD: Dekke hele TSB/rusfeltet med faglige retningslinjer innen 
2015 

 
FERDIGSTILT: 
 
• IS 1701: LAR-retningslinjen – ferdig februar 2010. Revisjon starter 2015 

(Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet) 
  

• IS 1876: LAR-gravide og små barn –  ferdig mai 2011 (Nasjonal faglig retningslinje 
for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet 
når skolealder) 

 

• IS 1948: ROP-retningslinjen – ferdig desember 2011 (Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser)  
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RETNINGSLINJER OG VEILEDERE UNDER ARBEID 

 
• IS-2211: Avrusningsretningslinjen – ferdig høst 2015 (Nasjonal faglig 

retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler) 
 
 
• IS-2219: Behandlingsretningslinjen – ferdig høst 2015 (Nasjonal faglig 

retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og 
avhengighet) 
 
 
 

 
• I tillegg finnes det diverse veiledere for rusbehandling (prioritering, lokalt psykisk 

helsearbeid og rusarbeid, rusmiddeltesting, vanedannende legemidler ….) 
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NÅR LAGER HELSEDIREKTORATET RETNINGSLINJER OG 
VEILEDERE? 

• For å sikre at pasienter i hele landet får likeverdig og 
kunnskapsbasert behandling og oppfølging 

 

• På rusfeltet varierer praksis mye 

 

• Behandling og oppfølging er av og til på tvers av 
nasjonale og internasjonale anbefalinger 
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Hva er en retningslinje? 

• Beskriver det som vurderes som beste praksis                 
(når den utgis) 

 

• Den bygger på den beste, tilgjengelige kunnskapen       
(når den utgis) 
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Retningslinjers  rettslige status 

• Faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell, 
men bør være styrende for behandlingsvalg 

  

• Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer vil fagpersonell 
bidra til å oppfylle lovverkets krav om faglig forsvarlighet 

 

• Dersom en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra 
faglige retningslinjer, bør en være nøye med begrunnelse, 
informert samtykke og dokumentasjon 

 
Forankret i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 og 
spesialisthelsetjenesteloven § 7-3 
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Eksisterende retningslinjer vurderes 

• Internasjonale retningslinjer 
– Helsebibliotekets oversikt 

– WHO, GIN (Guidelines International Network) 

– Socialstyrelsen, NICE (National Institute of Clinical Excellence), SIGN 
(Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 

 

 

• Vurder kvaliteten på eksisterende retningslinjer (AGREE – 
verktøy for å vurdere dette)  
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Sammensetning av prosjektgruppe/arbeidsgruppe 

• Klinikere med forskjellig faglig kompetanse 

• Metode- og forskningskompetanse 

• Ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten 

• Brukere/pårørende 

• Geografi og kjønn 

 

• Habilitetsvurderinger – finansielle og/eller intellektuelle 
særinteresser 
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Hva vil det si at vi har en kunnskapsbasert 
tilnærming ? 
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Forskningsbasert kunnskap 

• Hva gir den mest relevante forskningskunnskapen? 
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Forskningsbasert kunnskap forts. 

• Er kunnskapsoppsummeringer og metaanalyser alltid den mest 
relevante forskningskunnskapen? 

• Er forskningsgrunnlaget mangelfullt der hvor det ikke finnes 
kunnskapsoppsummeringer? 

 

• Hva med enkeltstudier som er relevante?  

 

• Hvordan vurderer vi norske studier opp mot utenlandske studier – 
er de mer relevante på vårt fagområde? 

 

• Er modellen for kunnskapshierarki like relevant for psykisk 
helsevern og TSB som for somatikk ? 
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Erfaringsbasert kunnskap 

• Klinikere i arbeidsgruppen 

• Referansegruppedeltakere 

• Invitere fagpersoner inn til å belyse spesifikke 
problemstillinger 

• Andre kilder (studieturer, rådslag) 

• Ekstern høring 

 

14 



Brukerkunnskap og brukererfaring 

• Brukerrepresentanter i arbeidsgruppen 

• Brukerrepresentanter i referansegrupper, rådslag etc 

• Brukererfaringsundersøkelser (Bruker spør bruker, 
Kunnskapssenteret, andre kilder) 

 

• Er brukere representative? (er fagfolk representative?) 
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Anbefalingers styrke  

 

 

Med styrken av anbefalingene, mener vi den grad av sikkerhet vi 
kan ha for at det å følge anbefalingen (for de aller fleste) vil gi 
mer nytte enn skade 

 

Sterk = «skal» eller «bør» eller «det anbefales» 

Svak = «kan» eller «det foreslås» 
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Eksisterende retningslinjer  
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Gradering av kunnskapsgrunnlag 
SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)  

Nivå 1a: Kunnskap som bygger på systematiske oversikter over randomiserte 
kontrollerte forsøk. 

Nivå 1b: Kunnskap som bygger på minst to randomiserte kontrollerte forsøk, 
alternativt en stor randomisert studie. 

Nivå 2a: Kunnskap som bygger på minst en godt utformet studie uten 
randomisering, men med adekvat  kontrollgruppe. 

Nivå 2b: Kunnskap som bygger på minst en annen type godt 
utformet kvasieksperimentell studie med adekvat kontrollgruppe. 

Nivå 3: Kunnskap som bygger på godt utformete, ikke eksperimentelle, 
beskrivende studier som sammenlignende studier, 
korrelasjonsstudier og kasusstudier. 

Nivå 4: Kunnskap som bygger på klinisk erfaring og konsensus i 
arbeidsgruppene da det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap fra 
relevante studier.  
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Kartleggingsverktøyet SIGN har vært brukt for å 
gradere anbefalingene 

A Basert på meget god dokumentasjon og vurderinger foretatt av klinisk ekspertise på feltet, samt vurderinger 

av etiske, politiske og økonomiske forhold. Trenger støtte i minst en randomisert, kontrollert studie som en 

del av en samling litteratur/publikasjoner av overveiende god kvalitet og konsistens med den spesifikke 

anbefalingen. 

    

B Basert på minst en god studie og vurderinger av klinisk ekspertise på feltet, samt vurderinger av etiske, 

politiske og økonomiske forhold. Trenger støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen krav til at 

randomiserte kliniske studier skal dokumentere den spesifikke anbefalingen.  

    

C Trenger støtte i rapporter eller uttalelser fra autoritative ekspertkomiteer og/eller klinisk ekspertise fra andre 

respekterte autoriteter. Styrkegraden indikerer en mangel på direkte anvendbare kliniske studier av 

akseptabel kvalitet.  

    

D Gode råd for praksis. Anbefalinger for praksis basert på de kliniske erfaringer i gruppen som har utviklet 

retningslinjene og annen involvert ekspertise, samt vurderinger av etiske, politiske og økonomiske forhold. 
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IS -1701 

| 20 

                 



| 21 

Antall LAR-pasienter i Norge 

                          



LAR-retningslinjen - forskningsgrunnlaget 

• Kunnskapsoppsummeringer  
– Fra Kunnskapssenteret 

– Grading av NICE sitt kunnskapssøk 

– Mange av forskningsspørsmålene lar seg ikke belyse med 
kunnskapsoppsummeringer 

– Fra IRIS – særlig vekt på tilleggseffekt av psykososiale metoder 

 

• Supplerende kunnskapssøk 
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LAR-retningslinjen;  
status vurdert opp mot anbefalingene (1) 

 

• Inn- og utskrivning: 
• Inklusjon i LAR synes i all hovedsak å følge nytt rammeverk; 

etter diagnose opioidavhengighet i ICD 10 

• Ufrivillig utskrivning fra LAR synes i hovedsak å følge nytt 
rammeverk; når behandlingen anses som medisinsk 
uforsvarlig 

• Valg av substitusjonslegemiddel og dosering: 
• Gradvis får en større andel av pasientene buprenorfin. I 2014 

er denne andelen 56 prosent (23 prosent i 2004) 
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LAR-retningslinjen;  
status (2) 

 

• Utlevering 

• 52% av pasientene i LAR får legemiddel utlevert på apotek; resten 
via ulike tjenester 

 

• Individuell plan 

• Bare 34 prosent av pasientene i LAR har IP 

 

• Omfanget av psykososiale rehabiliteringsinnsatser 

• er fortsatt sterkt varierende fra kommune til kommune  

 

Store forskjeller regionsvis 
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Antall barn født i LAR i Norge årlig 
Tall basert på MFR/Forskningstall fra Seraf, UiO.  
2013: Foreløpige tall fra MFR 
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LAR-gravide og oppfølging av barn og familier – 
kunnskapsgrunnlaget 

 

• Oppstartskonferanse med internasjonale og nasjonale 
eksperter 

• Kunnskapsoppsummeringer 
– Kunnskapssenteret – effekter av behandling med legemidler 

– Fra St.Olav om amming 

• Brukerrådslag – med 17 mødre og 3 fedre 

• 3 rådslag med barneavdelinger  – 2 om NAS og 1 om 
oppfølgingen av barna etter utskriving fra sykehuset 
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PRINSIPPER 

• Normalisert oppfølging – mindre stigmatisering 

– Fastlege/jordmor/helsestasjon 

– Fødeavdeling/barneavdeling 

 

• Fast oppfølgingsprogram tilbys 

 

• Bør omfatte alle graviditeter med rusmidler og vanedannende 
legemidler 

 

• Bygge opp kompetansemiljøer 
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BRUKERINITIERTE TILTAK 

• «Implementeringsturne» 

• Blogg (www.gravidilar.no) 

• SMIL (Sammen Midt I Livet) 

• «Jeg er også mamma» - film (Barns Beste) 

• Dialogkonferanser 

• Pasientversjon 
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STATUS 

• Mye oppmerksomhet fremdeles (media, politikere, 
fagpersoner) 

• Implementert i variabel grad 

• Anbefalinger fagfolk «liker» blir vurdert som lov 

• Anbefalinger fagfolk «ikke liker» blir ikke fulgt 

• Pasientene får mange steder ikke den oppfølgingen og 
behandlingen de har krav på 

 

• 217 anbefalinger, enighet om 216! 
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IS 1948 ROP- retningslinjen 
Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og 
oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk 
lidelser 
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ROP-retningslinjen – kunnskapsgrunnlag 

• To kunnskapsoppsummeringer fra Kunnskapssenteret 

• Supplerende kunnskapsinnhenting (særlig psykososiale 
behandlingsmetoder) 

 

• Erfaringer fra inviterte fagpersoner 

• Høringer med fagpersoner og representanter for 
brukerorganisasjonene i to rådslag 

• To møter i bredt sammensatt referansegruppe 

 

• GAP-undersøkelser: Hvor stort er GAP-et mellom dagens praksis og 
anbefalingene i retningslinjene? (lederundersøkelse og 
behandlerundersøkelse) 
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Retningslinjen omhandler tre hovedområder 

• Informasjon om samtidige ruslidelser og psykiske lidelser 
 

 
• Anbefalte metoder for kartlegging og diagnostisering  
 
 
• Anbefalt psykososial behandling og oppfølging  
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Retningslinjens pasientmålgrupper  

Voksne personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) 

 

 

Psykisk lidelse Alvorlig psykisk lidelse Mindre alvorlig psykisk lidelse  

-Schizofreni og   

 schizofrenilignende psykose 

-Bipolar lidelse I 

-Alvorlig depresjon 

-Emosjonelt ustabil 

personlighetsforstyrrelse 

-Bipolar lidelse II 

-Moderat depresjon 

-Alvorlig angstlidelse, inkludert      

 PTSD 

-Alvorlig spiseforstyrrelse 

-Alvorlig personlighetsforstyrrelse  

-Hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD 

 

 

 

Ruslidelse Skadelig bruk  Avhengighet  Skadelig bruk  Avhengighet 

 

Hovedansvar Psykisk helsevern TSB 
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Status  

 

• Retningslinjen var klar for fagfeltet 2011/primo 2012 sammen 
med elektronisk retningslinje, tilbud om opplæringsprogram 
og informasjon til pasienter og brukere.  
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Nye retningslinjer 

 

36 



Avrusningsretningslinjen  

• Søk etter andre retningslinjer og oppsummert kunnskap på området 
– ved Helsedirektoratets bibliotek 

• Avgrensede søk om forskjellige deler av retningslinjen (biblioteket) 
– Eks: Psykososiale forhold ved avrusning, alkohol, benzodiazepiner etc 

 

• En eller flere i arbeidsgruppen skrev utkast til kapitel  med 
anbefalinger (hentet inn ytterligere litteratur) 

• Utkast ferdigstilt av Helsedirektoratet (ytterligere dokumentasjon 
innhentet) 

• Innarbeidelse av høringssvar (inklusive nye referanser/kunnskap)  

 

• Erfaringsbasert kunnskap: Arrangerte arbeidsgruppemøtene på 
forskjellige steder i landet; orientering på avrusning mm 
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Ny metode for utvikling av retningslinjer i Helsedirektoratet 
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• Bedre metodestøtte  

• Økt fokus på implementering 

• Styrket måling og oppfølging 

• Struktur og format på 
retningslinjene standardiseres 

 

 



 
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 
rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet 

 

• Utviklet delvis etter den nye standarden 

  

• En bestemt metodikk  

 

• Prosessen skal være transparent, og at det er åpenhet på vurderinger 
(skjønnet skal synes) 

 

• Hovedtyngden ligger på anbefalingene og bakgrunnen for dem (mindre 
tekst) 
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PICO 

(forskningsspørsmål) 

P 

Population 

Hvilken gruppe skal vi 
se på? 

I 

Intervention 

Hvilket tiltak? 

C 

Comparison 

Hva skal tiltaket 
sammenlignes med? 

O 

Outcome 

Hvilke(t) utfall er vi 
interessert i? 

Personer med 
rusmiddel-
problemer 

Familie og 
nettverks-
involvering 

Uten familie og 
nettverks-
involvering 

Nytte 

P                         I                         C                          O 

40 



 

Pico 7 

 

 

Gir tiltak med familie- og nettverksinnvolvering bedre 
nytte enn tiltak uten dette for personer med 
rusmiddelproblemer? 
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Det er to steg i denne prosessen 

 

• Steg 1 er å gå fra et forskningsspørsmål til et 
forskningsgrunnlag - GRADE 

 

 

 

• Steg 2 er å gå fra et forskningsgrunnlag til en 
anbefaling - DECIDE 
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P 
Personer med rusproblemer 

PICO 7 

I 
Familie- og nettverksinvolvering 

Dato for søk: 28. januar 2013 

C 
Uten familie- og nettverksinvolvering 

Søk oppdatert dato: 

O 

Nytte 

Bibliotek: Helsedirektoratet 

Antall identifiserte referanser/treff fra søk 

____557___ 

 

 

Antall referanser vurdert som relevante 

3 + Bender 2011 (fra annen referanseliste)  

+ Meis 2013 (fra pico 8) = 5 studier 

_ 

  

 

Ekskludert etter vurdering av sammendrag 

(antall referanser) 

____505___ 

  

 

 

Ekskludert etter vurdering av artikkel (antall) 

____49___  

  

  

 

 

Flytskjema over identifiserte søk og utvelgelse av referanser 
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family and network involvement compared to not family and network involvment for substance abuse problems among ADOLESCENTS 

Patient or population: patients with substance abuse problems among ADOLESCENTS 

Settings:  

Intervention: family and network involvement 

Comparison: not family and network involvment 

Outcomes Illustrative comparative risks* (95% CI) Relative effect 

(95% CI) 

No of Participants 

(studies) 

Quality of the evidence 

(GRADE) 

Comments 

Assumed risk Corresponding risk 

Not family and network 

involvment 

Family and network 

involvement 

reduction in alcohol use among adolescents - family therapy vs not family 

therapy, aggregated (Tripodi 2010) 

Follow-up: 2-12 months 

The mean reduction in alcohol 

use among adolescents - family 

therapy vs not family therapy, 

aggregated (tripodi 2010) in 

the intervention groups was 

0.46 standard deviations 

higher 

(0.26 to 0.66 higher)1 

676 

(7 studies2) 

⊕⊕⊕⊕ 

high3,4 

reduction in marihuana use among adolescents - family therapy vs not family 

therapy, aggregated (Bender 2011) 

Follow-up: 1-12 months 

The mean reduction in 

marihuana use among 

adolescents - family therapy vs 

not family therapy, aggregated 

(bender 2011) in the 

intervention groups was 

0.40 standard deviations 

higher 

(0.2 to 0.61 higher) 

780 

(8 studies2) 

⊕⊕⊕⊕ 

high4,5 

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI). 

 

CI: Confidence interval;  

GRADE Working Group grades of evidence 

High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.  

Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate. 

Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate. 

Very low quality: We are very uncertain about the estimate. 

1 Liten men signifikant effektstørrelse. 
2 Alle studiene som sammenligner familiebasert terapi med ikke-familiebasert terapi. 
3 Én av syv studier hadde ikke randomiserte grupper. To av syv studier fikk ikke opplysningene bekreftet av andre kilder ("no collateral verification"). Én av syv studier vurderte ikke frafall i sammenheng med resultatet. (Dette er alle ulike studier.) 
4 Ulike typer familiebasert/involvert behandling er her slått sammen, så heterogeniteten er stor men har en forklaring. 
5 Kvalitetsvurderingen av de inkluderte studiene er lite beskrevet men anslått til god. 

 

Evidensprofil  
Forfatter(e):  

Dato:  

 

UNGDOM 
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Formålet er    

for å gå fra et forskningsgrunnlag  

til en ferdig anbefaling gjennom en  

systematisk prosess  
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    IMPLIKASJONER FOR  BESLUTNING  OM FAMILE OG NETTVERK 
 

Kriterium 
I favør av 

alternativet 

Sannsynligvis i favør av 

alternativet 

Velg enten alternativet 

eller tiltaket 

Sannsynligvis i favør av 

tiltaket 
I favør av tiltaket 

Problem x 

Verdier x 

Sikkerhet av 

dokumentasjon av 

effekt 
x 

Ønskede effekter x 

Uønskede effekter x 

Balanse ønskede og 

uønskede effekter x 

Ressursbruk x 

Likhet x 

Akseptabilitet x 

Gjennomførbarhet x 
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Type anbefaling 

Vi anbefaler mot 

tiltaket eller for 

alternativet 

Vi foreslår tiltaket 

–  

eller alternativet 

  

  

Vi foreslår å bruke 

enten tiltaket eller 

alternativet  

Vi foreslår 

tiltaket  

  

Vi anbefaler 

tiltaket 

 

x 

Begrunnelse Sterk anbefaling:  

Familie og nettverksinvolvering kan redusere pasientens bruk av rusmidler, fremme 

behandlingsstart og bidra til å bedre familierelasjoner.  Svensk ny retningslinje underbygger 

 

Undergrupper Familie / nettverksinvolvering  spesielt gunstig for yngre pasienter . Forskningen på ungdom 

med utfallsmål reduksjon i rusmidler vurdert som av høy kvalitet, og videre forskning vil 

sannsynligvis ikke endre  resultatet. ( også eget PICO) 

 

Anbefaling  

Forslag til anbefaling:  
 

Familie og nettverk bør involveres i 
pasientens behandling i samråd 
med pasienten 
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Systematiske oversikter 

Retninglinjeutvikling 

P 

I 

C 

O 

Utfall 

Utfall 

Utfall 

Utfall 

kritisk 

Kritisk 

viktig 

Ikke 

Summary of findings & 

estimat av effekt for hvert 

utfall 

“Grade” samlet kvalitet 

på evidensen på tvers av 

utfall 

Svært 

lavt 

Lavt 

Moderat 

Høy 

Lage anbefalinger: 

•For eller imot (retning) 

•Sterk eller svak/betinget sterk 

 
Brukere, klinikere og forskere 

vurderer: 

 

Kvaliteten på dokumentasjon 

Balanser fordeler og ulemper 

Verdier og preferanser 

Vurdere ressursbruk 

 

• “Tiltaket bør …” 

• “Vi foreslår å bruke….” 

• “Vi foreslår å ikke bruke…” 

• “Tiltaket skal……” 

Illustration from Holger Schunemann and Yngve Falck Ytter 48 



PICO-anbefalingene (20) og de andre 
anbefalingene (56) i retningslinjen 

• Arbeidsgruppen formulerte samlet over 100 PICO spørsmål  

 

• Redusert til 20 spørsmål som var spesielt relevante = 
områdene i retningslinjen hvor man gikk vitenskapelig til verks 
med GRADE/DECIDE 

 

• De andre områdene har man også sett på forskningen, men 
en del områder er det ikke forsket noe på/er det ikke mulig å 
forske på 
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Noen spørsmål 

• Hvordan sikre at vi stiller de riktige PICO-
spørsmålene og velger de viktigste utfallsmålene? 

 

• Hvordan inkludere forskning som ikke foreligger som 
kunnskapsoppsummeringer, både enkeltstudier og 
ikke minst forløpsstudier og kvalitativ forskning? 

 

• Hvordan sikre reell medvirkning av brukere og 
klinikere i prosessen? 
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Oppsummering – nasjonale faglige 
retningslinjer 

• Felles – kunnskapsgrunnlag basert på 
– Forskningsbasert kunnskap 

– Erfaringsbasert kunnskap 

– Brukerkunnskap og brukermedvirkning 

• Gammel metode  
– Variasjon i hvordan retningslinjer ble utviklet og kunnskapsgrunnlaget 

som ble innhentet 

– Omfattende dokumenter 

• Ny metode 
– Alle retningslinjer skal lages på samme måte og se like ut 

– Omfattende prosess for anbefalinger basert på PICO-spørsmål 

– Mindre omfattende dokumenter; fokus på anbefalingene med 
bakgrunnsinformasjon  
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