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Alkoholproblemer er ikke noe nytt 

Betre byrdi du ber ’kje i bakken  

enn mannevit mykje. 

Med låkare niste du legg ikkje i veg  

enn ovdrykkje med øl. 
  

(Håvamål, Den yngre Edda, ordspråkdiktene, vers 11 utgitt 1222) 



Alkoholavhengighet - noen 

innledende kommentarer 

 
• I spennet mellom en dårlig vane og sykdom  

• I spennet mellom sosialt smøremiddel og 

straffbare handlinger 

• I spennet mellom asymptomatisk stordrikking og 

alvorlig avhengighet 

• I spennet mellom en lønnsom næring og store 

samfunnskostnader 

 

 



Samfunnsøknonomisk byrde 

• Alkoholbruk koster det norske samfunnet 

18-19,6 mrd kroner årlig  

– utgjør mellom 4 000 og 4 400 kroner per 

innbygger i Norge  

– beregnede totalkostnadene knyttet til tapt 

arbeidsproduktivitet grunnet alkoholmisbruk 

utgjør mellom 11 og 12 mrd kroner (Gjeldsvik 2004) 



Noen kommentarer om epidemiologi 

• Antatt 100-300.000 nordmenn (2-6%) 

• Antatt kvinner:menn 1:3 (økende ant.kvinner) 

• 75% kommer aldri i behandling 

• 75% har familie og/eller jobb 

• 75% reduserer eller går over i totalavhold uten 

hjelp fra noen behandler eller selvhjelpsgruppe 

• Konklusjon: Alkoholavhengighet er en vanlig og 

alvorlig, men ikke nødvendigvis kronisk, 

progressiv sykdom 

 



Noen kommentarer om epidemiologi 

• NESARC-studien (2001-2004): Hvordan 

går det med de alkoholavhengige? 

– 72% av de som noen gang har vært 

alkoholavhengige har bare én episode (3,4 år) 

– 28% har i gj.snitt 5 episoder med varighet på i 

gj.snitt 2,4 år 

– 19,5% av de som tidligere hadde hatt en slik 

diagnose, brukte alkohol på en symptomfri 

måte, 17,7% var totalavholdende 

 



Diagnostikk 

• Hvordan finne dem, - en større utfordring enn 

klassisk diagnostikk 

• Screening 

• Det diagnostiske intervju: Å finne den korrekte 

koden 

– MINI, PRISM 

– Klinisk intervju 

• Patologiske studier, representative utvalg 



Screening 
• Selvrapportering 

– Identifiserbar eller anonym 

• Intervju 

– Alle 

– Risikogrupper 

– Basert på individuell helseplage, problem 

• Biomarkører 

– Klassiske blodprøver (ALAT, ASAT, gGT, CDT) 

– Nyere prøver i urin, hår, spytt 

 



ICD-10, DSM-IV og DSM-5 

• Trenden går mot enighet mellom ICD og DSM 

• Legal problems er tatt ut av DSM-5 

• Craving er tatt inn i DSM-5 

• Et nytt grep i DSM-5: Fjerner abuse, harmful use 

og dependence – erstatter med mild, moderate 

or severe Alcohol Use Disorder (AUD)  

• ICD-11? 

 



Avhengighetsdiagnosen 

• Generelle problemer med psykiatrisk diagnostikk 

– Ingen objektive måleinstrument eller blodprøver 

– Baserer seg på observasjon og sykehistorie 

– Subjektivt tolkbare kriterier 

• Spesifikke problemer med diagnosen 

alkoholavhengighet 

– En diagnose du ikke ønsker å ha 

– Utløser sosiale sanksjoner 

 



Avrusningsfase 

• Poliklinisk eller skjerming på institusjon 

• Abstinensbehandling 

– Nedtrapping 

– Monitorering 

– Uten medikamenter 

– Med medikamentell 

• Motivasjon for videre behandling 



Tiltak i avrusningsfase som ikke 

innebærer bruk av medikamenter 

• Nedtrapping 

• Moderat fysisk aktivitet 

• Motivasjonsforsterkning 

• I institusjon: 

– Skjerming for impulser (lyd, lys, tv, folk) 

– Omsorg, beroligende og vennlig realitetsorientering 

(«talkdown) 

– Mat og drikke 
 



Undersøkelser i avrusningsfase 

• CIWA-Ar monitorering (www.nfram.no) 

– Alkoholabstinens kan forsinkes av samtidig benzo 

– CIWA gir presis informasjon om endring, men samme 

person bør undersøke 

• Blod - og urinprøver 

– Elektrolytter 

• Somatisk undersøkelse 

– Differensialdiagnose, alvorlig somatisk tilstand 

(hodeskade, infeksjon)? 

• Utelukke alvorlig psykiatrisk lidelse, 

risikofaktorer for delir 

 

http://www.nfram.no/


Behandlingsmål for avrusningsfase 

• Dempe abstinenssymptomer  

• Forebygge alvorlige tilstander som kramper og 

delir 

• Legge til rette for videre behandling 

• Få lov til å gi informasjon til pårørende? 

 



Tiltak i avrusningsfase som 

innebærer bruk av medikamenter 
• Dempning av abstinenssymptomer (aktivering) 

– Valproat eller carbamazepin 

– Diazepam 

• Induksjon av søvn 

– Mirtazepin, miansering eller trimipramin 

– Alimemazin eller melatonin 

• Dempning av evt. angst og uro 

– Hydroxizin eller kvetiapin 



Tiltak i avrusningsfase som 

innebærer bruk av medikamenter 

• Dempning av evt. smerte, kvalme, hoste… 

• Annet 

– Obs ernæringstilstand 

– Korrigering av elektrolyttforstyrrelser 

– Pabrinex 

• Les videre i «Lommerus» – www.lommerus.no 

og Nasjonal faglig retningslinje for avrusning 

(når den kommer) 

http://www.lommerus.no/


Tiltak i avrusningsfase som ikke 

innebærer bruk av medikamenter 

– Begrense stimuli 

– Støtte/berolige 

– Søvn/hvile 

– Dempet belysning (ikke helt mørkt) 

– Ernæring/væskebalanse 

 



Behandling – i hvilken kontekst? 

• Førstelinje 

• Poliklinikk 

• På sykehus for noe annet 

• Frivillig rusinstitusjon 

• Tvang 



Behandling – med hvilket mål? 

• …og hvem skal bestemme det? 

• Er pasienten motivert, kan han bli motivert? 

• Hva kan være gode nok mål? 

– Skadereduksjon 

– Midlertidig skadereduksjon 

– Totalavhold 

– Normalt, ikke skadelig alkoholforbruk 

• Har vi god nok behandlingsevaluering? 



Behandling – TSB i praksis 

• Medikamentell behandling, evt. i kombinasjon med 

• Behandlingsmodeller basert på samtale 

• Sosiale tiltak 

– Arbeid, sysselsetting, skole 

– Anstendig bolig, evt. med tilsyn 

– Introduksjon av alternative nettverk 

 



En differensiert målgruppe trenger 

differensiert behandling 

• De som drikker alkohol uten problemer 

• De som drikker alkohol i risikosone, men uten 

problemer 

• De som har lette til moderate problemer, men 

mestrer sosial funksjon 

• De som har alvorlige problemer, og som ikke 

mestrer sosial funksjon, har psykiske og 

somatiske sykdommer/skader 



Hva fyrer forandring? 

• Opplevde problemer 

• Press fra omgivelsene 

• En plutselig, utløsende hendelse 

• Egen beslutning basert på et valg 

• Behandling, som resulterer i det samme 

• Støtte 



Behandlingsmodeller  

basert på samtaler 
Project MATCH 1989 - 1997 

• 12-trinns modellen 

• CBT  

• Motivasjonspåvirkende samtale 

• Resultat: Like godt! 

Andre 

• Kognitivt basert parterapi 

• Contingency management (tegnøkonomi) 

• Andre atferdsregulerende tiltak 

 



Hva karakteriserer god behandling? 

• Tilgjengelige og akseptable tiltak 

• «Skikkelige fagfolk» - strukturert faglig innhold 

• Differensiert tilpasset alvorlighet og eget ønske 

• Sammenheng og kontinuitet 

• Ansvarliggjøring 

• Mulighet for lang tids oppfølging 

• Sammensatt av sosiale, biologiske og 

psykologiske tiltak 

 

 



Legemidler 

• Disulfiram (Antabus) 

• Acamprosat (Campral) 

• Naltrexone 

• SSRI 

• Nalmefen (Selincro) 

• Topiramat (Topimax) 



Annen behandling 

• Behandling av underliggende psykiatrisk lidelse: 

Symptomlidelse eller personlighetsforstyrrelse 

• Behandling av underliggende somatisk lidelse 

eller forstyrret funksjon (søvn, smerte, 

ernæringstilstand…) 

 



Bottom line 

• Vi vet ennå ikke hva som fører til endring hos 

alkoholavhengige 

• Endring skjer i stor grad uten 

behandlingsapparatets bistand 

• Behandling nytter, forebygging nytter 

• Behandling bør være faglig strukturert, utført av 

skolert personell, differensiert i varighet og  

omfang («stepped care») 

• Behandling må være lett tilgjengelig og trenger 

ikke nødvendigvis være veldig komplisert… 



 


