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Sammendrag 

Introduksjon: Traumer er en kjent problematikk blant personer med ruslidelser. Formålet 

med denne studien er å undersøke forekomst og opplevelse av traumer hos pasienter i 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Studien er todelt. Første del er en kvantitativ 

artikkel med fire tabeller som vedlegg. Artikkelen er utformet etter Tidsskrift for psykisk 

helsearbeid sin forfatterveiledning, som er vedlagt. Etter artikkelen følger et beskrivende 

refleksjonsnotat som henviser til artikkel og tabeller der det er ansett nødvendig. 

Refleksjonsnotatet utdyper artikkelen med bakgrunn for temaet, samt etisk metodisk og 

teoretisk. I artikkelen er to forskningsspørsmål undersøkt: 1. Hva er forekomsten av traumer 

hos et utvalg Lar- pasienter, og 2. Hvordan opplever pasientene at traumer har påvirket deres 

liv og rusmiddelrelaterte problematikk. Metode: Artikkelen er en kvantitativ deskriptiv 

tverrsnittsstudie. Pasienter i LAR er kartlagt med det  kvalitetsregister for rusbehandling som 

nå implementeres i Helse Vest. Data er overført til IBM SPSS Statistics 22. Det er utarbeidet 

krysstabeller der kji kvadratstester er foretatt for å undersøke om det er statistisk signifikans 

mellom kjønn i forekomst og opplevelse av traumer. Populasjon og utvalg: 69 LAR-

pasienter med overført behandleransvar til førstelinjetjenesten. 24 kvinner og 45 menn. 

Prosedyre: Kvalitetssikringsprosjektet er fremlagt Regional Etisk Komite og er godkjent av 

Personvernombudet i Helse Bergen. Resultat: Ni av ti deltakere (88 %) rapporterer mellom 

en og seks traumer. Trettiåtte % kvinner oppgir å ha opplevd seks traumer. Pasientene 

rapporterer i stor/svært stor grad at traumer har påvirket deres liv og rusmiddelrelaterte 

problematikk.  Konklusjon: Forekomst og påvirkningsgrad av traumer i utvalget er høyt. 

Resultatene viser med det at det er behov for å undersøke forekomst av traumer i en større 

sammenheng. Kvinner er i større grad enn menn er utsatt for traumer og opplever en større 

påvirkningsgrad av traumer. Personer som er utsatt for traumer er sjelden er utsatt for bare ett 

traume.   
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Abstract 

Introduction Trauma is a well-known problem among people with substance abuse. The 

purpose of this study is to investigate the incidence and experience of traumatic events of 

patients in opioid maintenance treatment (OMT). This study has two parts. One part is an 

article with four attached tables. The article is written according to the instructions to the 

authors in the Journal of Mental Health that is enclosed as an attachment. After the article, a 

descriptive reflection note follows with reference to the article and tables, where it is 

considered necessary. Reflection note elaborates the article with a background of the subject, 

as well as methodological and theoretical ethics. In this article there are two research 

questions to explore: (1) what is the frequency of traumatic life events among the patients in 

opioid maintenance treatment? (2) How do patients manage the effect of traumatic 

experiences on their lives and the problems associated with the substances? Method The 

article used a descriptive quantitative study with a cross-sectional design. The study applied a 

Quality Registry tool for the substance use patients which now will be implemented in Helse 

Vest. The data was imported into the IBM SPSS Statistics 22. Cross tabulation and chi-square 

analysis were used to compare the statistical significance of the prevalence and experience of 

trauma across gender groups. Population and sample 69 patients (24 women and 45 men) in 

opioid maintenance treatment; the first-line services (general practitioners) had responsibility 

for their treatment. Procedure Quality Assurance Project is presented to the Regional Ethics 

Committee and approved by the data protection officer in the, Haukeland university hospital. 

Results Nine of ten participants (88%) reported from one to six injuries. Thirty-eight per cent 

of women experienced six traumas in childhood and adolescence. Perceived degree of trauma 

was too high. Conclusion: Incidence and degree of impact of traumatic life events in the 

sample is high. The results show the need to investigate the prevalence of trauma in a broader 

context.  It appears that women are subjected to trauma more often than men are. Patients, 

who are exposed to traumatic event, rarely exposed to only one trauma. 
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1 Kort introduksjon til studien 

Formen på denne studien er en artikkel med et utfyllende refleksjonsnotat. Artikkelen er en 

kvantitativ tverrsnittsstudie med fire tabeller. Artikkelen følger forfatterveiledningen til 

Tidsskriftet for psykiske helsearbeid som er vedlagt (Vedlegg 1). Del to er et refleksjonsnotat. 

Refleksjonsoppgaven utdyper de etiske og metodologiske overveielser som ligger til grunn 

for artikkelen, samt en utdypende teoretisk drøftingsdel. Det er to litteraturlister til studien. 

Første er til artikkelen. Siste er litteraturliste for hele studien.  
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Sammendrag 

Traumer er en kjent problematikk blant personer med ruslidelser. Formålet med denne studien 

er å undersøke forekomsten av traumer hos pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR) og hvordan pasienter opplever at traumer har påvirket deres liv og rusrelaterte 

problemer? Studien er en kvantitativ deskriptiv tverrsnittsstudie der 69 pasienter i LAR er 

kartlagt med det kvalitetsregisteret for rusbehandling som nå implementeres i Helse Vest. 

Funnene viser at ni av ti deltakere har opplevd traumer med et gjennomsnitt på fire ulike typer 

traumer, og at dette har hatt en negativ påvirkning i deres voksne liv. 

Nøkkelord: Legemiddelassistert rehabilitering, opioidavhengighet, ruslidelse, traumer 

 

 

Abstract  

Trauma is a known problem among people with substance abuse. The purpose of this study is 

to investigate the incidence of trauma of patients in opioid maintenance treatment, and how 

the patients experience the trauma has affected their lives and substance abuse-related 

problems. The study is a quantitative descriptive cross sectional study in which 69 patients is 

mapped with the quality register for drug treatment which is implemented in the Western 

Norway Regional Health Authorty. The findings are that nine out of ten participants have 

experienced trauma with an average of four different types of trauma, and this has negative 

influence on their adulthood life.  

Keywords: Medically assisted treatment, opioid dependence, substance use disorder, trauma 
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Forekomst og konsekvenser av traumer blant 

et utvalg LAR-pasienter.    

En kvantitativ tverrsnittsstudie av traumer hos et utvalg pasienter i 

Legemiddelassistert rehabilitering 

 

Bakgrunn 

Tema for denne artikkelen er forekomst og opplevelse av traumer hos pasienter i 

Legemiddelassistert rehabilitering. Når det gjelder traumer skiller traumepsykologien mellom 

to traumebegrep. Type I traumer er enkelthendelser i ellers trygge liv. Dette er opplevelser 

med en start og en slutt og livet har vært trygt før og etter traumet. Type 1 kan føre til 

diagnosen post traumatisk stress lidelse (PTSD). Type II traumer er gjentatte og vedvarende 

mellommenneskelige traumatiske belastninger som skjer over tid og gjerne i nære relasjoner 

og ofte i barndomstiden. Disse benevnes som komplekse traumer (Ford & Courtois, 2009; 

Van der Kolk & Andrea, 2010). I det videre brukes begrepet traumer som et samlebegrep for 

det å være skadelidende av ett eller flere traumer.  

Mange rusmiddelavhengige har krenkelseshistorier fra barn og ungdom. Rusmidler kan da 

brukes til å dempe eller regulere smertetrykket disse personene opplever. Det er derfor 

nødvendig å ha kunnskap om traumer, forekomst og hvilke følger traumer kan ha. Krenkelser 

i barndomstiden kan føre til utviklingstraumer, og utviklingstraumer er den mest alvorlige 

formen for psykologiske og komplekse traumer. Gjentatte krenkelser tidlig i barne- og 

ungdomsår kan føre til nevrobiologiske endringer i hjernen som kan påvirke utviklingen, som 

tilknytningssystem, tenkemåte, evne til følelsesregulering og handlemåter (Nordanger & 

Braarud, 2014).  Slik kunnskap er viktig å ta hensyn til i behandlingsammenheng fordi 

tidligere traumeopplevelser kan komme til uttrykk gjennom posttraumatiske symptomer. 

Dette kan være gjenopplevelse av traumet i form av drømmer, lukt eller hendelser. Man får en 

følelse av nummenhet, unngår aktiviteter eller situasjoner som minner om traumet og man 

inntar en autonom hyperaktivitet og vaktsomhet (Nordanger & Braarud, 2014). Dette kan 

igjen føre til angst, depresjon, søvnproblemer, personlighetsforstyrrelser, dissosiative lidelser 

og psykoselidelser. Slike symptomer kan være så framtredende at de avleder 
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behandlingsapparatets oppmerksomhet fra pasientens bakenforliggende historie med 

traumeproblematikk (Van der Kolk, McFarlane, & Weisaeth, 2012).  

Pasienter blir dermed møtt ut i fra sine synlige tilstander. Man behandler derfor ikke de 

underliggende traumesymptomene som kan være årsaken til de ulike diagnoser. Opplevelse 

av disse symptomene kan føre til isolasjon, psykiske og sosiale problemer som også er 

fremtredende problematikk hos pasienter i LAR. Rusmiddelbruk kan i et slikt bilde forståes 

som en måte å regulere indre og uhåndterbare tilstander ved å dempe og å regulere det som 

oppleves som uhåndterbare følelser og tilstander, fylle det emosjonelle tomrommet og dempe 

fysisk og psykisk smerte (Lossius & Andresen, 2012). Forskning viser at personer med PTSD 

ofte kan bli oversett i behandlingsapparatet (Kjøsnes, 2014), men også at komplekse 

traumehistorier kan komplisere og å redusere effekten og utfallet av behandlingen (Ford, 

Hawke, Alessi, Ledgerwood, & Petry, 2007). 

Dette reiser en viktig diskusjon om betydningen av kompetanse om traumer og hvilke 

implikasjoner dette får for behandling blant personer med krenkelseshistorier som har en 

samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Målsettingen for denne studien er å øke 

oppmerksomheten om problematikken ved å undersøke følgende forskningsspørsmål.  

1. Hva er forekomsten av traumer hos et utvalg voksne LAR-pasienter? 

2. Hvordan opplever pasientene at traumer har påvirket deres liv og rusmiddelrelaterte 

problematikk?  

Tidligere forskning 

I en oppfølgingsstudie av rusmiddelavhengige, der det i inklusjonsperioden var 74 deltakere 

fra LAR-populasjonen hadde en stor andel foreldre med alkoholproblemer (57 %) og andre 

rusmiddelproblemer (20 %) eller foreldre med psykiske vansker (54 %). Deltakerne 

rapporterer om krenkelser som seksuelle overgrep (20 %), og fysisk mishandling (47 %) 

(Lauritzen, Ravndal, & Larsson, 2012, s.34).  

En annen studie undersøker ulike nivå av barndomstraumer og sosiale, medisinske og 

psykiske familiefaktorer blant personer med rusmiddelavhengighet. Her oppgir 25 % at de har 

et høyt nivå av traumelidelser, og 54 % på et mellomnivå. Kvinner hadde en signifikant høyre 

skåre enn menn i fem traumekategorier med unntak av fysiske overgrep. Det ble i denne 
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studien funnet sammenheng mellom barndomstraumer og psykiske lidelser senere i livet 

(Ravndal, Lauritzen, Frank, Jansson, & Larsson, 2001).  

 

Adverse Childhood Experiences- studien (ACE- study) kartla krenkende 

barndomsopplevelser i en normalpopulasjon, som gjentatte fysiske, emosjonelle og seksuelle 

overgrep, fysisk og emosjonell omsorgssvikt, samt rusbruk og vold. Av 17000 respondenter 

har halvparten opplevd en eller flere traumatiske belastninger. Nesten to tredjedeler av 

deltagerne rapporterer om minst én uønsket barndomserfaring, og en av fem rapporterer tre 

eller flere. For hver negative oppvekstfaktor økte risikoen for blant annet tidlig rusbruk og 

rusmiddelproblemer, psykiske lidelser, lav livskvalitet og dårlige somatisk helse i voksen 

alder (Anda et al., 2006; Dong et al., 2004; Dube et al., 2003; Felitti et al., 1998; Larkin, 

Shields, & Anda, 2012). 

Metode 

Studien er en deskriptiv tverrsnittsstudie.  Kvantitative data er hentet fra et større 

kvalitetssikringsprosjekt i Avdeling for rusmedisin, seksjon Forskning og utvikling, 

Haukeland Universitetssjukehus. Prosjektet kartlegger deltakere hver tredje måned og følger 

dem i to år. Data til denne studien er baselinedata fra første målepunkt. Måleinstrumentet som 

er brukt er det kvalitetsregisteret for behandling av ruslidelser som er under implementering i 

Helse Vest (Helse Stavanger, 2015). Kvalitetsregisteret er en strukturert sammenstilling av 

pasientopplysninger som brukes til å planlegge og evaluere behandlingen til den aktuelle 

pasientgruppen.  Kvalitetsregisteret inneholder informasjon om pasientens situasjon ved 

inntak, livshistorie og behandlingen som gis. Registeret inneholder demografiske 

opplysninger om sosiale forhold, hendelser med betydning for utvikling av skadelig bruk eller 

avhengighet, psykisk helse og forløpet i bruk av rusmidler. I denne artikkelen er data fra 

livsløpsperspektivet brukt med hendelser som kan ha hatt betydning for utvikling av skadelig 

bruk eller avhengighet. Det vil si opplevde traumer. Kvalitetsregisteret er ikke et standardisert 

verktøy, men er utprøvd gjennom flere år av klinikere og brukere- og er godkjent av 

Datatilsynet. Variablene er basert på pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) som er 

standardiserte validerte instrumenter (spørsmålssett) som vurderer aspekter ved helse og 

livskvalitet sett ut i fra pasientens perspektiv (Black, 2013).  
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Populasjon og utvalg 

Pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering i Helse Bergen som har vært overført med 

daglig oppfølgingsansvar hos førstelinjetjenesten (LAR-X) deltok i prosjektet. I mai 2014 

hadde 328 personer slik status, noe som tilsvarte 32.8 % av den totale LAR-populasjonen i 

Helse Bergen. Samtlige fikk informasjon om kvalitetssikringsprosjektet tilsendt pr. brev.  

Inklusjonskriteriet for deltakelse er at pasienten er i LAR- behandling, har status som LAR-X 

pasient i Helse Bergen, og ble vurdert til å inneha samtykkekompetanse. Samtlige deltakere 

ble kartlagt ved personlig fremmøte. Av 328 personer samtykket 69 til deltakelse i prosjektet, 

herav 24 kvinner og 45 menn med en gjennomsnittsalder på 49 år. Dette utgjør 21 % av den 

totale LAR-X populasjonen ved Haukeland Universitetssjukehus.  

Prosedyre 

Statistiske analyser. Etter baselineregistrering ble data overført til SPSS Statistics versjon 23 

for analyse. Bakgrunnsdata, forekomst av traumer, type traumer og i hvilken grad traumer 

opplevdes å påvirke pasientens voksne liv er analysert og fremstilles ved hjelp av 

frekvensanalyser fordelt på kvinner og menn. Kji-kvadrattester med 95 % konfidensintervall 

(KI) er brukt for å undersøke om forskjellene i opplevde traumer mellom kjønnene er 

statistisk signifikante.  

 Analyseenhetene er beskrevet ved hjelp av følgende variabler: har du vært utsatt for vold, 

seksuelle krenkelser, mobbing, forsømt av omsorgsgivere, psykiske lidelser hos 

oppvekstfamilie og rus i oppvekstfamilie. Deretter er det målt i hvilken grad informantene 

rapporterer at hendelsene oppleves å ha påvirket deres voksne liv på (Likert - skala). 

Påvirkningsgradene er i tabell vist kun med gradene påvirket mye/svært mye. Dette ut i fra en 

i denne studien er opptatt av andeler som er blitt sterkt negativt påvirket av traumer.  

Etiske refleksjoner. Kvalitetssikringsprosjektet ble fremlagt Regional Etisk Komite med ref. 

2014/367 og ble vurdert til ikke å være fremleggelsespliktig etter § 2 i Helseforskningsloven 

(Helseforskningsloven, 2008b) Deretter ble prosjektet meldt som kvalitetssikringsprosjekt og 

fikk godkjenning av personvernombudet i Helse Bergen. Det hefter forskningsetiske 

problemstillinger ved innhenting av data rundt LAR- pasienter. Populasjonen kan defineres 

som en sårbar gruppe, blant annet på grunn av at de befinner seg i utfordrende og sårbare livs- 

og behandlingssituasjoner. Det er lagt stor vekt på at deltagelse i prosjektet er frivillig, og at 

deltaker når som helst, og uten å oppgi grunn, kan trekke sitt samtykke til å delta, jf. 
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Helseforskningsloven § 16 (Helseforskningsloven, 2008b). Det er etiske utfordringer med å ta 

opp sårbare tabubelagte tema med krenkelser tilbake i tid som kan føre til retraumatisering 

eller andre psykiske belastninger for deltakerne. Det er derfor satt av tid i før og etterkant av 

kartleggingen til å informere om spørsmål som blir stilt. Deltakerne fikk et flaxlodd som 

kompensasjon for deltakelse.  

Resultater 

Tabell 1 viser at deltakerne i LAR-X, sammenlignet med LAR- Statusrapport (Waal et al., 

2015) og BrukerPlan (Håland, Lie, Nesvåg, & Stevenson, 2014), har en noe høyere 

gjennomsnittsalder.  Det er en større kvinneandel i LAR-X (35 %) enn i statusrapport og 

BrukerPlan (29 %). LAR-X deltakerne sammenlignet med Statusrapport og BrukerPlan har i 

noe større grad egen bolig, de bruker mindre rusmidler, noen færre personer er uten 

arbeidstiltak. Statusrapport har bare data på angst og depresjon, mens BrukerPlan har en 

samlet skåre på bruk av rusmidler. LAR- X- deltakere har noe høyere forekomst av angst og 

depresjon enn statusrapport og BrukerPlan. LAR- X er også kartlagt for andre psykiske 

symptomlidelser enn det Statusrapport og BrukerPlan har hatt fokus på der 69 % menn og 71 

% kvinner rapporterer sosial usikkerhet, søvnproblematikk (71-67) og kognitive vansker (67-

62).  

Tabell 2 viser antall opplevde traumer fordelt etter kjønn. Ni av ti deltakere rapporterer 

mellom en og seks traumer. Åtte personer har ingen traumatiske hendelser. Kvinner 

rapporterer flere traumer enn menn i samtlige kategorier med unntak av tre traumer der ingen 

kvinner har rapportert. Menn rapporter i gjennomsnitt fire traumer, deretter er antallet jevnt 

fordelt fra en til seks. Gjennomsnittet er fire opplevde traumer for begge kjønn.  Sju prosent 

menn og 38 % kvinner har opplevd traumer innenfor alle seks traumekategoriene.  

Tabell 3 viser forekomsten av de ulike enkelttraumene. Menn rapporterer i størst grad om å ha 

vært utsatt for vold (64 %), rus i oppvekstfamilie (53 %), psykiske lidelser i oppvekstfamilie 

(51 %), utsatt for mobbing (49 %), forsømt av omsorgsgivere (44 %) og til sist seksuelt 

krenket (29 %). Av kvinner har flest opplevd psykiske lidelser i oppvekstfamilien (83 %). 

Deretter i likhet med menn, følger rus i oppvekstfamilien (75 %). Utsatt for vold, mobbet og 

forsømt av omsorgsgiver gjelder like store andeler med (71 %) og til sist seksuelt krenket (63 

%). Det er signifikante forskjeller mellom kjønn på å ha opplevd psykiske lidelser i 
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oppvekstfamilie, forsømt av omsorgsgiver og det å ha blitt seksuelt krenket. Rus i 

oppvekstfamilie, og mobbet ligger noe over signifikansnivået som var satt til KI 95/ a = 0,5.  

Tabell 4 viser rapportert påvirkningsgrad av traumer i stor/svært stor grad. Menn rapporterer 

at det å ha blitt utsatt for vold i barne- og ungdomsår har hatt størst påvirkning på dem (53 %) 

deretter følger mobbing (38 %). Psykiske lidelser i oppvekstfamilie og forsømt av 

omsorgsgiver rangeres likt (36 %). Deretter rus i oppvekstfamilie (31 %) og til sist rapporterer 

22 % menn å ha vært utsatt for seksuelle krenkelser. Kvinner rapporter at å være forsømt av 

omsorgsgivere har hatt størst påvirkning, (63 %). Deretter er vold, mobbing og rus i 

oppvekstfamilie rangert likt med 58 %. Kvinner rangerer seksuelle krenkelser og psykiske 

lidelser i oppvekstfamilie noe lavere enn de andre kategoriene av opplevde traumer (54 %). 

Det er signifikante forskjeller på kvinner og menn i fire kategorier av opplevelse av traumer. 

Kategorien seksuelle krenkelser utmerker seg signifikant mellom kjønn både i opplevelse og i 

påvirkningsgrad. 

Diskusjon 

Man kan anslå at LAR-X pasienter uten kontakt med spesialisthelsetjenesten på lang tid kan 

ha dårligere helse og sosial rehabilitering. Utvalget vurderes likevel å være representativt for 

den totale LAR-populasjonen i Norge, både på sosiale og helsemessige kjennetegn. 

Forekomst av traumer 

Forekomst av traumer i utvalget er høyt. Til sammen har 96 % kvinner og 71 % menn 

opplevd ett eller flere traumer. Åtti prosent av kvinnene og 44 % mennene har opplevd fire 

eller flere traumer. Hele 38 % av kvinnene har opplevd seks traumelidelser. Kvinner har 

omtrent dobbelt så høye tall enn det menn har. Dette vil si at ni av ti deltakere har opplevd 

mellom ett og inntil seks traumer. Disse funnene samsvarer med andre undersøkelser som 

viser at kvinner i større grad enn menn har vært utsatt for traumer (Mills, Teesson, Ross, & 

Peters, 2006), og at barne- og ungdomstraumer sjelden består av enkelthendelser, og ofte er 

vedvarende over tid og oftest av flere traumer samtidig (Tharp et al., 2013). At kvinner 

rapporterer flere traumer enn menn kan ha flere årsaker. Kvinner er muligens mere åpne om 

traumatiske hendelser, og dermed rapporterer mer nøyaktig eller pålitelig enn det menn gjør. 

På den andre siden kan både kvinner og menn over eller underrapportere. Menn kan i større 
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grad bagatellisere eller ikke rapportere om seksuelle overgrep spesielt på grunn av tabuet 

rundt temaet (World Health Organization, 2002).  

 

Et interessant funn i denne studien er at selv om kvinner i større grad enn menn rapporterer 

om traumer, rapporterer kvinner en signifikant lavere grad av angst og noe lavere på samtlige 

psykiske symptomlidelser unntatt sosial usikkerhet enn menn (Tabell 1). En forklaring kan 

være at kvinner i større grad har sosial støtte og større mestringsevne og med det ferre 

risikofaktorer fordi sannsynligheten for utvikling av psykiske lidelser kan øke i takt med 

antall risikofaktorer (Mykletun, Knudsen, & Mathiesen, 2009). På den andre siden har 

kvinner vært usatt for flere risikofaktorer (traumer) enn menn, så dette funnet kan vanskelig 

generaliseres til en sammenheng med psykiske lidelser. Studien viser en høy forekomst av 

psykiske symptomlidelser blant begge kjønn. Dette er i tråd med tidligere studier som har 

målt betydelige symptomer på psykiske lidelser hos LAR pasienter og i studieperioden var det 

en økning i symptombelastningen på angst og depresjon (Ravndal & Lauritzen, 2015).  

 

Tabell tre illustrerer at kvinner rapporterte en høyere skåre enn menn i samtlige 

traumekategorier. Det var en signifikant høyere skåre enn menn i tre av seks 

traumekategorier. Vold er den kategorien som er mest lik mellom kjønn (p=0.398).  Dette kan 

sammenlignes med studien til Ravndal et.al (2001) der kvinner har en signifikant høyere skåre 

enn menn i fem traumekategorier med unntak av fysiske overgrep som her var likt fordelt 

mellom kjønnene. LAR-X deltakerne rapporterer høyt på psykiske lidelser i oppvekstfamilie, 

vold og seksuelle overgrep enn til sammenligning med studien til Laurizen et al. (2012, s. 34) 

Derimot viser Laurizen et al. (2012) at et større antall informanter rapporterer om foreldre 

med alkohol og andre rusmidler samt følelsesmessig mishandling. Simpson og Miller (2002) 

finner en sammenheng mellom seksuelt og fysisk misbruk og senere rusmiddelavhengighet 

blant kvinner og menn. De finner at 61 % jenter og 17 % gutter har vært seksuelt misbrukt 

som barn. For fysisk misbruk i barndom er det 46 % jenter og 45 % gutter (Simpson & Miller, 

2002). En forekomststudie av traumer av personer som søker LAR-behandling viser at 20 % 

har opplevd seksuelle overgrep, 40 % fysisk mishandling, 60 % psykisk mishandling, 23 % 

fysisk omsorgssvikt, og 65 % har vært vitne til vold (Sansone, Whitecar, & Wiederman, 

2009). Funn av traumer i denne studien og tidligere forskning kan tyde på at forekomsten av 

traumer og påfølgende psykiske lidelser er høy i LAR populasjonen.  
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Konsekvenser av traumer  

Subjektiv påvirkningsgrad av traumer kan ikke måles i en validert standard. Like fult er 

resultatene som fremkommer i LAR-X studien deltakernes subjektive opplevelser. Tabell fire 

viser høye tall på selvrapportert opplevelser av traumer som har påvirket deres liv, og 

rusmiddelrelaterte problematikk for begge kjønn. Disse funnene samsvarer med andre 

undersøkelser. Ravndal et. al (2001) finner sammenheng mellom barndomstraumer, sosiale, 

medisinske og psykiske familiefaktorer og rusmiddelavhengighet. Ravndal et. al (2001) delte 

traumer inn i nivå og der 25 % oppgir et høyt nivå av traumelidelser, og 54 % oppgir traumer 

på et mellomnivå. Psykiske problemer og rusmiddelavhengighet er også overrepresentert hos 

voksne som har vært utsatt for traumatiske hendelser i barne- og ungdomstiden (Dannlowski 

et al., 2013; Milne et al., 2009).  

Det er også kjønnsforskjeller i rapportert påvirkningsgrad av traumer. Kvinner rapporterer 

prosentvis i større grad (Stor/svært stor påvirkning) enn menn i samtlige seks kategorier. 

Spesielt kan man legge merke til at 29 % menn og 63 % kvinner har opplevd seksuelle 

krenkelser, mens 22 % menn og 54 % kvinner rapporterer at dette i stor grad har påvirket 

dem. Seksuelle krenkelser er den kategorien som har størst signifikans mellom kjønn, i både 

traumeopplevelse og i påvirkningsgrad. Menn kan underrapportere seksuelle overgrep. Det 

finnes en rekke grunner til dette, som skam, skyldfølelse, frykt for ikke å bli trodd eller å bli 

fordømt for hendelsen. Forskning viser at i likhet med kvinner, er de psykologiske 

konsekvensene av overgrep for menn store, både umiddelbart etter overgrepet og på lengre 

sikt (World Health Organization, 2002). Det kan føre til reaksjoner som, sinne, posttraumatisk 

stress lidelse, somatiske plager og tilbaketrekning fra relasjoner. I tillegg til disse reaksjonene 

er det også en sammenheng mellom seksuelle overgrep og senere rusmiddelmisbruk og 

voldelig adferd hos menn (World Health Organization, 2002). Opplevd vold er den kategorien 

menn rapporterer har hatt størst påvirkning på livet deres. Kvinner rapporterer også høyt på i 

hvilken grad vold har påvirket livet. Erfaringer som fysiske overgrep og seksuelt misbruk har 

stor betydning for senere erfaringer med høyrisikobruk av rusmidler og ungdomskriminalitet 

(Dembo, Williams, Wothke, Schmeidler, & Brown, 1992). Det kan derfor være en 

sammenheng mellom en oppvekst med traumer og hvordan dette har påvirket livet, blant 

annet med utvikling av rusproblemer. Data fra denne studien sammenlignet med ACE- 

studien kan tyde på at mange negative oppvekstfaktorer i barndommen påvirker og øker 

risikoen for blant annet tidlig rusbruk og rusmiddelproblemer, psykiske lidelser, lav 

livskvalitet og dårlige somatisk helse i voksen alder. (Anda et al., 2006; Dong et al., 2004; 
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Dube et al., 2003; Felitti et al., 1998; Larkin et al., 2012). Det er likevel viktig å være 

oppmerksom på at utvikling av en ruslidelse er en svært sammensatt problematikk. Traumer 

kan være en faktor, men personer med rusproblemer trenger ikke å ha opplevd traumer. I min 

studie har åtte av 69 personer ikke opplevd traumer, men har hatt et langvarig bruk av opiater 

og er derfor i LAR. Motsatt, personer som opplever traumer trenger ikke få ruslidelser. Å 

utvikle en ruslidelse kan ha ulike årsaker som sosiale forhold, iboende ressurser, signifikante 

andre og få risikofaktorer. Forskning viser likevel at personer med traumelidelser har fem til 

seks ganger forhøyet risiko for en samtidig rusmiddellidelse sammenlignet med dem uten 

(Jacobsen, Southwick, & Kosten, 2001; Mills et al., 2006). Man kan derfor anta at traumer, og 

den påvirkningsgraden et eller flere traumer har, er et relativt stort bidrag til en forhøyet risiko 

for skadelig bruk av rusmidler.  

På den andre siden viser studier at pasienter med ruslidelse og PTSD at traumer ikke har hatt 

påvirkning av selve ruslidelsen, men at PTSD er årsak til opprettholdelsen av ruslidelsen der 

rusmidler brukes som selvmedisinering (Gielen, Krumeich, Tekelenburg, Nederkoorn, & 

Havermans, 2016). En studie blant kokain- og opiatavhengige med PTSD viser at de som var 

utsatt for psykiske traumer, med unntak av det å være vitne til vold og psykisk mishandling, 

var relatert til behandlingsresultatet. Personer med komplekse traumelidelser hadde 

kortsiktige resultat av behandlingen. Traumer kan derfor komplisere og redusere effekten av 

behandling for personer med samtidig ruslidelse og traumelidelser (Ford et al., 2007; Gielen 

et al., 2016). 

Min studie sammen med tidligere forskning viser høy forekomst av traumer hos LAR 

pasienter og at traumer har hatt stor påvirkning i deres senere liv og rusmiddelrelaterte 

problematikk.  Sammenheng mellom ulike og komplekse overgrep i barndommen og ulike 

lidelser som voksen finner man også i ACE studien. Denne studien viser at for hver 

traumeerfaring øker risikoen for blant annet depresjon, tidlig rusbruk og rusmiddelproblemer, 

psykiske lidelser, lav livskvalitet og dårlige somatisk helse (Chapman et al., 2004; Larkin et 

al., 2012).  

 

Oppsummert viser funn i min studie behovet for å kartlegge forekomsten av traumer i en 

større sammenheng, også for å undersøke om traumer har ført til andre psykiske lidelser. 

Viktig er det også å ta høyde at flere kvinner enn menn er utsatt for traumer og at en person 

som er utsatt for traumer sjelden er utsatt for bare ett traume.   
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Metodiske begrensninger 

Deltakerne i denne studien er et selvselektert utvalg. Utvalget er også lite i forholdt til den 

totale LAR populasjonen på nasjonalt nivå som teller 7433 personer i følge Statusrapport 

2014. Data er derfor sammenlignet med den nasjonale LAR-statusrapport og BrukerPlan der 

det er registrert 3801 brukere. Det er ulikheter i registreringen av de tre datasettene fordi det i 

statusrapport er brukere, behandlere og førstelinjetjenesten som har rapportert data. I 

BrukerPlan er det de samme brukerne som i statusrapport, men det er behandlere som har 

registret. I LAR-X prosjektet er det 69 informanter. Et så lite selvselektert utvalg er ikke 

nødvendigvis representativt, men sammenligningen av de tre datasettene vist i tabell 1 tyder 

på at utvalget nettopp er det. Et usikkerhetsmoment med data er at man ikke vet om 

resultatene hadde vært annerledes om utvalget hadde vært større.  Det er heller ikke registrert 

om hendelsene har vedvart over tid, eller gjort diagnostiske undersøkelser. Det kan også være 

reliabilitet og validitetsproblemer knyttet til datasettet da det er retrospektivt selrapporterte 

opplysninger. Dette må man ta høyde for da traumatiske hendelser kan erindres sterkere eller 

svakere enn det det var. Det finnes derimot forskning som viser at personer som har vært 

utsatt for ulike former for krenkelser under oppveksten rapporterer pålitelig (Bifulco, Brown, 

Lillie, & Jarvis, 1997; Herman & Schatzow, 1987; Williams, 1994).  

Konklusjon 

Studien viser en høy forekomst av traumer i utvalget av LAR-X pasienter. Ni av ti personer 

har opplevd ett eller inntil seks traumer. Den viser også at det er høy grad av egenopplevd 

påvirkning av traumer senere i livet og deres rusmiddelrelaterte problematikk.  Kvinner 

rapporterer høyere forekomst enn menn, både av antall opplevde traumer og påvirkningsgrad.  

Sammen med annen forskning viser denne studien at traumer og psykiske symptomlidelser 

forekommer i stor grad hos pasienter med rusmiddellidelser. Til tross for dette har man lite 

systematisk oversikt over og det finnes heller ikke en konsensus for systematisk 

behandlingstilnærming for denne pasientgruppen innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Dette selv om forskning viser at traumer og PTSD- symptomer kan være en 

prediktor for behandling av rusmiddelavhengighet og at opplevde traumer kan komplisere og- 

eller redusere effekten av behandlingen og spesielt for opiat og kokain avhengige (Ford et al., 

2007; Gielen et al., 2016). Studien viser at det i behandlingsammenheng er viktig å kartlegge 

traumer. Når man av et lite utvalg som i denne studien kan antyde at en andel av LAR 
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populasjonen har et så høyt symptomtrykk av psykiske lidelser og underliggende 

traumeopplevelser er dette et område en bør undersøke nærmere.  
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2.1 Tabeller til artikkel  

Tabell 1 

Bakgrunnsopplysninger LAR-X deltakere 2014 sammenlignet med LAR-

Statusrapport, 2014 og BrukerPlan, 2014 

      LAR-X LAR-Statusrapport   BrukerPlan 

Alder 

 

        49 år       43 år         42 år 

Kvinneandel 

 

        35 %       29 %         29 % 

I arbeid 

 

        19 %       17 %         27 % 

Uten tiltak 

 

        81 %       83 %         73 % 

Egen bolig 

 

        96 %       76 %         75 % 

Angst 

 

        74 % (82-58)       27 %  

Depresjon 

 

Sosial usikkerhet 

 

Søvnproblematikk 

 

Kognitive vansker 

 

        59 % (64-50) 

 

        70 % (69-71) 

        

        70 % (71-67) 

 

        65 % (67-62) 

      20 %  

Moderat til alvorlig psyk 

lidelse 

 

          72 % 

Bruk av opiater 

 

          3 %         9 %  

Bruk av Benzodiazepiner 

 

        38 %        40 %  

Samlet bruk av rusmidler          56 % 

( Menn og kvinner) 
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Tabell 2  

Antall traumer  

 

 

Tabell 3  

Type traumeopplevelser fordelt på menn og kvinner  

 

 

Type 

traumeopplevelse 

   

 

Menn 

         

   

Kvinner 

           

 

Total 

 

Mean 

  

 

 

 

P=95 %  

 

 

Psykiske lidelser i 

oppvekstfamilie 

   

51 % 
     

 

 

83 % 

  

62 % 

  

 

 

P=, 008 

 

 

P=, 398 

 

 

P=, 066  

 

 

P=.032 

 

 

P=, 007  

 

 

P=, 066 

 

 

           

Opplevd vold  64 %    71 %   67 %   

          

Rus i oppvekstfamilie  53 %   75 %   61 %   

          

Forsømt av 

omsorgsgiver 

  44 %          71 %   54 %   

          

Seksuelt krenket   29 %    63 %    41 %  

          

Mobbet   49 %    

  

71 % 

 

  

 

57 % 

 

 

           

 

P= Pearson kji-kvadrat 

Antallet traumer 

 

 

 

Menn (N 45)     Kvinner (N 24) 

 

Ingen hendelser 

 

En hendelse 

 

 

 

 

 

 

16 % (n= 7)  

 

  9 % (n=4) 

 

 

 

   

     4 % (n= 1) 

  

     8 % (n=2) 

To hendelser 

 
 

 

18 % (n=8)       8 % (n=2) 

Tre hendelser 

 
 

 

13 % (n=6)              (n=0) 

Fire hendelser 

 
 

 

24 % (n=11)     25 % (n=6) 

Fem hendelser 

 
 

 

13 % (n=6)     17 % (n=4) 

Seks hendelser 

 
 

 

  7 % (n=3)     38 % (n=9) 
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Tabell 4  

Hvordan pasientene graderer at traumer har påvirket deres liv og rusmiddelrelaterte 

problematikk?     

 

Type hendelse 

     Menn  

stor/svært 

stor grad 

 Kvinner    

stor/svært 

stor grad 

P= 95% 

mellom 

kjønn 

 

I hvilken grad har psykiske lidelser i oppvekstfamilien påvirket deg 
  

36 % 

  

54 % 

  

P=, 033 

          

I hvilken grad har vold påvirket livet ditt   53 %  58 %  P=, 383 

 

I hvilken grad har rus i oppvekstfamilien påvirket deg 
  

31 % 

      

58 % 

 

 P=, 048 

          

I hvilken grad har forsømmelse fra omsorgsgiver påvirket deg  36 %  63 %  P=, 017 

          

I hvilken grad har seksuelle krenkelser påvirket livet ditt  22 %   54 %  P=, 002 

          

I hvilken grad har mobbing påvirket livet ditt 

 

 

  38 %   58 %  P=, 069 

P= Pearson kji-kvadrat 
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3 Innledning til refleksjonsnotat 

I denne delen følger et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet utdyper artikkelen gjennom en 

beskrivelse av etiske refleksjoner, metode og utdypende teori. Jeg starter med bakgrunn for 

studien og hvorfor temaet traumer blant LAR-populasjonen ble valgt.  

3.1 Bakgrunn for valgt tema  

Traumer og ruslidelse er et tema som for alvor begynte å interessere meg i 2011 da jeg 

begynte på en videreutdanning i Vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved 

Høgskolen i Bergen. Denne utdanningen var et ledd i min spesialisering til klinisk sosionom. 

Jeg hadde da arbeidet med pasienter med ruslidleser og i all hovedsak pasienter i 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) siden 2004. I dette arbeidet erfarte jeg at svært 

mange rusmiddelavhengige bar på traumeropplevelser fra barne- og ungdomstiden. I 

videreutdanningsforløpet anntok jeg at det ville være en del undervisning og faglitteratur om 

temaet traumer i sammenheng med ruslidleser, men erfarte at det i liten grad var fokus på det.  

Både når det gjaldt  undervisning, innenfor det norske forskningsfeltet og i faglitteraturen var 

denne tematikken på mange måter utelatt. En slik neglisjering vil kunne ha betydning for det 

kliniske møtet med pasienter med rusmiddelavhengighet og deres behandlingsforløp. 

Spørsmålet jeg stilte meg var; hvilke implikasjoner vil det kunne få når forståelsen av traumer 

og traumebehandling ikke inkluderes i utdanningen, og videreføres inn til klinikk, og den 

behandling vi gir rusmiddelavhengige. Klinisk erfaring har også vist at rusmiddelavhengige 

ofte strever med ulike former for samsykelighet, som personlighetsforstyrrelser, dissosiasjon, 

angst og depresjon. Viktige forsknigsspørsmål for meg ble: Er det slik at mange av våre 

pasienter faktisk har opplevd  traumatiserende hendelser og  lider av PSTD? Hvordan 

opplever de selv at dette har hatt påvirkning på deres liv både i barndommen, ungdommen og 

som voksne. Muligheten til å kartlegge dette fikk jeg i september 2013 da jeg skulle 

igangsette og å gjennomføre et kvalitetssikringsprosjekt. I dette prosjektet skulle pasienter i 

LAR, som var overførte med behandleransvar til fastlege i kommunen, innviteres til å delta. I 

Bergen blir disse pasientene betegnet som LAR-X.  Prosjektet kalte jeg derfor for «Prosjekt 

X». Bokstaven X ble også aktuell fordi det var en ukjent faktor da dette var pasienter som 

spesialisthelsetjenesten hadde liten kunnskap om fordi de var overførte til kommunen for 

mellom fire og atten år siden. Altså en X-faktor i LAR populasjonen.  



27 

 

Kartleggingsverktøyet som skulle brukes var Kvalitetsregister for rusbehandling som jeg gjør 

rede for senere. En del av spørsmålene i dette registeret omhandler pasientens «bagasje» altså 

opplevelser og påvirkningsgrad av vold, mobbing, seksuelle overgrep, manglende omsorg i 

oppvekstfamilie, rusmiddelbruk og psykiske lidelser i oppvekstfamilie. Deretter rapporterer 

deltakerne på en skala fra en til fem i hvilken grad de mener dette har påvirket deres liv og 

rusmiddelrelaterte problematikk. Gjennom prosjektet så jeg muligheten til å få mer kunnskap 

om forekomst og opplevelse av traumer i LAR- populasjonen i form av kvantitative data.  

Refleksjonen rundt egen masteroppgave startet derfor svært tidlig i masterprogrammet. 

 

I artikkel og fire tabeller undersøkes derfor kvantitative data om forekomst og opplevelse av 

traumer hos et utvalg pasienter i LAR. Hensikten med refleksjonsnotatet er å sette artikkelen i 

en større etisk, metodisk og teoretisk sammenheng der jeg vil forsøke å belyse prosess og 

overveielser som er gjort underveis i studien. Jeg starter med å definere sentrale begrep, 

deretter gjør jeg rede for etiske betraktninger. I forkant av en studie er det nødvendig å skrive 

en prosjektskisse. Denne skal til Regional Etisk Komite (REK) eller Personvernombudene 

(PVO). I prosjektskissen skal man vurdere hvilke etiske utfordringer man vil kunne stå 

ovenfor i forkant av, underveis og i møte med deltakerne i prosjektet og i etterkant ved å 

analysere og presentere resultatene. Etter etiske betraktninger vil jeg belyse den metodiske 

prosessen. Metoden kan ikke iverksettes før etiske og personvernsmessige godkjenninger er 

på plass. Det blir presentert få resultater i refleksjonsnotatet da dette fremgår av tabeller. Til 

slutt vil jeg diskutere hvorfor kunnskaper om traumer er viktig innenfor Tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) i et teoretisk perspektiv. Dette er en utdyping av artikkelen.  

Kunnskap og kompetanse om traumer, traumebehandling og traumestabilisering kombinert 

med medisinsk behandling av rusmiddelavhengighet fremstår for meg som viktig. Målet med 

denne studien er nettopp å øke forståelsen for dette temaet i TSB.  Temaet jeg har valgt er 

også en del av de sentrale målområdene innenfor masterstudiet i psykososialt arbeid – 

selvmord, rus, vold og traumer fordi sammenhengen mellom bruk av rusmidler, psykiske 

lidelser, behandlingstiltak samt sårbarhet og risikofaktorer er en del av studiets oppbygging.  
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3.2 Operasjonalisering av sentrale begrep 

3.2.1 Rusmiddellidelse 

De er to allment godtatte definisjoner på rusmiddellidelse og opioidavhengighet. Den ene er i 

Verdens helseorganisasjon sitt diagnosesystem, ICD-10. Det andre er DSM-IV, som er 

utviklet av American Psychiatric Assosiation (APA) og som ofte brukes i forskningsøyemed 

ICD-10 er den offisielle klassifikasjonen som brukes i Norge (Helsedirekoratet, 2010). 

Grunnlaget for å iverksette LAR som behandlingstilnærming er gitt i kriteriene til 

diagnosesystemet ICD-10. Opioidavhengighet blir i ICD-10 definert under koden F.11 som 

psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiater (World Health 

Organization, 2016). I følge ICD-10 inngår rusmiddelavhengighet i begrepet 

avhengighetssyndrom og kjennetegnes ved en rekke fysiologiske, atferdsmessige og kognitive 

fenomener som utvikler seg etter gjentatt bruk av rusmidler. Dette medfører at bruk av et stoff 

eller en gruppe stoffer får mye høyere prioritet for et individ, enn andre typer atferd som 

tidligere hadde større verdi. Et karakteristisk trekk ved avhengighetssyndromet er trangen til å 

innta psykoaktive medikamenter, stoff eller alkohol (World Health Organization, 2016). 

3.3 Traumer 

Ordet traume er fra gresk og betyr skade eller sår. Det vil si en fysisk eller psykisk skade på 

kroppen (Anstorp & Benum, 2014). Traumeforskning skiller mellom to traumebegrep. Type I 

traumer er enkelthendelser i ellers trygge liv, og kan føre til diagnosen posttraumatisk 

stresslidelse PTSD, og blir i ICD-10 definert under koden F 43.1 (World Health Organization, 

2016). Type 2 traumer benevnes som komplekse traumer og innebærer i følge The National 

Child Traumatic Stress Network, eksponering for ett eller flere overgrep i barndom, med 

påfølgende eksponering for nye traumer i voksen alder (The National Child Traumatic 

Network, 2016). Komplekse traumer er ikke en diagnose, men et brukt begrep innenfor 

traumepsykologisk tenkning.  

 

Refleksjonsnotatet bruker begrepene type en og to traumer for å utdype traumebegrepet.  
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4 Forskningsetiske betraktninger 

Forskning må underordne seg etiske prinsipper og juridiske retningslinjer. I denne studien ble 

dette ivaretatt på følgende måte; Prosjektskisse med beskrivelse av LAR-X prosjektet ble 

fremlagt personvernombudet (PVO) i Helse Bergen for å få en vurdering om prosjektet skulle 

regnes som forskning eller utviklingsarbeid. Det kom tilbakemelding om at det var nødvendig 

å fremlegge prosjektet for Regional etisk komite (REK), etter helseforskningsloven § 4. Jf.: 

Medisinsk og helsefaglig forskning er i bokstav a er definert som: ”virksomhet som utføres 

med vitenskapelig metodikk for og skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom» 

(Helseforskningsloven, 2008a). Tilbakemelding fra REK var at dette prosjektet «kun» var 

fremleggingspliktig for PVO og falt derfor utenfor komiteens mandat, Jf. 

(Helseforskningsloven, 2008b) § 2. Referansenummer REK sør/øst B: 2014/367 (Vedlegg 2).  

Prosjektet ble således meldt som kvalitetssikringsprosjekt til PVO med registreringsnummer: 

2015/5366 (Vedlegg 3). Alle innsamlede anonymiserte data blir lagret på kvalitetserver i 

Helse Bergen med egen kodenøkkel. Til denne studien skulle opplysninger om negative 

hendelser med betydning for pasientens nåværende livssituasjon benyttes. I PVO sin 

opprinnelige godkjenning sto det; “Dersom formålet eller databehandlingen endres må 

personvernombudet informeres om dette». Det måtte derfor sendes endringsmelding til PVO i 

Helse Bergen for å bruke data til dette mastergradsstudiet (Vedlegg 4). Det ble søkt om å få 

bruke de variabler som fremkommer i tabeller.  

Arbeidet med fremleggs-meldinger til PVO, søknad til REK og tilbake til PVO var en 

metodisk svært lærerik prosess, selv om den var frustrerende og tidkrevende. Undertegnede 

fikk et godt innblikk i fremgangsmåten for å igangsette en studie, og det å forstå forskjellen 

på en kvalitetssikringsstudie som er et utviklingsarbeid der man systematisk bruker 

eksisterende kunnskaper til å utvikle, forbedre metoder, systemer eller ytelser (Nissen & 

Aakervik, 2007). Motsatt til hva forskning er Jf.§ 4. «virksomhet som utføres med 

vitenskapelig metodikk for og skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom» 

(Helseforskningsloven, 2008b). Etter at formelle godkjenninger var på plass ble 

informasjonsmateriell utformet, trykket opp og sendt til samtlige pasienter i Helse Bergen sitt 

opptaksområde med status som LAR- X (Vedlegg 5).  
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Etikk og etisk refleksjon er viktig i alle yrker og kanskje spesielt i yrker som involverer 

mennesker i sårbare situasjoner. Det finnes en rekke yrkesetiske- og forskningsetiske 

retningslinjer samt lovverk som regulerer utøvelse av fag, og forskning og som legger 

føringer for forskerens etiske ansvar, blant annet står Helseforskningsloven sentralt. 

Helseforskningslovens formål er: «å fremme god, etisk og forsvarlig medisinsk og helsefaglig 

forskning» jf. § 1. Det fremgår av § 5 at «forskningen skal være basert på respekt for 

forskningsdeltakerens menneskeretter og menneskeverd». Medisinsk og helsefaglig forskning 

skal derfor ivareta etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernsmessige 

forhold (Helseforskningsloven, 2008a). Dette kan medføre ulike forskningsetiske 

problemstillinger til innhenting av data rundt denne pasientgruppen.  

LAR-pasienter kan bli regnet som representanter for en sårbar gruppe. På den andre siden er 

ikke rusmiddelavhengige i behov for særskilt beskyttelse i egenskap av selve ruslidelsen eller 

det å være svakere stilte. Mange rusmiddelavhengige er ressurssterke personer som lever en 

hverdag som mennesker flest med utdanning, arbeid, familie og et godt sted å bo. Det er 

derfor ikke gruppetilhørigheten som sådan som bestemmer sårbarheten. Det som er viktig ved 

innhenting av data fra mennesker er å ta hensyn til om det foreligger kjennetegn som 

reduserer forståelsesevne eller frivillighet hos enkeltmennesket. Hvis vi kun fokuserer på 

sårbarheten til mennesker eller en gruppe, og ikke appellerer til ressursene deres, vil dette 

kunne øke sårbarheten (Hovland, 2009). Rusmiddelavhengige må derfor anses som fult ut 

kompetente til å delta i undersøkelser på linje med andre studiedeltakere. Sårbarhet er et 

individuelt, relasjonelt og kontekstuelt fenomen. (Hovland, 2009). Det er viktig å være dette 

bevisst i møte med prosjektdeltakerene ved å gjøre gode vurderinger om pasienten er i en 

spesielt sårbar eller utsatt posisjon og å ta avgjørelser deretter.   

En grunn-norm i forskningsetikken er at det skal innhentes et frivillig informert samtykke. 

Denne normen bygger på respekten for menneskets autonomi og forutsetter at mennesker som 

har samtykkekompetanse kan ivareta egne interesser og selv kan vurdere om studiens formål 

er av egeninteresse og innenfor det enkeltmennesket synes er akseptabelt (De nasjonale 

Forskningsetiske Komiteene, 2014). Deltakerne i Prosjekt- X er godt informert om prosjektet, 

både skriftlig og muntlig. De har fått informasjon om prosjektets målsetting, omfang, 

intensitet, hvilke data som innhentes, hva som blir gjort med data og hvem som har tilgang til 

dataene. Det ble også lagt stor vekt på at deltagelse i prosjektet er frivillig, og at deltaker når 

som helst, og uten grunn, kan trekke seg fra prosjektet, jf. Helseforskningsloven § 16 
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(Helseforskningsloven, 2008b). Personvernombudet gir også klare føringer for bruken av 

kvalitetsregistre med og uten samtykke. Kvalitetsregister for rusbehandling er foreløpig et 

regionalt register basert på samtykke. Samtlige som deltar i prosjektet signerte derfor et 

informert samtykke (Vedlegg 6), og samtlige ble vurdert til å ha samtykkekompetanse.  

Kartleggingen startet fortløpende etter hvert som deltakerne møtte frem.  

Etiske betraktinger gir oss evne til og faglig å vurdere å reflektere over om det vi gjør er 

forsvarlig ut fra ulike situasjoner. I møte med deltakerne i Prosjekt X oppsto ulike etiske 

utfordringer, blant annet i form av å spørre deltakerne om sårbare tema og hendelser langt 

tilbake i tid. Utfordringen i dette var blant annet det at deltakerne ikke har hatt kontakt med 

spesialisthelsetjenesten på svært mange år når jeg skulle ta opp slike sårbare tema. Vanskelige 

temaer som kan ha blitt fortrengt, kan være utfordrende å bringe på banen igjen, uten at de 

fikk snakke om det i etterkant annet enn å svare ja, eller nei på mine spørsmål. Dette ble tenkt 

igjennom av undertegnede i forkant, og det ble derfor vurdert å nøye informere deltakerne om 

hvilke spørsmål de ville få. På den måten hadde de også mulighet til å trekke seg fra 

prosjektdeltakelse før kartleggingen startet. Ingen trakk seg.  

Som kompensasjon for deltakelse fikk deltakerne ett flax- lodd ved fremmøte. Dette kan 

oppfattes som betalt informasjon, men kostnaden ved et slikt lodd ble vurdert så lav at det 

ikke kan regnes som lønn, men kompensasjon for bruk av tid. Den største utfordringen i møte 

med prosjektdeltakerene har vært det faktum at de som LAR-X pasient ikke har hatt 

behandlerkontakter på svært lang tid. Derfor ønsket samtlige deltakere å gi utrykk for sine 

frustrasjoner i mangel på kontakter i hjelpeapparatet. Dette ble en utfordring både praktisk, 

etisk og tidsmessig da min oppgave skulle være kartlegging ved hjelp av kvalitetsregister for 

rusbehandling og ikke å være i en behandlersituasjon. Dette ble løst med at undertegnede 

foreslo å ta kontakt med LAR slik at pasienten om ønskelig kunne få samtale med en 

behandler. Noen takket ja til dette.   
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5 Metode 

5.1 Valg av forskningsstrategi, design og 

datainnsamling 

Prosjekt X er forankret i Avdeling for rusmedisin, seksjon Forskning og utvikling, Haukeland 

Universitetssjukehus. Prosjektet er en kvalitetssikringsstudie og følger deltakerne i to år med 

retrospektive og prospektive spørsmål. Data til denne studien er kvantitative baselinedata fra 

Prosjekt X. Det vil si data fra første karteleggingstidspunkt, der spørsmålene omhandler 

hendelser fra fortid. Den vitenskapelige metoden er således en kvantitativ tverrsnittsstudie 

basert på retrospektive pasientrapporterte data. Vitenskapelige metoder er fremgangsmåter og 

teknikker som brukes for å samle inn og å tolke informasjon som vi trenger for å besvare en 

problemstilling (Ringdal, 2013). Problemstillingene til studien er nevnt innledningsvis i 

artikkel. Ved å bruke Kvalitetsregister for rusbehandling var metoden allerede gitt da det er 

kvantitativt talldata som blir samlet inn i registeret. Talldata var i utgangspunktet det som var 

interessant for meg fordi jeg gjennom min kliniske hverdag undret meg over hvor mange 

pasienter som har opplevd traumer og om virkeligheten er slik jeg hadde antatt. En kvantitativ 

studie bør inneholde spørsmål som hvorfor, mens denne studien bruker hva og hvordan. 

Ringdal (2013) mener hva og hvorfor spørsmål er formuleringer som peker mot kvalitativ 

metode. Det ble likevel valgt å bruke denne formuleringen fordi det skulle utarbeides 

deskriptive krysstabeller der forekomst og opplevelse av traumer ble beskrevet i prosent. Jeg 

ønsket også å undersøke om det var statistisk signifikans mellom kjønn i opplevde traumer og 

i påvirkningsgraden av traumene. 

5.2 Utvalg 

Ved oppstart av kvalitetssikringsprosjektet i mai 2014, hadde 328 personer (32.8 %) av LAR-

populasjonen i Bergen status som LAR X. Av dem var 93 kvinner (28 %) og 235 (72 %) 

menn.  69 personer takket ja til deltakelse i Prosjekt- X og møtte til kartlegging, derav 24 

kvinner og 45 menn. Dette gir en svarprosent på 20,4 % av den totale LAR-X populasjonen i 

Bergen. Yngste deltaker var 30 og eldste 62 år. Bakgrunnsopplysninger forøvrig ses i (Tabell 

1).  
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5.3 Måleinstrument 

Kartleggingsverktøyet som er brukt er som nevnt kvalitetsregisteret for rusbehandling som 

implementeres i Helse - Vest etter flere års utprøving av klinikere og brukere (Helse 

Stavanger, 2015). Kvalitetsregisteret har som formål, gjennom parallelle tidsserieanalyser, å 

beskrive hvordan ulike dimensjoner i et misbruks, behandlings- og livstidsforløp har vært. Et 

kvalitetsregister skal etter personvernombudet for forskning sine føringer, blant annet gi bedre 

kunnskap om en bestemt sykdom, sykdomsforløp og behandlingsmetode for og igjen forbedre 

diagnostikk og å øke kvaliteten på behandlingen (Kvalitetssikring innenfor helsetjenesten- 

Personvernombudet- NSD, 2016). I Kvalitetsregister for rusbehandling blir demografiske 

opplysninger, sosiale forhold, hendelser som har betydning for utvikling av skadelig bruk 

eller avhengighet, psykisk helse og forløpet i bruk av rusmidler kartlagt. Kvalitetsregisteret er 

i utgangspunktet et register utviklet til bruk i den kliniske hverdagen, men kan egne seg til 

forskning. I denne studien er data fra livsløpsperspektivet brukt med hendelser som kan ha 

hatt betydning for utvikling av skadelig bruk eller avhengighet. Det vil si negative forhold 

som har påvirket nåværende livssituasjon. Dette er variabler formulert som: Har du blitt 

mobbet, opplevd vold, opplevd seksuelle overgrep. Opplevde du psykiske lidelser i din 

oppvekstfamilie. Opplevde du rus i din oppvekstfamilie. Har du blitt forsømt av dine 

omsorgsgivere. På viktige negative hendelser svarer deltakerne henholdsvis, ja eller nei, 

deretter har de selv gradert i hvilken størrelsesorden dette har påvirket deres liv på en Likert 

skala fra en til fem, der en er lavest og fem er høyest grad av påvirkning.  

Denne studien viser kun skalaen fire og fem som ble slått sammen (translate variabel); til i 

stor/svært stor grad, fordi det ble gjort en vurdering av at det var de som rapporterte om 

påvirkning i den størrelsesorden som var av interesse (Tabell 4). Det var også et fåtall som 

rapporterte på skalaen en til tre. Variabler som «rusmidler brukt siste 30 dager», «psykiske 

symptomlidelser» med symptomene; angst, depresjon, sosial usikkerhet, kognitive problemer 

og søvnproblematikk er brukt for å undersøke status for bruk av rusmidler og psykisk 

symptomtrykk i nåtid. En andel av spørsmålene i kvalitetsregisteret er basert på 

pasientrapporterte utfallmål (PROMS). Proms er opprinnelig utviklet for forskning og gir 

pasientens stemme et viktig bidrag. Formålet med PROMS er derfor å stimulere til forbedring 

i helsetjenesten, øke pasientinvolvering med egenrapporterte erfaringer, pasientens syn på 

sine symptomer, funksjonell status, og deres helserelatert livskvalitet (Black, 2013). 

Kvalitetsregisteret er derfor et godt verktøy med hensyn til brukermedvirkning og 
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pasientinvolvering i egen behandling og eller kartlegging. Etter at baselinedata var samlet inn 

ble data overførte til statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics 22. Undertegnede laget selv 

kodebok for så å legge data manuelt inn i SPSS.  

For å undersøke forskningsspørsmålene statistisk er det nødvendig å finne riktige analytiske 

tester man kan bruke. Man må da finne egenskapene ved enhetene man ønsker å måle, og man 

må velge statistiske analyseteknikker som er tilpasset variabelens målenivå. Den vanligste 

klassifiseringen av målenivåene er nominal, ordinal, intervall og forholdstall. Variabler 

beskriver egenskaper ved personer eller enheter (Ringdal, 2013). Noen av variablene i denne 

studien er kjønn og traumer. Dette er variabler på ordinalnivå. Variablene påvirkningsgrad av 

traumer har fem svaralternativer nemlig; ikke aktuelt, ikke påvirket, noe påvirket, stor grad, 

svært stor grad. Dette er verdier på nominalnivå (Ringdal, 2013). Nominale og ordinale 

variabler gir begrenset mulighet til statistisk analyse. Krysstabeller benyttes til beskrivende 

resultater, noe som passet til spørsmålsformuleringen i denne studien (Ringdal 2013). 

Kjikvadratanalyser, tester om det er statistisk signifikans mellom variabler, og i denne 

sammenhengen kjønn og traumekategori (Se vedlagte tabeller). Konfidensintervallet ble satt 

til 95 %. Dette er en måte å kunne angi feilmarginer på (Ringdal, 2013).  I denne studien var 

det viktig å bruke signifikanstesting for å undersøke om det var signifikante forskjeller blant 

kvinner og menn i forekomst og opplevelse av traumer. Andre variabler som ble analysert er 

bakgrunnsopplysninger, som forekomst av psykiske symptomlidelser, bruk av rusmidler, egen 

bolig og antall deltakere i tiltak ble frekvensanalyser brukt. Dette fordi jeg var interessert i 

den totale forekomsten fordelt på kjønn.  

5.4 Reliabilitet og validitet 

Utvalget har selv takket ja til å delta i prosjektet, og er dermed et selvselektert utvalg. Dersom 

man forsker på personer som har meldt seg frivillig, vet man ikke hvor representative de er 

for den populasjonen man ønsker å undersøke, og derfor heller ikke hvilke feilmarginer man 

opererer med. I et selvselektert utvalg kan man få et utvalg som kan være systematisk skjevt, 

og om det er mulig, bør man sjekke om det er det (Bjørndal & Hofoss, 2015).  Dette kan 

gjøres ved å sammenligne utvalget med en populasjon man ønsker å generalisere resultatene 

til, og da på variabler der man har data om både utvalg og populasjon. I dette tilfelle ønsket 

jeg å generalisere LAR-X populasjonen i Bergen, til hele LAR-populasjonen i Norge. En 

tverrsnittsstudie skal ha et representativt utvalg (Ringdal, 2013). Det var derfor ulike 
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metodebegrensinger i denne studien.  I utgangspunktet kunne man anta at LAR-X 

populasjonen ikke var representative for LAR-populasjonen generelt i Norge fordi det var 

uvisst hvilken behandlerkontakt pasientene har hatt da de har vært overført med 

behandleransvar til kommunen i mellom fire og 18 år. Altså som nevnt innledningsvis en X- 

faktor for populasjonen. LAR- X data ble derfor sammenlignet gjennom LAR- statusrapport 

2014 (Waal et al., 2015).  Dette er en årlig rapportering fra alle Helseforetak i Norge om ulike 

temaer knyttet til denne pasientgruppen, der det er pasienter, behandlere eller hele 

ansvarsgruppen som fyller ut svarskjema. I tillegg er BrukerPlan 2014 (Håland et al., 2014) 

benyttet. I BrukerPlan er det fagpersoner i kommuner som kartlegger rusmiddelavhengige 

som mottar kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester i løpet av de siste 12 månedene. 

Et materiale fra 201 kommuner og omfattet 3.801 LAR-pasienter brukes for å sammenligne 

LAR-X populasjonen. De to nevnte rapporter fra 2014 er valgt fordi dataene skulle 

sammenlignes LAR-X deltakere som er kartlagt i 2014. Tabell 1 viser at LAR-X 

populasjonen kan være representative for den generelle LAR populasjonen.  

Det kan også knyttes validitetsproblemer til Kvalitetsregisteret da registeret foreløpig ikke er 

validert som et standardisert verktøy. Men det er godkjent av datatilsynet og er i sluttfasen av 

flere års utprøving. Registeret er godt evaluert og reliabiliteten vurderes som god. Svakheten 

med datamaterialet og mulige feilkilder er egenrapporterte retrospektive opplysninger, med 

hensynet til hva voksne husker tilbake i tid, og hvilken grad deltakerne faktisk er påvirket av 

hendelsene. Dette er subjektive tanker om påvirkningsgrad og det kan være ulikt fra person til 

person hvordan man håndterer traumer. Det er heller ikke gjort kartlegging med validerte 

skjema eller diagnostiske undersøkelser. Derfor er det viktig å ta høyde for i tolkingen av 

denne typen data at deltakerne kan minimalisere eller overdrive hendelsene. Men som 

artikkelen illustrerer, det er forskning som underbygger at personer som har vært utsatt for 

krenkelser under oppveksten rapporterer pålitelig (Bifulco et al., 1997; Herman & Schatzow, 

1987; Williams, 1994). Som tidligere nevnt har undertegnede selv stått for alt arbeidet i denne 

studien. Fordelen med det dette er at det er en person i samtlige kartleggingssamtaler, og 

spørsmålene blir derfor stilt på samme vis til samtlige deltakere. Dette kan gi god validitet til 

datasettet, men samtidig en nærhet til deltakerne og derfor også til datamaterialet. 

Årsaksforklaringer er sentrale innen kvantitativ forskningsstrategi, og man bør derfor ha 

avstand til det som studeres (Ringdal, 2013). En slik nærhet til materialet kan derfor føre til en 

kvalitativ tolkning av kvantitative data.  
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6 Drøfting 

6.1 Traumeforståelse og rusmiddelavhengighet 

Tabeller til artikkel illustrerer at det er høy forekomst og påvirkningsgrad av traumer. Kvinner 

har nært dobbelt så høy forekomst av traumer enn det menn rapporterer. Et liv med rusmidler 

kan gi økt risiko for traumatiske erfaringer, og tidlig traumatisering kan gi risiko for 

ruslidelser. Dobbeltdiagnoser med traumer og rus er derfor svært vanlige (Kjøsnes, 2014). 

Derfor er det nødvendig å undersøke hvorfor traumeforståelse og forståelse for hvorfor 

traumereaksjoner kan oppstå i arbeidet med opioidavhengige pasienter. LAR er en av 

behandlingstilnærmingene som gis opioidavhengige i Norge. Behandlingen retter fokus på det 

medisinske perspektivet ved å gi legemidler som metadon eller buprenorfin for å assistere 

eller stabilisere pasienten til videre rehabilitering. LAR er regulert av forskrift og 

gjennomføres av retningslinjer. Målsetningen med behandlingen etter LAR- forskriftet er «at 

personer med opioidavhengighet skal få økt livskvalitet, bistand til å endre sin livssituasjon 

gjennom bedring av vedkommendes optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å 

redusere skadene av opioidavhengighet og faren for overdosedødsfall» (LAR- Forskriften §. 

2, 2010). Til å oppfylle § 2. i LAR- forskriften og ved å sikre god behandling til personer med 

traume og ruslidelse er det nødvendig å ha kunnskap om traumer og om sammenhengen 

mellom rusmiddelbruk og traumesymptomer (Kjøsnes, R 2014 s. 142).  

Behandlingstilnærmingen i LAR har et hjelpe- og kontrollperspektiv. I kontrollperspektivet 

kan lege i spesialisthelsetjenesten i følge retningslinjer avkreve pasienten for overvåket 

urinprøvekontroll (Helsedirektoratet 2010, s. 71). Dette er tenkt som et terapeutisk tiltak, men 

kan oppleves som et overgrep eller en form for retraumatisering for mennesker som har vært 

utsatt for seksuelle krenkelser eller annen form for psykisk nedverdigelse som mobbing. 

Personene dette gjelder kan føle at de blir satt i en uhåndterbar situasjon. Tabell 3 og 4 viser 

at forekomst og påvirkningsgrad av mobbing og seksuelle krenkelser er høyt i utvalget. Det er 

derfor viktig å ha forståelse for at å unnlate eller ikke ønske å foreta overvåket 

urinprøvekontroll, ikke trenger å være ensbetydende med at pasienten vil lure seg unna dette 

kontrolltiltaket, eller ønsker å jukse. Vegringen kan ha sin rot i andre smertefulle opplevelser 

som kan bli reaktivert ved slike pålegg. Å utsette overgrepsutsatte for overvåket 

urinprøvekontroll kan derfor oppleves som vanskelig for mange fordi de kjenner seg satt i en 
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krenkende og uhåndterbar situasjon. Dette kan føre til en forsterket angst og panikkreaksjon 

som kan løses eller dempes ved å innta rusmidler. Dette er en lært håndtering av vanskelige 

følelser. Pasienter med slike opplevelser har vansker med å komme videre i behandlingen og 

med å bli rusfrie. Mange klarer likevel i perioder å unngå rusmidler, men ulike situasjoner 

som å mestre daglige gjøremål kan gi dem et sug eller en trang til å innta rusmidler for å 

mestre.  

Personer som har opplevd traumer, opplever også forsterket angst og panikkreaksjoner når de 

er rusfrie (Kjøsnes, 2014). Alle er forskjellige og må derfor behandles individuelt. Om det 

ikke er forståelse for ulike reaksjonsmønstre og om pasientene ikke blir møtt i den situasjonen 

de er i, kan tilbakefall, eller mønsteret med ruslidelsen bli opprettholdt. Dermed oppstår det 

manglende evne, vilje og mulighet til psykososial rehabilitering. Rusens betydning og 

funksjon er sterk i hjernens lystsenter. Den psykologiske delen av avhengighet kan derfor 

være den vanskeligste å behandle (Bramness, 2009), og det å bruke rusmidler blir som er en 

lært «krykke» når livet blir vanskelig. Ved motstand, eller mangel på forståelse kan dette 

ytterligere forsterkes. 38 % oppgir å ha inntatt Benzodiazepiner siste 30 dager (Tabell 1). 

Bruk av medisiner eller rusmidler kan hjelpe traumepasienter med å mestre hverdagen ved å 

dempe angst eller sosial usikkerhet. På sikt kan dette gi motsatt virkning, fordi 

benzodiazepiner forsterker angsten, og mengden rusmidler må økes for å dekke behovet. 

Dagliglivet blir enda vanskeligere å håndtere. Bruk av rusmidler kan derfor være en 

overlevelsesstrategi for traumepasienter (Fisher, 2000). Tabell 1viser at en svært stor andel av 

utvalget rapporterte angst, depresjon, sosial usikkerhet og tristhet siste 30 dager før 

kartleggingstidspunktet. 71 % menn og 67 % kvinner rapporterer at de har søvnproblematikk 

og 67 % menn og 62 % av kvinnene oppgir å ha kognitive vansker. Kognitive vansker 

sammen med søvnproblematikk og andre psykiske symptomer kan ha stor betydning for 

behandlingstilnærmingen. Svekket kognitiv funksjon kan enten kan være permanent eller på 

grunn av tidligere emosjonelle påkjenninger som traumer, rusmiddelbruk eller akutte 

hendelser. Det kan da være vanskelig å skille mellom rusrelatert og traumerelatert tidstap 

(Kjøsnes, 2014).  

For å ha forståelse for ulike reaksjonsmønstre hos LAR-pasienter som har opplevd traumer er 

det nødvendig å ha kunnskap om Type 1 og 2 traumer. Type 1 traume: PTSD kan komme til 

uttrykk gjennom en rekke post-traumatiske symptomer (Van der Kolk et al., 2012).  PTSD 

diagnosen har som utgangspunkt at individet har opplevd en uventet og ekstrem hendelse 
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(naturkatastrofe, ulykke, seksuelle overgrep eller vold). Reaksjoner som kan oppstå etter slike 

hendelser er påtrengende minner i form av lukt eller hendelser og mareritt. I tillegg en 

fornemmelse av nummenhet og følelsesmessig avflatning, distansering til andre mennesker og 

unngåelse av situasjoner som minner om traumet. Dette kan resultere i frykt, panikk eller 

aggresjon. (World Health Organization, 2016). Det trenger ikke være en reel gjenopplevelse, 

men noe som trigger følelsene. For eksempel ved å ha opplevd seksuelle overgrep, personen 

gjenkjenner lukt, et plagg, en ting, en person eller et sted. Søvn og konsentrasjonsvansker er 

også vanlige symptomer. Aggresjon er den uttrykksformen som for mange kan være den 

vanskeligste å håndtere i klinikk. I følge Ford og Courtois (2009) inkluderer ikke PTSD 

diagnosen bredden av post traumatiske vansker slik den foreligger i dag. PTSD diagnosen 

fanger for eksempel ikke opp den utviklingsmessige effekten som omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep representerer for et barn (Cook et al., 2005). Dette har hatt implikasjoner 

for traumepsykologien som derfor benytter begrepene type 1 og 2 traumer (Blindheim, 2011). 

Type 2 traumer benevnes gjerne som komplekse traumer. Dette er ikke en diagnose, men et 

begrep som brukes innenfor traumeforskning. Komplekse traumer innebærer at pasienten er 

eksponert for ett eller flere overgrep i barndom, inkludert psykologisk mishandling, 

omsorgssvikt, fysiske og seksuelle overgrep, og vold i hjemmet (Tabell 2 og 3). Slike 

opplevelser kan føre til emosjonell feilregulering, og manglende evne til å oppdage eller svare 

på faresignaler og påfølgende og gjentatt eksponering for nye traumer i ungdomsårene og 

voksen alder (Ford & Courtois, 2009). Denne kombinasjonen av vedvarende traumatiske 

belastninger og manglende reguleringsstøtte av en voksen kaller man utviklingstraumer. 

Utviklingstraumer er den mest alvorlige formen for psykologiske og komplekse traumer 

(Nordanger, Albæk, & Johansen, 2011). Eksempel på utviklingstraumer kan være når 

omsorgspersonen og overgriper er samme person. Eller om barnet utsettes for overgrep og 

omsorgspersonen ikke er i stand til å regulere barnet på grunn av egne problemer (Nordanger, 

2014).  

En stor andel i utvalget både av kvinner og menn har opplevd vold. (Vedlegg 2). Familievold 

og fysisk mishandling faller inn under kategorien komplekse traumer (Van der Kolk, 2005). 

Barn som har levd i et omsorgsmiljø som kjennetegnes av kronisk relasjonelle krenkelser kan 

oppleve utslag på mange funksjonsområder. Funksjonsområder som kognitive, affektive, 

atferdsmessige og relasjonelle områder, men også det å utvikle en selvidentitet (Kinniburgh, 

Blaustein, Spinazzola, & Van der Kolk, 2005). Traumer i barn- og tidlig ungdom kan derfor 

ha betydelige konsekvenser i et livsløpsperspektiv og er med det en risikofaktor for å utvikle 
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ruslidelser, og en utfordring for behandlingsapparatet når ruslidelser er utviklet. 

Konsekvensene av slike opplevelser kan være relasjonsvansker, atferdsmessige vansker og 

tilknytningsvansker som igjen fører til psykososiale vansker i et livsløpsperspektiv (Killen, 

2015). 

Utviklingstraumer fører til en vedvarende belastning, høyaktivering av hjernen og 

nervesystemene som kan komme til uttrykk blant annet gjennom posttraumatiske symptomer. 

Nyere hjerneforskning viser hvordan krenkelser i barndommen kan føre til endringer i hjernen 

som påvirker blant annet barns utvikling og læring, tilknytningssystemer og sosiale utvikling. 

Innvirkninger av omsorgssvikt og andre traumeopplevelser varierer likevel fra person til 

person og er avhengig av ulike faktorer som blant annet risiko- og beskyttelsesfaktorer hos 

barnet og i omgivelsene. Konsekvensene av å bli utsatt for en eller flere typer 

traumeopplevelser har ofte vist seg å være omfattende og varige. Slike skader kan man ta meg 

seg inn i voksenlivet (Killen, 2015). Det er godt dokumentert at jo tidligere et barn er utsatt 

for overgrep og, jo mer alvorlige og omfattende overgrepene har vært, desto mer omfattende 

psykologiske problemer i voksen alder (Van der Kolk et al., 2012). Et barn som vokser opp i 

et omsorgsmiljø som preges av vold, rus sog psykiske lidelser i oppvekstfamilien og andre 

traumatiske belastninger vil tilpasse seg og formes etter overgrepene. Strukturelle 

hjerneendringer som følge av traumer i barndom er av de vanligste følgetilstander av slike 

opplevelser og dette er igjen forbundet med senere rusmiddelproblemer (Van Dam, Rando, 

Potenza, Tuit, & Sinha, 2014). Nevrobiologisk forskning viser at negative erfaringer preger 

hjernens oppkopling og organisering, og legger med det grunnlaget for helse og sykdom i et 

livsløpsperspektiv (Nordanger, 2014, s. 39). Det limbiske systemet i hjernen er knyttet til 

overlevelsesfunksjoner i forhold til ytre farer. Det limbiske systemet styrer en rekke 

funksjoner som aggresjon og atferd. Deler av det limbiske systemet spiller derfor en viktig 

rolle for traumatisering. Sentrale strukturer i det limbiske systemet er prefrontal cortex, 

thalamus, amygdala og hippocampus (Blindheim, 2011). Prefrontal cortex tar imot 

informasjon. Hippocampus er senteret for å huske informasjonen, og amygdala er senteret for 

aktivering av følelser. Amygdala fungerer derfor som hjernenes alarmsentral, og ved beskjed 

fra hippocampus om fare, vil amygdala registrere om inntrykket er en mulig trussel, og sender 

umiddelbart signaler til binyremargen som skiller ut adrenalin og noradrenalin. Dette setter 

oss i stand til forsvar. Personen reagerer da med reaksjoner som enten «fight, flight eller 

freeze» på de situasjoner som kan oppfattes som, eller innebære en faktisk trussel mot 

individet (Nordanger & Braarud, 2014). Det oppstår da blant annet økt puls, hjerteraten øker, 
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svette, økt utskillelse av adrenalin og noradrenalin for å gjøre personen i stand til flukt eller 

kamp (Blindheim, 2011). Det å erfare traumer tidlig i barne- og ungdomstiden kan derfor 

påvirke måten man fremstår, reagerer og handler i ulike situasjoner i møte med andre, og kan 

beskrives som et traumeutrykk. Opplevelse av traumer er en opplevelse av hjelpeløshet og 

sterk frykt, og setter derfor spor i kropp og sinn, og kan frembringe sterke reaksjoner i lang tid 

etter at faren er over. Barn og unge som utsettes for traumer kan ha de psykiske belastningene 

dette medfører med seg inn i voksenlivet. Pasienter med utviklingstraumer kan oppleve helt 

dagligdagse situasjoner som truende. For eksempel kan konfrontasjon fra hjelpeapparatet 

oppleves som truende, pasienten kan bli aggressiv og voldelig. Fordi kroppen (hjernen) er i 

konstant beredskap, og kan reagere som de ville gjort i en krisesituasjon. Amygdala som 

alarmsentral husker og kan trigges av andre ting enn den faktiske hendelsen. I det 

nevrobiologiske perspektivet kan det derfor være hensiktsmessig å frigjøre seg en del fra 

diagnoser som problembeskrivelse for tiltak, fordi slike vansker går på tvers av diagnostiske 

kriterier, slik at mange vil kunne oppfylle flere diagnoser samtidig (Briere, Kaltman, & 

Green, 2008). Denne forståelsen er viktig fordi det kan hjelpe helsepersonell å se bak 

diagnosene. 

Forekomst og påvirkningsgrad av traumer i denne studien er som nevnt høy (Se tabeller). Ni 

av ti personer rapporterer at de har opplevd fra ett til seks traumer, og 38 % av kvinnene har 

opplevd seks traumer. Andre studier viser at forekomst av PTSD er høyrere blant kvinner enn 

menn, og høyest blant dem med kokain og opiatavhengighet (Mills et al., 2006). PTSD og 

komplekse traumer kan føre til en rekke diagnoser som angst, depresjon, søvnproblemer, 

oppmerksomhetsforstyrrelse, personlighetsforstyrrelser, dissosiative lidelser og 

psykoselidelser (Van der Kolk et al., 2012). Dette er fremtredende symptomer i LAR-

populasjonen. Slike symptomer kan være så framtredende at de avleder behandlingsapparatets 

oppmerksomhet fra pasientens traumeproblematikk (Van der Kolk et al., 2012). Dette viser 

hvor komplekst dette temaet er, og hvor komplekst det kan være å arbeide med denne 

pasientgruppen som ut i fra vedlegg 2 kan antas å ha PTSD og/eller komplekse traumer.  

Rundt 70 % av personer med avhengighet av illegale stoffer har også en 

personlighetsforstyrrelse (Karterud, Wilberg, & Urnes, 2010, s 230).  

Personlighetsforstyrrelser er beskrevet i ICD 10 under kodene F 60 (World Health 

Organization, 2016). Personlighetsforstyrrelser, traumer og psykiske symptomlidelser kan ha 

nær sammenheng. Oppveksttraumer kan gi økt risiko for ulike personlighetsforstyrrelser, men 



42 

 

denne risikoen er også avhengig av traumenes alvorlighetsgrad. En studie som har undersøkt 

sammenhengen mellom barndomstraumer og funksjonstap i forhold til ulike psykiske lidelser 

viser høy forekomst av barndomstraumer ved psykotiske lidelser, bipolar lidelse og 

emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Dette ble også assosiert med svekket sosial og 

yrkesmessig fungering (Buchheim et al., 2016). Antisosial personlighetsforstyrrelse er den 

hyppigst forekommende personlighetsforstyrrelsen blant rusavhengige. Denne 

personlighetsforstyrrelsen har nært sammenheng ved manglende omsorg og neglisjering av 

barn fra foreldre (Karterud., et al 2010). Også emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse er 

forbundet med traumer i barndom. En studie viser at pasienter med emosjonelt ustabil 

personlighetsforstyrrelse rapporterte høyere alvorlighetsgrad av emosjonelle, fysiske og 

seksuelle overgrep enn pasienter med andre personlighetsforstyrrelser. Disse funnene støtter 

en sammenheng mellom traumer i barndommen og forekomst av emosjonell ustabil 

personlighetsforstyrrelse som voksen. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at det er 

mange som ikke utvikler personlighetsforstyrrelser tross traumer. Dette handler om 

beskyttelsesfaktorer som gode omsorgspersoner, iboende mestringsevner, eller god relasjon til 

signifikante andre. Det er også viktig å være oppmerksom på at selve rustilværelsen gir en 

lært personlighetsatferd som kan forveksles med atferds avvik. Som diagnosesystemet til 

WHO, ICD- 10 under koden F. 11 beskriver: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som 

skyldes bruk av opiater (World Health Organization, 2016). 

6.2 Behandling av personer med traumer og 

ruslidelser 

I artikkelen fremkommer det at forskning viser at personer med traumelidelser har fem til seks 

ganger forhøyet risiko for en samtidig rusmiddellidelse sammenlignet med dem uten 

(Jacobsen et al., 2001; Mills et al., 2006). Artikkelen viser også at studier finner at pasienter 

med ruslidelse, PTSD og traumer, ikke har hatt påvirkning av selve ruslidelsen, men at PTSD 

er årsak til opprettholdelse av ruslidelsen der rusmidler brukes for å medisinere 

traumesymptomer (Gielen et al., 2016). En annen studie blant kokain- og opiatavhengige med 

PTSD viser at personer med komplekse traumelidelser hadde kortsiktige resultat av 

behandlingen. Traumer kan derfor komplisere og redusere effekten av behandling for 

personer med samtidig rus og traumelidelser (Ford et al., 2007; Gielen et al., 2016). Forskning 



43 

 

viser også at personer med rus og traumeproblematikk ikke profiterer på ordinær behandling, 

men trenger traumespesifikk behandling, og heller regulering enn konfrontasjon  

Dette viser at personer med rus og traumelidelser er en kompleks gruppe å behandle. Derfor 

kan forståelse for hvordan personer med rus og traumelidelser reagerer i ulike situasjoner 

være et godt verktøy til en god og helhetlig behandling. Dette kan igjen redusere rusbruk, og 

med det åpne for nye og andre måter å håndtere dagliglivet og dets utfordringer på (Kjøsnes, 

2014). Det er mange behandlingsmetoder for traumeutsatte pasienter med ruslidelse som blir 

anbefalt alt etter hvilken litteratur man undersøker. Kjøsnes (2014) anbefaler at for personer i 

aktiv rus bør man foreta en grundig kartlegging av rusmiddelbruk og deretter stabilisering. 

Kartlegging og utredning av pasienter med traume og rusproblematikk tar tid. Dette er fordi 

pasienten må lære seg å forstå traumesymptomene, og å skille traumesymptomer fra 

rusproblemer (Kjøsnes, 2014). Mange pasienter med ruslidelse opplever at livet blir enklere 

når man får kontroll over rusinntaket. Traumepasienter kan oppleve dette motsatt på grunn av 

lammende angst og panikkreaksjoner. Utvalget i denne studien er stabiliserte på LAR-

medikamenter, noen bruker benzodiazepiner. Noen får dette foreskrevet, andre ikke. 

Deltakerne opplyser at de ikke klarer å mestre den psykiske hverdagen uten benzodiazepiner. 

Dette er en diskusjon for seg, men det er likevel viktig å ha traumeperspektivet med seg i 

fagligheten rundt medisinering av rus og traumepasienter. Rusreformen slår fast at 

spesialisthelsetjenesten skal ha kompetanse til å kartlegge og å utrede pasientens 

rusproblematikk, sosial fungering og sosiale situasjon, samt fysisk og psykisk helsetilstand. 

Det skal også kunne gjøres differensialdiagnostiske vurderinger, og tilbys aktuelle 

behandlingsintervensjoner (Baklien & Krogh, 2011). 

Integrert behandling der traumeperspektivet er en del av den medisinske behandlingen kan 

være bra for denne pasientgruppen. I den integrerte behandlingen innen TSB bør derfor 

traumebehandling, medisinering og sosialt arbeid inngå i den biopsykososiale tenkningen i 

større grad enn i dag. TSB skal ivareta både helsemessige og sosiale behov som utgjør en 

helhet. Kombinasjon av ulike former for behandling kan også være avgjørende i en 

tilfriskningsprosess. Riktig psykososial behandling fører også til at den medisinske 

behandlingen blir mere effektiv (Johansen & Bramness, 2012). Det som er mest avgjørende i 

arbeidet med rus og traumepasienter er at pasienten opplever en god erfaring med at det er 

noen der som bryr seg og ønsker å hjelpe. Altså en stabil, trygg og god relasjon til 

behandleren (Kjøsnes, 2014).  



44 

 

Oppsummert til den utdypende teoretiske delen sammen med resultatene av denne studien vist 

i tabeller, anses det som viktig for alle som arbeider i TSB med pasienter med ruslidelser å 

være oppmerksomme på at pasienten kan ha vært utsatt for traumer og derfor kartlegge dette. 

Deretter å ha forståelse for smerteutrykket traumer gir og ikke minst kompleksiteten i rus og 

traumelidelser. Det er også viktig å være oppmerksom på at pasienter med traume, og som er i 

aktiv rus ofte lever et liv der traumatiske påkjenninger fortsetter, og om pasienten ikke blir 

bedre ved behandling kan dette være et tegn på at overgrepene fortsatt pågår, eller 

retraumatisering på grunn av kriminalitet, overgrep, prostitusjon eller lignende (Kjøsnes, 

2014).  
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7 Oppsummering 

Bakgrunn for temaet til denne studien er min undring av, om det faktisk er slik at mange av 

våre pasienter I LAR har opplevd traumatiserte hendelser og lider av PSTD eller komplekse 

traumer. Også hvordan de opplever at dette har påvirket deres liv. Resultatene bekreftet min 

hypotese om at pasienter i LAR har en høy forekomst av traumer, og at kvinner i større grad 

enn menn er eksponert for slike traumer, og at dette har påvirket deres liv betydelig. Det er 

viktig å ta høyde for at både kvinner og menn kan over eller underrapportere.  Det er også 

viktig å ta høyde for at det ikke er brukt diagnostiske skjema eller foretatt vurdering av 

hvorvidt deltakerne har type 1 eller 2 traumer. Forekomst av, og grad av opplevelse av 

traumer i sammenheng med presentert og drøftet teori viser hvor viktig det er med forståelse 

for hvordan en traumebelastet rusmiddelavhengig person opptrer og reagerer i møte med 

hjelpeapparatet. Hvorfor de ikke møter som avtalt til timeavtaler, hvorfor de utagerer fysisk 

og verbalt ved at traumer kan være bakgrunnen for deres ulike psykiske problemer og 

psykiatriske diagnoser.  

Målet med denne studien er å fremme traumeperspektivet innen TSB. Vedlagte artikkel og 

tabeller gir deskriptive svar på resultat av data som ble rapportert av samtlige deltakere i 

studien. Til å oppnå dette målet brukte jeg kvalitetsregister for rusbehandling. Jeg har 

gjennom dette refleksjonsnotatet forsøkt å sette artikkelen inn i en større sammenheng ved å 

faglig begrunne hvorfor traumeperspektivet er viktig innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Jeg har gjort rede for etiske utfordringer både i oppstart av og underveis i 

prosjektet. Deretter har jeg gjort rede for metode og metodiske utfordringer og begrensinger. 

Til sist har jeg forsøkt å utdype temaet traumer i et større teorietisk forståelsesperspektiv. 

Temaet er stort og artikkel og refleksjonsnotat er ikke uttømmende i forhold til innhold, men 

det er forsøkt å gjøre rede for ulike vinkler på konsekvenser av, og reaksjonsmønstre av 

traumer, samt kort gjort rede for behandlingsperspektivet for personer med 

traumeopplevelser. Jeg er som nevnt innledningsvis svært opptatt av temaet 

rusmiddelavhengige og traumer, og hovedutfordringen har vært å bergense innhold i den 

teoretiske delen av både artikkel og refleksjonsnotat. Tidligere forskning sammen med denne 

studien viser at traumer kan føre til både ruslidelser og psykiske vansker, og opptrer ofte 

samtidig og at det vil være viktig i behandlingsammenheng å kartlegge bakenforliggende 

traumer, eller årsaker til rus og psykisk lidelse for på den måten ha kunnskap om hva 

pasienten strir med før behandling igangsettes.  
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8 Implikasjoner for videre forskning 

Som nevnt i artikkel er traumer i LAR- populasjonen et tema det er ønskelig å forske videre 

på.  Fordi det ikke er brukt validerte og konkrete traumespesifikke skjema i denne studien bør 

resultatene vurderes for videre forskning på i en større andel av LAR-populasjonen. Det 

finnes mye kunnskap om traumer og om ruslidelse. Men det er lite forskning på forekomst av 

traumer i et større utvalg av LAR-populasjonen i Norge, med få unntak. Studien til Ravndal 

et.al (2001) og Lauritzen et. al (2012) undersøker traumer blant LAR pasienter, som er gjort 

rede for i vedlagte artikkel (Se artikkel). De to studiene sammenlignet med LAR-X finner at 

data er sammenlignbare. Utvalget i de tre studien er lavt, men kan likevel gi en pekepinn på 

forekomstdata i Norge. Det er også interessant å undersøke traumer i sammenheng med 

utfallet på ulike sosiale variabler, som nettverk, fritid, arbeid, utdanning, livskvalitet. 

Mennesket er ikke sin sykdom, men lever med sykdom i et helhetlig samfunnsperspektiv og 

miljø som påvirkes av opplevelse av sammenheng, begripelighet, håndterbarhet og 

meningsfull hverdag (Antonovsky, 2012).  Dette er helsefremmende arbeid. Forskning på 

traumer og sosiale variabler er derfor viktig innenfor TSB. Fordi de sosiale variablene også 

har betydning for helse og livskvalitet. Det er viktig å utvide kunnskapen i behandling av og i 

møte med pasienter i LAR. Som nevnt i artikkelen: Når man av et lite utvalg kan antyde at en 

andel av LAR populasjonen har et så høyt symptomtrykk av psykiske lidelser og 

underliggende traumeopplevelser er dette viktig å forske videre på både for å få mer valide 

tall på forekomst, men også for å finne bedre behandlingsmetoder for denne pasientgruppen.  

.   

 

 

 

 

 



47 

 

Litteraturliste 

Anda, R. F., Felitti, V. J., Bremner, J. D., Walker, J. D., Whitfield, C., Perry, B. D., . . . Giles, 

W. H. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in 

childhood. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 256(3), 174-

186.  

Anstorp, T., & Benum, K. (2014). Traumebehandling. . In T. Anstorp & K. Benum (Eds.), 

Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget  

Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium. Oslo Gyldendal Akademisk  

Baklien, B., & Krogh, U. (2011). Prosessen, planen og politikken - Rusmiddelpolitiske 

handlingsplaner. Oslo, Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS Rapport nr 

2/2011.   Retrieved from 

http://wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2014/12/sirusrap.2.11.pdf  

Bifulco, A., Brown, G., Lillie, A., & Jarvis, J. (1997). Memories of childhood neglect and 

abuse: corroboration in a series of sisters. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 38(3), 365-374. doi: 10.1111/j.1469-7610.1997.tb01520.x 

Bjørndal, A., & Hofoss, D. (2015). Statistikk for helse- og sosialarbeidere, . Oslo: Gyldendal 

Akademisk. 

Black, N. (2013). Patient reported outcome measures could help transform healthcare. BMJ, 

346, f167. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f167 

 

Blindheim, A. (2011). Hvordan traumatisering påvirker hjernen. In U. Heltne & P. Ø. 

Steinsvåg (Eds.), Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og 

hjelp (pp. 51-73). Oslo: Universitetsforlaget. 

Bramness, J. G. (2009). Nevrobiologisk forståelse av rusmiddelproblemer.  

Briere, J., Kaltman, S., & Green, B. L. (2008). Accumulated childhood trauma and symptom 

complexity. Journal of traumatic stress, 21(2), 223-226. doi: 10.1002/jts.20317 

Buchheim, A., Erk, S., George, C., Kächele, H., Martius, P., Pokorny, D., . . . Walter, H. 

(2016). Neural response during the activation of the attachment system in patients 

with borderline personality disorder: An fMRI study. Frontiers in Human 

Neuroscience, 10.  

Chapman, D. P., Whitfield, C. L., Felitti, V. J., Dube, S. R., Edwards, V. J., & Anda, R. F. 

(2004). Adverse childhood experiences and the risk of depressive disorders in 

adulthood. Journal of affective disorders, 82(2), 217-225. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2003.12.013 

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., & Van der Kolk, 

B. (2005). Complex trauma. Psychiatric annals, 35(5), 390-398.  

Dannlowski, U., Kugel, H., Huber, F., Stuhrmann, A., Redlich, R., Grotegerd, D., . . . Baune, 

B. T. (2013). Childhood maltreatment is associated with an automatic negative 

emotion processing bias in the amygdala. Human brain mapping, 34(11), 2899-2909. 

doi: 10.1002/hbm.22112 

De nasjonale Forskningsetiske Komiteene. (2014). Generelle forskningsetiske retningslinjer 

De nasjonale forskningsetiske komiteer.  

Dembo, R., Williams, L., Wothke, W., Schmeidler, J., & Brown, C. H. (1992). The role of 

family factors, physical abuse, and sexual victimization experiences in high-risk 

youths' alcohol and other drug use and delinquency: A longitudinal model. Violence 

and victims, 7(3), 245-266.  

Dong, M., Anda, R. F., Felitti, V. J., Dube, S. R., Williamson, D. F., Thompson, T. J., . . . 

Giles, W. H. (2004). The interrelatedness of multiple forms of childhood abuse, 

http://wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2014/12/sirusrap.2.11.pdf
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f167
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2003.12.013


48 

 

neglect, and household dysfunction. Child abuse & neglect, 28(7), 771-784. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.01.008 

Dube, S. R., Felitti, V. J., Dong, M., Chapman, D. P., Giles, W. H., & Anda, R. F. (2003). 

Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of illicit drug use: 

the adverse childhood experiences study. Pediatrics, 111(3), 564-572.  

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., . . . 

Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to 

many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences 

(ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258.  

Fisher, J. (2000). Addictions and trauma recovery. International Society for the Study of 

Dissociation, November, 13.  

Ford, J. D., & Courtois, C. A. (Eds.). (2009). Defining and understanding complex trauma 

and complex traumatic stress disorders. New York: Guilford press. 

Ford, J. D., Hawke, J., Alessi, S., Ledgerwood, D., & Petry, N. (2007). Psychological trauma 

and PTSD symptoms as predictors of substance dependence treatment outcomes. 

Behaviour Research and Therapy, 45(10), 2417-2431. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2007.04.001 

Gielen, N., Krumeich, A., Tekelenburg, M., Nederkoorn, C., & Havermans, R. C. (2016). 

How patients perceive the relationship between trauma, substance abuse, craving, and 

relapse: A qualitative study. Journal of Substance Use, 1-5. doi: 

http://dx.doi.org/10.3109/14659891.2015.1063717 

Helse Stavanger, S. U. (2015). Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller 

avhengighet av rusmidler (ruslidelse).   Retrieved 15.03.2016, 2016, from 

http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/regionalt-kompetansesenter-for-

rusmiddelforskning/Sider/kvalitetsregister-for-rusbehandling-.aspx 

Helsedirekoratet. (2010). Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitiering ved 

opioidavhengighet. (IS-1701).  Retrieved from 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/100/IS-1701-

Legemiddelassistert-rehabilitering-ved-opioidavhengighet.pdf. 

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (2008a). 

Helseforskningsloven. (2008b). Lov om medisinsk og helsefaglig forskning Retrieved from 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44. 

Herman, J. L., & Schatzow, E. (1987). Recovery and verification of memories of childhood 

sexual trauma. Psychoanalytic psychology, 4(1), 1.  

Hovland, B. I. (2009). Hvem tilhører en «sårbar gruppe»–og er det alltid beskyttelse de (vi) 

trenger? og forskeren, 37.  

Håland, Lie, Nesvåg, & Stevenson. (2014). Rusmiddelmisbruk i Norge. BrukerPlan – 

statistikk 2013 Stavanger: Helse Stavanger, Stavanger universitetsjukehus. 

Jacobsen, L. K., Southwick, S. M., & Kosten, T. R. (2001). Substance use disorders in 

patients with posttraumatic stress disorder: a review of the literature. American 

Journal of Psychiatry. doi: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.158.8.1184 

Johansen, A. B., & Bramness, J. G. (2012). Psykososial og medikamentell behandling ved 

rusavhengighet. In S. Biong & S. Ytrehus (Eds.), Helsehjelp til personer med 

rusproblemer (pp. 121-142). Oslo Akribe AS. 

Karterud, S., Wilberg, T., & Urnes, Ø. (2010, s 230). Personlighetspsykiatr. Oslo: Gyldendal 

Akademisk. 

Killen, K. (2015). Sveket 1 

Risiko og omsorgssvikt- et helseproblem og tverrfaglig ansvar 

 Oslo Kommuneforlaget As  

http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.01.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2007.04.001
http://dx.doi.org/10.3109/14659891.2015.1063717
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning/Sider/kvalitetsregister-for-rusbehandling-.aspx
http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning/Sider/kvalitetsregister-for-rusbehandling-.aspx
http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.158.8.1184


49 

 

Kinniburgh, K. J., Blaustein, M., Spinazzola, J., & Van der Kolk, B. A. (2005). Attachment, 

Self-Regulation, and Competency. Psychiatric annals.  

Kjøsnes, R. (2014). Traumeforståelse i behandling av rusmiddelavhengighet. In T. Anstorp & 

K. Benum (Eds.), Traumebehandling., Komplekse traumerlidelser og dissosiasjon 

 (pp. 142-162). OSLO: Universitetsforlaget AS. 

Kvalitetssikring innenfor helsetjenesten- Personvernombudet- NSD. (2016). Kvalitetssikring 

innenfor helsetjenesten.   Retrieved 03.08, 2016, from 

http://www.nsd.uib.no/personvern/forskningstemaer/kvalitetssikring.html 

LAR- Forskriften §. 2. (2010). Forsskrift om legemiddelassistert rehabilitering.  Lovdata:  

Retrieved from https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641. 

Larkin, H., Shields, J. J., & Anda, R. F. (2012). The health and social consequences of 

Adverse Childhood Experiences (ACE) across the lifespan: An introduction to 

prevention and intervention in the community. Journal of prevention & intervention in 

the community, 40(4), 263-270. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10852352.2012.707439 

Lauritzen, G. O., Ravndal, E., & Larsson, J. L. (2012, s.34). Gjennom 10 år. En 

oppfølgingsundersøkelse av narkotikabrukere i behandling. SIRUS RAPPORT 

6/2012. doi: http://hdl.handle.net/11250/276082 

Lossius, K., & Andresen, N. E. (2012). Håndbok i rusbehandling: til pasienter med moderat 

til alvorlig rusmiddelavhengighet. Oslo: Gyldendal akademisk. 

Mills, K. L., Teesson, M., Ross, J., & Peters, L. (2006). Trauma, PTSD, and substance use 

disorders: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-

Being. The American Journal of Psychiatry, 163(4), 652-658.  

Milne, B. J., Caspi, A., Harrington, H., Poulton, R., Rutter, M., & Moffitt, T. E. (2009). 

Predictive value of family history on severity of illness: the case for depression, 

anxiety, alcohol dependence, and drug dependence. Archives of general psychiatry, 

66(7), 738-747. doi: doi:10.1001/archgenpsychiatry.2009.55. 

Mykletun, A., Knudsen, A. K., & Mathiesen, K. S. (2009). Psykiske lidelser i Norge: Et 

folkehelseperspektiv. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.  

Nissen, P., & Aakervik, A. (2007). Vitenskapelige tekster- En veiledning. Namsos: 

Pedagosgisk Psykologisk Forlag AS. 

Nordanger. (2014). Nevrobiologi som veiviser for traumearbeid Traumebehandling, 

komplekse traumelidelser og dissosiasjon. 

Nordanger. (2014, s. 39). Nevrobiologi som veiviser for traumearbeid. In T. Anstorp & K. 

Benum (Eds.), Traumebehandling, Komplekse traumelidelser og dissosiasjon (pp. 39- 

51). Oslo: Universitetsforlaget. 

Nordanger, Albæk, & Johansen. (2011). Developmental trauma disorder: En løsning på 

barnetraumatologifeltets problem? Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 1086-

1090.  

Nordanger, & Braarud. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som 

modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 51, 531-536.  

Ravndal, E., & Lauritzen, G. (2015). Rusmisbruk, angst og depresjon etter 10 år: En 

prospektiv undersøkelse av stoffmisbrukere med og uten LAR-behandling. Nordic 

Studies on Alcohol and Drugs, 32(5), 495-508. doi: 10.1515/nsad-2015-0048 

Ravndal, E., Lauritzen, G., Frank, O., Jansson, I., & Larsson, J. (2001). Childhood 

maltreatment among Norwegian drug abusers in treatment. International Journal of 

Social Welfare, 10(2), 142-147. doi: 10.1111/1468-2397.00164 

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold. John Grieg AS, Bergen Fagbokforlaget  

Sansone, R. A., Whitecar, P., & Wiederman, M. W. (2009). The prevalence of childhood 

trauma among those seeking buprenorphine treatment. Journal of Addictive Diseases, 

28(1), 64-67. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10550880802545101  

http://www.nsd.uib.no/personvern/forskningstemaer/kvalitetssikring.html
http://dx.doi.org/10.1080/10852352.2012.707439
http://hdl.handle.net/11250/276082
http://dx.doi.org/10.1080/10550880802545101


50 

 

Simpson, T. L., & Miller, W. R. (2002). Concomitance between childhood sexual and 

physical abuse and substance use problems: A review. Clinical psychology review, 

22(1), 27-77. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0272-7358(00)00088-X 

Tharp, A. T., DeGue, S., Valle, L. A., Brookmeyer, K. A., Massetti, G. M., & Matjasko, J. L. 

(2013). A systematic qualitative review of risk and protective factors for sexual 

violence perpetration. Trauma, Violence, & Abuse, 14(2), 133-167. doi: 

10.1177/1524838012470031 

The National Child Traumatic Network. (2016). Types of Traumatic Stress Retrieved from 

http://www.nctsn.org/trauma-types/complex-trauma/effects-of-complex-trauma  

Van Dam, N. T., Rando, K., Potenza, M. N., Tuit, K., & Sinha, R. (2014). Childhood 

maltreatment, altered limbic neurobiology, and substance use relapse severity via 

trauma-specific reductions in limbic gray matter volume. JAMA psychiatry, 71(8), 

917-925.  

Van der Kolk. (2005). Developmental trauma disorder. Psychiatric annals, 35(5), 401-408.  

Van der Kolk, & Andrea. (2010). Towards a developmental trauma disorder diagnosis for 

childhood interpersonal trauma. In A. R. Lanius, E. vermetten & C. Pain (Eds.), The 

impact of early life trauma on health and disease: The hidden epidemic (pp. 57-68). 

United States of America by Camebridge University Press New York: Camebrigde 

University. 

Van der Kolk, McFarlane, & Weisaeth. (2012). Traumatic stress: The effects of overwhelming 

experience on mind, body, and society: Guilford Press. 

Waal, H., Bussesund, K., Clausen, T., Skeie, I., Håseth, A., & Lillevold, P. H. (2015). En 

aldrende LAR-populasjon? Statusrapport 2014. SERAF Rapport 2/2015. Oslo: 

Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. 

Williams, L. M. (1994). Recall of childhood trauma: a prospective study of women's 

memories of child sexual abuse. Journal of consulting and clinical psychology, 62(6), 

1167. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.62.6.1167 

World Health Organization. (2002). World report on violence and health. In A. B. Zwi, J. A. 

Mercy, L. L. Dahlberg, E. G. Krug & R. Lozano (Eds.). Geneva. Retrieved from 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.p

df.  

World Health Organization. (2016). ICD-10 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 

sykdommer og beslektede helseproblemer.  Oslo: Helsedirektoratet Retrieved from 

https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/-1. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/S0272-7358(00)00088-X
http://www.nctsn.org/trauma-types/complex-trauma/effects-of-complex-trauma
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.62.6.1167
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf


51 

 

Vedlegg 

1. Forfatterveiledning til Tidsskriftet for psykisk helsearbeid 

2. Regional Etisk Komite (REK) sitt svar etter søknad  

3. Godkjenning fra personvernombudet i Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus 

4. Endringsmelding personvernombudet Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus 

5. Informasjonsmateriell til pasienter ved oppstart i LAR-X prosjektet 

6. Samtykkeerklæring til prosjektdeltakelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Vedlegg 1  

 



53 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Vedlegg 2  

 



56 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Vedlegg 3  

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Vedlegg 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Vedlegg 5 

 

 



62 

 

Vedlegg 6 

 



63 

 

 



64 

 

 

 

 


