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Økt sykelighet hos personer med 

alvorlige rusmiddelproblemer 

• Virkninger av rusmiddelet 

• Virkninger av bruksmåten 

• Levevaner og livsbetingelser 

• Lite og dårlig etterspørsel av helsetjenester 

• Lite og dårlig tilbud av helsetjenester 

• Psykiske lidelser 



Rusmiddel og bruksmåte – det mest 

synlige 

• Alvorlige bakterielle infeksjoner i hud, hjerteklaff, 

beinvev, blodbane 

• Hepatitt A,B,C++ og HIV 

• Lungebetennelse med komplikasjoner 

• Muskelskader og nerveskader etter overdoser 

• Dødelige overdoser, selvmord, ulykker, vold 

• Mønsteret varierer mellom ulike stoffer, og ulike 

inntaksmåter 

• Dødelighet 10-30 x normalbefolkningen for personer 

med injiserende misbruk 

 

 

 



Rus og akutt sykdom 

• Oftere og mer alvorlig somatisk syk 

• Avvises oftere når de søker hjelp 

• Vanskelig forhistorie? Problematisk relasjon? 

 

   Vær ekstra på vakt ved endringer i 

helsetilstand 

 



Økt sykelighet hos personer med 

alvorlige rusmiddelproblemer 

• Virkninger av rusmiddelet 

• Virkninger av bruksmåten 

• Levevaner og livsbetingelser 
– Røyk, alkohol, andre rusmidler, fysisk aktivitet, kost 

– Bolig, nettverk, sosial støtte, meningsfulle aktiviteter 

– Biologisk arv, sosial arv 

• Lite og dårlig etterspørsel av helsetjenester 

• Lite og dårlig tilbud av helsetjenester 

• Psykiske lidelser 



Økt sykelighet hos personer med 

alvorlige rusmiddelproblemer 

• Virkninger av rusmiddelet 

• Virkninger av bruksmåten 

• Levevaner og livsbetingelser 
– Røyk, alkohol, andre rusmidler, fysisk aktivitet, kost 

– Bolig, nettverk, sosial støtte, meningsfulle aktiviteter 

– Biologisk arv, sosial arv 

• Lite og dårlig etterspørsel av helsetjenester 

• Lite og dårlig tilbud av helsetjenester 

• Psykiske lidelser 



Økt sykelighet og dødelighet – det vi ikke 

så lett ser 

• Hjerte-kar sykdommer 

• KOLS 

• Diabetes 

• Nyresvikt 

• Kreftsykdommer  

 

  Blir tidligere syke og får mindre 

 behandling 



Og så noen fortellinger… 

• Anton, 30 år gammel – 3 år i lar, rene  prøver, 

men  jeg har alltid lurt litt… 

 

• Berton, 40 år gammel – skrevet ut av lar 3 

ganger, nå inne for 4. gang, går rimelig bra… 

 

• Carsten, 50 år gammel – 20 år i lar, nyresvikt, 

kols, diabetes type 2, hatt endokarditt og 

encefalitt… 



Hva vi tar som en selvfølge 

• Oppvekst med rimelig grad av trygghet og 

forutsigbarhet 

• Tar rimelig fornuftige valg som voksen 

• Søker hjelp ved sykdom eller tydelig økt risiko for 

sykdom 

• Blir tatt på alvor når en søker hjelp 

 

 God egenomsorg, fornuftig hjelpsøking, blir tatt på 

alvor 

 

 



Men…. 

• Mange har opplevd svikt og alvorlige hendelser som 

barn – ACE-studien 

• Omfang av svikt og alvorlige hendelser som barn har 

sterk sammenheng med viktige risikofaktorer 

• Økt sykelighet og dødelighet for hjertesykdom, kreft, 

kronisk obstruktiv lungesykdom osv. 

• Risikofaktorer kan også være mestringsstrategier! 



Somatisk helse og levevaner ved psykiske 

lidelser og rusmiddelproblemer 



Men hvem har ansvaret? 

• Felles ansvar for pasientens helse! 

• Medisinsk ansvar der pasienten er 

– Hjemme – fastlegen har hovedansvar 

– Inneliggende – behandlende lege har hovedansvar 

• Samspill! 

– Bidra til best mulig helse og livskvalitet 





Ansvaret for hva? 

• Kardiometabolske risikofaktorer 

– Hva er hensiktsmessig? 

• Røyking  

– Røykeslutt 

– Unngå røykestart eller økning 

• Ernæring, fysisk aktivitet, søvn 

– Mye bra på fysisk aktivitet, men hva med 

ernæring og søvn?  

• På LAR?  

• På psyk.pol? 



Ansvaret for hva? 

• Somatiske følgetilstander alkohol 

– Bredspektret tilnærming 

– For hvem og hvor? 

• Somatiske komplikasjoner av injisering 

– Vaksiner 

– HCV (Fibroskan > 35 år) 

– Nyresvikt  

• Tannhelse  

– Smerter, ernæring, sosialt liv 

 

 



Hva bør henvisningen inneholde? 

• Mental status og psykiske lidelser 

• Somatisk helse og kroniske lidelser 

• Økt risiko for hjerte/karsykdom, og evt tiltak? 

• Alkoholbruk og somatiske følgetilstander 

• Har pasienten injisert rusmidler? 

– Aldri injisert – ingen videre avklaring 

– Injisert  

• Regelmessig? 

• Komplikasjoner? 

• Nyrefunksjon? 

• Hepatittstatus 

– Vaksinasjon hepatitt B? 

– behandling hepatitt C? 

• Tannhelse 

• Ernæringsstatus 

• Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk 

 



Avklaringer som må gjøres 

• Hvilke pasienter er allerede godt ivaretatt 

– av fastlege og/eller andre i kommunen? 

• Når må tiltak igangsettes straks og når kan 

fastlege overta ansvaret? 

• Hvordan sikre fornuftig arbeidsdeling? 

• Hvordan unngå overdiagnostikk og 

overbehandling? 

 

 Pakkeforløp viser hva som er viktig, men 

utfordringene må løses lokalt 



Samarbeid mellom første- og andrelinjen 

• Tenk over hva som er utfordringen hos dere 

– Hva fungerer, og hva fungerer ikke? 

• Oppfølging må avklares med de som har det 

langsiktige ansvaret – fastleger og øvrige 

kommunale tjenester 

– Hva trenger de for å gjøre en bedre jobb? 

• Infrastrukturen finnes! 

– Samarbeidsavtalene 

– Praksiskonsulentordningen 

– Samarbeidsutvalget/allmennlegeutvalget 

 

 Behandlings-nettverk, ikke behandlings-kjeder 



Kjøreregler for samarbeid 

• https://beta.legeforeningen.no/contentassets/0fc7c1a3e4d3477

18f31a8c8a5f1120e/anbefalinger-om-samarbeid-mellom-

fastleger-og-sykehus-faggruppe-samhandling.pdf 



Helse er: 

• «evnen til å mestre og tilpasse seg livets 

mange vanskeligheter" (Hjort 1995) 

 

mål: styrke mestring og redusere vanskeligheter 

 

  for øvrig mener jeg at ….  

 


