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Sammendrag 

Livskvalitet hos pasienter innlagt til avgiftning; en prospektiv kohortstudie 

Bakgrunn. 

Fokuset i rusbehandling har tradisjonelt vært rusmestring.  Det er interessant å også sette et 

fokus på tema som kan påvirke både rusmestring og livsmestring, for eksempel livskvalitet 

(QoL). Til tross for en økning i QoL-forskning blant pasientpopulasjoner med andre 

alvorlige/kroniske lidelser, avspeiler ikke denne økningen samme forskning blant 

rusmiddelavhengige. Internasjonale studier viser at rusmiddelavhengige pasienter har 

betydelig lavere QoL enn både normalpopulasjon og pasienter med andre alvorlige lidelser 

som for eksempel kreft.  

Hensikt. 

1. Undersøke og beskrive opplevd livskvalitet (QoL) hos pasienter innlagt til avgiftning 

ved Sørlandet sykehus, avd. For rus- og avhengighetsbehandling, samt endring i QoL 

6 måneder etter utskrivelse. 

2.  Å undersøke faktorer som er assosiert med endring i QoL. 

Teoretisk forankring. 

Måleinstrumentet QoL5 baseres på en integrativ teori om generisk og global livskvalitet. 

Livkvalitet måles på en 5-punkts skala. 

Metode. 

Studien er en naturalistisk prospektiv kohortstudie blant pasienter innlagt til avgiftning, samt 

6 måneder etter utskrivelse. QoL ble målt ved bruk av QoL5, hvor 0.9 var den høyeste og 0.1 

var den laveste skåre. En gjennomsnittlig skåre på 0.69 er funnet i normalbefolkningen ved 

bruk av samme instrument, og cut-off for lav QoL regnes for skårer under 0.5. Bruk av 

rusmidler og andre uavhengige variabler ble målt ved bruk av EuropASI, Syraap, SCL10, 

M.I.N.I. 5 plus og AAAS. 
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Resultater. 

Ved innkomst hadde utvalget i gjennomsnitt en vesentlig lavere livskvalitet enn en 

normalbefolkning.  Den dårlige livskvaliteten var forbundet med det å leve alene 

(singelstatus), psykisk symptombelastning og selvrapportert alvorlighet rusbelastning.  

113 pasienter (81%) av totalutvalget på 140 ble intervjuet 6 måneder etter utskrivelse. Antall 

år med alvorlig bruk av mest brukte rusmiddel var forbundet med forverring av livskvalitet. 

Selvhjelpsgruppedeltakelse og personlig involvering i disse gruppene (AA/NA) hadde sterk 

sammenheng med forbedring av livskvalitet. Rusfrihet var også forbundet med positiv 

endring i livskvalitet. 

Konklusjon. 

Rusmiddelavhengige pasienter ved avgiftningsenhet hadde svært lav QoL også 

sammenlignet med andre populasjoner med alvorlige lidelser, spesielt enslige pasienter og 

pasienter med psykisk symptombelastning. Forverring av QoL hadde etter 6 måneder 

sammenheng med langvarig bruk av rusmidler. Positiv endring i QoL var forbundet med 

rusfrihet og involvering i selvhjelpsgrupper. Funnene kan implisere et større klinisk fokus på 

faktorer som forbedrer livskvalitet ved behandling av rusmiddelavhengige. Måling av 

livskvalitet kan, i tillegg til et mål om rusfrihet/rusmestring, med fordel integreres i 

behandling og den videre forskning.  
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Abstract 

Quality of Life among patients admitted to a detoxification ward; a 

prospective cohort study. 

Background. 

The focus of addiction treatment has typically been abstinence from drugs. It is desirable to 

also measure constructs that in a broader sense could explain the experiences related to 

substance dependence, like Quality of Life (QoL) aspects.  Though the studies on QoL among 

populations with other severe and/or chronic diseases have increased, this does not reflect 

the QoL research among populations with substance use disorders (SUD). International 

studies show that SUD-patients have a severe lower QoL than both normal populations and 

populations with other severe diseases such as for example cancer. 

 

Aims. 

 

1) To describe perceived QoL among patients admitted to detoxification treatment, 

Sørladet sykehus, Addiction Unit, and to investigate change in QoL 6 months after 

discharge, and 

2) To investigate factors associated with change of QoL.  

 

Theoretical framework. 

The QoL5 questionnaire is based on an integrative theory on generic and global Quality of 

Life. QoL is measured on a 5 points scale. 

Methods. 

The study is a naturalistic, prospective cohort study of patients admitted to detoxification 

treatment, and a follow-up 6 months after admission. Quality of Life was measured using 

QoL5; with 0.9 being the highest and 0.1 the lowest score. Substance use and other 

independent variables were measured using the EuropASI questionnaire and other self-
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rating severity scales (Syraap, SCL10, M.I.N.I. 5 plus og AAAS). A mean QoL score of 0.69 has 

been observed in a general population sample, and cut-off for low QoL has been suggested 

at scores below 0.5. 

Results. 

At admission: The sample consisted of 140 patients (mean age 41); 32% were women. The 

number of years of problematic substance use was; mean 11 years (SD 9). The mean QoL5 

rating in this sample was 0.43 (SD 0.15). Two-thirds of the sample scored <0.5. Preliminary 

analysis (regression) showed that higher perceived problem severity in the psychological, 

family/relationship and drug problem domains were associated with lower QoL scores at 

baseline. 

At 6 months follow-up: The follow-up sample consisted of 113 (81%) of the total sample 

(N=140). Total years of severe use of most used substance was associated with decrease in 

QoL. Participation in self help groups (AA/NA) and personal involvement in these groups was 

associated with increase in QoL. Abstinence from substances was also associated with a 

positive change in QoL. 

Conclusions: 

The perceived QoL in patients admitted to detoxification treatment was severely low 

compared to the scores observed in a general population, and in other clinical samples. 

Patients living alone and patients having psychological problems had especially low QoL. 

Decrease in QoL 6 months after discharge from treatment was associated with increasing 

numbers of years in long-term substance use. Positive change in QoL was associated with 

abstinence from substances and involvement in self-help groups. Findings suggest that a 

significant number of patients experienced severe existential problems and significant 

suffering. The results imply that QoL-aspects deserve more attention in treatment settings, 

in addition to the traditional abstinence-oriented aim. QoL measures can beneficially be 

integrated both into treatment as well as in future studies. 
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1 Rasjonale og forskningsspørsmål 

 

Mye av foreliggende forskning om rusbehandling går ut på å undersøke om pasientene er 

rusfrie eller ei. Vi vet lite om pasientenes livskvalitet, både hos de som slutter med 

rusmiddelbruk og hos de som fortsetter (Laudet and White, 2008). Rusmiddelavhengige 

pasienters livskvalitet (QoL) bør utforskes i større grad. Et spesielt fokus bør vies pasienter 

som mangler formelle oppfølgingsavtaler etter avgiftning. Av disse sendes halvparten rett 

hjem uten noe planlagt tiltak i etterkant (Vederhus, 2011). 

 

Denne studien tar sikte på å undersøke pasienters livskvalitet ved innleggelse til avgiftning, 

samt 6 måneder etter utskrivelse. 

 

Målet med studien er: 

1. Beskrive livskvalitet og endring i livskvalitet hos pasienter under og etter innleggelse til 

avgiftning.    

- Hypotese 0: Livskvaliteten endres ikke etter en avgiftningsbehandling.     

- Hypotese 1: Livskvaliteten forbedres etter en avgiftningsbehandling. 

2. Undersøke hvilke faktorer og kjennetegn som er assosiert med endring i livskvalitet.   

Det finnes i tillegg til hypotese H0 og H1 en mulighet for at behandlingen som gis 

(avgiftningsbehandling) fører til forverring av livskvaliteten, og dette vil undersøkes og 

eventuelt tas hensyn til.  
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2 INTRODUKSJON. 

2.1 Studiens relevans. 

 

En person som tar initiativ til å søke behandling for sitt rusproblem, vurderes og tilbys 

eventuelt behandling spesifikt for dette rusmiddelproblemet. Dette gjelder vanligvis 

personer som har et mønster der rusmiddelbruken er kommet ut av kontroll, og som har 

gitt konsekvenser i personens liv. Behandlingsstedene har da tilbudt hjelp til å få kontroll 

over bruk av rusmidler ved ulike terapeutiske og medisinske metoder, der målet enten er 

totalavhold, eller reduksjon i bruk av rusmidler (Fekjær, 2009). Mindre fokus har i 

behandlingen vært gitt andre områder av livet; for eksempel ”livsmestring” eller 

”livsmening”, altså livet i et bredere perspektiv. Følgelig blir behandlingen ofte i hovedsak 

viet et rusmestringsfokus. 

Rusfrihet, eller rusmestring  er derfor ofte brukt som suksesskriteriet for rusbehandling. 

Behandlingsinstitusjonene er ofte målstyrte, og dersom det er et mål å fokusere på 

rusmestring, så fokuseres også intervensjonene på behandlingsstedet mot dette. Andre 

tema inkluderes i mindre grad. Et supplement til ensidig fokus på rusfrihet kan være å 

undersøke hvordan pasienten mener å mestre sitt eget liv, altså livsmestring. Dette 

omfatter flere faktorer enn bare bruk eller ikke bruk av rusmidler. Dersom en endrer 

definisjonen av suksesskriteriet for vellykket rusbehandling, kan det hende at man også 

justerer behandlingen, altså at man utvider målene for behandling. I så fall kan det gi 

kliniske implikasjoner.  

Nåværende behandlingstilbud av rusavhengige er Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB), 

og omfatter avgiftning/avrusning, døgnbehandling og poliklinisk behandling. Avgiftning er et 

korttidstilbud, og mer enn halvparten av alle avgiftningspasienter skrives ut til hjemmet 

uten klare avtaler om oppfølging (Vederhus, 2011). Innleggelse i døgnbehandling er av 

lengre varighet, som regel også med rusfrihet som mål. Poliklinisk behandling kan for 

eksempel være samtaleterapi der pasienten ikke er innlagt samtidig. Her er også vanligvis 

målet rusfrihet, motivering til rusfrihet, eller reduksjon av rusmiddelbruk.  
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Når  behandlings- og intervensjonsmetoder dernest skal evalueres, har det vært fokusert på 

diagnoser og sykdomsspesifikke utfall, noe som har vært (og er) tradisjon i somatikk, 

psykiatri og rusbehandling (Ventegodt, 1995). Ved undersøkelse av behandlingens grad av 

vellykkethet måles rusmiddelbruk gjerne både med skjema og urinprøvetaking over en gitt 

periode. En annen mye brukt metode for å evaluere behandlingsutfall er basert på  

pasientens egenrapportering av rusmiddelfrie, eller rusmiddelreduserte dager. Også i 

forskning har derfor rusfrihet eller reduksjon av rusmiddelbruk blitt det viktigste utfallsmål 

for behandlingsmetodens nytte. Pasientens liv handler om mer enn bruk eller ikke bruk av 

rusmidler, men det har frem til nokså nylig hatt begrenset fokus i behandlingsforskningen 

(Donovan et al, 2005). 

Flere nyere studier tar etter hvert til orde for forskning som omfatter mer enn sykdomsutfall 

når det gjelder helseforskning generelt. En oversiktsstudie fra 2005 skisserer at man i 

helseforskning i så måte står foran et paradigmeskifte. Flere aspekter av pasienters liv 

belyses i tillegg til sykdom, for eksempel generell helse, fungering, og velbefinnende 

(Donovan et al, 2005, Laudet, 2011).  

Livskvalitet (QoL) som utfallsmål er i følge Donovan et al (2005), et spesifikt tema det bør 

forskes mer på i rusfeltet, og systematiserte studier etterlyses stadig (Laudet, 2011). Et 

forskningsmessig fokus på QoL vil være med på å endre perspektivet fra sykdomspåvirkning, 

til subjektiv opplevelse av sykdommens innvirkning. QoL-begrepet er vanskelig å gjøre 

entydig, da det defineres ulikt i ulike fagfelt, og det er ikke fagmessig konsensus om 

definisjonen (de Mayer, 2010, Hanestad og Wahl, 2004). En medisinsk forståelse av QoL vil 

være annerledes enn en sosiologisk, eller psykologisk. Verdens helseorganisasjon, som tar til 

orde for et større fokus når det gjelder livskvalitetsforskning, definerer begrepet bredt: 

”Personers oppfatning av sin egen posisjon i livet, i lys av aktuelle kultur og verdisystemer 

og i forhold til deres egne mål, forventninger, standarder og det de er opptatt av “(WHO, 

1995). Søren Ventegodt, direktør ved Forskningscenter for Livskvalitet (København), 

definerer det slik: “Med begrebet livskvalitet tænker vi på det gode liv” (Ventegodt, 1996, 

side 37, 2. avsnitt). 

 En dansk livskvalitetsstudie blant 9500 personer viste at det var mulig å leve ”det gode liv” 

tross kronisk sykdom (Ventegodt, 1995). Når QoL-forskning spesielt har hatt relevans i 
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relasjon til alvorlige og kroniske sykdommer som kreft- og hjertelidelser (Donovan et al, 

2005, Wahl og Hanestad, 2004), har det ikke hatt samme relevans når det gjelder forskning 

blant rusmiddelavhengige. Dette kan ha sammenheng med at rusmiddelavhengighet inntil 

nylig ikke ble ansett som en kronisk lidelse. Det er i dag aksept for å se på rusavhengighet 

som en kronisk og kompleks lidelse som berører mange aspekter ved et menneskes liv 

(Laudet, 2011). Å i tillegg til rusmestring undersøke disse pasientenes livskvalitet, og hva 

som eventuelt påvirker den, bør være et mål i helseforskning (Laudet, 2011, Donovan et al, 

2005). Når vi vet at halvparten av pasienter innlagt til avgiftning skrives ut uten noen form 

for oppfølging (Hobbesland, 2006, Vederhus, 2011), er det relevant å undersøke hvordan 

disse pasientene har det. Da vil det i tillegg til rusmestring være viktig å undersøke hvordan 

de generelt er tilfredse med livet, og hva som eventuelt har gjort en endring i bedre eller 

verre retning. En forbedring av QoL er et spesielt viktig mål i behandling av kroniske 

tilstander, for eksempel rusavhengighet (Laudet, 2011). 

 

 

2.2 Tidligere studier. 

Livskvalitet som begrep er relativt nytt, både allment og faglig, og ble først nevnt av Pigou i 

1920 i en bok om økonomi og velferd. En tale av president Lyndon B. Johnson på sekstitallet, 

førte til et større fokus på kvaliteten ved livet, heller enn kvantiteten (spesielt i form av 

materiell velferd). Den første vitenskapelige publikasjonen som koblet medisin og 

livskvalitet, var ”Medicine and Quality of Life”, som ble publisert av Elkington i 1966. Etter 

1980 fikk begrepet større klinisk gjennomslagskraft innen medisin og sosiologi (Wahl og 

Hanestad, 2004). En undersøkelse basert på svarene til 9.500 dansker konkluderte med at 

forebyggbare sykdommer kan håndteres mer effektivt dersom man setter innsatsen inn mot 

forbedring av livskvalitet, heller enn et ensidig fokus på faktorer som tradisjonelt sett 

reflekterer en usunn livsstil. Helse hadde en større korrelasjon til livskvalitet enn til livsstil 

(Ventegodt 1995, Ventegodt & Merrick, 2003).  
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Funnene i en oversiktsartikkel (Donovan et al, 2005), peker for eksempel i stor grad på at 

rusavhengige har lavere livskvalitet enn både kronisk syke ellers og normalbefolkningen. En 

annen oversiktsartikkel understøtter dette, og viser til at  at rusavhengige pasienter har 

signifikant lavere QoL enn pasienter med lungekreft, hjernesvulst og pasienter som venter 

på hjerte-operasjon. (Foster et al, 2000A) En engelsk oversiktsartikkel fra 2003 relaterer den 

lave QoL  i stor grad direkte til rusmiddelmisbruk, men andre sosio-demografiske faktorer 

kan også spille inn. Høy alder, å være kvinne, arbeidsløshet, lav utdannelse, psykisk 

belastning og generelt dårlig somatisk helse er beskrevet som faktorer assosiert med lav 

QoL (Peters et al, 2003). Motsatt beskrives høyere utdannelse og urban livsstil som faktorer 

assosiert med høyere QoL blant rusavhengige pasienter (Donovan et al, 2005). Dette er 

oversiktsartikler som sammenfatter forskning om QoL blant rusmiddelavhengige. Den ene 

studien viser til at det på en konferanse om livskvalitet, så var det kun 5 av totalt 442 

godkjente abstracts som omhandlet pasienter med rusavhengighet (Foster et al, 2000A) .   

Både denne og nyere oversiktsartikler (Donovan et al, 2005, Laudet, 2011) påpeker at QoL-

forskning blant rusmiddelavhengige fremdeles ligger langt etter QoL-forskning blant andre 

kroniske pasientgrupper. 

De fleste QoL-studier tar til orde for utvikling av relevante måleinstrumenter for QoL i 

ruspopulasjoner, og for systematisk måling av QoL over tid (Donovan et al, 2005, Laudet et 

al, 2009, Laudet, 2011). Dette er amerikanske studier, og QoL som utfallsmål finnes lite av i 

norske studier. I en dansk studie fra 1993 (N=2460) viser at lav QoL er spesielt forbundet 

med bruk av rusmidler som hører til den dempende gruppen, som heroin, morfin og 

metadon, samt ved bruk av blanding av alkohol og vanedannende medikamenter 

(benzodiazepiner). Denne gruppen skårer en QoL mellom 10-20% lavere enn gruppen som 

aldri hadde prøvd noen illegale rusmidler. Studien peker på at man ikke direkte kan relatere 

bruken av disse rusmidlene til lav QoL, men at man like gjerne kan anta at lav QoL i 

utgangspunktet førte til bruk av slike rusmidler (Ventegodt and Merrick, 2003). Imidlertid er 

dette eksempel på en tverrsnittstudie, og i både denne studien og andre studier (Donovan 

et al, 2005, Laudet et al, 2009), etterlyses longitudinelle studier om QoL for at man kan si 

noe mer om sammenhenger og retninger på assosiasjonen(e) mellom bruk av rusmidler og 

QoL.  
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Validerte skjema til måling av QoL i rus-populasjoner har i begrenset grad vært brukt, både 

internasjonalt og nasjonalt. Det som har blitt brukt er gjerne mer tilfeldig plassering av både 

fysiske og psykiske symptomer (ubehag, hodepine, dårlig trivsel, psykisk nedstemthet osv.) 

inn i felleskategorien ”livskvalitet”. Noen studier har vært gjort med bruk av validerte 

skjema. En fransk studie fra 2009 undersøkte QoL hos pasienter (N=414) ved oppstart av et 

3 ukers behandlingsopphold, og ved utskrivning. Det ble da brukt et validert helserelatert 

måleskjema (SF-36) (Lahmek et al, 2009). Studien viste at pasientene hadde svært lav QoL 

ved innkomst, og at QoL hadde endret seg positivt ved utskrivning. Studien viste forbedret 

QoL ved utskrivelse. QoL-forskning i rus-populasjoner har sin begrensning i klinisk praksis 

ved at det ikke gjøres systematiske QoL-målinger for eksempel ved innleggelse/utskrivning 

fra behandling, fortrinnsvis med like og validerte skjema.  Ofte blir det derfor foretatt 

tilfeldige og ikke systematiske undersøkelser av pasienters QoL (Laudet and White, 2008). 

En amerikansk studie fra 2009 undersøkte imidlertid rusmiddelavhengige pasienters QoL 

ved baseline-måling og 2 år etter (N=289), blant annet ved bruk av det validerte SF-36 

instrumentet. Dette var pasienter som var avholdende fra rusmidler på 

inklusjonstidspunktet. Studien viste sammenheng mellom opplevd QoL ved baseline, og 

tilbakefall til rusmidler i løpet av 2-årsperioden (Laudet et al, 2009). En større europeisk 

studie (N=1216) målte QoL blant alkoholavhengige pasienter i poliklinisk behandling, og som 

ble medisinert med abstinensdempende medikament (Acamprosat) i 5 ulike europeiske 

land. Målingen ble foretatt ved bruk av SH-36, ved baseline, etter 3 måneder og etter 6 

måneder. Resultatene viste at QoL har stor påvirkning på alkoholavhengige, og at 

behandling sammen med avholdenhet fra alkohol er sterkt assosiert med forbedret QoL 

(Morgan et al, 2004).  Tidligere studier konkluderer altså med at liten grad av rusmestring 

kan relateres til lav QoL, og avholdenhet fra rusmidler har sterk sammenheng med 

forbedring av QoL (Donovan et al, 2005, Laudet, 2011).  I tillegg er det noen studier som 

peker på flere faktorer som i tillegg vil ha sammenheng med forbedret QoL, nemlig 

opplevelse av gode sosiale relasjoner, opplevelse av livsmestring og livsmening, og 

åndelighet (Laudet and White, 2008, deMayeer, 2010, Laudet, 2011). De aller fleste studier 

oppsummerer imidlertid med en oppfordring til systematiske undersøkelser av pasienters 

QoL, både ved innleggelse, etter behandling og for eksempel etter lengre tid (Donovan et al, 

2005, Laudet et al, 2009, Laudet, 2011). Dette vil i så fall kunne gi kliniske implikasjoner, da 

eventuelle funn kan være med å gi en mer målrettet behandling som innbefatter et rusfritt 
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liv i et bredere perspektiv, for eksempel at man retter innsatsen mot tema som berører 

pasientens totale QoL.  

Denne studien tar sikte på å undersøke pasienters livskvalitet både ved innkomst til 

avgiftning og 6 måneder etter utskrivning, ved hjelp av validerte måleinstrumenter, blant 

annet for QoL. Målet med studien er derfor følgende: 

1. Beskrive livskvalitet og endring i livskvalitet hos pasienter under og etter innleggelse til 

avgiftning.    

2. Hvilke faktorer og kjennetegn er assosiert med endring i livskvalitet?   

 

2.3 Teoretisk utgangspunkt. 

 

QoL som mål for behandling har de siste 20 år vært beskrevet i forskjellige helsepolitiske 

dokumenter. QoL beskrives sammen med mestringsmuligheter og trivsel i NOU 1991:1 som 

et viktig mål når det gjelder gode levekår for alle (Wahl og Hanestad, 2004). Når det gjelder 

vurdering av helsehjelp, viser Forskrift om prioritering av helsetjenester av 1. desember 

2000 til pasienters rett til nødvendig helsehjelp dersom pasientens livskvalitet reduseres 

betydelig uten slik hjelp, og dersom pasienten kan forvente nytte av behandlingen (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 2000, 2009). QoL sidestilles altså med behandlingsnytte. I 

helsepolitiske retningslinjer er dermed QoL introdusert som et mål både på overordnet nivå, 

og på behandlingsnivå.  Dersom slike retningslinjer skal oppfylles, vil evidensbasert praksis 

være nødvendig. Da må både best tilgjengelig kunnskap og best tilgjengelige kliniske 

erfaringer anvendes (Wahl og Hanestad, 2004). 

Teoretisk kan det skilles mellom måling av 1) sykdomsspesifikk QoL, 2) Helserelatert QoL 

(HQoL) og 3) Global QoL (GQoL). Spilker (1996) differensierer disse i 3 ulike nivå: 
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Figur 1. Spilkers kombinasjonsmodell for globale, generiske og 

sykdomsrelaterte aspekter ved QoL (Spilker, 1996). 

 

Det øverste nivået (Nivå 1) beskriver personens overordnede, globale tilfredshet med livet, 

det andre nivået (Nivå 2) inkluderer forskjellige helserelaterte områder i et bredere, 

generisk perspektiv, som fysiske psykologiske, økonomiske, sosiale og åndelige områder, og 

det nederste nivået (nivå 3) beskriver de helt konkrete, sykdomsspesifikke områder. De ulike 

nivå kan påvirke hverandre, og det samme kan de ulike områder innen samme nivå (Rohde, 

2010). I denne modellen vil for eksempel kunne plassere en aktiv rusmisbruker på alle 3 

nivå, og flere domener innen samme nivå vil kunne påvirke hverandre i forhold til QoL. For 

eksempel vil aktiv rusmiddelbruk kunne føre til for eksempel leverskader, noe som vil 

redusere QoL innen samme nivå (sykdomsspesifikk). Videre er aktiv rusmisbruk forbundet 

med psykiske plager, som angst og depressive symptomer, og fører gjerne til sosial isolering 

og ensomhet (HQoL nivå 2). Dette kan igjen påvirke en overordnet tilfredshet med livet 

(nivå 1). I tillegg er det selvsagt mange flere helsemessige og sosiale konsekvenser av 

langvarig og aktiv rusmisbruk som kan påvirke hverandre gjensidig og på tvers av QoL-

nivåer. 

I den grad QoL har vært målt i helseforskning, har det imidlertid ofte vært ut fra en snever 

forståelse av begrepet, nemlig den sykdomsspesifikke QoL. For eksempel belyses QoL i 

forhold til bivirkninger av, eller ubehag etter en behandling.  Videre har mindre 
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håndgripelige bivirkninger, som ubehag, depressive symptomer, konsentrasjons- og 

søvnforstyrrelser, ofte blitt plassert i kategorien QoL. Dette har blitt gjort uten at det har 

vært noen samlet definisjon på eller forståelse av QoL, eller uten at det har vært brukt 

validerte måleinstrumenter til formålet (Ventegodt, 1995). Det kan dermed bli en teorisvak 

plassering av QoL. Videre kan QoL-forskningen gjennom en mer eller mindre tilfeldig 

utforming for ulike studier gjøre det bekvemt å innrette QoL-begrepet etter ens egen 

forskning og formål. QoL-studier har ofte et kvalitativt design, som tar sikte på å finne 

innsikter og sammenhenger mellom god og dårlig QoL hos en liten gruppe mennesker. Det 

er argumentert mot en kvantitativ tilnærming til et så subjektivt mål som QoL (Ventegodt, 

1995, Hanestad og Wahl, 2004). QoL er altså ikke en direkte målbar eller observerbar 

størrelse, som for eksempel måling av  rusmiddelforekomster i blod eller urin. Den danske 

livskvalitetsstudien fra 1995 oppsummerer likevel relevant bakgrunn for bruk av kvantitative 

metoder til undersøkelse av QoL. Svar på spørsmål om QoL vil også i en kvantitativ studie 

være gitt ut fra pasientens subjektive, altså egenrapporterte oppfatning av QoL på et gitt 

tidspunkt.  

Til kvantitative QoL-målinger har etter hvert flere studier, også innen rusfeltet, konsentrert 

seg om QoL-mål som i større grad omhandler personens totale livssituasjon (Donovan et al, 

2005, Laudet and White, 2008, Laudet, 2011) . Tradisjonelt har studier blant 

rusmiddelavhengige konsentrert seg om hvorvidt pasienten har vært rusfri eller ei, og 

hvorvidt han eller hun har noen rusrelaterte fysiske eller psykiske plager, altså en 

sykdomsspesifikk tilnærming til QoL (Laudet and White, 2008, Laudet, 2011, Donovan et al, 

2005).  Man beveger seg dermed videre fra nivå 3 (sykdomsspesifikk QoL) til å innbefatte 

generiske mål (nivå 2) og globale mål (nivå 1).  Det er utviklet validerte skjema for slike 

målinger.  I flere studier er det brukt helserelaterte instrumenter til måling av QoL. Dette er 

skjema som omhandler helse og fungering (nivå 3), men som også innbefatter generiske og 

globale QoL-spørsmål, som sosiale (nivå 2) og eksistensielle forhold (nivå 3) (Laudet, 2011). 

Generiske og globale livskvalitetsmål er i prinsippet allment anvendbare, uansett alder, 

kjønn sykdomsstatus m.m. (Ventegodt et al, 1996, Vederhus, 2010). En vil dermed, med god 

teoretisk forankring, kunne måle pasientens oppfattelse av egen livssituasjon. Samtidig kan 

en få et bredere bilde av pasientens preferanser for et godt liv ut over det som omhandler 

rus eller ikke rus. Det helsespesifikke måleinstrumentet SF-36, eller kortversjonen SF12 er 
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benyttet i flere studier (Donovan et al, 2005, Laudet and White, 2008, Lahmek et al, 2009).  

Jeg har valgt et annet validert instrument for måling av QoL, med færre spørsmål enn i for 

eksempel SF-36, og uten spesifikke spørsmål som omhandler funksjonshemminger og 

liknende. Teoretisk forankring for måleinstrumentet QoL5 som er brukt i denne studien (se 

beskrivelse av instrumentet i metodekapitlet) er basert på en integrativ teori om QoL 

(Ventegodt, 1995, Lindholt et al, 2002). Denne teorien omfatter følgende domener: 

1) Subjektiv QoL, hvor pasienten selv vurderer egen tilfredshet med livet. 

2) Eksistensiell QoL, hvor pasienten vurderer hvor godt livet er på et dypere nivå. 

3) Objektiv QoL, hvor pasienten vurderer hvor god tilværelsen er sett utenfra, med 

andres øyne, for eksempel sosial status. 

Disse domenene kan illustreres på følgende måte som i figuren nedenfor: 
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Figur 2. Den integrative teori for QoL (Ventegodt, 1995): 

 

 

Den integrative teori for QoL fremstiller mennesket forenklet som som et ”eple”, der skallet 

består av subjektiv og objektiv QoL på overflaten av menneskets eksistens, med en mer 

skjult ”kjerne” som består av menneskets eksistensielle sentrum. Kombinerer en dette bilde 

med bildet av et menneske som en ”løk” med en rekke lag mellom overflaten og kjerne, får 

en frem det systematiske utgangspunkt som legges til grunn for analyse av QoL. Det vil si at 

det finnes flere lag av lykke, tilfredshet, livsutfoldelse og mening, og disse finnes mellom 

livets overflate (subjektiv og objektiv QoL) og livets dyp (eksistensiell QoL) (Ventegodt, 

1995).  
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Dette globale og generiske perspektivet danner det teoretiske grunnlaget for 

måleinstrumentet QoL5. Imidlertid ekskluderer det mer konkrete helsespesifikke temaer 

som opplevde fungering i forhold til spesifikk sykdom, som helserelatert QoL (HQoL) 

inkluderer. Likevel er det ofte HQoL-instrumenter som brukes i undersøkelser blant 

rusmiddelavhengige pasienter, da det ikke er utviklet spesifikke instrumenter til måling av 

QoL i disse populasjonene. HQoL-instrumentene involverer mange helsemessige- og 

somatiske faktorer, som for eksempel bevegelighet og funksjonshemminger. Dette kan være 

med på introdusere støy hos pasienten, da det bringer inn mange elementer å forholde seg 

til. Det tas til orde for bruk av kortere verktøy, både i helseforskning (Rohde, 2010) og i 

forskning blant rusmiddelavhengige/misbrukende populasjoner (Laudet, 2011). I studier 

som omhandler populasjoner med rusmiddelavhengige/misbrukende pasienter, anbefales 

det et globalt/generisk perspektiv på QoL (Laudet and White, 2008, Laudet, 2011). For 

eksempel kan forskning som undersøker utfallsmål for rusbehandling på alle nivå, gjerne 

innbefatte det ene globale/generiske spørsmålet ”Hvordan er du totalt sett fornøyd med din 

livskvalitet?” (Laudet, 2011, Ventegodt, 1995). 

Generisk QoL-forskning tar altså skrittet videre fra helserelatert QoL-forskning til å 

innbefatte personers subjektive og totale oppfatning av ”det gode liv” ut fra flere 

dimensjoner enn de helserelaterte. 

 

2.4 Begrepsavklaringer.  

2.4.1 Forkortelser. 

AA/    Anonyme Alkoholikere 

AAAS    Alcoholics Anonymous Affiliation Scale 

ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet 

Sykehus HF 

EuropASI European Addiction Severity Index 
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KI Konfidensintervall 

M.I.N.I. Plus Mini International Neuropsychiatric Interview, norsk versjon 

5.0.0 

NA Anonyme Narkomane 

QoL Quality of Life = livskvalitet 

QoL5 Quality of Life 5 spørreskjema 

SCL10 Symptom Check List 10 

SSHF Sørlandet Sykehus HelseForetak 

SYRAAP Survey of Readiness for AA Participation 

TSB Tverrfaglig Spesialisert Behandling 

 

2.4.2 Begrepsdefininisjoner. 

Bias Systematiske feil som kan ødelegge grunnlag for 

sammenligning mellom dette utvalget og et normalutvalg 

(Dalland, 2000). 

Generaliserbarhet Resultatenes overføringsverdi (Dalland, 2000). 

Intern validitet Gyldighet av funnene innad i den studien som er foretatt, og 

som må ha relevans og gyldighet for det problemet som 

undersøkes (Dalland, 2000). 

Konfundering Bakenforliggende faktorer, som er assosiert med både 

eksponering og utfall, men som ikke kan sees i observerte 

sammenhenger (Dalland, 2000). 

Reliabilitet Pålitelighet og konsistens i måleinstrumentet. 
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Rusmiddelavhengighet  Atferdsmessig syndrom som innbefatter kontrolltap, 

progresjon og nevroadaptasjon (til rusmidler), men også 

tvangsmessig atferd hvor den avhengige person fortsetter å 

bruke rusmidler tross kjennskap til fysiologiske, psykiske og 

sosiale konsekvenser (Sellman, 2010) 

Poly-drug Bruken av mer enn ett rusmiddel inntatt på samme tid eller 

sekvensielt. (EMCDDA, 2002) 

Recovery Oversatt “tilfriskning” (Anonyme Narkomane, 2005). Begrep 

som ofte brukes i sammenheng med rusmiddelavhengighet; 

beskrevet som en prosess som i tillegg til å være avholdende 

fra rusmidler, omfatter det å tilegne seg et akseptabelt 

funksjonsnivå (fysisk, psykisk, mentalt og åndelig) (Laudet, 

2008). 

Recovery Capital Kvantiteten og kvaliteten på indre og ytre ressurser som man 

kan bruke til å tilegne seg og opprettholde tilfriskning 

(“recovery”) fra rusmiddelavhengighet (Laudet and White, 

2008). 

Generisk QoL Pasientens egen vurdering av sitt liv,  både i en kulturell 

kontekst og i sammenheng med verdisystemer, samt i relasjon 

til pasientens mål, forventninger, standarder og concerns 

(WHOQOL Group, 1995). 

Global QoL Menneskets overordnede tilfredshet med livet (Rohde, 2010). 

Helserelatert QoL Pasientens egen vurdering av sin generelle helse; fysisk, psykisk 

og sosial velbefinnende, herunder også relatert til 

funksjonshemminger (WHO, 1998). 

Selvhjelpsgrupper Ikke-profesjonelle, fellesskapsorienterte grupper med formål å 

hjelpe mennesker med samme problemer ved hjelp av 

erfaringskunnskap og gjensidig støtte (Humphreys et al, 2004) 
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2.5 Rusmiddelavhengighet.  

Avhengighet har vært kjent i lang tid. Platon beskrev en tilbøyelighet til alkohol slik: 

”vinelskere finner alltid en eller annen grunn til å prise en hvilken som helst vin”. 

Bibelen har også beskrevet alkoholavhengighet til vin, ved at ”vinen gløder og funkler, og til 

sist biter som en giftig orm” (Ordspråkene 23, 29-35, www.wikipedia.com ) 

Fenomenet avhengighet ble først dokumentert av den greske munken Agapios I 1647, da 

han fant at alkoholmisbruk kunne forgifte nervesystemet og kroppen, og at det kunne føre 

til krampeanfall, lammelser og indre blødninger. Den tyske legen Christoph W. Hufeland 

introduserte i 1819 begrepet ”dipsomani” om avhengighetstilsander til alkohol. Begrepet 

alkoholisme (alkoholavhengighet) ble først introdusert av den svenske legen Magnus Huus I 

1849, og flere ulike forklaringsmodeller for avhengighet har oppstått i løpet av det 20. 

århundre (www.wikipedia.com ). Jeg gjør rede for de mest aktuelle nedenfor. 

Internasjonale studier har i dag tradisjon for bruk av begrepet ”substanse use disorders”, 

forkortet til SUD, for pasienter med avhengighets- eller misbrukslidelse (Humphreys et al, 

2004, Laudet, 2011, Donovan et al, 2005)) Oversatt blir det ”rusmiddelbrukslidelser”. I 

norske studier brukes begrepene ”rusmiddelmisbruk(ere)” og ”rusmiddelavhengig(e) (Lind J, 

med flere, 2010).  

Helsedepartementet definerer ”skadelig misbruk” og ”avhengighet” knyttet til rusmidler i 

samsvar med verdens helseorganisasjon og diagnosesystemet ICD10. For skadelig misbruk 

angis bruksmåter som gir både somatiske (hepatitt, for eksempel etter injeksjon og 

leverskade for eksempel etter alkoholbruk) og psykiske helseskader (for eksempel 

depresjoner eller angsttilstander).  Negative sosiale konsekvenser, bakrus, abstinens eller 

familiære problemer gir ikke i seg selv grunnlag for å stille denne diagnosen. 

Når det derimot gjelder avhengighet, så kjennetegnes den av flere fysiologiske, 

atferdsmessige og kognitive faktorer. 7 kriterier er beskrevet: Tvangsbruk, manglende 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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kontroll med inntak, abstinenstilstander, toleranseutvikling, økt tidsprioritering for 

rusmiddelbruk og mindre tidsprioritering for andre aktiviteter, samt opprettholdt 

rusmiddelbruk tross åpenbare fysiske/psykiske problemer. Av disse må 3 ha vært tilstede i 

løpet av siste 12 måneder for å stille diagnosen avhengighet. Et karakteristisk trekk ved 

avhengighetslidelsen er den tvangspregede bruken, noe som kan forekomme i forhold til 

både en og flere substanser (polydrug). Diagnostiseringen stilles på bakgrunn av både aktivt 

inntak av substansene, og en sterk trang til inntak. Trangen vises sterkest ved forsøk på 

avholdenhet, eller ufrivillig avholdenhet fra substansene. Dermed kan ikke ren fysisk 

toleranseutvikling i seg selv være kriterium for å stille en avhengighetsdiagnose. 

 (www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2010/NOU-2010-3/8/2html?id=602320) 

Jeg har valgt å ta med begge definisjoner. I studien inkluderes også pasienter med ”skadelig 

misbruk”-diagnose. Riktignok gjelder det bare et fåtall (6) av pasientene i totalutvalget 

(N=140), men de er likevel inkludert. Det er i praksis vanskelig å differensiere helt mellom 

”avhengighet” og ”skadelig misbruk”, da det er flytende begrep, og det kan være glidende 

overganger. Tendensen kan videre være at diagnostiseringen peker i retning av flere 

avhengighetsdiagnostiserte enn misbruksdiagnostiserte: Diagnosen ”skadelig misbruk” 

henspeiler på at pasienten har ansvar for sin egen situasjon, og ”avhengighet” kan henspeile 

på en sykdom som pasienten har pådratt seg. Dette kan for eksempel forklares ut fra at 

behandlingsansvar for rusmiddelavhengige- og misbrukere fra 2004 ble underlagt 

spesialisthelsetjenesten (TSB), og fikk pasientstatus. I en SIRUS-rapport om misbruk og 

avhengighet fra 2010 stilles spørsmål om dette blir en sykdomsfokusering som også kan føre 

til fritak for ansvar til endring uten at dette alene fører til en ansvarsfraskrivelse hos 

pasienten. Samtidig tas det der til orde for en mer systematisk bruk av både begrepet 

rusmiddelavhengighet fremfor for eksempel rusavhengighet eller rusmisbruk, og andre 

begrep man tradisjonelt har knyttet ”rus” til, for eksempel ”rusbrukere”, ”rusfamilier og 

rustrang (Statens institutt for rusmiddelforskning, 2010). 

I det forestående velger jeg derfor å konsentrere meg om begrepet 

”rusmiddelavhengighet”. I løpet av siste 20-30 år har det vært flere måter å beskrive 

rusmiddelavhengighet på. En klassisk sykdomsmodell (a) beskriver en indre, uimotståelig 

trang til rus, og var spesielt fremtredende på 50- og 60-tallet. En valgmodell (b) beskriver 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2010/NOU-2010-3/8/2html?id=602320
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rusmiddelavhengighet som personen som mindre motivert av fjerne belønninger enn av 

nære, og velger dermed rusmiddelet som den etter hvert minste, men nærmeste belønning. 

Viljesvakhet (c) beskriver avhengighet som en atferd der man med overlegg gir etter for 

fristelser, eller apetitten, selv om en vet det er skadelig. Storkonsumentmodellen (d) 

beskriver en rasjonell avhengighet og en teori om en sterk apetitt uten ønske om å kvitte 

seg med denne. Man velger den nytte som er størst i øyeblikket. Modellen om 

selvregulering (e ) beskriver at personen foretrekker den største belønningen på lang sikt, 

for eksempel avholdenhet, men gir etter for en mindre belønning på kort sikt (rusmiddelet). 

Den nevrobiologiske modellen (f) beskriver avhengighet som en sykdomsliknende 

nevrobiologisk tilstand. (SIRUS, 2010). Rusmiddelavhengighet ledsages av målbare endringer 

av signalsubstanser og deres samspill i hjernen. Det skjer langvarige endringer i motivasjons- 

og belønningssystemet. Dette gjør at pasientene er ”biologisk forandret”, det vil si at de har 

en sykdom/lidelse, og ikke bare en ”svak vilje”.   

Det finnes også andre hypoteser for utvikling av rusmiddelavhengighet, for eksempel 

selvmedisineringshypotesen og flere sosiale og psykologiske forklaringsmodeller, der miljø 

og personlighetsfaktorer legges til grunn (Mueser et al, 2006). Man antar i dag at ca 50% av 

en avhengighetslidelse skyldes genetikk (Bramness, 2011). Selv om nevrobiologiske studier 

viser gode forklaringsmodeller som understøtter forståelse av avhengighet som 

sykdomsliknende tilstand, så er det en kompleks interaksjon mellom arv, miljø og 

personlighetstrekk hos den enkelte.  (Bramness, 2011). Nevrobiologisk forskning beskriver 

avhengighet på følgende måte: 

1. Fortsatt inntak av rusmidler med samtidig ønske om å avstå. 

2. Frihetstap, med svekket autonomi og selvkontroll. 

3. Gjentatt og/eller langvarig bruk av rusmidler setter nevrale spor som er vanskelig å 

viske ut.  

Når hjernen utvikles opprettes det forbindelseslinjer mellom stimuli og atferdsformer. Disse 

etableres via nevrale spor, og impregneres med belønningsverdier. Bruk av rusmidler 

kortslutter disse verdiene, da de gir en enormt stor dopaminutskillelse og dopaminets 

normale læringsfunksjon settes ut av drift.  Det etableres strukturelle endringer etter 

gjentatt og langvarig bruk av rusmidler. Slike forstyrrede mekanismer i hjernen kan bare 
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repareres/normaliseres under optimale betingelser med hjelp og støtte. Faren for tilbakefall 

er stor (SIRUS, 2010).  

Det kan se ut som at nevrobiologisk forståelse av avhengighet gir lite håp om rusfrihet. Det 

advares mot at en slik forståelse anvendes prognostisk entydig. For eksempel viste det seg 

at av 20% vietnamveteraner som var avhengige av opiater, var bare 5% avhengig ett år etter 

hjemkomst (SIRUS, 2010). Det understreker kompleksisteten i fenomenet avhengighet der 

omgivelser også påvirker en opprettholdelse av aktiv avhengighet.  Det kan altså se ut som 

at uansett forklaringsmodell, så gir bruk av rusmiddelet den største gevinsten på kort sikt, 

og etablerer en vane av øyeblikkelig tilfredsstillelse, altså ”det gode liv” på svært kort sikt. 

Når det gjelder rehabilitering fra aktiv avhengighet, blir det derfor viktig å opprettholde en 

varig eller langvarig motivasjon kombinert med aktiviteter som for pasienten oppleves 

meningsfylte og som kan erstatte rusopplevelsen. Pasienten lærer å utsette behov for 

øyeblikkelig tilfredsstillelse, det vil her si bruk av rusmidler, og oppøver ferdigheter i å 

dempe stress  (Laudet, 2011). 

 

Utbredelse av rusmiddelavhengighet er stor. Dette har mange alvorlige konsekvenser. 

Alkoholbruk er rangert som nr 3 i risiko for ”tap av friske leveår” på verdensbasis, nest etter 

underernæring og ubeskyttet sex (WHO, 2009). I høyinntektsland som Norge regnes 

alkoholbruk som nr. 2 tilsvarende, nest etter røyking (SIRUS, 2010). Rusmiddelavhengighet 

medvirker også til vesentlig grad av redusert livskvalitet.  

 

Uavhengig av modell for forståelse av avhengighet, har tilstanden negative helsemessige og 

sosiale konsekvenser, og det er stor risiko for tilbakefall. Alkoholavhengige har hyppig 

forekomst av sykdommer som rammer fordøyelsessystem og sentralnervesystem. 

Leversykdommer, pankreatitt, polynevritt og hjerneatrofi er vanlige hos denne gruppen. For 

stoffavhengige er stoffene kanskje i seg selv ikke så sykdomsfremkallende som alkohol, men 

sprøytebruk og levemåte gir økt risiko for leversykdommer (for eksempel HIV og hepatitt), 

samt flere betennelsestilstander, svært dårlig tannhelse, jernmangel og magesår. Gruppen 

er utsatt for overdoserisiko og ulykker (Fekjær, 2009).  Halvparten av pasientene i 
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rusbehandling i Norge har vokst opp med en eller begge rusmisbrukende foreldre. Oppvekst 

i hjem med rusmiddelavhengighet minsker omsorgsevne hos foreldre, minsker samhold i 

familien, øker konfliktnivået, gir økt grad av ustabile boligforhold, dårlig familieøkonomi og 

mindre struktur i hverdagen (SIRUS, 2010). Slike faktorer kan skape angst og utrygghet samt 

dårlig tilknytning og sosial tilbaketrekning, noe som vil berøre den totale QoL.  

Det er høy forekomst av samsykelighet mellom ruslidelser og psykiske lidelser, med en 

overhyppighet av psykiske lidelser blant rusmiddelavhengige. En finner tilsvarende 

overhyppighet av ruslidelse hos pasienter med psykisk lidelse (Fekjær, 2009). For eksempel 

har  halvparten av pasienter med alvorlig psykisk lidelse livstidsforekomst av ruslidelse 

(Mueser, 2006). Det differensieres mellom alvorlige psykiske lidelser (karakterisert av 

realitetsbrist, psykosetilstander og vedvarende alvorlig depresjon) kombinert med 

ruslidelser, og andre psykiske lidelser som angst, depresjon og for eksempel 

posttraumatiske stressyndrom og rus. Noen av lidelsene er primære, det vil si til stede før 

ruslidelsen utviklet seg, mens i andre tilfelle er ruslidelsen primær. Det er en overvekt av 

depresjonslidelser, angstlidelser, antisosiale personlighetsforstyrrelser, borderline 

personlighetsforstyrrelser, selvmordstanker og selvmordsforsøk blant stoffavhengige 

(Fekjær, 2009). 

For den rusmiddelavhengige er det økt risiko for uvennskap/konflikter både i familien og i 

samfunnet, vold/traumer, fengsel, selvskading, ukritisk sex, seksuell utnyttelse (av seg selv 

og/eller av andre), økonomiske problemer, utestengelse fra arbeidslivet og utestengelse fra 

sosiale arenaer (SIRUS, 2010). Dette er sosiale problemer men som beskrives som langt mer 

utbredt enn helseproblemer, og det er viktig å sette et forskningsfokus på sammenhengene 

mellom rusmiddelbruk og sosiale problemer som fører til konsekvenser som svekket QoL.  

Det er i dag enighet om å se på rusmiddelavhengighet som en kompleks og kronisk tilstand, 

der både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller inn. Rusmiddelavhengighet er 

derfor betegnet som en biopsykososial lidelse (Bramness, 2011). Lidelsen er forbundet med 

stor risiko for tilbakefall, og behandling bør ha langsiktige mål ut over det å bli rusfri, eller å 

redusere bruken av rusmidler. Fravær av sykdom er nødvendigvis ikke det samme som god 

livskvalitet. For rusmiddelavhengige kan det bety at det er flere dimensjoner som har 

betydning for å forbli rusfri og å ha en god QoL. Dersom behandlingen tar utgangspunkt i en 
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flerfaglig forståelse av generisk og global QoL, kan man søke å fokusere behandlingen om 

pasientens overordnede velbefinnende og tilfredshet med livet, fremfor et negativt 

sykdomsfokus. (Laudet, et al, 2009).   

 

Livet underveis i en slik prosess er altså mer enn rusfrihet, og her er det viktig å sette et 

klinisk fokus på pasientens QoL – hva som hemmer den, og hva som fremmer den. Begrepet 

”recovery” knyttes i stadig større grad til det å forbli rusfri. Det beskriver en prosess med 

både rusfrihet og forbedret helse, vedbefinnende og livskvalitet (Center for Substance 

Abuse Treatment (SAMSHA), 2006). Det vil altså si at kompleksiteten i lidelsen avspeiler at 

det er mange områder i pasientens liv som må belyses. Innsats bør rettes mot en total 

forbedring i QoL. Tidligere direktør ved SAMSHA, Charles Curie, beskriver “recovery” slik: 

”Recovery is when patients are not just free of symptoms – they have a life” (Curie, 2005). 

 

2.6 Avgiftnings-behandling.  

Historisk har rusmiddelavhengige i Norge hatt en lang og broket vei. Løsgjengerloven av 

1900 ga hjemmel for arrestasjon av offentlig berusede personer, med påfølgende 

tvangsplassering i arbeidsleir på ubestemt tid. Siden oppsto kursteder, gjerne religiøse,  for 

både narkomane og alkoholikere, og tvangsparagrafen i løsgjengerloven ble først opphevet i 

1970.  Fylkeskommunene overtok ansvar for behandling av rusmiddelavhengige i 1985, og 

det skjedde en økt profesjonalisering av rusomsorgen.  Samtidig drev mange private 

institusjoner behandling av rusmiddelavhengige med ulike metoder. Ett av kriteriene for 

prioritering til avrusning var ofte hvorvidt pasienten var tilstrekkelig motivert til behandling. 

Sosialtjenesteloven av 1991 medførte at rusbehandling ble lagt under sosialtjenesten, både 

døgnbehandling og ruspoliklinikker. Med rusreformen i 2004 ble behandling av 

rusmiddelavhengige organisert som Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) i 

spesialisthelsetjenesten. Institusjoner med offentlig godkjenning og ruspoliklinikker ble 

innlemmet i helseforetakene, sykehusene og driften regulert av Lov om Spesialisert 
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Helsetjeneste. Pasientene ble fra da av omfattet av pasientrettighetsloven og fikk 

pasientrettigheter på lik linje med andre sykehuspasienter (Fekjær, 2009). 

Avgiftning, tidligere kalt avrusning, er i dag et offentlig tilbud til rusmiddelavhengige 

pasienter. Tilbudet er innleggelse i sengepost, og organisert som en del av tverrfaglig 

spesialisert behandling. Formålet med avgiftningsbehandling er at pasienten skal bli avgiftet 

fra rusmidler og abstinensfri før utskrivning (Helsedirektoratet, 2008). Innhold i 

behandlingen er avrusning, avklaring og motivering til videre behandling. Avgiftning på 

landsbasis omfatter 3 pasientgrupper: 1) Pasienter som skal avruses før innleggelse i videre 

behandlingsinstitusjon, 2) pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og 3) 

pasienter som skrives direkte ut etter avgiftning (Vederhus, 2011). Videre behandling er 

altså ingen forutsetning for avgiftningsbehandlingen, da avgiftningen kan være et formål i 

seg selv, selv om dette kanskje ikke fører til noe annet enn et kortere opphold i 

rusmiddelbruken. Pasienten følges under innleggelsen opp medisinsk, eventuelt med 

medisinering for abstinens/kramper/delirium tremens og andre medikamentelle tiltak, 

avhengig av rusmiddel/rusmidler vedkommende avgiftes fra (Kristensen med flere, 2004). 

Det er ulike medisinske regimer som benyttes i Norge, men utgangspunktet er at 

vanedannende medikamenter, som for eksempel benzodiazepiner, i så liten grad som mulig 

skal benyttes på grunn av avhengighetspotensialet. Siden avgiftning er en del av TSB, skal 

behandlingsinnholdet også her i tillegg til medisinsk tilnærming innbefatte psykologiske og 

sosialfaglige perspektiv. Pasienten tilbys da miljøterapi samtaler og undervisning i løpet av 

en innleggelse. Ulike avgiftningsmetoder er i bruk, men dokumentasjon om best egnet 

metode er mangelfull. Innleggelsesperiode for den enkelte pasient er kort, og motivering til 

videre behandling dermed begrenset. I tillegg til at halvparten av innlagte pasienter skrives 

ut uten videre avtaler om oppfølging, avbryter nesten halvparten av innlagte pasienter 

avgiftningsbehandlingen før den er fullført (Hobbesland, 2006, Kristensen med flere, 2004). 

Avgiftning i seg selv er altså ingen ”virkelig” behandling, til tross for at den der og da kan 

være både livreddende og gi pasienten et ”pusterom” i et komplekst og eskalerende 

rusmiddelbruk.  En avgiftning uten oppfølging til videre behandling kan etterlate pasienten i 

en svært sårbar tilstand: Det er kjent at avholdenhet i få uker fra for eksempel heroin, fører 

til lavere toleransegrense for inntak. Dette betyr i praksis at det er en ekstra stor 

overdosefare etter utskrivelse fra avgiftning, da pasienten kan tro at han/hun tåler samme 
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mengde stoff som før innleggelse. Setter en dette i sammenheng med det faktum at 

pasienten ellers er sårbar for tilbakefall grunnet manglende oppfølging og behandling for å 

tilegne seg rusmestring, vil en avgiftning uten behandling/oppfølging kunne gjøre en 

allerede utsatt gruppe enda mer sårbar. Det er derfor viktig å sette inn innsatsen mot tiltak 

som kan begrense en fare for tilbakefall etter avgiftning (Ravndal og Amundsen, 2009). 

Selvhjelpsgruppedeltakelse kan være et slikt tiltak, da det ikke er noen ventetid for 

deltakelse i en slik gruppe, og pasienten kan bli integrert i et slikt rusfritt nettverk mens 

han/hun er innlagt til avgiftning. 

Avgiftningsenhetene ved Sørlandet sykehus, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 

(ARA) er organisert i sengeposter med 12 plasser i henholdsvis Arendal og Kristiansand. 

Pasienten henvises fra fastlege eller sosialtjeneste, og tilbys eventuelt avgiftningsbehandling 

etter at henvisningen er vurdert i Tverrfaglig Vurderingsteam (VUT).  

Ved Avgiftningsenheten i Kristiansand (AP-K), hvor datainnsamling til denne studien er 

foretatt, er følgende behandlingsinnhold spesifisert: Kartlegging av rusmisbruk, urinprøver , 

samtaler, fast pasientkontakt, undervisning, turer, daglig gruppesamling/miljøterapi, 

motivering til videre behandling, ukentlig informasjonsmøte i regi av selvhjelpsgruppene 

AA/NA parallelt med ukentlig undervisning om deltakelse i slike selvhjelpsgrupper og aktiv 

kontaktformidling (www.avhengighetsbehandling.no) . 

En studie utført ved en avgiftningsenhet viser at mer enn 2/3 av pasientene er positive til 

deltakelse i selvhjelpsgruppe (Vederhus, 2011), og ved enheten stimuleres det derfor til slik 

deltakelse som en integrert del av det miljøterapeutiske arbeidet. Pasientene får 

undervisning om selvhjelpsgrupper, de deltar på ukentlige informasjonsmøter på 

avgiftningsenheten i regi av AA/NA. De får mulighet til å ringe AA/NAs kontakttelefon for 

etablering av kontakt/besøk mens de er innlagt, og det legges til rette for transport til AA- 

og NA- møter under innleggelse. Siden så mange pasienter avbryter behandlingen, og så 

mange ikke har et ventende behandlingsopplegg etter utskrivelse, står man likevel tilbake 

med muligheten for å komme i kontakt med en selvhjelpsgruppe. 

 

http://www.avhengighetsbehandling.no/
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2.7 Selvhjelpsgrupper 

Selvhjelpsgruppene AA og NA er den selvhjelpsbevegelsen som har størst utbredelse i Norge 

innen rusfeltet. Disse gruppene har sitt utspring i USA fra 1930-tallet, men har vært i Norge 

siden 1947 (AA) og 1990 (NA). Gruppene har bare ett hovedformål, å bringe sitt budskap om 

tilfriskning (oversatt fra ”recovery”) til den rusavhengige som fortsatt lider (Anonyme 

Narkomane, 2001). Fellesskapets eksistens bygger på forutsetningen om at nye medlemmer 

slutter seg til gruppene, og at både nye og gamle medlemmer profiterer på å hjelpe både 

hverandre og eventuelle nykommere til (fortsatt) rusfrihet. Fellesskapsprinsippene, hvor det 

å være sammen om et problem og en løsning, er en av bærebjelkene i disse 

selvhjelpsgruppene. Møtene er arenaen hvor medlemmene møtes for å dele erfaring, styrke 

og håp (Anonyme Alkoholikere, 2000). Gruppene har et 12-trinnsprogram for rehabilitering 

fra rusmiddelavhengighet, samt 12 tradisjoner som er prinsipper for organisering av 

gruppene. For å bli kjent med de 12 trinn, og tilegne seg rusfrihet og tilfriskning gjennom 

dette programmet, er det anbefalt at medlemmene har en sponsor/fadder til støtte. Dette 

er en person som har vært med en stund, som har personlig kjennskap til 12-

trinnsprogrammet, og som er villig til å investere en del av sin fritid til å være fadder. 

Gruppene er absolutt selvgående, og mottar ingen økonomisk støtte. De involverer seg ikke 

i politiske debatter eller offentlige diskusjoner for å fremme sine interesser, og skiller seg 

dermed organisatorisk fra ordinære interesseorganisasjoner. Dette betyr at gruppene ikke 

driver noen promotering, men at medlemmene er tilgjengelige både når det gjelder 

informasjon til for eksempel institusjoner og andre offentlige etater, samt til potensielle nye 

medlemmer. Prinsippet er at både institusjoner og potensielle nye medlemmer selv må ta 

kontakt. Selvhjelpsgruppene AA og NA er anonyme fellesskap, hvor det ikke føres noen 

medlemslister, og den eneste betingelse for medlemskap er et ønske om å holde seg rusfri 

(Anonyme Narkomane, 2001, Anonyme Alkoholikere, 2000). Dette er dermed et 

lavterskeltiltak, som heller ikke har rusfrihet som ”inngangsbillett” – kun et ønske. Når disse 

gruppene har hatt – og stadig har - en betydelig vekst både nasjonalt og lokalt i Kristiansand, 

er det en ressurs som helsearbeidere i langt større grad kan dra nytte av i pasientarbeid, 

både innenfor avgiftning og ellers på tvers av nivå og etater. I disse gruppene ligger en stor, 

ubenyttet ressurs. (Vederhus, 2011). Det understrekes at gruppene har organisert egnede 

frivillige som har som hovedoppgave å knytte kontakt med pasienter innlagt på sykehus og 
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institusjoner (Anonyme Narkomane, 2001).  Nytte for bruk av disse selvhjelpsgruppene har i 

stor grad vært målt i amerikanske studier. En oversiktsartikkel fra 2008 viser til 24 artikler 

som undersøker sammenhengen mellom AA og sosial støtte. Involvering i AA har 

sammenheng med en rekke positive endringer når det gjelder sosiale støttenettverk, 

spesielt det å få nye venner. Personer med tidligere dårlige nettverk (f.eks. rusmiljø) hadde 

spesielt stort utbytte av å involvere seg i AA. Selv om en slik involvering også hadde en 

positiv innvirkning på rusfrihet, var den sosiale støtten i AA en markant faktor for å motivere 

til fortsatt rusfrihet (Groh et al, 2008). En annen amerikansk studie blant alkoholikere 

(N=515) viste etter 1 år at de pasienter som både gjennomgikk en behandling og samtidig 

involverte seg i AA hadde best rusmestring (Timko et al, 1994).  En norsk studie fra 2011 

konkluderer med at pasienter som gjøres kjent med disse gruppene har større sannsynlighet 

for deltakelse etter 6 måneder, samt at helsearbeidere i større grad bør oppfordre 

rusavhengige pasienter til deltakelse (Vederhus, 2011). Det er også utviklet instrumenter for 

måling av både opplevd rusfrihet og personlig nytte av slike grupper. En studie har 

undersøkt 6 forskjellige validerte måleinstrumenter som måler dimensjoner som personlig 

involvering i AA/NA. Variablene som måles er tilegnelse av AA/NAs 12-trinnsprogram, 

tilegnelse av AA/NA-verdier (for eksempel åpenhet, ærlighet, villighet), sponsor/fadderskap, 

studering av AA/NA-litteratur, og personlig forpliktelse til tjeneste i AA/NA. Slike skjemaer er 

relativt nye i forskningen, men det er anbefalt at de med fordel kan tas i bruk både klinisk og 

i forskning, da de har god gyldighet for kvantitativ måling av fornøydhet (Allen, 2000).  

 

2.8 Livskvalitet. 

Fra QoL-begrepets ”gjennomslag” på 1980-tallet og frem til i dag har det vært en voksende 

interesse for forskning på dette. Når det viser seg at rusavhengighet er sterkt forbundet 

med lav QoL, bør det rettes forskning inn mot dette på lik linje med QoL-forskning når det 

gjelder andre kroniske sykdommer.  Antall publikasjoner hvor QoL-begrepet inngår, vises 

ved søk på MEDLINE. Av 50.000 treff er bare ca 6.500 fra før 1990, og i MEDLINE-oversikten 

over QoL-forskningens største gjennomslagskraft, er ikke rusmiddelavhengighet nevnt. Det 

er kreftsykdommer, kardiologiske lidelser og andre somatiske lidelser som har hatt en 
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betydelig økning i publikasjoner. MEDLINE-oversikten skal reflektere utbredte og alvorlige 

sykdommer. (Wahl og Hanestad, 2004). Når rusmiddelavhengighet ikke er nevnt til tross for 

at det er en utbredt og alvorlig lidelse, indikerer dette begrenset QoL-fokus i forskningen 

blant rusmiddelavhengige Det understøttes av en oversiktsartikkel av nyere dato som 

konkluderer med at det er et betydelig behov for studier om QoL blant rusmiddelavhengige 

(Laudet, 2011). Dette til tross for at opplevd QoL blant rusmiddelavhengige pasienter er 

dårligere enn hos pasienter med for eksempel kreft eller hjertesykdom (Donovan et al, 

2005). 

Når det refereres til liten konsensus om definisjon av QoL på tvers av fagfelt, er det likevel to 

sentrale tema som den generelle QoL nesten alltid innbefatter: Subjektivitet og 

multidimensjonalitet. Dette betyr at det er fysiske, psykiske sosiale, åndelige, økonomiske 

og materielle forhold som virker inn på QoL (Laudet and White, 2009, Laudet, 2011). Dette 

indikerer en mer holistisk forståelse av QoL, og en forståelse av at et menneskes liv må sees 

i et bredere perspektiv (de Maeyer, 2010, Ventegodt, 1995). I så fall samsvarer dette godt 

med kompleksiteten i ruslidelser, som uavhengig av forståelse berører alle disse områdene. 

For eksempel kan flere av diagnosekriteriene for avhengighet være med på å beskrive QoL 

ut fra flere av dimensjonene nevnt over: Abstinenstilstander og toleranseutviklling berører 

fysiske forhold. tvangsmessig bruk og manglende kontroll berører psykiske forhold, og 

endret tidsprioritering i forhold til rusmidler berører sosiale forhold. Opprettholdt 

rusmiddelbruk tross åpenbare fysiske/psykiske problemer berører kognitive forhold. Når 

studier viser en alvorlig reduksjon i QoL blant rusmiddelavhengige, så har dette 

sammenheng med både alvorlig rusmiddelbruk og andre faktorer. En studie fra 2009 blant 

414 alkoholavhengige, viste en sterk assosiasjon mellom lav QoL og alvorlig alkoholmisbruk, 

samt faktorer som somatiske lidelser knyttet til bruk av alkohol og komorbiditet til både 

psykiske og fysiske (alkoholrelaterte) lidelser. Demografiske faktorer som det å være 

rusavhengig og kvinne, samt å leve alene, var også forbundet med lav QoL (Lahmek et al, 

2009) Dette understøttes av en studie fra 2003 som sammenlignet QoL-studier blant 

alkoholavhengige menn og kvinner, der både menn og kvinner har en lavere QoL-skåre enn 

normalbefolkningen. Imidlertid hadde kvinner en betydelig lavere QoL-skåre enn menn. 

Kognitive skader og depressive tilstander var også forbundet med lav QoL hos kvinner. 

(Peters et al, 2003). En oversiktsartikkel fra 2011 beskriver at QoL hos rusmiddelavhengige, 
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hvor bruken av rusmidler er massiv og alvorlig, påvirker alle QoL-domenene i et vidt spekter 

av funksjoner, både de sosiale/relasjonelle, emosjonelle, fysiske og psykologiske. Spesielt 

beskrives forskjellene som store innenfor psykologiske domener og domener relatert til 

sosiale funksjoner (Donovan, 2005, Morgan et al, 2004, Laudet, 2011). Når det benyttes 

helserelaterte QoL-spørreskjema, for eksempel SF36 viser det seg at rusmiddelavhengige 

pasienter knytter for eksempel sin lave QoL også til opplevde fysiske smerter, dårlig 

ernæring og andre fysiologiske plager.  

I videre QoL-forskning blant rusmiddelavhengige er det  behov for ulike studiedesign, der 

både kvalitative og kvantitative metoder inngår. Det trengs tverrsnittstudier og spesielt 

longintudinelle studier (som følger en populasjons QoL over tid). Spesielt er det behov for 

QoL-forskning blant pasienter med stoffavhengighet og polydrug-lidelse (Laudet, 2011).. 

 

 

2.9 Relevante faktorer for endring. 

En oversiktsartikkel om QoL blant alkoholavhengige, slår fast at de pasienter som ikke har 

tilbakefall over en gitt periode har økning i QoL, og at både behandling for 

rusmiddelavhengighet, rusfrihet og reduksjon av rusmiddelinntak i seg selv er faktorer som 

forbedrer  QoL (Donovan et al, 2005). En annen større studie (N=1216) understøtter dette, 

og peker samtidig på at innleggelse i seg selv med sosial støtte og motivering til rusfrihet er 

faktorer som assosieres med forbedret QoL. Utvalget i denne studien hadde markant lavere 

QoL enn normalbefolkningen målt ved baseline, men selv om gruppen med avholdenhet 

hadde størst positiv endring i QoL, var det også en forbedring blant de pasientene som 

hadde redusert sitt alkoholbruk. I denne studien er det igjen faktorer knyttet til rusmestring 

som er sterkest forbundet med forbedring av QoL. Imidlertid var ikke forbedringen så stor 

hos pasienter med høy alder og psykiske symptomer (Morgan et al, 2004) 

En ny oversiktsartikkel (Laudet, 2011) viser til flere studier som fastslår at forbedret QoL 

som en følge av avholdenhet fra rusmidler, både stoff og alkohol. For eksempel peker 

Laudet (2011) på at hvor pasienter som er avholdende fra rusmidler over flere år, har 
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signifikant høyere nivå av fysisk, mental, sosial og dagligdagse funksjoner enn gruppen med 

tilbakefall. Oversiktsartikkelen viser at de fleste QoL-studier blant rusavhengige er gjort 

blant alkoholavhengige. Bruk av andre rusmidler enn alkohol ser ut til å påvirke QoL i mer 

alvorlig grad enn bare alkohol, og mer forskning blant den stoff- og 

medikamentmisbrukende pasientgruppen etterlyses. Forverring av QoL er forbundet med 

stress og tilbakefall til rusmiddelbruk både for alkoholavhengige og for de andre gruppene 

avhengige. 

En nederlandsk studie blant opiatavhengige pasienter i metadonbehandling, peker på 

følgende faktorer som påvirker QoL positivt i den aktuelle pasientgruppen: Sosiale 

relasjoner (både det å føle samhørighet med andre, men også å føle seg betydningsfull 

overfor andre), psykisk velvære (det å takle følelser, positivt selvbilde), strukturerte daglige 

aktiviteter (både jobb, familie, venner, men også som et virkemiddel for å unngå 

kjedsomhet), uavhengighet (både når det gjelder rusmidler og rusvenner, men også 

økonomisk) og meningsfylt liv (etablering, familiens sikkerhetsnettverk, søken etter 

stabilitet i livet, og finne formål med livet).  Studien peker på at bruk av rusmidler faktisk kan 

slå ut som positivt for QoL, men kun i en begrenset periode på grunn av utvikling av 

avhengighet og dermed liten grad av ”bruk for avslapning”. Rusmidler brukt som 

selvmedisinering forbindes bare i begrenset grad med positiv og varig endring i QoL. Studien 

beskriver metadonbehandling som et viktig element for å tilnærme seg bedre QoL,  altså et 

”skritt på veien”, men ikke som QoL-forbedrende i seg selv (de Maeyer, 2010). Den 

nederlandske studien bygger på en bredere målsetning enn bare rusfrihet, og fremmer 

derfor en modell med integrert behandling.   

 

 ”Recovery capital” er et begrep som anvendes i en amerikansk studie  blant 

rusmiddelavhengige pasienter (N=312). Recovery beskrives ikke som kun å være”rusfri”, 

men innebærer aktiviteter som også fremmer QoL. Recovery capital refererer til kvantitet 

og kvalitet på de indre og ytre ressurser som en person innehar for både å initiere og 

vedlikeholde tilfriskning fra avhengighet. Dette innbefatter konkret å ha mål, å være et 

produktivt og verdsatt samfunnsmedlem, å hjelpe andre og å ha positive sosiale relasjoner 

(Laudet et al, 2008). Recovery capital predikerer forbedring i QoL hos rusmiddelavhengige, 
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og defineres som en ”konto” hvor noen faktorer, i tillegg til rusfrihet, må være tilstede: Grad 

av gjensidig sosial støtte (familie, venner), åndelighet (ivaretakelse av eksistensielle behov), 

opplevelse av mening (formål med livet), religiøsitet (tro og tilhørighet) og 12-trinns-

involvering (deltakelse på AA/NA-møter, samt involvering i det frivillige arbeidet der), samt 

grad av stress (Laudet & White, 2008). Dette er altså en ”kapital” hvor ”recovery”-

begrepene er utvidet og nyansert. Begrepene er betinget av amerikanske forhold hvor det 

offentlige helsetilbud er mindre og sosial støtte i stor grad er overlatt til frivillige 

organisasjoner. Både den nederlandske og den amerikanske studien slår fast at 

rusfrihet/rusmestring er faktorer som er forbundet med endring i QoL.  Endringen betinges 

av flere faktorer, spesielt det å bryte isolasjon og finne tilhørighet og nytte i både familie, 

samfunn og i fellesskap med andre, helst rusfrie miljøer. Den amerikanske studien 

konkluderer med at både QoL og opplevelse av stress var sterkt korrelert med recovery-

lengde. Recovery omfattet flere faktorer enn bare avholdenhet fra rusmidler hos stoff-, 

medikament- og polydrug populasjonen. Det viste seg at ivaretakelse av eksistensielle behov 

(åndelighet - uten at dette innbefattet religiøsitet) var en signifikant forbedrende faktor for 

opplevelse av stress. Imidlertid opptrådte faktorene for endring som forbedrende for QoL 

på forskjellige tidspunkt: Rusfrihet var den største prediktoren for endring fra omtrent 1-3 

måneder, mens ivaretakelse av eksistensielle behov (åndelighet) var forbundet med 

forbedret QoL etter 18 måneder. Personlig involvering i AA/NA hadde stor sammenheng 

med tilegnet ”recovery capital”, men ikke møtedeltakelse alene (Laudet et al, 2008). 

 

I følge denne studien øker altså QoL signifikant i takt med avholdenhet fra rusmidler 

parallelt med at stress minsker over tid. Jo høyere nivå av ”recovery capital” som 

rapporteres, jo høyere QoL rapporteres ved oppfølging ett år etter undersøkelse ved 

baseline. Recovery capital henspeiler her på aktiv involvering i rusfrie nettverk, spesielt 

selvhjelpsgrupper som AA og NA, men også andre fellesskap som andre selvhjelpsnettverk, 

for eksempel ”Women of Sobriety”. (Laudet et al, 2009, Laudet & White, 2008). 
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Det kan altså se ut som at når det gjelder alkoholavhengighet, så er avhold i seg selv 

fremmende for QoL, mens når det gjelder stoff- og medikamentavhengighet, så kan det i 

tillegg være at det er flere faktorer som må til. Her kan det være flere sammenhenger, men 

ut fra litteraturen så ser det ut til å være en forskjell for alkohol-avhengige og stoff- og 

medikamentavhengige: Avholdenhet fra alkohol hos alkoholavhengige er assosiert med økt 

QoL, mens det kan kreves noen tilleggsfaktorer for å assosiere avholdenhet med økt QoL 

hos stoff/medikament- eller poly-drug avhengige. Slike tilleggsfaktorer beskrives i hovedsak 

som sosial støtte, meningsfylte aktiviteter og opplevelse av fellesskap (for eksempel familie) 

(Laudet and White, 2008, Laudet, 2011). Tungt belastede stoffavhengige har ofte stor 

problematikk hva angår psykisk helse, vanskelig oppvekst, vanskelige boligforhold, og brutte 

relasjoner – de bor gjerne alene (Fekjær, 2009). Dette kan være faktorer som påvirker QoL 

negativt (Laudet and White, 2008), og danner et komplekst bilde som er utfordrende å 

endre på. 

Lite er gjort av norske studier som undersøker hvilke faktorer som forbindes med positiv 

endring i QoL innenfor rusfeltet.  Imidlertid er det gjort en dansk studie (Ventegodt et al, 

2007) blant mennesker med psykiske lidelser og posttraumatiske stress-syndrom (N=55). 

Pasientenes QoL ble målt før behandlingsoppstart, hvor instrumentet QoL5 ble brukt. 

Samtlige 55 pasienter skåret ”lav” eller ”svært lav” QoL ved oppstart. Dernest gikk 

pasientene gjennom et 20 timers psykoterapeutisk program. Dette beskrives som en 

krevende og intensiv behandling som forutsetter at pasienten er villig til å la seg konfrontere 

med traumer som ofte kan spores tilbake til tidlig barndom. Behandlingen omfatter 

pasientens villighet til å gå inn i eksistensielle, dypere spørsmål om meningen med livet osv. 

Etter behandlingen skåret 31 av pasientutvalget (N=55) en forbedret QoL tilsvarende ”svært 

god” eller ”god” (Ventegodt et al, 2007). Studien er bygget på psykodynamisk behandling 

hvor man konkret har integrert QoL-prinsipper (inkludering av livsfilosofi og eksistensielle 

spørsmål). Denne pasientgruppen skiller seg diagnostisk fra ruspopulasjon siden 

populasjonen hadde psykiske lidelser og posttraumatisk stressyndrom. Det er heller ikke 

gjort noen oppfølgingsstudie av populasjonen, så det er vanskelig å fastslå at behandlingen 

hadde effekt på lengre sikt. Likevel kan det se ut som pasientgrupper med lav eller svært lav 

QoL kan profitere på en behandling som også ivaretar pasientens behov for å finne en 

dypere mening med livet. 
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3 METODE. 

3.1 Studiedesign. 

Dette er en naturalistisk prospektiv kohortstudie, der data fra 140 pasienter ble samlet inn 

ved innkomst og etter utskrivelse fra avgiftning. Data ble samlet inn i perioden 2008-2010, 

og  som en del av et større prosjekt som ble sluttført januar 2012. Dette prosjektet 

inkluderte både en mastergrad og en doktorgrad. 

 

3.2 Rekruttering. 

Pasienter har blitt rekruttert fra avgiftningsenhet ved Avd. For rus- og avhengighets-

behandling ved Sørlandet sykehus HF. De ble innlagt etter henvisning fra lege eller 

sosialtjeneste, og hovedandelen av innlagte pasienter (89%) kom fra Vest-Agder. Det er 

generelt hovedsakelig 3 pasientgrupper som innlegges: 1) Pasienter som skal avgiftes forut 

for lengre innleggelse i døgnbehandling, 2) Pasienter i LAR, og 3) Pasienter som skrives 

direkte ut til hjemmet.  I løpet av inklusjonsperioden fordelte populasjonen seg slik: 37% 

skulle videre i behandling, 14% videre i LAR, og 48% skulle skrives ut direkte til hjemmet 

(totalt 616 innlagte, se flytskjema nedenfor). I denne studien ble gruppe 3) de som skrives 

direkte ut til hjemmet, inkludert. Det utgjorde totalt et utvalg på 297 pasienter som ble 

ansett som aktuelle for inklusjon. I tillegg ble 141 pasienter valgt bort på grunn av 

eksklusjonskriterier eller praktiske/administrative årsaker (for eksempel 

behandlingsavbrudd før avtalt utskrivning). Gjennomsnittlig liggetid for disse pasientene var 

<2 døgn). Det relativt store utvalget av pasienter som ikke ble vurdert for inklusjon 

reflekterer avgjørelsen om å ikke inkludere eller skaffe informert samtykke fra pasienter på 

innleggelsestidspunktet. Derfor ble de aktuelle først inkludert etter ca 2-4 dager. Det var og 

16 som ikke ønsket å delta i studien. De pasientene som til slutt ble inkludert representerte 

89% av de aktuelle respondentene, og 23% av det totale antall innleggelser i perioden. 
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Figur 3. Flytskjema for pasienter innlagt ved Avgiftningsenheten. 

 

3.3 Inklusjon. 

Populasjonen er et selektert utvalg som ikke hadde noen videre avtaler om behandling eller 

oppfølging (verken LAR, poliklinikk eller døgninnleggelse). Grunnen til denne seleksjonen var 

at man ønsket å undersøke hvordan det gikk med pasienter som skrives ut uten direkte 

oppfølgingstilbud.  

 

3.4 Eksklusjon. 

Eksklusjonskriterier for studien har vært pasienter med alvorlige psykiske tilleggslidelser (for 

eksempel psykoserelaterte lidelser) og/eller pasienter som er ute av stand til å fylle ut 

skjema / gjennomføre intervju (kognitiv svikt, manglende språk osv.).  



32 

 

3.5 Datainnsamling. 

Datainnsamlingsmetode har vært kvantitative datainnsamlinger, hvor første datainnsamling 

er foretatt 1-4 dager etter innkomst, og andre datainnsamling er foretatt 6 måneder etter 

utskrivning. I begge tilfelle ble datainnsamling foretatt av prosjektmedarbeider med 

nødvendig sertifisering for de aktuelle studieverktøyene. Det er benyttet etablerte 

spørreskjemaer i datainnsamlingen, hvor pilotstudie og pretesting har inngått. De originale 

engelske spørreskjemaene ble oversatt til Norsk etter standard prosedyre beskrevet av 

Beaton et al (2000). En del av oversettelsesprosessen besto i å konsultere originalforfatterne 

for å kvalitetssikre at intensjonen i det enkelte spørsmål kom frem på norsk. Dette betydde 

at både språk og og kulturell forståelse ble integrert i den norske oversettelsen.  Ordlyden i 

det danske QoL5-skjemaet er likt den norske ordlyden og er derfor ikke formelt oversatt. 

Likevel hadde vi en dialog med originalforfatteren for å kvalitetssikre at betydningen av 

spørsmålene i en norsk klinisk kontekst var lik den danske.  

Pilotstudien ble gjort blant 10 pasienter. Det viste seg at spørreskjemaene fungerte bra, og 

det var ikke nødvendig med større justeringer. Det ble foretatt noen justeringer i skjemaet 

Alcoholics Anonymous Affiliation Scale (AAAS) i spørsmålet: ”Have you had a spiritual 

awakening or a conversion experience as a result of your involvement in AA?” I en norsk 

kontekst vil denne terminologien forklare AA/NA som religiøse organisasjoner. For å skape 

et mer nøytralt utgangspunkt ble spørsmålet i oversettelsen modifisert til ordlyden: ”Har du 

opplevd en åndelig oppvåkning eller en dramatisk endring av livssyn/verdisyn som følge av 

din deltakelse i AA/NA?”.   

3.6 Praktisk gjennomføring. 

Første datainnsamling foregikk mens pasienten var innlagt ved avgiftningsenheten i 

Kristiansand. Han/hun ble invitert til å være med i studien noen dager etter innleggelse, når 

abstinenssymptomer hadde avtatt tilstrekkelig til å kunne klare å gjennomføre intervju 

Han/hun fikk først informasjon om prosjektet og samtykke til å delta i studien ble innhentet. 

Hvert intervju tok ca 1,5 timer. Det var prosjektmedarbeiderne som fylte ut 

spørreskjemaene i samtale med pasienten, og intervjuene ble foretatt på kontor der man 

kunne sitte uforstyrret. 
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Andre datainnsamling, etter 6 måneder, ble foretatt av en annen prosjektmedarbeider. Det 

ble sendt ut innkallingsbrev til oppfølgingssamtale til pasienten, og dersom ikke pasienten 

svarte, ble han/hun forsøkt kontaktet på telefon, eller det ble sendt purrebrev. Det ble også 

gjort avtale via pasientens polikliniske kontakt. Det var 113 (81%) av totalutvalget (N=140) 

som deltok i oppfølgingsstudien etter 6 måneder. Av de som uteble var 3 pasienter døde, 3 

personer ønsket ikke å delta i oppfølgingsundersøkelsen og 1 person oppga at hun hadde 

for stor arbeidsbelastning i ny jobb til å delta. De andre som uteble fikk man rett og slett 

ikke tak i, eller det ble forsøkt å lage avtaler med gjentatte ganger, uten at noe møte kom i 

stand (N=20).  

Oppfølgingsintervjuene ble i hovedsak foretatt ved at pasienten møtte til avtale ved 

avgiftningsenheten. Noen intervju ble også foretatt i pasientens bolig, et fåtall ble gjort i 

fengsel. Dersom pasienten hadde flyttet svært langt, ble intervjuet foretatt på telefon. 

3.7 Studieverktøy/spørreskjema 

3.7.1 EuropASI 

Demografiske variabler som alder, kjønn, utdannelse, sivilstatus, samt rusmiddelbruk og 

behandlingserfaring ble kartlagt ved hjelp av EuropASI (McLellan et al, 1992) EuropASI er 

den europeiske utgaven av et strukturert og flerdimensjonalt kartleggingsverktøy, som er 

utviklet i USA og har fått stor internasjonal utbredelse og anerkjennelse.  

For å vurdere alvorlighet med hensyn til rusmiddelbruk er det brukt faktorer fra flere 

verktøy, fra EuropASI ble variablene ”antall år med problematisk bruk” og ”rusmiddelbruk 

siste 30 dager” brukt. 

3.7.2 M.I.N.I. 5.0.0 

M.I.N.I. er et diagnostisk intervju som utreder psykisk lidelse i samsvar med 

diagnosesystemet DSM-IV. I denne studien er det modulen om alkohol og vanedannende 

stoff som er brukt. For vanedannende stoff er både illegale rusmidler og vanedannende 

medikamenter angitt.  Tidsrammen er bruk av aktuelt rusmiddel i løpet av de siste 12 

måneder.  De 7 spørsmålene som gjelder avhengighet er formulert slik: 
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A. Merket du at du måtte bruke mer av …. for å oppnå samme virkning som da du først 

begynte å ta det? 

B. Fått abstinenssymptomer om du kuttet ned på eller sluttet å bruke…? 

C. Merket at du ofte tok mer av… enn det du hadde tenkt? 

D. Prøvd å redusere eller slutte å ta…..uten å lykkes? 

E. Brukt mye tid (mer enn 2 timer) på å få tak i …… eller mye tid på å tenke på det eller 

på å komme deg igjen etter en bruksperiode? 

F. Brukt mindre tid på arbeid, fritidssysler, eller samvær med familie eller andre på 

grunn av inntak av….? 

G. Fortsatt å bruke ….. selv om det har gitt deg fysiske eller psykiske plager? 

Av disse må 3 oppfylles for å stille diagnosen avhengighet. Dersom det svares positivt på <3 

kriterier, går en videre for å kartlegge diagnosen ”misbruk”. Her angis det 4 kriterier, hvorav 

1 må oppfylles for diagnostisering: 

A. Vært påvirket, beruset eller i bakrus av ….. mer enn en gang mens du hadde andre 

ansvarsoppgaver på skole, i arbeid eller i hjemmet? 

B. Vært påvirket av ….. i en situasjon med risiko for å bli skadet (bilkjøring, motorsykkel, 

båt, bruk av maskiner m.v.)? 

C. Kommet på kant med loven på grunn av …… for eksempel blitt arrestert eller fått 

bot? 

D. Fortsatt å bruke …… selv om dette førte til familieproblemer eller problemer i 

forhold til andre? 

 

3.7.3 QoL5 

Endring i livskvalitet måles ved bruk av QoL5 som er et validert og generisk/globalt (ikke 

diagnose/sykdomsspesifikt) livskvalitetsverktøy (Ventegodt et al, 2003). Dette er ikke et 

spesifikt helserelatert instrument (HQoL) som gjerne har mange spørsmål om fysisk helse og 

fungering, men det inneholder få og generelle spørsmål om pasientens egen opplevelse av 

livskvalitet. Generiske skjema er egnet for å kunne finne sammenhenger på tvers av 

pasientgrupper (Kunnskapssenteret, 2009), og slike livskvalitetsverktøy kan derfor være 
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godt anvendelige også i rusfeltet. QoL5 etterspør pasientens subjektive vurdering av 

følgende områder: 

1. Hvordan synes du selv din fysiske helse er for tiden? 

2. Hvordan synes du selv din psykiske helse er for tiden? 

3. Hvordan er ditt forhold til deg selv for tiden? 

4. Hvordan er ditt forhold til dine venner for tiden? 

5. Hvordan er ditt forhold til din partner for tiden. 

 

Tabell 1. 5-punkts QoL-skala med konvertering av ordinalverdier til desimalskala 

Meget 
god 

 God  Verken 

god eller 

dårlig 

 Dårlig  Meget 
dårlig 

1  2  3  4  5 

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

 

For å gjøre skalaen intuitivt forståelig i bruk, blir skåringen snudd slik at høyere verdier betyr 

bedre livskvalitet. Ventegodt konverterer også de ordinale verdiene til en desimalskala fra 

0.1 til 0.9, det betyr at 1 (meget god) blir til 0.9 (se tabell 1). I en større valideringsstudie av 

QoL5 med 1100 deltagere fra en normalpopulasjon, fant Lindholt et gjennomsnitt på 0.69 

(95% KI = 0.67 -  0.71) (Lindholt et al, 2002). Dette tilsvarer 2 på den ordinale skalaen, med 

begrepsveriden «god». På bakgrunn av slike studier i dansk normalbefolkning (Lindholt et al, 

2002) og studier i diverse pasientpopulasjoner (Ventegodt et al, 1995, 2003) angir 

Ventegodt at en skåre på < 0.55 (2.75 på den ordinale skalaen) må oppfattes som et uttrykk 

for en betydelig redusert livskvalitet. Ventegodt angir også at en så lav skåring kan være 

uttrykk for alvorlige eksistensielle problemer eller et stort lidelsestrykk. Disse angivelsene 
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har Ventegodt angitt på forespørsel via personlig kommunikasjon 

(Ventegodt/Hjemdahl/Vederhus, 2012). Å forflytte seg ett trinn på skalaen i positiv retning 

(dvs. 0,2 på desimalskalaen) beskrives som en betydelig forbedring, mens to trinn opp på 

skalaen er en svært betydelig forbedring av QoL (Ventegodt et al, 2003).  

 

3.7.4 SCL 10 

SCL10 er en kortversjon av skjemaet SCL90. Det er et screeningverktøy som måler 

psykologisk belastning med 4 spørsmål om angst og 6 spørsmål om depresjon (se under). 

Måleinstrumentet kan i tillegg til forskningsmessige sammenhenger, også brukes i klinisk 

sammenheng, for å få en pekepinn på pasientens symptombelastning og 

behandlingsprogresjon. 

Det settes kryss på en skala fra 0-4, der 0=ikke plaget i det hele tatt og 4= veldig mye plaget. 

Det beregnes en samleskåre for alle 10 spørsmålene (Global Skåre; GSI). Samleskåre > 1.8 

regnes for en patologisk skåre. Det krysses av for følgende plager: 

1. Blir plutselig redd uten grunn 

2. Føler deg stadig engstelig og redd 

3. Matthet, svimmelhet 

4. Føler deg anspent eller oppjaget 

5. Lett for å klandre eller bebreide deg selv 

6. Søvnproblemer 

7. Føler deg nedtrykt og tungsindig 

8. Følelse av å være unyttig 

9. Følelse av at alt er et slit 

10. Føler håpløshet med tanke på fremtiden 
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3.7.5 AAAS 

Måling av deltakelse i AA/NA ble foretatt ved bruk av AA Affiliation Scale (AAAS) 

(Humphreys et al, 1998). Skjemaet spør om livstids deltagelses frekvens og antall møter 

siste 6 måneder. Begrepsbruken i skjemaet ble tilpasset til å gjelde både AA og NA. Antall 

møter omgjøres til en ordinal skala som får livstidsfrekvens er 0.25 (< 30 møter), 0.50 

(mellom 30 og 90), 0.75 (91 - 500) og 1.00 (> 500). Dersom pasienten svarer ”Ingen”, skåres 

hele verktøyet til «0» og pasienten hopper over de andre spørsmålene.  

Videre er det 7 spørsmål som handler om involvering i AA/NA. Svaralternativene er Nei (= 0) 

og Ja (= 1). 1.Har du noen gang sett på deg selv som et AA- eller NA-medlem? 

2. Har du noen gang ringt et AA- eller NA-medlem og bedt om hjelp? 

3. Har du en AA- eller NA- sponsor (fadder) nå? 

4. Har du noen gang vært sponsor (fadder) for noen i AA eller NA? 

5. Har du opplevd en åndelig oppvåkning eller en dramatisk endring av livssyn/verdisyn som 

følge av din deltakelse i AA/NA? 

6. Har du lest AA- eller NA-litteratur i løpet av de siste 12 månedene? 

7. Har du, i løpet av de siste 12 månedene, ytet service, som for eksempel hjulpet 

nykommere eller satt ut stoler, laget kaffe, vasket, etter et NA-møte osv. 

 

3.7.6 SYRAAP – the Survey of Readiness for AA Participation  

SYRAAP er et spørreskjema utviklet for å undersøke pasienters opfatning om 12-

trinnsbaserte selvhjelpsgrupper (AA/NA) som et mulig tiltak i en rehabiliteringsprosess. Som 

et ledd i skjemaet inngår også en alvorlighetsskala der pasienten angir sin oppfatning av 

hvor alvorlig  rusmiddelproblemet er. Subskalaen består av 5 påstander (se under) om 

rusmiddelbrukets alvorlighet som besvares på en 5-punkts skalaen der ytterpunktene er 1 

=”svært uenig” og 5 = ”svært enig” og 3 = et nøytralt punkt ”verken enig eller uenig” i 

midten. 

1. Mitt rusproblem er alvorlig 

2. Mine vennskap har blitt skadet på grunn av mitt rusmiddelmisbruk 
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3. Jeg har lidd økonomiske tap på grunn av mitt rusmiddelbruk 

4. Mitt rusmiddelbruk har såret andre mennesker 

5. Bruk av rusmidler har påvirket min evne til å håndtere hverdagsproblemene mine 

 Høyere skåre (maks skåre = 5) indikerer derfor høyest alvorlighet. Det beregnes en samlet 

skåre for alvorlighetsskalaen som er et gjennomsnitt av skåringen på de 5 spørsmålene.   

 

3.8 Statistisk analyse 

Utvalget er beskrevet med deskriptiv statistikk. For å undersøke hvordan QoL ved innkomst 

samvarierer med de uavhengige faktorer, ble fordelingen av QoL5 delt i tre basert på cut-off 

som gav tilnærmet likt antall i hver gruppe. For å vurdere endring i QoL5 etter behandling 

ble det først brukt en paret t-test. Deretter ble differensialen mellom innkomst og 

oppfølgings- QoL5 beregnet og brukt i videre analyser (heretter kalt Diff_QoL5). For å 

analysere hvordan endring i QoL5 var assosiert med uavhengige variabler, ble Diff_QoL5 

tredelt i «forverring» (negativ endring), «ingen eller litt endring» (0 til < 0.2) og «betydelig 

bedring» (≥ 0.2). Cut-off for «betydelig» bedring ble satt på grunnlag av originalforfatterens 

anbefaling for dette (Ventegodt et al, 2003). Deretter ble det gjort bivariate analyser mot de 

uavhengige variablene. Det ble brukt Kji-kvadrat test i tabellanalyser (kategoriske variabler) 

og ANOVA for kontinuerlige variabler. Dersom de kontinuerlige variablene ikke var 

normalfordelt, ble det brukt non-parametrisk statistikk (Kruskal-Wallis). Til slutt ble det gjort 

en lineær regresjonsanalyse med en «enter»-modell. Forutsetningene for å bruke analysen 

ble først sjekket (normalfordelt avhengig variabel og ingen av de kontinuerlige variabler var 

korrelert høyere enn > 0.7 med Spearmans rho). På grunn av begrenset styrke i materialet 

(n=113) valgte en i den multivariate analysen kun å bruke variable som hadde p-verdi  < 0.2 

(Altman, 1991). Residualene i modellen var normalfordelte (ingen «uteliggere» > +/- 3 SD). 

Der det var flere variabler som var uttrykk for det samme (eksempel tre variabler for AA/NA- 

deltagelse) ble den mest relevante av disse valgt. 

Alle analyser ble gjort med SPSS 16.0. P-verdi var satt til 0,05. 
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4 Etiske betraktninger. 

Et viktig etisk prinsipp i all forskning er at personvernet sikres (noe som også er regulert 

gjennom personopplysningsloven).  Dette prinsippet ivaretas når pasienten anonymiseres, 

og personopplysninger avidentifiseres og erstattes med for eksempel en kode eller et id-

nummer (Dalland, 2000).  

Denne studien er en del av et større prosjekt, som i sin helhet var godkjent av NSD (Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) og REK (Regional Etisk Komité i Helse Sør-Øst).  

Innsamlet data ble oppbevart innenfor sykehusets sikrede nettverk, og identifikasjonsnumre 

erstattet pasientenes navn i datafilene. Jeg har ikke hatt tilgang på pasientenes navn, kun 

datafiler med id-numre, og disse har ikke kunnet identifisere pasientene på noe vis. I denne 

studien er det prosjektleder og 2 andre prosjektmedarbeidere som har hatt tilgang til de 

separat oppbevarte pasientopplysningene.  

Et overordnet prinsipp i forskning er at pasienten gir sitt frivillige og informerte samtykke til 

deltakelse. Dette betyr at deltakerne som involveres i studier, gjør dette med fri vilje og på 

et selvstendig grunnlag, og med tilstrekkelig informasjon om forskningen til å kunne avgjøre 

om de vil delta. Hensikten med et informert samtykke er at studiedeltakerne beskyttes både 

mot å bli utsatt for press om å delta, og/eller mot å bli ført bak lyset ved manglende 

informasjon (Dalland, 2000). 

Pasientene i denne studien har mottatt både skriftlig og muntlig informasjon om studien, og 

om deltakelse i den. De ga alle sitt informerte samtykke til deltakelse, hvori de ble informert 

om at å avslå deltakelse ikke ville påvirke eller ha noe som helst negative konsekvenser for 

behandlingen. Samtykket ble dokumentert ved at pasientene undertegnet et 

samtykkeskjema. Det var også viktig at pasienten var i en slik tilstand at han/hun kunne 

forstå informasjonen som ble gitt. For at samtykkeskjemaet skulle ha gyldighet, ble det 

bestemt at pasientene ikke skulle være i en akutt avgiftningsfase da de ble spurt om 

deltakelse. Akutt avgiftning innebærer at pasienten kan ha et så høyt stressnivå at de 

kognitive ferdigheter kan være midlertidig redusert. Derfor ble det viktig å vente i 2-4 dager 

med å inkludere mulige deltakere. Denne etiske avveiningen resulterte i at flere aktuelle 

deltakere ikke ble med, da de skrev seg ut i løpet av den første, akutte fasen av avgiftningen. 
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5 Resultater 

 

5.1 Beskrivelse av utvalget ved innkomst 

 

Utvalget besto av 140 pasienter inkludert over en 2 års periode. Gjennomsnittsalder var 41 

år, en tredjedel var kvinner og nær halvparten var enslige (Tabell 2). 

En lik andel av utvalget hadde enten alkohol eller narkotika som sitt hovedproblem (4 av 

10), mens 2 av 10 hadde avhengighet til både alkohol og narkotiske stoff. Bruk av flere 

rusmidler (polydrug) var likevel vanlig; kun 1 av 5 hadde brukt bare alkohol og bare 4 % 

hadde brukt kun ett narkotisk stoff de siste 6 måneder. Utvalget hadde gjennomsnittlig 11 

år med problematisk forbruk av det foretrukne rusmiddelet og gjennomsnittlig mer enn 3 

tidligere behandlingsepisoder. På en 5-punkts ordinal skala skåret de i gjennomsnitt over 4 

for opplevelse av rusproblemets alvorlighet. Gjennomsnittet for psykisk symptombelastning  

lå på 2.45, på en skala fra 1-4. (Tabell 2).    
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Tabell 2  Beskrivelse av utvalget (N=140) ved innkomst til avgiftningsbehandling 

a  Seks pasienter hadde bare misbruksdiagnose 
b Problematisk bruk av mest brukte rusmiddel som definert i EuropASI; regnet for år 
med 5 eller flere enheter minst 3 ganger pr uke, eller ukontrollert drikking eller ukontrollert 
drikking 2 sammenhengende dager på et nivå som vanskeliggjør daglige funksjoner.  

Opplevelse av egen livskvalitet ved innkomst ga en gjennomsnitts skåre på 0,43 (Tabell 2). 

Fordelingen av QoL5 i utvalget sees i figur 4. Det var 131 pasienter (94 %) som hadde en 

skåre lavere enn nedre grense for 95 % konfidensintervallet i en normalpopulasjonsstudie, 

det vil si lavere enn 0.67 (Lindholt et al, 2002).  

Karakteristika N (%), Mean (SD) 

  
Alder, år 41 (14) 

Kvinner 46 (33%) 

Utdannelse, år 11.2 (2.3) 

Singelstatus 66 (47%) 

Hoveddiagnose  

  Alkohol misbruk og avhengighet a 55 (39%) 

 Både alkohol og stoffavhengighet 26 (19%) 

  Stoffavhengighet 59 (42%) 

Tidligere behandling før innleggelsen  

 Ingen tidligere rusbehandling 32 (23%) 

  Poliklinisk rusbehandling 33 (24%) 

  Døgnbasert rusbehandling (avgiftning og annen 
døgnbehandling ) 

75 (54%) 

Tidligere deltagelse i selvhjelpsgrupper (AA og NA)  

  - Andel som har deltatt I selvhjelpsgrupper (AA/NA)  67 (48%) 

  - Involvering i AA/NA (AAAS totalskåre) 1.69 (2.44) 

Alvorlighet ved innkomst  

  - Antall tidligere behandlingsepisoder 3.3 (5.6) 

  - År med problematisk rusmiddelbrukb av mest brukte rusm. 11.4 (9.1) 

  - Livskvalitet ved innkomst (QoL 5) 0.43 (0.15) 

  - Selvrapportert alvorlighet rus (SYRAAP) 4.15 (0.67) 

  - Psykisk symptombelastning (SCL-10) 2.45 (0.71) 
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Figur 4  Histogram av QoL5 ved innkomst til avgiftningsbehandling 

 
 

 
* den røde streken markerer nedre grense for konfidensintervallet i en normalbefolkning 
(Lindholt et al, 2002) 

 
Gjennomsnittet for opplevelse av QoL i utvalget er svært lav (0.43 mot  0.69) i 
normalpopulasjon (fra Danmark). 
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Tabell 3  Beskrivelse av sammenheng mellom QoL ved innkomst og uavhengige 

variabler (N=140)  
For å undersøke hvordan spredningen i QoL5 samvarierer med uavhengige faktorer, ble QoL5 ved innkomst 

delt inn i 3.  

 

Av demografiske variabler var det kun singelstatus som hadde betydning for lavere QoL, 

med en andel på 47 % og 64 % av de med henholdsvis svært lav/lav og ekstremt lav QoL, 

mot 29 % blant dem som hadde tilnærmet normal QoL.  

 

 

Ekstremt lav 
QoL 

(<=0.33) 
N=47 

Svært lav/lav 
QoL 

(>0.33-0.5) 
N=51 

  
 

Tilnærmet 
normal 

>0.5 

N=42 

 

P- 
verdi 

Karakteristika N (%) 
Gj.sn (SA) 

 

 

 

N (%),  
Gj.sn. (SA) 

N (%),  
Gj.sn. (SA) 

 

     
Alder, år 42 (13) 39 (14) 43 (13) 0.259        

Kvinner 16 (34%) 16 (31%) 14 (33%) 0.958 

Utdannelse, år 11.3 (2.5) 11.1 (2.4) 11.1 (2.1) 0.932 

Singelstatus 30 (64%) 24 (47%) 12 (29%) 0.004 

Hoveddiagnose (M.I.N.I)     

  Alkohol misbruk og avhengighet * 15 (32%) 19 (37 %) 20 (48%) 0.591 

 Både alkohol og stoffavhengighet*     11(23%) 9 (18%) 6 (14%)  

  Stoffavhengighet* 21 (45%) 23 (45%) 16 (38%)  

Alvorlighet ved innkomst     

  - Antall tidligere   
  behandlingsepisoder 

4.6 (7.7) 

 

 (5.5) 

3.0 (3.8 2.4 (4.5) 0.151 

1. År med problematisk bruk av mest 
brukte rusmiddel 

11 (9) 11 (9) 12 (9) 0.888 

  - Selvrapportert alvorlighet rus 
  (SYRAAP) 

4.4 (0.5) 4.2 (0.6) 3.0 (0.8) 0.001 

  - Psykisk symptombelastning (SCL-
  10) 

2.9 (0.6) 2.5 (0.6) 1.9 (0.5) 0.001 

Tiltak      

Vært på 12-tr. grupper før (AA og NA) 25 (53%) 23 (45%) 19 (45%) 0.668 

AAAS totalskåre 1.9 (2.6)       1.7 (2.5)  1.5 (2.2) 0.809 
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De enkeltvariabler som sterkest påvirket QoL innenfor gruppen «alvorlighet ved innkomst», 

var selvrapportert alvorlighet rus (SYRAAP) og psykisk symptombelastning (SCL-10). Høyere 

selvrapportert alvorlighetsgrad, samsvarte med lavere QoL.  

 

5.2 Data fra oppfølgingsundersøkelsen. 

 

5.2.1 Endring i QoL. 

Ved oppfølgingsundersøkelsen hadde pasientene en gjennomsnitt i QoL5 på 0.54 (SD = 

0.17), det vil si en bedring på  0.11 (95 % KI=0.07 – 0.14), p<0.001. Det var 76 pasienter som 

hadde en positiv endring i QoL5, definert som endring større enn 0 (figur 5). Imidlertid var 

det bare 38 (34%) pasienter som hadde en betydelig bedring definert som ≥0.2 (figur 5, og 

forklaring i kap 3.7.3). 
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Figur 5 Endring i livskvalitet (QoL-5) seks måneder etter utskrivelse fra 

avgiftningsbehandling (N=113) 

 

N=38 (34 %) har en betydelig positiv endring definert som ≥ 0.2.    

 

Pasientene som hadde lavest QoL ved innkomst hadde som gruppe størst positiv endring. 

Basert på en tredeling av QoL5 ved innkomst i ekstrem lav (<= 0.33) svært lav / lav (>0.33 - 

0.5) og tilnærmet normal (> 0.5), jfr. figur 4, hadde de med dårligst utgangspunkt en 

gjennomsnittlig bedring på 0.21 (SD=0.19). De med svært lav / lav QoL hadde en 

gjennomsnittlig bedring på 0.10 (SD=0.14) og de med tilnærmet normal QoL ved innkomst 

hadde gjennomsnittlig ingen endring (0.00, SD=0.15). Dette indikerer at de med størst 

potensiale for endring, det vil si lavest QoL-skåre ved innkomst, også tar ut den største 

endrings-gevinsten. Det betyr imidlertid ikke at de klarer å «ta igjen» eller utligne 

forskjellene som fantes ved innkomst. De som hadde lavest QoL ved innkomst hadde 

fortsatt lavest QoL ved oppfølgingstidspunktet (figur 6).  
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Figur 6 Endring i QoL5 fra innkomst til oppfølging basert på en tredeling av QoL-verdier 

ved innkomst 

 

 

5.2.2 Sammenheng mellom endring i QoL5 og uavhengige variabler 

For å vise sammenhengen mellom den avhengige variabelen «endring i QoL» og de 

uavhengige variablene, ble endring i QoL kategorisert i 3 kategorier: Forverring (<0), 

Ingen/litt endring (0-0.19), og Betydelig endring (≥ 0.20) (tabell 2). 
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Tabell 4 Beskrivelse av uavhengige variable og forskjeller mellom de som har fått 
bedret livskvalitet etter 6 måneder og de som ikke har det (N=113) 

* 6 pasienter fyller ikke diagnosekriteriene for avhengighet 

** Gjelder all type døgnbehandling unntatt avgiftning. 

Av det totale utvalget på 140 var det 113 som responderte 6 måneder etter utskrivelse. 

 

 

Forverring 

N=31 

Ingen el litt 
positiv endring 

N = 44 

Betydelig 
positiv 
endring 
N = 38 

P- 
verdi 

Karakteristika  N (%),  
Gj.sn. (SA) 

N (%),  
Gj.sn. (SA) 

 

     
Alder, år 47 (11) 40 (14) 43 (14) 0.115 

Kvinner 12 (39%) 18 (41%) 11 (29%) 0.504 

Utdannelse, år 11.1 (2.5) 11.7 (2.0) 11.2 (2.5) 0.468 

Singelstatus 15 (48%) 19 (43%) 16 (42%) 0.858 

Hoveddiagnose (M.I.N.I)     

  Alkohol misbruk og avhengighet * 13 (42%) 14 (32 %) 17 (45%)  

 Både alkohol og stoffavhengighet* 6 (19%) 10 (23%) 8 (21%) 0.785 

  Stoffavhengighet* 12 (39%) 20 (46%) 13 (34%)  

Alvorlighet ved innkomst     

  - Antall tidligere   
  behandlingsepisoder 

3.4 (5.5) 4.1 (8.1) 3.4 (3.6) 0.854 

2. År med problematisk bruk av  mest 
brukte rusmiddel 

 

 

14.7 (10.2) 9.2 (7.9) 11.3 (8.4) 0.032 

  - Selvrapportert alvorlighet rus 
  (SYRAAP) 

4.0 (7.9) 4.1 (0.7) 4.3 (0.5) 0.128 

  - Psykisk symptombelastning (SCL-
  10) 

2.3 (0.7) 2.4 (0.7) 2.6 (0.7) 0.308 

Tiltak i oppfølgingsperioden     

Deltagelse i selvhjelpsgrupper (AA og 
NA) 

    

  - Andel som har deltatt i AA/NA  7 (23%) 25 (57%) 31 (82%) <0.001 

  - Antall møter i 
oppfølgingsperioden 

6.1 (16.3) 14.3 (22.3) 14.3 (19.6) 0.155 

  - AAAS totalskåre i 
oppfølgingsperioden 

0.8 (1.8) 2.2 (2.5) 2.8 (2.4) 0.003 

Behandling i oppfølgingsperioden     

  - Andel med døgnbehandling** 10 (33%) 20 (46%) 23 (61%) 0.079 

Rusmiddelfri siste 30 dager 7 (23%) 19 (43%) 26 (68%) 0.001 
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Ingen demografiske data eller diaognose påvirket den avhengige variabelen i  signifikant 

retning i analysen (kjønn, alder, utdannelse, sivilstatus). Antall år med problematisk bruk av 

mest brukte rusmiddel var den eneste av alvorlighetsvariablene som viste sammenheng 

med QoL. Aktiviteter i oppfølgingsperioden, det vil si selvhjelpsgruppedeltagelse predikerte 

også bedring i QoL. Andelen som hadde deltatt i AA/NA var klart større hos de med 

betydelig endring QoL (82% mot 57% og 23 % i de andre gruppene). Når det gjaldt antall 

AA/NA-møter i oppfølgingsperioden, var ikke antallet møter assosiert med endring i QoL. 

Når det imidlertid gjaldt AAAS totalskåre, som er et uttrykk både for møtedeltakelse og 

involvering i AA/NA, viste denne en stigende tendens mellom gruppene; de som hadde 

betydelig positiv endring i QoL hadde høyest AAAS totalskåre. Dette indikerer at ikke bare 

møtedeltakelse men graden av involvering i disse selvhjelpsgruppene/miljøene har 

betydning for økt positiv endring i QoL. Av de som hadde bedring i QoL, var det en høyere 

andel som hadde fått døgnbehandling i oppfølgingsperioden, men dette var ikke en 

signifikant sammenheng. Det var 52 pasienter (46 %) som oppga å være helt rusfri siste 30 

dager før oppfølgingsintervju. Det var en klar sammenheng mellom bedring i QoL og 

rusfrihet siste 30 dager før oppfølgingsintervjuet, 68 % av de med betydelig bedring i QoL 

hadde vært helt rusfri måneden før oppfølgingsintervju (mot 43% og 23% i de andre to 

gruppene). 
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Figur 7. Gjennomsnittlig endring i QoL og deltagelse i tiltak i oppfølgingsperioden 

 

Fra tabell 4 så en på aktuelle tiltak i oppfølgingsperioden hver for seg (AA/NA deltagelse og 

døgnbehandling). Figur 7 presenterer kombinasjonen av disse to tiltakene i 

oppfølgingsperioden og kan deskriptivt forklare hvorfor døgnbehandling alene ikke er 

(gjennomsnittlig bedring på bare 4 prosentpoeng) og AA/NA deltagelse alene er signifikant  i 

bivariate modeller (gjennomsnittlig bedring på 17 prosentpoeng). Også kombinasjon av 

AA/NA deltagelse og døgnbehandling viser en betydelig bedring i QoL5, men bare to 

prosentpoeng bedre enn AA/NA deltagelse alene. 
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Tabell 5. Multivariat lineær regresjonsmodell for endring i QoL (QoL5) 

 

Resultatene i tabell 5 viser at det fortsatt er rusfrihet siste dager og totalskåren for både 

deltakelse og involvering i AA/NA som er bidragsytere i en multivariat analyse av endring I 

QoL ved oppfølgingstidspunkt. Det er derfor disse to variablene som best forklarer bedring i 

QoL.  Verken  alvorlighet (år med problematisk bruk av mest brukte rusmiddel) eller 

døgnbehandlingstiltak i oppfølgingsperioden slår signifikant ut i en multivariat modell.  

Modellen forklarte 21 % av variasjonene i utvalget. 

 

Gjennomsnittilig endring i QoL er vist i forhold til de tiltak eller oppfølgingsaktiviteter som 

skjedde i løpet av 6-måneders perioden. Gruppen med ingen tiltak (N=35) viste ingen 

endring i QoL, og gruppen med kun døgnbehandling (N=15) viste en endring på 0.04, det vil 

si en liten endring. Gruppen med kun AA/NA-deltakelse viste en QoL-endring på 0.17, og 

gruppen med både AA/NA og døgnbehandling hadde den største endringen på 0.19. 
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Figur 8. Kombinasjonen av tiltak i oppfølgingsperioden, tidslinje 

 

Figuren viser en tidslinje fra måling ved innkomst til måling ved 6 måneders oppfølging, og 

illustrerer de ulike faktorenes sammenheng og plassering i tid.  
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6 Resultatdiskusjon 

6.1 Innkomst. 

 

6.1.1 Generelt for utvalget 

Majoriteten (94%) av populasjonen i denne studien hadde en svært lav selvopplevd QoL på 

0.43, sammenlignet med en gjennomsnittsskåre i en normalpopulasjon på 0.69.  Dette må 

anses å være en svært lav Qol.  (Ventegodt, 2003, Lindholt 2003). En dansk studie blant 54 

pasienter med depressiv lidelse skåret til sammenligning før behandling en gjennomsnittlig 

QoL 0.38 på den samme skalaen (Ventegodt et al, 2007). Dette er tilsvarende det som er 

funnet i denne norske studien av rusmiddelavhengige personer, men begge populasjoner 

altså betydelig lavere enn hos en normalpopulasjon.  Det er kjent fra andre studier at 

forskjellene i QoL mellom ruspopulasjoner og populasjoner med andre alvorlige lidelser (for 

eksempel cancer) er store (Donovan, 2005, Morgan et al, 2004, Laudet, 2011).  

Når kvinnestatus og arbeidsforhold også beskrives som forbundet med lav QoL (Morgan et 

al, 2004, Martin et al, 2008 ), så har ikke kvinnestatus vist å ha noen sammenheng med QoL i 

min studien.  Når det gjelder variabelen arbeidsforhold som i andre studier er forbundet 

med QoL, så er det så få i denne populasjonen som er i jobb (N=8) at det har ikke latt seg 

gjøre å analysere på denne faktoren. For øvrig er målingen ved innkomst i prinsippet en 

tverrsnittsmåling, hvor både eksponering og utfall er målt på samme tid, og det kan da 

observeres assosiasjoner, ikke årsakssammenhenger eller retningen på assosiasjonen. 

6.1.2 Psykisk symptombelastning. 

Psykisk symptombelastning viste sammenheng med opplevd QoL for totalutvalget målt ved 

innkomst (tabell 1). Når gjennomsnittet for psykisk symptombelastning lå på 2.45, er det 

godt over det som regnes for en patologisk skåre (1.8).  Spesielt viste en 3-deling av QoL en 

sammenheng mellom psykisk symptombelastning og utvalget som hadde svært lav QoL 

(<=0.33, tabell 2).   Pasientens subjektive opplevelse av psykisk symptombelastning kan ikke 
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jevnstilles med en psykisk diagnose. Likevel er det kjent at komorbiditet til psykiske lidelser, 

og rapportert høy psykisk symptombelastning er sterkt korrelert med lav QoL (Donovan, 

2005, Morgan et al, 2004, Laudet, 2011, Foster et al, 1999). En studie blant 1216 

rusmiddelavhengige pasienter fra 5 ulike europeiske land viste at samsykelighet med 

psykiske lidelser var forbundet med lav QoL (Morgan et al, 2004). Selv om det kan variere 

hvorvidt ruslidelse eller psykisk lidelse er primær (Fekjær, 2009), så vil det uansett 

sannsynligvis ha påvirkning på pasientens opplevde QoL. Når min studie viser en 

sammenheng mellom QoL og psykisk symptombelastning, samsvarer dette altså med andre 

studier. Når utvalget med høyest skåre for psykisk symptombelastning (2.9) hadde et 

gjennomsnitt på 0.33 (svært lav QoL) ved en 3-deling av QoL, understreker dette at den 

sterke forbindelsen mellom lav QoL og psykisk symptombelastning.  

6.1.3 Singelstatus. 

47% av populasjonen oppgav singelstatus, det vil si at de ikke var i fast forhold og at de 

bodde alene. Dette samsvarer med andre studier, hvor omtrent halvparten har singelstatus. 

I tabellen med 3-deling av QoL, er det 64%, det vil si 30 av 47 pasienter med singelstatus 

som befinner seg i kategorien for ekstremt lav opplevd QoL (<0.33). 47%, det vil si 24 av 51 

pasienter med singelstatus opplever lav QoL (0.33-0.5), mens 29%, det vil si 12 av 42 

pasienter med singelstatus opplevde lav/normal QoL (>0.5). Det er altså en betydelig andel 

med singelstatus som opplever det som av Ventegodt (2003) beskrives som både lav og 

ekstremt lav QoL. Ikke-selvvalgt isolasjon/ensomhet beskrives for eksempel i en studie  som 

en variabel som i høy grad forbindes med lav QoL , og isolasjon er noe som preger en 

rusmiddelpopulasjon mer enn andre populasjoner. (Laudet, 2011). Rusmiddelavhengige 

pasienter har ofte brutte relasjoner bak seg og lite sosialt og familiært nettverk, og 

majoriteten av pasienter som søkes til rusbehandling bor alene (Fekjær, 2009), og det er 

dermed lite som kan kompensere for isolasjon knyttet til det å leve alene.  Det er altså 

grunn til å anta at det er en faktor som har sammenheng med opplevd dårlig QoL. En 

oversiktsartikkel viser til 4 studier med funn der sosialt miljø har påvirkning på QoL (Foster 

et al, 1999), og at ensomhet var en indikator både for lav QoL, og et generelt pessimistisk 

syn på livet. En fransk studie blant 414 alkoholavhengige pasienter fant at både singelstatus 

og opplevelse av sosial fungering hadde signifikant sammenheng med opplevd lav QoL 



54 

 

(Lahmek et al, 2009). Dette og kan ha en sammenheng med at det å være i parforhold 

oppleves som en svært viktig komponent i et sosialt og familiært nettverk, som i følge flere 

studier er en faktor for opplevd god QoL, og sannsynligvis en beskyttelsesfaktor mot 

opplevd lav QoL. QoL  skåres spesielt lavt innenfor de sosiale og psykologiske domenene 

(Laudet and White, 2008  Laudet, 2011, Donovan,et al, 2005), noe som også gjelder for 

utvalget i denne studien. 

6.1.4 Diagnose. 

Når det gjaldt hoveddiagnose for avhengighet, så er det også inkludert 6 pasienter med 

alvorlig misbruk av alkohol. Av hele utvalget, så var det 39% som hadde alkoholavhengighet, 

42% stoffavhengighet og 19% polydrug. Det var ikke noen av disse variablene som viste 

sammenheng med lav QoL. Tidligere studier er primært gjort blant alkoholavhengige 

(Lahmek et al, 2004, Morgan et al, 2004), men de studiene som er gjort i andre populasjoner 

med rusmiddelavhengige (stoff/medikament/polydrug) differensierer heller ikke godt 

mellom diagnoser når det gjelder QoL målt ved baseline (Laudet and White, 2009, Laudet, 

2011).  Materialet i denne studien gir ikke grunnlag for å gjøre mer detaljerte analyser ned 

på hvert enkelt stoff, men de foreliggende data gir heller ikke grunnlag for å anta at QoL 

samvarierer med hva slags type rusmiddel som blir foretrukket eller brukt.  

Når den danske studien (N=2460) (Ventegodt et al, 2003) fant at de personer med alvorlig 

bruk av opiater skårer lavere for QoL enn alvorlig bruk av andre stoffer, som amfetamin, 

kokain, hallusinogener (LSD), benzodiazepiner og alkohol, kan dette indikere at avhengighet 

til opiater skiller seg ut i negativ retning når det gjelder opplevelse av QoL. Dette 

understøtter modeller som forklarer stoffavhengighet som et behov for selvmedisinering 

(Mueser et al, 2006). Opiater er på den annen side regnet som ekstremt 

avhengighetsskapende, og befinner seg gjerne i enden av et misbruksløp, der ”lettere” 

stoffer som alkohol og cannabis danner inngangsporten til et langvarig og alvorlig misbruk 

(Bretteville-Jensen, 2008). Det er sjelden at en rumiddelavhengig person starter misbruket 

med injisering av opiater, for eksempel heroin. Det er lite kjent om rusmiddelavhengige har 

lavere QoL før utviklingen av rusmiddelavhengighet tok til, som funnene i den danske 

studien fra 2007 antyder, i alle fall blant opiatavhengige (Ventegodt and Merrick, 2003).  Det 

er mulig å tenke seg det, men vanskelig å måle retrospektivt. For å få et godt svar på dette 
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må en sannsynligvis følge en større kohort prospektivt og se om de som utvikler 

rusmiddelavhengighet hadde et dårligere utgangspunkt når det gjelder QoL. Når det gjelder 

diagnose, viser også denne studien at foretrukne rusmiddel har liten betydning for opplevd 

lav QoL, men rusmiddelavhengighet i seg selv, i all sin kompleksitet, har stor sammenheng 

med opplevd lav QoL.   

6.1.5 Selvrapportert alvorlighet rus. 

Når det gjaldt alvorlighet ved innkomst hadde selvrapportert alvorlighet rus (SYRAAP)  

sammenheng med opplevd QoL. For denne variabelen var lavere QoL assosiert med høyere 

alvorlighetsskåre av ruslidelsen. Ut fra funnene i andre og i denne studien har utviklingen av 

rusmiddelavhengiget og de negative konsekvenser dette fører med seg når det gjelder 

fysisk/psykisk helse, stor sammenheng med opplevelsen av lav QoL for pasienter som legger 

seg inn til avgiftningsbehandling. Det er kjent at en populasjon som kommer til behandling 

for rusmiddelavhengighet, ofte har hatt vanskeligere oppvekstvilkår enn en populasjon uten 

rus (Fekjær, 2009). I tillegg har rusmiddelavhengige høy forekomst av genetisk disposisjon 

for rusmiddelavhengighet. Det vil si at de gjerne har hatt en oppvekst med en eller begge 

foreldre med rusmiddelavhengighet (Bramness,2011). Det er altså gjerne et komplekst bilde 

som danner bakteppe for en sårbar gruppe med både rusavhengighet og lav opplevd QoL.  

Likevel må en anta at det er samsvar mellom alvorlighet i rusmiddelbruken og de negative 

konsekvenser dette fører med seg både når det gjelder fysisk/psykisk helse, og opplevelsen 

av lav QoL for en populasjon som kommer inn til behandling for avgiftning. Å be om 

avgiftning er tross alt å be om hjelp for et alvorlig rusmiddelproblem, selv i et komplekst 

bilde der både sosiale forhold, fysisk og psykisk helse og tidlige traumer kan være en del av 

et slikt bilde.  Jo mer langvarig bruk av rusmidler, jo mer negativt påvirkes den totale QoL 

(Laudet, 2011, Donovan et al, 2003, Lahmek et al, 2009, Foster et al, 1999), noe funnene i 

min studie også viser. Ruslidelse og QoL henger altså sammen, og måles begge basert på 

pasientens selvopplevelse. Andre faktorer er mer objektivt kvantifiserbare, for eksempel en 

sykdomsdiagnose basert på et blodprøvesvar.   
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6.1.6 Antall tidligere behandlingsepisoder. 

Mer enn halvparten av populasjonen (54%) hadde tidligere vært innlagt i døgnbasert 

rusbehandling (inkludert avgiftning). 24% hadde poliklinisk behandlingserfaring, mens 23% 

hadde ingen tidligere rusbehandling. Det å tidligere ha mottatt behandling for sitt 

rusproblem ser ikke ut til å være forbundet med QoL. En annen studie viser at behandling 

har sammenheng med forbedring i QoL, men målingen er foretatt ved utskrivelse, så det er 

vanskelig å si om behandlingen har hatt noen effekt på QoL over lengre tid (Lahmek et al, 

2009). Det var litt overraskende at behandling ikke viste noen sterkere assosiasjon med QoL 

i min undersøkelse, da en behandling krever innsats og motivasjon fra pasienten som antas 

å kunne påvirke QoL. Dersom QoL var målt ved behandlingens slutt, som i den franske 

studien (Lahmek et al, 2009), ville det kanskje gitt andre resultater der og da. 

Behandlingseffekten er sannsynligvis tidsbegrenset.  

Ved innkomst er det altså singelstatus, alvorlighet og psykisk symptombelastning som kan 

assosieres med  opplevd lav QoL, noe andre studier også finner (Laudet, 2011, Donovan et 

al, 2003, Lahmek et al, 2009, Morgan M et al, 2004).  

 

6.2 Oppfølging (etter 6 måneder) 

6.2.1 Generelt. 

Utvalget i oppfølgingsstudien var 113 pasienter, det vil si 81% av totalutvalget . Målt på 

”endring” eller ”ingen endring”, skårer  utvalget totalt høyere QoL (0.55) enn ved innkomst 

(0.43). Dette tilsier en forbedring av QoL (Ventegodt, 2003). To ”trinn” opp på skalaen er 

beskrevet som betydelig forbedring av QoL. Fremdeles har likevel ikke den positive 

endringen  ført til gjennomsnittet på nivå med det som er målt i en normalpopulasjon, som 

er 0.69. En tredeling av utvalget viser at de med svært lav QoL ved innkomst hadde størst 

forbedring av QoL etter 6 måneder. Likevel har de stadig en lavere QoL enn de øvrige 2 

gruppene, og fremdeles en markant lavere QoL enn normalbefolkningen. Siden denne 

gruppen likevel er den med størst ”forbedringspotensiale”, er det interessant å diskutere 

hva som tross alt har gitt en slik stigningskurve. Den franske studien fra 2009 (N=414) viste 



57 

 

forbedring i QoL etter relativt kort tid, hovedsakelig i løpet av en innleggelsesperiode. Målt 

med den franske versjonen av HQoL-instrumentet SF-36, var QoL-skårene betydelig lavere 

ved innkomst enn ved utskrivelse etter 3 uker, hvor gjennomsnittlig QoL var nesten 

tilnærmet lik normalbefolkningen. Rusfrihet og sosialt fellesskap ble beskrevet som 

signifikante for positiv endring ved utskrivelse. Det ble likevel i denne studien ikke foretatt 

noen måling over lengre tid, etter at pasientene ble utskrevet fra en behandling. Det kan 

tenkes at en endring da ville ”flatet ut” og stabilisert seg, ettersom pasientene ble skrevet ut 

fra et behandlingsmiljø preget av intervensjon, motivasjon og sosialt fellesskap, og hjem til 

et ”normalmiljø”.  

En amerikansk studie har målt endring i QoL over en 3-års periode, hvor også SF-36 

instrumentet ble benyttet, og viser at noen faktorer har sammenheng med endring, men at 

endringene imidlertid flater ut over lengre tid (Laudet et al, 2009). Ut fra resultatene i andre 

studier er det altså grunn til å tro at en fortsatt positiv endring vil finne sted også for 

populasjonen i denne studien. Dette kan imidlertid være sannsynlig dersom variabler som 

eventuelt har sammenheng med positiv endring fortsatt er til stede, eller er tilgjengelige. 

Det ville derfor vært interessant å undersøke om positiv endring i QoL også hadde økt for 

populasjonen i denne studien, også etter 6 måneder. 

 

 

6.2.2 Demografiske data. 

I oppfølgingsdatene var ingen demografiske data assosiert med endring i QoL. Her er heller 

ikke variabelen arbeid/utdannelse-status tatt med, da den fremdeles i all hovedsak var 

uaktuell for de fleste i utvalget. 

I oppfølgingsdataene var heller ikke singelstatus assosiert med QoL, hvilket skilte seg fra 

analysen av innkomstdata. Andre studier peker på opplevelse av gode sosiale relasjoner og 

følelse av fellesskap som prediktor for forbedret QoL (Laudet, 2011, 2008 de Mayeer, 2010), 

men funnene i denne studien kan tyde på at det er opplevelse av andre gode relasjoner som 
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kan kompensere for singelstatus assosiert med lav QoL, dvs andre rusfrie nettverk, som man 

f.eks får gjennom AA/NA deltagelse. 

 

6.2.3 Diagnose. 

Rusmiddelspesifikk diagnose viste ikke noen sammenheng med QoL analysert etter 6 

måneder, noe som samsvarer med analysen på QoL ved innkomst. Majoriteten av studier 

som har undersøkt endring i QoL er gjort blant pasienter med diagnosen alkoholavhengighet 

(Lahmek et al, 2004, Morgan et al, 2004). En studie (Laudet and White, 2008) blant både 

alkohol- og stoffavhengige (N=312) over en 3-års periode viste også  at for alkoholavhengige 

er rusfrihet en viktig faktor for endring i QoL. Blant stoffavhengige vises i tillegg til rusfrihet 

også til  ”recovery capital” som viktig for QoL. Der er opplevelse av mening, tilhørighet og 

åndelighet beskrevet som noe som i større grad må være tilstede for å oppnå en tilsvarende 

positiv endring i QoL. Den stadig lave QoL  kan tyde på at rusavhengighet er hemmende for 

QoL.  Rusmiddelavhengigheten, uavhengig av spesifikk type rusmiddel, krever en lang 

rehabiliteringstid. Denne langvarigheten gjelder sannsynligvis også   endring i QoL til nivå 

tilsvarende normalbefolkningen. Når man vet at rusmiddelavhengige har en overhyppighet 

av både psykiatrisk og somatisk komorbiditet, gjerne kombinert med dårlig oppvekst og 

store sosiale og relasjonelle utfordringer, kan det på den ene side være urealistisk å tenke 

seg et funksjonsnivå med QoL tilsvarende en normalbefolkning. Dette gjelder spesielt når 

det anvendes sykdoms- og/eller helserelaterte måleinstrumenter. En generisk og global 

tilnærming til QoL gir på den annen side et ”her og nå”-mål. Det kan være at pasienten for 

eksempel opplever en betydelig forbedret QoL som følge av ”recovery capital” (venner, 

livsmening osv.). Noe en ”ikke-rusavhengig” ellers tar for gitt. Nettopp fordi QoL er basert 

på selvopplevd situasjon, kan denne populasjonen med kjente utfordringer skåre like høyt 

som normalpopulasjonen. Dette til tross for at de to gruppene kan ha svært ulike nivå målt 

med eksterne og mer objektive metoder.  Jeg har ikke funnet at spesifikk rusmiddeldiagnose 

har noen sammenheng med endring i QoL ved oppfølgingstidspunktet etter 6 måneder. 
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6.2.4 Rusmiddelfri siste 30 dager. 

Rusfrihet siste 30 dager viste en klar forbindelse til positiv endring i QoL.  Det gjaldt for 68%, 

altså to tredjedeler, av gruppen med betydelig positiv endring (N=38), altså mer enn en 

tredjedel av totalutvalget (N=113) som ble intervjuet på oppfølgingstidspunktet. Dermed 

kan det se ut som om rusfrihet også i denne studien er sterkt forbundet med forbedret QoL. 

Dette beskrives som signifikant for positiv endring i andre studier også, spesielt over kortere 

tid (Lahmek et al, 2004, Morgan et al, 2004). Faktoren som i litteraturen er vist å være til 

stede på kort sikt for endring, er rusfrihet. Over lengre tid er det i tillegg andre faktorer  som 

har vist seg forbundet med positiv endring i QoL, sammenfattet i ”recovery capital”. For 

eksempel er åndelighet forbundet med reduksjon av stress etter 18 måneder, og dette 

påvirker QoL i positiv retning (Laudet et al, 2009). Imidlertid er ”recovery” forbundet med 

både rusfrihet og andre faktorer, men ”andre faktorer” sammenhenger med QoL på andre 

tidspunkt (Laudet and White, 2008). Likevel kan det ut fra dette antas at rusfrihet ligger som 

en forutsetning for å oppnå ”recovery capital”, altså et forbedret funksjonsnivå totalt, og 

dermed bedre QoL. Rusfrihet ser dermed ut til å ha en sterk forbindelse med forbedret QoL, 

og en forutsetning for forbedret QoL over lengre tid. 

 

6.2.5 Psykisk symptombelastning. 

For oppfølgingsresultatene viste ikke psykisk symptombelastning noen sammenheng med  

QoL, noe som skilte seg fra innkomstresultatene. Figur 3 indikerer likevel at et dårlig 

utgangspunkt, som også er forbundet med høy psykisk  symptombelastning, har noe å si for 

QoL-nivået før og etter behandling. En psykisk lidelse kan ”trigges” eller utløses ved 

rusmisbruk, noe den kanskje ellers ikke ville gjort, dersom en ser samsykelighet mellom rus 

og psykiske lidelser som en skademodell med et teoretisk utgangspunkt om at 

rusmiddelmisbruk fører til psykiske lidelser. Samtidig er det ofte en gjensidig påvirkning av 

flere faktorer når det gjelder å opprettholde samsykelighet mellom ruslidelser og psykiske 

lidelser/symptombelastning (Mueser, 2006). Reduksjon av stress er en faktor som på lengre 

sikt (målt 18 måneder etter baseline) er forbundet med forbedring av QoL (Laudet et al, 

2009). Det kan tenkes at stressopplevelsen med både psykisk og fysisk symptombelastning 
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kan føles mindre som en følge av forbedret QoL, og motsatt, større som en følge av 

forverret QoL (Lahmek et al, 2009). I denne studien så det derimot ikke ut til å ha noen stor 

sammenheng ved måling av QoL etter 6 måneder. 

 

6.2.6 År med problematisk bruk av mest brukte rusmiddel. 

Antall år med problematisk bruk av mest brukte rusmiddel var en alvorlighetsvariabel som 

viste sammenheng med  endring i QoL. De pasienter som hadde lengst tid med problematisk 

bruk hadde som gruppe forverring i QoL, mens de med betydelig bedring, var imidlertid ikke 

de med kortest problematisk forbruk (tabell 2). Langvarig problematisk bruk av rusmidler gir 

økte sosiale og helsemessige konsekvenser. Det vil si at dess mer opplevde konsekvenser av 

alvorlig ruslidelse, jo større influering på opplevd dårlig QoL kan avspeiles på gruppenivå. 

Disse dataene indikerer at langvarig, problematisk rusmiddelbruk er negativt for endring i 

QoL. Det kan ha flere sammenhenger. For eksempel viser studier at dess tidligere debut for 

rusmidler og utvikling av avhengighet, dess større innvirkning på for eksempel hjernens 

eksekutivfunksjoner, da hjernen utvikles helt frem til 30 års alder. Bruk av rusmidler og 

avhengighet forstyrrer en slik naturlig utvikling (Killen, 2008). Arv- og miljø- og personlighets 

faktorer vil også spille inn her i en kompleks kontekst, man regner 50% av 

avhengighetsutvikling som genetisk disposisjon (Sellmann/Bramness, 2009). Å vanke i miljø 

med ”rusvenner”, samt høy grad sensitivitet for følelsesmessig stress er også sterke faktorer 

som gir risiko for tilbakefall (Laudet et al, 2009). Det vil dermed være sammensatte 

årsaker/sammenhenger som ikke enkeltvis kan forklare at antall år med problematisk bruk 

av mest brukte rusmiddel viser signifikans for opplevd forverret QoL. Det kan likevel være 

logisk at det er slik for populasjonen, og det sammenfaller med forskning som peker på en 

sammenheng mellom lav QoL og slike faktorer (Laudet et al, 2009). Sammenhengen mellom 

antall år med problematisk bruk og QoL reflekterer alvorligheten, kompleksisteten og 

sårbarheten i ruslidelsen, og samspillet mellom arv, miljø, personlighetsfaktorer og 

nevrobiologiske faktorer. Det å ha en historie med lang ruskarriere, betyr samtidig at man 

ofte ikke har et ”fundament i livet” med utdannelse. Parallelt er det lite erfaringer med 

normalitet i livet, der dette og kanskje flere faktorer gir et dårlig utgangspunkt. Selv med 
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behandling vil en ikke ”komme unna” en slik livserfaring, og alle disse komplekse faktorene 

kan en klart anta påvirker QoL i negativ retning. 

6.2.7 Tiltak i oppfølgingsperioden. 

 

Selvhjelpsgruppedeltakelse. 

Aktiviteter i oppfølgingsperioden hadde betydning for endring i QoL. For eksempel viste 

studien at deltakelse i selvhjelpsgrupper samsvarte med de som hadde betydelig positiv 

endring i QoL. Motsatt viste det seg at det var markant færre med AA/NA-deltakelse i 

gruppen med forverret QoL. Dette kan tyde på en sammenheng mellom endring i QoL og 

deltakelse i AA/NA, noe som samsvarer med andre studier (Laudet 2011, Morgan, 2004). På 

den annen side indikerte dataene at det ikke var AA-deltakelse i seg selv, det vil si at man 

kun deltar på ett eller flere møter,  som hadde mest betydning:  Disse hadde like mange 

møter som de pasientene  som hadde litt og de som hadde betydelig bedring. Totalskåren 

(AAAS), som skårer både møtefrekvens og involvering var høyere for dem med betydelig 

forbedring i QoL.  

Personlig involvering – selvhjelpsgruppe. 

Begrepet ”grad av involvering”  kan assosieres både med studier som omhandler AA/NA 

knyttet til QoL (Laudet, 2011, Laudet and White, 2008, Laudet, 2007), og med overordnet 

teori for QoL5 som omhandler opplevelse av fellesskap, mening og sammenheng 

(Ventegodt, 2003). Personlig involvering i AA/NA innbefatter aktiviteter som å skaffe seg 

sponsor/fadder, det vil si en å dele sine tanker og følelser med. Dette vil si en person som 

har følt samme problemet ”på kroppen” og som har funnet en velfungerende vei til 

rehabilitering. Personlig involvering i AA/NA betyr også å studere deres litteratur, og sette 

seg inn i betydningen av for eksempel de 12 trinn som kanskje kan virke uforståelig for en 

nykommer i disse fellesskapene (Vederhus, 2011, Humphrey et al, 1998).  
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Hjelper-perspektivet. 

Videre kan personlig involvering bety at man faktisk tilbyr seg å gjøre tjeneste med å hjelpe 

andre i samme situasjon. Dette kan for eksempel være aktiviteter som å koke kaffe før et 

møte, rydde lokalet etterpå, ta ansvar for å vise nykommere til rette på møtet, være 

behjelpelig med å ta følge til nykommerens første møte, være behjelpelig med transport, 

dele sin erfaring både på tomannshånd og under møtet (Humphrey et al, 1998). Det 

innebærer en altruistisk holdning som i høy grad kan forklare begrepet ”hjelp til selvhjelp” 

som fellesskapene AA og NA er tuftet på: ”Den terapeutiske verdien av at en rusavhengig 

hjelper en annen er uten sidestykke” (Anonyme Narkomane, 2001, side 18). AA og NA sin 

litteratur er ikke forskningsbasert, men det altruistiske perspektivet understøttes 

vitenskapelig i en studie fra 2004 blant 279 alkohol- og/eller stoffavhengige pasienter 

innlagt i behandling (Zemore, 2004). Ut over viktigheten i å oppfordre 

behandlingsinstitusjoner til å motivere til pasientdeltakelse i AA/NA, indikerer studien at 

hjelperperspektivet bør introduseres så tidlig som mulig i et behandlingsforløp. Dette fordi 

det så sterkt assosieres med bedret utfall når det gjelder både rusfrihet og opplevelse av 

tilhørighet i AA/NA.  I selvhjelpsgrupper mottar en hjelp, men etter hvert får en også 

anledning til å være til hjelp, og bidra til å hjelpe andre. Studien fra 2004 viste for eksempel 

at det var signifikant flere som både fikk bedre behandlingsutfall (for eksempel rusfrihet) og 

større tilhørighet i AA/NA dersom de brukte mer tid på å hjelpe sine medpasienter i 

behandlingsperioden. Det å hjelpe andre, kan gi positive ringvirkninger for pasientens 

selvbilde; den sosiale statusen øker, mestringsfølelsen styrkes og engasjementet i egen 

endringsprosess vokser. Når forbedret QoL i min studie har sammenheng med involvering i 

NA, berører det sannsynligvis QoL5-spørsmålet ”Hvordan er ditt forhold til dine venner for 

tiden?” Et gjensidig og likeverdig forhold til (nye) venner i NA/AA kan være en uvant 

opplevelse for pasienter i en situasjon tidligere preget av mangel på ressurser. Det å være 

hjelpemottaker fremfor hjelpeyter har for mange sannsynligvis vært regelen mer enn 

unntaket.  Det er grunn til å tro at økt QoL også i min studie har sammenheng med 

opplevelsen av å føle seg til nytte og behøvd. 
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Re-sosialisering. 

Intervju ved innkomst indikerte i min studie at singelstatus hadde sammenheng med lav 

QoL, mens dette ikke hadde noen sammenheng ved oppfølgingsintervju etter 6 måneder. 

Samtidig hadde involvering i AA/NA betydning for forbedret QoL ved 

oppfølgingstidspunktet.  

 

Studier blant alkoholavhengige viser at avholdenhet i seg selv er en forbedringsfaktor for 

QoL. Dette kan indikere at pasientene allerede har en opplevelse av sosiale relasjoner og 

fellesskap. Det kan være forskjeller mellom utvalgene i andre studier, for eksempel forskjell 

mellom alkoholavhengige og stoff-, medikament- og polydrugavhengige. Demografiske 

forhold, som  singelstatus og jobb/skole/boligforhold, kan også avspeile opplevelse av 

sosiale/familiære relasjoner og opplevelse av fellesskap. En artikkel om sosiale 

konstruksjoner og gruppetilhørighet i AA, skiller for eksempel mellom primær og sekundær 

tilhørighet (Smith A, 1993). Studien angir primærtilhørighet som viktigst for å tilegne seg 

følelsesmessig tilknytning og trygghet. Denne kan enten være mistet gjennom mange år 

med alvorlig rusmisbruk, eller den kan være manglende gjennom en vanskelig oppvekst. En 

trygg re-sosialisering inn i fellesskap som AA/NA kan dermed føre til en forbedring i QoL, 

særlig for de pasienter som mangler både sosiale og familiære relasjoner. Med en gjensidig 

støtte mellom nye og mer erfarne medlemmer kan en slik re-sosialiseringsprosess etter 

hvert gi den primærtilhørigheten som kan kompensere for tidligere manglende tilhørighet.  

 

I min undersøkelse rapporterer pasienter med involvering i AA/NA, om bedret QoL. 

Menneskers opplevde QoL øker med økende sosial tilhørighet. Aktiv deltakelse i AA/NA-

nettverk kan som ovenstående viser bedre den opplevde sosiale tilhørighet, og dette kan 

dermed være en forklaring på den forbedrede QoL i studien. Selvfølgelig kan det stilles 

spørsmål om hvorvidt en slik prosess har funnet sted etter så kort tid som 6 måneder. 

Imidlertid kan ovenstående være en forklaring på den forbedring i QoL som faktisk er målt.  
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7 Metodediskusjon. 

 

7.1 Design. 

Studiedesignet, en naturalistisk prospektiv kohortstudie. Dette betyr at man følger en 

gruppe pasienter frem i tid, for å se hvem av dem som blir syke eller ender med andre utfall 

(Bjørndal og Hofoss, 2004). Fordelen ved et slikt design er at en over tid kan måle endringer 

i utfall og skille eksponering og utfall i tid.  

7.2 Bias 

7.2.1 Seleksjonsbias 

På alle punkter i et forskningsdesign kan det oppstå systematiske feil, bias, hvilket vil si 

gjennomgående feil som kan ødelegge grunnlaget for sammenlikning (Dalland, 2009). Det 

utvalget som var aktuelt for inklusjon var 25% (156) av den totale pasientmasse (616) ved 

avgiftningsenheten i inklusjonsperioden. Det er viktig at dette studieutvalget er 

representativt for det totale utvalg som studien er aktuell for, nemlig de pasienter som 

skrives direkte ut uten noen videre avtaler (verken døgnbehandling, poliklinikk eller LAR). 

Utvalget ved innkomst (N=140) representerer halvparten av de pasienter det er aktuelt å 

sammenlikne med (N=297). Likevel er det en andel (N=73) som falt fra av administrative 

årsaker. Dette innebar behandlingsavbrudd, og det kan tenkes at faktorer hos disse i noen 

grad skiller seg fra de inkluderte ved at de ikke ”holdt ut” avgiftningen. Det kan antas at 

disse pasientene har en stor rusbelastning og et høyt lidelsestrykk. I så fall skiller disse seg ut 

som ”verre” enn det inkluderte utvalget, noe som i så fall kan bety en overrapportert QoL, 

og bedre enn virkeligheten. Når en slik tendens kan være tilstede, anses den likevel ikke for 

betydelig ettersom disse pasientene utgjør 25% av det totale utvalg vurdert for inklusjon. 

Utvalget ved oppfølging etter 6 måneder (N=113) skiller seg fra utvalget ved innkomst 

(N=140). Det er 81% av totalutvalget som har fått oppfølgingsintervju. Det er et frafall på 

19%. Det er ikke noen demografiske variabler eller andre variabler som skiller 
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frafallspopulasjonen i noen grad fra oppfølgingsutvalget. Det kan for eksempel tenkes at 

flertallet i frafallspopulasjonen har så stor og kompleks rusbelastning at de ikke møtte til 

oppfølgende samtale av den grunn, og at dette kan utgjøre en effekt i negativt retning, på 

samme måte som de som falt fra ved innkomst. Det er imidlertid ikke noen grunn til å 

konkludere med det.  Selv om det metodisk er krav om så høy responsrate som mulig, 

gjerne opp mot 80% (Duckert, 1985), så vil en responsrate på 81 ved oppfølging tilsi en høy 

prosentandel av totalutvalget. Dette skulle tilsi en tilstrekkelig svarprosent og 

representativitet hos utvalget ved innkomst og oppfølging.  

 

7.2.2 Informasjonsbias 

Det er en rekke faktorer som må tas hensyn til når det gjelder kvaliteten på 

måleinstrumentene, målingene og klassifiseringen i grupper i en studie, . Faktorer som 

gjelder begrepsbruk, faktorer som omhandler respondenten selv, oppstilling av spørsmål, 

administrering av skjema med mer, kan hver for seg og til sammen føre til systematiske feil 

når det gjelder måleinstrument. Disse kan i sin tur påvirke påliteligheten i funnene (Dalland, 

2009). I denne studien har det vært foretatt pilotstudie, der det viste seg at enkelte begrep 

måtte modifiseres til en norsk kontekst. Instrumentene i denne studien er standardiserte og 

validerte, og oversatt etter prosedyrer som skal sikre at innholdet i spørsmålene er bevart 

fra originalspråket.  (Beaton et al, 2000.) Fastsetting av og klassifisering av pasienter inn i 

ulike grupper av livskvalitet ved baseline datainnsamlingen kunne influeres av om 

pasientene var i aktiv rusmiddelbruk eller i abstinens, og det ble derfor besluttet at 

intervjuene først skulle finne sted etter 2-4 dager. På den måten skulle alle være i en nokså 

”stabil” og homogen fase slik at målingen av QoL best mulig reflekterte reell opplevd 

livskvalitet. Det er likevel slik at på en avrusningsenhet etter noen få dager vil nok mange 

føle seg litt ille til mote og ikke være helt i sin beste form, og det kan tenkes at det er en 

tendens i materialet at QoL tenderer mot en underrapportering og et kunstig lavt nivå. For 

eksempel kan det tenkes at pasientene i en avgiftningssituasjon skårer lavere fordi for 

eksempel abstinensplager i motsetning til ruspåvirkning kan gi en dårligere opplevelse av 

QoL. Intervjuene er likevel foretatt på et best mulig egnet tidspunkt med vurdering av den 

enkelte pasients individuelle tilstand, spesielt i forhold til abstinenssymptomer (ulike 
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rusmidler gir ulike utslag i abstinenssymptomer og på ulike tidspunkt. Det å vente for lenge 

med intervjuet kunne på den annen side gi en risiko for å ”miste” pasienten, dersom disse 

valgte å skrive seg ut tidligere og før intervju var gjort).  

På den annen side kan det være slik at pasientene på måletidspunktet for QoL var i en slags 

”honeymoon” fase der alt føltes bra og bedre enn umiddelbart før innleggelsen. I så fall vil 

resultatene kunne reflektere en tendens mot overrapportering av QoL nivå i gruppen. Det 

antas likevel at det rapporterte nivået av QoL i denne studien i hovedsak reflekterer den 

reelle livskvaliteten i gruppen og at denne er på et lavere nivå enn både normalpopulasjoner 

og også sammenlignet med andre pasientpopulasjoner.    

 

7.3  Intern validitet / reliabilitet 

Reliabilitet betyr pålitelighet, og fordrer korrekt utførte målinger med angivelse av 

feilmarginer (Dalland, 2000). Det ligger alltid en mulig feilkilde i en kommunikasjonsprosess i 

et intervju med spørreskjema, for eksempel kan en aldri kan være 100% garantert at 

spørsmålet er riktig oppfattet. Det er derfor viktig å drøfte eventuelle svakheter ved de 

enkelte instrument. I undersøkelser er det ofte mange og komplekse spørreskjema som 

inngår, og det er også viktig å drøfte hvordan skjemaene sammen kan påvirke reliabiliteten. 

7.3.1 EuropASI 

EuropASI –skåren settes på bakgrunn av pasientens egen informasjon/opplevelse, og skåren 

kombineres med intervjuers opplevelse. Målet om ”rusfrihet siste 30 dager” som er et 

utfallsmål ved oppfølging etter 6 måneder, kan i så måte gi mer upresise svar enn for 

eksempel blod- eller urinprøvesvar, da opplysninger om rusmiddelbruk baserer seg på 

egenrapportering.  Intervjusituasjonen kan for eksempel gi rom for at pasienten ikke ønsker 

å ”skuffe” intervjueren med å ha brukt rusmidler, jfr. forskningseffekt.  Det kan også tenkes 

at enkelte rusmidler kan bli underrapportert, for eksempel vanedannende og 

legeforeskrevne medikamenter. Dette kan være noe pasienten ikke nødvendigvis regner 

som et rusmiddel selv om det etterspørres. Kanskje pasienten er redd for at opplysninger 

skal blir videreformidlet til en foreskrivende lege. Dersom pasienten har fått tilhørighet i 
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AA/NA, kan det også oppleves som et lojalitetsbrudd hos pasienten å skulle ”innrømme 

sprekk”, da totalavhold er et mål i disse gruppene. Selv om andre studier også baseres på 

egenrapportering av rusmiddelbruk, må en likevel ta høyde for at feilrapportering kan 

forekomme, også i denne studien. Kategorisering av rus/ikke rus siste 30 dager som er brukt 

som en variabel her, er en forenkling som ble gjort i analysen. En får dermed ikke frem 

graden av bruk av forskjellige rusmidler. Årsaken til denne forenklingen er at det var 

vanskelig å ha for mange variabler i analysen. Likevel kan dette oppfattes som en 

overforenkling i forhold til virkeligheten, da det kan være at noen pasienter som for 

eksempel har redusert rusmiddelbruk uten totalavhold, som drøftet under ”konfundering”.  

7.3.2 M.I.N.I. Plus, 5.0.0 

Skåren i dette instrumentet gir en diagnose, for eksempel ”skadelig misbruk” eller 

avhengighet til rusmidler. Instumentet er godt kjent, vel innarbeidet blant personalet og har 

god gyldighet. Det er ikke noe som skulle tilsi noen svekket pålitelighet ved bruk av dette 

instrumentet. Moderne diagnostisering er i psykiatrien i stor grad nå basert på 

standardiserte intervju og en klinisk vurdering. Det kan derfor være at diagnoser kun basert 

på et klinisk intervju gir en annen diagnose enn hva klinikeren ville sette som diagnose i 

epikrisen ved utskrivning av oppholdet. Rusmiddellidelsen er også en del av et kontinuum og 

lar seg ikke alltid like lett kategorisere inn i enten ”syk” eller ”frisk” kategoriene, og 

feilklassifisering av diagnoser kan forekomme. Det er likevel ikke slik at en person som 

klassifiseres som ”frisk” ikke har plager eller symptomer, som kan være nesten like ille som 

en annen pasient som blir klassifisert som ”syk”.  

7.3.3 QoL5. 

I denne studien har jeg brukt QoL5-instrumentet, mens det i andre internasjonale studier 

ofte er benyttet SF-36-instrumentet (Laudet and White, 2008, Morgan et al, 2004). SF-36 er 

et mer omfattende instrument som i stor grad fokuserer på helsemessige funksjonelle 

spørsmål, som for eksempel smerte, funksjonshemming og tilgang på helsetjenester som 

utfallsmål for QoL. Dette kan være tema som er litt ”på siden” for rusmiddelavhengige 

pasienter. Likevel innbefatter dette instrumentet også mer generiske og globale tema,  som 

spørsmål om totalvurdering av egen QoL, glede, forhold til andre mennesker og 
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meningsfullhet. Dette er tema som har vist seg viktige for rusmiddelavhengige pasienter. 

Laudet og White (2008) etterlyser en mer konsistent bruk av måleinstrumenter for QoL, og 

mener at i alle fall spørsmålet ”hvordan vil du totalt vurdere kvaliteten på livet ditt?” bør 

inngå i studier blant rusmiddelavhengige. Da kan en få et mer globalt og overordnet mål på 

pasientens QoL. QoL5-instrumentet etterspør i mindre grad helserelaterte spørsmål, unntatt 

en total fornøydhet med egen fysiske og psykiske helse, samtidig som det måler mer 

relasjonelle og eksistensielle tema, som forhold til seg selv, partner og andre. QoL5-

instrumentet har i denne populasjonen vist seg godt egnet. 

 

7.3.4 SCL10. 

Når EuropASI er kjent for å fange opp kompleksiteten i rusmiddelproblemene, innbefatter 

dette også pasientens egne refleksjoner. Sett i lyset av rusavhengighet som en svært 

sammensatt lidelse som innbefatter både biologiske,  psykologiske og sosiale forhold, er 

instrumentet godt egnet. I denne studien har det imidlertid vært nødvendig å supplere med 

andre instrumenter for å få en analyse av pasientens direkte belastning for eksempel når 

det gjelder psykisk symptombelastning. Jeg har da benyttet SCL 10-skjemaet som har gitt en 

god indikasjon på en slik belastning,.  

7.3.5 AAAS. 

Når det gjelder instrumentene som er benyttet for måling av AA/NA-deltakelse og –

involvering, er disse tilpasset amerikanske forhold og amerikansk kultur der 

selvhjelpsgruppebevegelsen er en svært integrert del av kulturen (Humphreys et al, 1998). 

For å svare på noen av spørsmålene i disse skjemaet forutsetter det at man i noen grad 

kjenner til selvhjelpsgruppene. I norske forhold er det kanskje mer kulturelt betinget på den 

enkelte avgiftningsenhet hvorvidt man gjør pasientene kjent med selvhjelpsgrupper. Det er i 

Norge lite konkretisert hva angår miljøterapeutiske metoder (Hobbesland, 2006). Når det 

ved avgiftningsenheten i Kristiansand legges vekt på å gjøre pasientene kjent med AA/NA, 

kan det derfor være et lokalt tiltak. Når det viser seg at behandlere nasjonalt er lite kjent 

med disse gruppene, og i enda mindre grad motiverer pasienter til deltakelse (Vederhus, 
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2011), kan det være vanskelig å bruke slike måleinstrumenter i en populasjon som ikke har 

en viss sosialisering inn i et slikt selvhjelpssystem: Verken helsearbeidere eller pasienter 

kunne skjønt begrepsbruken. Når det i denne studien viser seg at det er signifikant høyere 

QoL blant pasienter som har involvert seg i selvhjelpsgrupper i oppfølgingsperioden, kan det 

tyde på at de har re-sosialisert seg inn i disse miljøene og integrert deres begrepsbruk. I så 

fall understøtter det Vederhus (2011) hvor studien viser at helsearbeidere bør gjøre seg 

kjent med disse gruppene. Da kan også begrepsbruken i måleinstrumentene gi en bedre 

forståelse av hva det spørres om. I så måte er måleinstrumentet AAAS i denne studien 

egnet, da både pasienter og ansatte kan antas å være rimelig godt informert om 

begrepsbruk. 

7.3.6 SYRAAP- the Survey of Readiness for AA Participation. 

Instrumentet måler pasientens alvorlighetsgrad når det gjelder bruk av rusmidler. Det er 

brukt en subskala for SYRAAP som omhandler pasientens vurdering av alvorlighet. Dette har 

vært et egnet alternativ til å bruke EuropASI, da en får en samlet problemskåre uavhengig av 

type rusmiddel som er brukt.  

7.3.7 Oppsummering. 

Ovennevnte instrumenter kan ha en metodisk svakhet ved at pasienten kan rapportere feil, 

for eksempel om rusmiddelbruk siste 30 dager, samt at en ikke får frem flere variabler enn 

rus/ikke rus (for eksempel variabelen reduksjon i rusmiddelbruk, samt type rusmiddel). Det 

kan også tenkes at kompleksiteten med lange og mange spørreskjema kan utfordre 

korrektheten i svarene. Når det er foretatt pilotstudie med påfølgende korrigeringer av 

noen begrepsbruk, kan dette gi en bedre reliabilitet. Eventuelle svakheter i disse 

instrumentene kan likevel ikke i antas å ha påvirket resultatene i vesentlig grad. Når det er 

brukt validerte og vel etablerte måleinstrumenter, er dette en styrke for studien. 
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7.4 Konfundering 

Konfundering oppstår når observerte sammenhenger kan skyldes andre, bakenforliggende 

faktorer, og kan utgjøre et tolkningsproblem (Bjørndal og Hofoss, 2004). Den 

konfunderende faktoren skal være assosiert med, og kunne påvirke både 

forklaringsvariabler og utfall. Ofte er det ved ruslidelser snakk om kompliserte kjeder av 

sammenhenger mellom mange variabler, både fysiologiske, psykiske, sosiale og 

samfunnsmessige (Levant, 2005).  

En annen faktor som kan spille inn når det gjelder lave QoL-skåre ved innkomst kan være at 

pasienten befinner seg i en  ikke-normal situasjon når han/hun er innlagt til avgiftning.  Det 

kan være pasienten plages med abstinenssymptomer som slår ut i depressive tanker 

og/eller angstliknende tilstander når det ikke tilføres rusmidler.  Hverdagen med rusmidler 

er tross alt ”normalsituasjonen” for pasienten, til tross for de plager dette fører til på lengre 

sikt. Intervjuene er likevel foretatt på et best mulig egnet tidspunkt med vurdering av den 

enkelte pasients individuelle tilstand, spesielt i forhold til abstinenssymptomer. 

Det kan også tenkes at en innleggelse kan føre til en høyere QoL-skåre enn den ellers ville 

gjort. En innleggelse kan tross alt gi pasienten en følelse av ivaretakelse, og en opplevelse av 

mestring bare ved det å ha valgt å legge seg inn og fullføre behandlingen. En fransk studie 

viste at pasienter med lav QoL-skåre ved innkomst, skåret tilnærmet lik en normalbefolkning 

ved utskrivelse etter 3 uker med gruppeterapi (Lahmek et al, . En annen dansk studie viste at 

pasientgruppen som hadde betydelig lavere QoL ved innkomst, hadde betydelig forbedring i 

QoL etter at behandlingsprogrammet var ferdig (Ventegodt et al, 2007). ”Behandling på 

målingstidspunktet” kan altså være en bakenforliggende faktor som kan påvirke resultatet. I 

denne studien er det imidlertid også foretatt måling 6 måneder etter utskrivelse, hvor 

pasienten i utgangspunktet er i en ”normalsituasjon”, noe som ikke sannsynliggjør vesentlig 

konfundering med hensyn til ”behandlingsfaktoren”. 

Det kan på den annen side tenkes at en positiv endring i QoL etter 6 måneder skyldes at 

pasienten er tilbake i ”normalsituasjonen” med bruk av rusmidler. Samtidig viser resultatene 

at QoL etter 6 måneder er sterkt forbundet med rusfrihet siste 30 dager. Det kan være et 

argument for at QoL likevel endres positivt, og har en sammenheng med rusfrihet.  
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En kan altså ikke utelukke at andre, sterkere variabler påvirker sammenhengene med QoL. I 

denne studien er det likevel forsøkt å kvalitetssikre ved å bruke en overordnet teoretisk 

forankring og tidligere studier for å kvalitetssikre at innsamlede data inneholder de mest 

viktige variabler som kan påvirke den avhengige variabelen. 

Det er ved multivariate analyser man kan kontrollere det målte utfallet for andre faktorer, 

herunder kjente konfunderende faktorer. ”Behandlingsfaktoren” er det kontrollert for (det 

vil si inkludert i analysen) i denne studien i den multivariate analysen. ”Abstinensfase” 

hadde jeg ikke noe objektivt mål på, og har ikke kunnet formelt kontrollere for denne 

faktoren i analysene. Likevel mener jeg prosedyren med baseline-intervjuet først etter noen 

dager skal ha medvirket til en så god som mulig observasjon av QoL ved innkomst.  

  

 

7.5 Forskningseffekt. 

Forskningseffekt kan oppstå når pasient oppfører seg annerledes for eksempel i en 

intervjusituasjon enn han/hun ville gjort ellers, og situasjonen gjør at pasienten svarer 

annerledes (Dalland, 2000). Ofte blir denne effekten beskrevet som aktuell i kvalitative 

studier med åpne spørsmål, mens det i kvantitative studier som regel opereres med 

spørreskjema og mer lukkede spørsmål, noe som kan redusere risikoen for en slik effekt. 

Imidlertid innebærer intervjuene i seg selv et ekstra fokus for pasienten enn det ellers ville 

gjort, for dette utvalget i en avgiftningssituasjon. Et slikt fokus kan innebære at pasienten 

både føler seg mer ivaretatt i løpet av innleggelsen, og gir svar i tråd med den han/hun tror 

intervjueren vil ønske.   

Det kan også tenkes at en tilsvarende effekt er tilstede etter 6 måneder, når pasienten igjen 

får et økt fokus og en mulig opplevelse av ekstra ivaretagelse ved å bli innkalt til et 

oppfølgende intervju. I dette utvalget er det spesielt aktuelt, da disse pasientene ikke hadde 

avtale om annen oppfølging etter utskrivelse. Jeg har imidlertid ikke selv foretatt noen av 

intervjuene, og innkomst- og oppfølgingsintervju ble foretatt av 2 ulike 

prosjektmedarbeidere (studie-nøytrale intervjuere). Disse er til sammen faktorer som kan 
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redusere risiko for pasientens ønske om å for eksempel bidra med positive svar til 

forskningen, og det antas derfor et de presenterte funnene har gyldighet og relevans. 

Relevante spørreskjema berører mange områder i den enkeltes liv. Det er eksistensielle 

områder som gis fokus, spesielt i spørsmålene om QoL. Således kan ”den gode samtalen”, i 

dette tilfelle selve intervjuet, være med å løfte pasientens ”her og nå”-opplevelse av QoL, 

kanskje mer enn hva denne ville opplevd ved egenutfylling av spørreskjema, både ved 

innkomstintervju og ved oppfølging.  Samtidig er for eksempel situasjonen ved 

innkomstmålingen den at pasienten er i en avgiftningssituasjon, og hans eller hennes 

opplevelse av for eksempel QoL kan være verre under innleggelse med 

abstinenssymptomer, angst og søvnforstyrrelser, og at dette kan gi en forskningseffekt i 

negativ retning ved at pasienten gir mer negative svar enn i en ”normalsituasjon”, selv om 

det innebærer en beruset tilstand. 

Likevel er det ikke noe som gir grunnlag for å si at forskningseffekten er spesielt stor i disse 

målingene som er foretatt i denne studien. Pasientene gis generelt tilbud om samtaler i 

løpet av innleggelse til avgiftning, så i utgangspunktet har det ikke blitt foretatt noen ekstra 

ivaretakelse av pasientene i studieutvalget. En forskningseffekt med entydig 

situasjonsbetingede positive eller entydige negative svar har derfor ikke antatt å være veldig 

stor for resultatene i denne studien. 

 

7.6 Generaliserbarhet. 

Gyldige funn eller sammenhenger kan være nyttige dersom de har overføringsverdi til de 

problemer som en beskjeftiger seg med i en klinisk hverdag (Bjørndal og Hofoss, 2004). I min 

studie er LAR-pasienter og pasienter med alvorlig psykisk komorbiditet ekskludert, samt 

pasienter som skal videre i behandling. Målpopulasjonen for studien er altså de som skrives 

direkte ut, og det er den gruppen pasienter funnene gjelder for. 
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For at forskningsfunn skal ha en generaliserbarhet bør utvalget i studien være representativt 

for totalpopulasjonen av pasienter (Bjørndal og Hofoss, 2004).  For at resultatene skal ha 

overføringsverdi vil det dermed si at det må være klare inklusjonskriterier; pasienter som 

inkluderes må være et representativt utvalg av alle som fylte inklusjonskriteriene og øvrige 

pasienter må likne på de pasienter som er inkludert i studien.  

 

I min studie er det inkluderbare utvalget (N=297) det samme som halvparten av pasientene 

som innlegges til avgiftning (N=616) , nemlig de som ikke har noen videre avtaler om 

oppfølging (LAR eller annen behandling) etter utskrivelse. Samtidig utgjør det ekskluderte 

utvalget (alvorlige psykiske lidelser og personer med større kognitive funksjonssvikt, for 

eksempel uten lese- eller skriveferdigheter) omtrent 10% av det inkluderbare utvalget. Det 

er ikke grunnlag for å tro at pasienter med alvorlig psykisk lidelse i tillegg til ruslidelse har 

noen bedre QoL enn den inkluderte populasjon. Tvert imot så har disse pasientene typisk 

høyere grad av belastning på mange områder i livet (Mueser et al, 2008), og det kan gi 

grunn til å anta at QoL ved innkomst hos disse kan være enda verre enn hos de med dårligst 

QoL i det inkluderte utvalget. Når det gjelder ”drop-out”-pasienter, det vil si pasienter som 

skrev seg ut før de var ferdig avgiftet/behandlet (N=73), så utgjorde dette en større andel av 

det inkluderbare utvalget (N=297), nemlig 25%. Det er ingen grunn til å tro at disse har noen 

bedre QoL enn de inkluderte pasientene ved innkomst, men heller går det an å tenke seg en 

noe forverret QoL hos disse.  

 

Min studie har de pasientene som ikke har avtale om videre behandling, som målgruppe. 

Denne gruppen utgjør 50% av totalantallet innlagt til avgiftning. Dette vurderes som en så 

vesentlig undergruppe av pasientene, at studien ble designet nettopp for å undersøke QoL 

hos disse. Den eksterne validiteten, eller overførbarheten av resultatene tenkes derfor først 

og fremst å gjelde pasienter i en avgiftningssituasjon, der det ikke er avtale om videre 

behandling ved utskrivelse. En kartleggingsstudie fra 2006 viser at ved de 6 

avgiftningsenhetene i daværende Helse Sør, var det 369 pasienter (65%) av det totale utvalg 

(N=564) som ble utskrevet uten avtale om videre behandling i inklusjonsperioden på 7 

måneder (Hobbesland, 2006). Dette antallet representerer godt over halvparten av 
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avgiftningspasienter i daværende helseregion. Dermed skulle utvalget i studien være 

representativt for den kliniske hverdagen ved en avgiftningsenhet, både ved ARA og ved 

andre, liknende enheter. 

 

Alt i alt vurderes det at de presenterte resultatene også kan ha gyldighet til tilsvarende 

pasientpopulasjoner som skrives ut fra en kortvarig avgiftningsbehandling uten videre avtale 

om behandling i Norge. 
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8 Implikasjoner 

 

Rusfrihet er ofte hovedmålet for behandling av rusmiddelavhengige. Min studie viser at 

rusfrihet ikke er synonymt med god QoL. Dersom dette skal tas hensyn til, må målstyringen 

for behandlingen endres fra ensidig fokus på rusfrihet til også å omfatte QoL. Konsekvenser 

av dette vil antagelig være at behandlingsmetodene også endres. 

 

Lav QoL forbindes ofte med psykisk symptombelastning. Imidlertid kan mine funn antyde at 

disse pasientenes belastningstrykk ikke nødvendigvis er forbundet med en psykiatrisk 

diagnose. En slik forståelse krever et helhetlig klinisk blikk på den enkelte pasients QoL, 

uavhengig av diagnostisering. Alvorlig rusmiddelbruk er forbundet med lav QoL, og rusfrihet 

er forbundet med forbedret QoL. Dette betyr at rusmestring fortsatt vil være et viktig mål 

for behandlingen. Singelstatus er også assosiert med lav QoL, noe som kan forbindes med 

følelsen av manglende tilhørighet. Dette utfordrer de kliniske miljøene til å hjelpe 

pasientene med å bli integrert og sosialisert inn i gode fellesskap og rusfrie nettverk.Slike 

nettverk tilbys ikke av det offentlige helsevesen. Derimot finnes det ideelle 

selvhjelpsgrupper som AA og NA. Disse selvhjelpsgruppene kan utgjøre et viktig supplement 

til helsevesenets behandlingsmuligheter. 

 

Helsearbeideres motivering til selvhjelpsgruppedeltakelse kan hjelpe pasientene til å 

rekonstrurere en sosial plattform som ofte mangler. En økt klinisk innsats for integrering i 

for eksempel AA og NA vil i så fall være et viktig tiltak, både for målet om rusfrihet, og for 

målet om forbedret QoL.  

 

Oppsummert kan de kliniske implikasjoner av min studie være at behandling av 

rusmiddelavhengige utvides til å integrere en forståelse av generisk og global QoL, som 

omhandler pasientens liv i et bredere og mer eksistensielt perspektiv. 
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9 Videre forskning 

Min studie indikerer at det er andre faktorer som sammen med graden av 

rusmiddelavhengighet avgjør pasientens opplevde QoL. En viktig tilleggsfaktor synes å være 

følelsen av tilhørighet. Det er flere forhold som bør belyses: 

1. Er mine funn , som er basert på et relativt beskjedent statistisk grunnlag, 

representativt for populasjonen? Dette spørsmål kan belyses gjennom flere studier 

med samme fokus som mitt.  

2. Hvordan er utviklingen i QoL over lengre tid enn de 6 måneder som er belyst i min 

studie? Dette kan belyses gjennom oppfølgebnde studier av «mitt» pasientutvalg, evt 

gjennom nye studier av lengre varighet 

3. Hvordan påvirkes QoL for denne populasjonen av ulike former for tilknytning? 

Eksempelvis om nettverkstilknytning og gode venneforhold er likeverdig med 

familieforhold og bofellesskap.  

4. Hvordan er forskjellene i QoL avhengig av om personens tilhørighetsfølelse er 

«passiv»: høre til, eller «aktiv»: ha betydning for andre?   

 

De to siste kan belyses gjennom dypere undersøkelser av årsakssammenhenger, enn 

dem som fremkommer gjennom bruk av QoL5. 
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10 Konklusjon 

Denne kvantitative studien tok utgangspunkt i  å undersøke QoL hos pasienter innlagt ved 

Avgiftningsenheten ved Sørlandet sykehus, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. 

Målene med studien har vært å undersøke pasienters QoL ved innkomst, samt ved 

oppfølgingsintervju 6 måneder etter utskrivelse. Det har også vært et mål å undersøke 

hvilke faktorer som eventuelt påvirker endring i QoL etter 6 måneder.  

140 pasienter ble inkludert i studien, og det ble brukt validerte måleinstrument til 

undersøkelsen. Til måling av QoL ble det  danske generiske skjemaet QoL5 benyttet, med 5 

spørsmål om pasientens opplevde QoL. Måling av QoL ved innkomst viste at QoL blant 

rusmiddelavhengige er svært lav sammenlignet med en normalpopulasjon. På en 5-punkts 

skala skåret utvalget gjennomsnittlig mer enn 2 poeng lavere enn normalbefolkningen, noe 

som er betydelig lavt, også sammenlignet med andre populasjoner med alvorlige lidelser. 

Faktorer som var assosiert med lav QoL ved innkomst, var singelstatus, psykisk 

symptombelastning og selvrapportert alvorlighet rus. Kjønn var ikke assosiert med 

opplevelse av QoL. Spesifikk rusmiddel-diagnose viste heller ingen sammenheng med QoL. 

113 pasienter (81%) av opprinnelig utvalg, ble mulig å intervjue etter 6 måneder.  Her hadde 

antall år med problematisk bruk av mest brukte rusmiddel en sammenheng med opplevd 

QoL, men heller ikke ved oppfølging viste spesifikk rusmiddel-diagnose noen sammenheng 

med QoL. Faktorer som var forbundet med forbedring i QoL, var om pasienten hadde vært 

rusmiddelfri siste 30 dager. Denne rusfriheten baserte seg på pasientens egenrapportering, 

og andre variabler som “reduksjon i rusmiddelbruk” eller “spesifisert rusmiddel” ble ikke 

målt. Deltakelse i selvhjelpsgruppe var sterkt assosiert med forbedring i QoL, men ikke 

møtedeltakelse alene. Det var bare de pasientene som hadde en personlig involvering i 

AA/NA i tillegg til møtedeltakelse som hadde denne forbedringen i QoL. Innleggelse i 

døgnbehandling i løpet av oppfølgingsperioden var ikke signifikant assosiert med forbedring 

av QoL, men hadde sammen med selvhjelpsgruppedeltakelse likevel en positiv påvirkning. 

AA/NA-deltakelse så altså ut til å utgjøre en stor effekt på endring i QoL, enten alene, eller 

sammen med behandling. 
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Hypotese 0 ”QoL endres ikke etter avgiftningsbehandling”, kan forkastes. Det funnet 

endring i QoL for gruppen totalt. Forbedring er forbundet med de tiltakene pasienten har 

investert i i løpet av oppfølgingsperioden, nemlig deltakelse i AA/NA og rusfrihet. 

Forverringen hadde sammenheng med langvarig bruk av rusmidler, og lite tiltak i 

oppfølgingsperioden. Hypotese 1 ”QoL forbedres etter avgiftningsbehandling” kan dermed 

beholdes. 

Rusmiddelavhengige har altså i følge denne studien svært dårlig QoL sammenlignet med 

normalpopulasjon, og det har sammenheng med både alvorlig rusmiddelbruk, singelstatus 

og psykiske symptomer. Endring i QoL har sammenheng med antall år med problematisk 

rusmiddelbruk, rusfrihet siste 30 dager og personlig involvering i selvhjelpsgruppene AA/NA.  

Dette kan tyde på at en motivering til selvhjelpsgruppedeltakelse i løpet av en avgiftning kan 

ha effekt på endring i QoL, i tillegg til rusfrihet.  Likevel viser studien at pasienten “er” mer 

enn sin rusmiddelavhengighet. Et globalt og generisk fokus på QoL kan derfor være et godt 

alternativ til både et helse- og sykdomsspesifikt QoL-fokus. Også for denne populasjonen er 

det flere faktorer som henger sammen med å oppnå en forbedret QoL, altså ikke bare et 

rusfritt og symptomredusert liv, men “det gode liv”. 
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12 Vedlegg 

 

1. Godkjenning av prosjekt fra Regional Etisk komite for medisinsk forskningsetikk 

2. Godkjenning Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) 

3. Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

4. Spørreskjema QoL5 

5. Spørreskjema AAAS 

6. Spørreskjema SYRAAP 

7. Spørreskjema SCL-10 

 




















