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Hva vil det si å ha en kunnskapsbasert 
tilnærming ?
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Kontekst



Forskningsspørsmål ( PICO)

Gir tiltak med familie- og nettverksinvolvering bedre 

nytte enn tiltak uten dette for

personer med rusmiddelproblemer?
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PICO

(forskningsspørsmål)

P

Population

Hvilken gruppe skal vi 
se på?

I

Intervention

Hvilket tiltak?

C

Comparison

Hva skal tiltaket 
sammenlignes med?

O

Outcome

Hvilke(t) utfall er vi 
interessert i?

Personer med 
rusmiddel-
problemer

Familie og 
nettverks-
involvering

Uten familie og 
nettverks-
involvering

Nytte

eks.reduksjon i bruk 
av rusmidler

P                                I                           C                              O
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P
Personer med rusproblemer

PICO 7

I
Familie- og nettverksinvolvering

Dato for søk: 28. januar 2013

C
Uten familie- og nettverksinvolvering

Søk oppdatert dato:

O

Nytte

Bibliotek: Helsedirektoratet

Antall identifiserte referanser/treff fra søk

____557___

Antall referanser vurdert som relevante

3 + Bender 2011 (fra annen referanseliste) 

+ Meis 2013 (fra pico 8) = 5 studier

_

Ekskludert etter vurdering av sammendrag 

(antall referanser)

____505___

Ekskludert etter vurdering av artikkel (antall)

____49___ 

Flytskjema over identifiserte søk og utvelgelse av referanser
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Programvare som hjelper oss til å 
vurdere kvaliteten på forskningen

Kommer ut med evidenstabeller 
hvor  kvaliteten på studien blir 
vurdert som lav, middels eller 
høy
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Fra et forskningsgrunnlag til en anbefaling  

Mål: 

Best mulige beslutninger basert

på hele kunnskapsgrunnlaget

Hele arbeidsgruppen utformet

anbefalinger ved hjelp av
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IMPLIKASJONER FOR  BESLUTNING OM FAMILE OG NETTVERK

Kriterium
I favør av 

alternativet

Sannsynligvis i favør av 

alternativet

Velg enten alternativet 

eller tiltaket

Sannsynligvis i favør av 

tiltaket
I favør av tiltaket

Er området viktig x

Verdier x

Sikkerhet av 

dokumentasjon av 

effekt
x

Ønskede effekter x

Uønskede effekter x

Balanse ønskede og 

uønskede effekter x

Ressursbruk x

Likhet x

Akseptabilitet x

Gjennomførbarhet x
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Type anbefaling

Vi anbefaler mot 

tiltaket eller for 

alternativet

Vi foreslår tiltaket 

–

eller alternativet

Vi foreslår å bruke 

enten tiltaket eller 

alternativet 

Vi foreslår 

tiltaket 

Vi anbefaler

tiltaket

x

Begrunnelse Sterk anbefaling: 

Familie og nettverksinvolvering kan redusere pasientens bruk av rusmidler, fremme 

behandlingsstart og bidra til å bedre familierelasjoner.  Svensk ny retningslinje underbygger

Undergrupper Familie / nettverksinvolvering  spesielt gunstig for yngre pasienter . Forskningen på ungdom med 

utfallsmål reduksjon i rusmidler vurdert som av høy kvalitet, og videre forskning vil sannsynligvis 

ikke endre  resultatet. 

Anbefaling

Forslag til anbefaling: 

Familie og nettverk bør involveres i 
pasientens behandling i samråd 
med pasient/bruker
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Anbefalingers styrke 

Med styrken av anbefalingene, mener vi den grad av sikkerhet vi 
kan ha for at det å følge anbefalingen ( for de aller fleste) vil gi 
mer nytte enn skade

Sterk = skal eller bør eller det anbefales

Svak = kan eller det foreslås

12
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Begrunnelsen er for lang  til å 
vises fullstendig. 
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Forskningsgrunnlaget  er for 
langt  til å vises fullstendig. 



Begrensninger med metoden

• Kan ikke brukes på kvalitativ forskning

• At norske ( nordiske) studier som kanskje ville vært særlig 
egnet til å belyse norske forhold ikke «når opp» i 
kvalitetsvurderingen

• Metoden krever mye ressurser

• Metoden passer ikke på alle spørsmål 
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Prosedyrer knyttet til medisinsk og 
sanksjonær rusmiddeltesting
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• Vi fant at:

• Dokumentasjonen er for usikker til å si om 
regelmessige urinprøver påvirker bruk av ulovlige
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Funn: 

• Dokumentasjonen er for usikker til å si om regelmessige urinprøver påvirker bruk av 
ulovlige stoffer eller tilfredshet med behandling sammenlignet med ingen slike 
prøver.

• Det mangler dokumentasjon om bruk av biologiske tester fører til at flere blir 
værende i behandlingen, samt effekt på rehabiliteringsmål, kriminalitet og 
selvrapportert misbruk.

• Det mangler dokumentasjon om bruk av andre biologiske tester i oppfølgingen enn 
urinprøver.





B. Bakstad - Avd.psyk. helsev.og rus-2016















B. Bakstad - Avd.psyk. helsev.og rus-2016





B. Bakstad - Avd.psyk. helsev.og rus-2016

Forløp som KORFOR – Regionalt kompetansesenter for 
rusmiddelforskning i Helse Vest – leverte til stortingsmelding 30 «Se 
meg» (2011-2012).



Arbeidsgruppen bak retningslinjen

• Arbeidsgruppen besto av 21 faste personer med stor faglig bredde fra TSB 
og kommune, barnevern, brukerorganisasjoner, kompetansetjenester og 
forskningsinstitusjoner. 

• Arbeidsgruppen hadde sitt 

virke fra hele landet, 

alle med rusfaglig kompetanse.  

Les mer under fanen om retningslinjen

http://srv-win-tid-002/mintid/Start.ASPX?MenyValg=Resultater


• Arbeidsgruppeledere:
• Eva Karin Løvaas, klinikksjef, Stiftelsen Bergensklinikkene
• Reidar Hole, tidligere leder, KoRus Midt-Norge
• Heid Nøkleby, forsker, Tyrili Forskning og Utvikling / Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet.

• Deltagere:
• Aino Lundberg, enhetsleder, A-senteret
• Arild Knutsen, brukerrepresentant, Foreningen for human narkotikapolitikk
• Dagfinn Haarr, kommunelege, Kristiansand kommune
• Erik Torjussen, brukerrepresentant, A-larm
• Espen Arnevik, leder, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
• Espen Enoksen, daglig leder, KORFOR
• Kari Elisabeth Fjærli, leder, barnevernvakten på Romerike
• Kari Helene Alstad, ruskoordinator, Snåsa kommune
• Ragnhild Audestad, leder, Korus, Oslo kommune
• Randi Mobæk, avdelingsdirektør, Avdeling for unge voksne, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF
• Trond Ljøkjell, kriminolog, Rus Midt-Norge HF
• Terje Simonsen, overlege, Helse Nord RHF
• Tom Vøyvik, lege, A-senteret
• Torgeir Gilje Lid, fastlege, Stavanger kommune
• Trude Boldermo, enhetsleder rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommune
• Øistein Kristensen, overlege/forskningsleder, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF

• Gruppen har hatt støtte til søk, metode og digital utforming fra:
• Caroline Hodt-Billington, seniorrådgiver, Helsedirektoratets retningslinjesekretariat
• Geir Smedslund, forsker, kunnskapssenteret for helsetjenesten i folkeh
• Astrid Merete Nøstberg, spesialbibliotekar, Helsedirektoratets bibliotek

• I tillegg har Lars Jørgen Berglund (tidligere leder avdeling ung, Senter for rus og avhengighetsbehandling, Oslo 
universitetssykehus HF) deltatt i begynnelsen av arbeidet, samt Pål Berger (brukerrepresentant, RIO) og Ingrid Elin 
Dahlberg (erfaringskonsulent, Helse Stavanger HF) i utviklingen av anbefalinger.
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33.766 sidevisninger. 

Topp 5: 

Forsiden, med 15.136 sidevisninger.

Terapeutiske tilnærminger, med 3.045 sidevisninger.

Brukermedvirkning, med 2.639 sidevisninger. 

Oppstart, gjennomføring og avslutning, med 1.592 sidevisninger.

Kartlegging og utredning, med 1.581 sidevisninger. 

Videoforedrag 25



Takk til alle som har bidratt og 

takk for oppmerksomheten
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