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Innhold 

• Omfang av alkoholrelatert sykdom hos sykehuspasienter 

• Somatikkens rolle i å avdekke alkoholbruk 

• Noen erfaringer  

• Snik-kikk i (nesten ferdig) e-læringskurs 

• Har TSB et ansvar?  
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https://www.fhi.no/nettpub/hin/ 

• Alkohol koster samfunnet 
minst 18 milliarder i året. 

• Utgifter koblet til fravær i 
arbeidslivet … store 
mørketall. 

• Helseutgifter, sykdom, 
skade. 

• Alkohol er den tredje 
viktigste årsaken til tapte 
leveår og tidlig død i den 
vestlige verden 

https://www.fhi.no/nettpub/hin/
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Dødsårsak alkohol: 
- Underrapportering 
- Vanskeligere å fastslå eller tilskrive direkte årsak 

selv om alkohol er medvirkende.  
- 25% økning siste fire år 

VG 30.juni 2021 



Data presentert av forsker Camilla 
Christin Bråthen på 
«Forskningsseminar innen somatisk 
helse og rus», september 2021 



Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

   
Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra 
rusmidler og vanedannende legemidler    (IS-2211) 
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Harde fakta -  

TSB:  

32 400 pasienter fikk behandling 

 

Somatikk: 

1 980 000 pasienter fikk behandling 

600 000 har skadelig bruk av alkohol 

 

Psykisk helsevern for voksne: 

151 000 pasienter fikk behandling 

70 000 har skadelig bruk av rusmidler 

 

 
 

 

Hentet fra foredraget «Rikets 
tilstand» av G. Spilhaug. – Rus og 
psykisk helse kongress 2020  



Tidsskriftet. Den norske legeforening. 25.10.2016 «Ekspertsykehuset» OUS, 25.06.2020 
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Tommy Sjåfjell, A-larm, 
brukerrepresentant og vernepleier 



Hva med 
helsepersonells 
bruk av alkohol? 
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Rusmiddelbruk vanligste årsak til tap av autorisasjon 

Saker 
hentet fra 
jusboka.no 
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Helsepersonell og alkoholbruk 

• Leger fulgt fra siste år på medisinstudiet 
til 15 år etter eksamen. N=1052 fra fire 
norske universitet 

• «Hazardous drinking and drinking to 
cope with tension in medical school 
were both significant predictors for 
later hazardous drinking» 

• Hazardous drinking= >5 drinks on one 
occasion at least 2-3 times per month 
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  Hvorfor kartlegge i somatikken? 

Vanlig:  
• Ca.12% av befolkningen har diagnostiserbare rusproblemer – alkohol utgjør majoriteten 

 
Viktig: 

• Rusmidler har mange og alvorlige skadelige virkninger på organsystemer, psykisk tilstand og 
sosiale forhold 

• Rusmidler har mange og potensielt farlige interaksjoner med legemidler, og virker inn på 
forløpet av mange psykiske og somatiske sykdommer 

• Rusmiddelbruk kan ha betydelig innvirkning på pasienters etterlevelse av behandling 

 
Verdt innsatsen: 

• Det er sannsynlig at kortvarige og tidlige intervensjoner har effekt  
• Pasienter som får behandling har nytte av det. 
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 Erfaring St.Olavs hospital  

Tonje Isabell Sandø, TSB Lederkonferansen 2021  

Tonje Isabell Sandø, prosjektleder  – TSB lederkonferansen september 2021 
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 Erfaring HSØ – Sunnaas  Sykehus 

 
Anbefaling: 
• Screening av alle pasienter med AUDIT-C 

eller AUDIT som standard. 
• Oppfølging av pas. med skår over cutoff etter 

anbefalinger fra www.snakkomrus.no 
• Øvrig ruskartlegging (andre rusmidler) etter 

klinisk indikasjon 

http://www.snakkomrus.no/
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Noen erfaringer fra prosjektet «Rus i kroppen» 2016-2017.  

 Erfaring HSØ – OUS – «Rus i kroppen»  
 

• Liaisontjeneste forankret på tvers av rusklinikk og 
medisinsk klinikk 

• Noen nyttige erfaringer, men «strandet». 
• Behov for felles datatilgang i DIPS 
 
 

 



Prosedyre i OUS – Nivå 1 

Ansvarlig for prosedyre: 
Rune Tore Strøm 



Revidert 
prosedyre. 
 
Ny rubrikk : 
Risikofylt 
forbruk 



Andre nyttige oppslag i OUS e-håndbok 
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Dok 11886 
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Nasjonal alkoholstrategi 2021 - 2025 

• «En større åpenhet om 
betydningen alkoholvaner har for 
helsen kan bidra til større aksept 
for å ta opp spørsmålet om 
alkoholvaner. Økt kompetanse 
blant helsepersonell … samt bedre 
rutiner for å oppdage og kartlegge 
risikabel alkoholbruk, vil kunne 
bidra til at langt flere av dem som 
har alkoholproblemer får tilbud 
om behandling». 



10. September 2020 

«Vi har jo sett gjennom forskningen at det er veldig mange av dem som blir lagt inn på somatisk 
akutt, der det er direkte knyttet til alkohol, eller der det er bakenforliggende alkohol og 
rusproblemer. (…)  hvordan vi skal bli enda flinkere, og hvordan skal vi bli bedre til å samarbeide.  
Ikke minst å fange opp personer som har en risikofylt alkohol og rusbruk når de kommer i kontakt 
med helsetjenesten».  

Bent Høie 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
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Prosjektet 
- opprinnelig planlagt  

Systematisk 
alkoholkartlegging i 
somatiske avdelinger  
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    Hva kan TSB gjøre?  

 Identifisere barrierer 
 Bygge på positive erfaringer fra steder med god samhandling 
 Skreddersy samhandling tilpasset lokale forhold 

 systemnivå (konsultasjonsteam, rutiner)  

 kunnskap (kurs)  

 holdninger (nyansattkurs-etikk) og  

 konkrete tiltak (konsultasjonstjeneste, anamnese, epikrise) 

 Ta i mot pasienter som blir henvist 

 Tilby assistanse på andre områder i helsetjenesten der TSB’s pasienter 

befinner seg  
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    Takk for oppmerksomheten! 

Kontakt: 
 

Merete Taksdal 
Prosjektleder 
 
mertak@ous-hf.no 
97666483 
 
www.tsb.no 

«Storm P» 
Ca 1920 
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