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Totalavhold en glemt mulighet?
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alkoholbruk

• Konklusjon



Rusmiddelproblemer i Oslo- Kringlen 
2001

Diagnose Livstidprevalens Siste-12 måneder

Alkoholmisbruk 14.0 6.6

Alkoholavhengighet 8.8 4.0

Annen 
rusmiddelmisbruk

3.4 0.9

Annen 

rusmiddelavhengighet
1.9 0.6



Rusmiddelproblemer i Norge

• Om lag 11 % av befolkningen har en 
skadelig bruk av alkohol  med 10.5  % av 
mennene 3.5 % av kvinnene 

• Det utgjør 154 500 menn og 50 000 
kvinner

• 1,5 % en skadelig bruk av andre rusmidler 
- 12 måneders prevalens

• Det utgjør 28 000 personer

Rehm 2012 og Kringlen 2006



Alkoholproblemer i Europa – høy 
andel som ikke mottar behandling

• 89 % av menn og 82 % av kvinner bruker 
alkohol

• 15,3 % av menn og 3,4 % av kvinner er 
storkonsumenter – siste 12 måneder

• 5,4 % av mennene og 1,5 % kvinnene er 
alkoholavhengige - 12 måneders prevalens

• Tar ofte mer enn 10 år før behandling startes

• Under 30 % av de alkoholavhengige er i 
behandling 

• Flest behandlingstiltak har totalavhold som 
målsetning – har ikke spesielt gode reualtat

Rehm et al 2012



Epidemiologiske studier fra USA

• 22 millioner amerikanere er alkohol - og 
legemiddelavhengige til enhver tid

• 19,5 millioner er avhengig av illegale rusmidler

• 16 millioner er storkonsumenter av alkohol

• Imidlertid har 23 millioner tidligere 
rusmiddelavhengige vært totalavholdende 
siste 12 måneder

• Siden de ikke har brukt rusmidler siste 12 
måneder og lever et produktivt liv så er de per 
definisjon i recovery

Feliz 2012



Hva er recovery (helbredelse)?

• Litt ulike definisjoner av recovery

• Betyr å få kontroll over symptomene ved 
en kronisk sykdom

• Det er underforstått at den kroniske 
sykdommen ikke vil bli borte



Recovery and Substance Abuse; 
Betty Ford Institute Consensus 

Panel 2007

• A volutary maintanined lifestyle 
characterized by sobriety, personal 
health and citizenship

• Sobriety as a necessary condition



UK Drug policy Commission 
Recovery Consensus Group 2008

• Voluntary sustained control over 
substance use that maximizes health and 
well-being and participation in the rigths, 
roles and and responsiblities of society

• Control over substance abuse



Recovery: SAMHSA 2011

• A process of change through which 
individuals improve their health and 
wellness. Live a self-directed life, and 
strive to reach their full potential

• Do not mention abstinence or 
sobriety at all

The Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration USA



Konklusjon - recovery is more than 
sobriety

• Recovery/Helbredelse handler om noe mer enn 
å være totalavholdende 

• Et resiprokt samspill mellom totalavhold og 
helbredelse

Helbredelse  Totalavhold



Recovery - studie

• 4422 voksne ( 18-65 år) som før siste år 
tilfredsstilte diagnosen alkoholavhengighet ble 
intervjuet om alkoholbruk siste året

• 68 % var menn

• 57 % gift

• 74 % var nikotinavhengige

• 15 % var avhengig av illegale rusmidler

• 54 % hadde i sitt liv hatt en depresjons 
eller angstlidelse

• 27 % hadde mottatt behandling (n=1205)

Dawson et al 2005



Siste år drikkemønster

• Totalavhold 18 % - full remisjon

• Lavrisiko brukere 18 % - full remisjon – under 
NIAAA guidelines

• Risikobrukere 12 % - full remisjon 

• Delvis remisjon 27 %- tilfredsstiller to 
symptomer på avhengighet - DSM-IV

• Fortsatt alkoholavhengige 25 %

Dawson et al 2005 



Remisjons kriterier DSM-V/ICD-10

• Tidlig remisjon – in early remission: Etter at 
fulle kriterier for rusmiddelproblemer har vært 
tilfredsstilt tidligere, har ingen av kriteriene 
vært tilfredsstilt i mindre enn 12 måneder og 
mer enn 3 måneder

• Full remisjon – in sustained remission: 
Etter at fulle kriterier for rusmiddelproblemer 
har vært møtt, har ingen av kriteriene vært 
tilstede i 12 måneder eller lengre

• Obs: Kriteriet sug eller en strek trang til å bruke 
rusmidler kan være tilfredsstilt



Alkoholenhet

Hva er en standard enhet ?

Australia: 10 gram etanol

USA: 14 gram etanol
Norge: 12,8 gram etanol

En flaske pils 3,33 cl - 4,5 % er en alkoholenhet
Et glass svakvin på 15 cl – 12 % er en alkoholenhet
En lite glass brennvin på 4 cl – 40 % er en alkoholenhet

Alkoholenhet regnes ut på følgende måte: Volum i cl x volumprosent / 100
En alkoholenhet gir en promille på 0,25

Fem alkoholenheter gir en promille på 1,5

Current opinion in Psychiatriry 2003 j 
16: 609-614



Hva er overforbruk av alkohol?

• Menn: Mer enn 4 enheter på en dag eller 
mer enn totalt 14 enheter per uke

• Kvinner: Mer enn 3 enheter på en dag eller 
mer enn 7 enheter per uke

• En av fire som overskrider disse grensene har alt et 
alkoholproblem

• Resten har større risiko for å utvikle et alkoholproblem

• Man kan også ha et alkoholproblem, dersom man drikker 
mindre hvis man drikker for fort

• Hvis en mann drikker mer 21 enheter per 
uke eller en kvinne drikker mer enn 14 er 
det hard drikking

NIAAA guidelines



Risikabel alkoholbruk hos eldre og 
ungdom 

Hva er definisjonene i forhold til risikabel bruk av alkohol 
hos  personer 65 år og eldre og 18 år og yngre?

Tre enheter eller mer per dag er ansett å være et 
risikabelt forbruk både hos menn og kvinner

Tilsvarer 42 gram alkohol som er cirka en liter øl eller tre 
glass vin

Syv enheter per uke eller mer er ansett å være et 
risikabelt forbruk både hos menn og kvinner

Fem enheter eller mer per dag er ansett å være et 
meget høyt forbruk av alkohol ved en anledning

Tilsvarer 70 gram alkohol som er cirka en flaske vin

NIAAA guidelines



Resultater – Recovery studie

• 48 % av tidligere alkoholavhengige er i full 
remisjon - bruker alkohol under NIAAA-
grensene for skadelig alkoholbruk

• 62.5 % av de som er i remisjon brukte 
alkohol kontrollert og 37.5 % var 
totalavholdende

• Remisjon og abstinent remission = abstinent 
recovery = totalavhold er ulike former for 
remisjon

Dawson 2005



Konklusjoner - Dawson 2005

• Abstinent remisjon/totalavhold er ikke den mest 
prevalente metode for å oppnå kontroll over sitt 
alkoholproblem

• Overraskende funn da mange som anser at 
kontrollert ikke skadelig bruk av alkohol er 
mulig kun for et fåtall av de alkoholavhengige

• De som drikker kontrollert - hva kjennetegner 
denne gruppen? Vet for lite om det

• Har de en annen form for alkoholproblemer for eksempel 
et annet drikkemønster/drikkekultur

• Mottar de en annen form for behandling - en mer 
medisinsk orientert som f. eks. ved sukkersyke

• Bruker de medisiner for sin alkoholavhengighet



Ulike drikkekultur

• Fire ulike drikkekulturer:

 Totalavhold - muslimsk kultur

 Religiøs - rituell kultur- ortodoks jødisk kultur

 Internalisert  kultur – middelhavskulturen hvor 
daglig bruk av vin er en integrert av dagliglivet. 
Alkohol som en naturlig del av et måltid

 Festkulturen – lav bruk av alkohol i uka og 
høygradig bruk i helger og ferier –nordisk 
drikkekultur



Hva kjennetegner den norske 
alkoholkulturen?

• Drikker ofte store mengder når de drikker-
store enkelt inntak –binge mer enn 5 
alkoholenheter per drikketilfelle

• Drikker som oftest sammen med andre 
mennesker

• Drikker uavhengig av måltider

• Kvinner forventes å drikke mindre enn menn

Horverak og Bye 2007



Omfattende eller minimal 
terapeutisk intervensjon?



Fleksibel bruk av disulfiram

• Pasienter i samme studie ble tilbudt fleksibel 
bruk av disulfiram

• 30 % av både menn og kvinner bestemte seg 
for å bruke disulfiram

• Pasienter som brukte disulfiram reduserte sitt 
alkoholinntak signifikant mer enn de som ikke 
benyttet seg av antabus

Duckert F og Johnsen J. Behavioral Use of Disulfiram in the Treatment of 
Problem Drinking. The International Journal of the Addictions,445-

454,1987



Totalavhold eller reduksjon av 
risikabel alkoholbruk - NIAAA USA?

The safest course is abstinence, and that 
would be the usual clinical 

recommendation. Still, it is best to 
determine individualised goals with each 

patient because patients may not be 
willing to endorse abstinence as goal, 

espescially at first( National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism, USA 2005)



Totalavhold eller reduksjon av 
risikabel alkoholbruk -EMA 2010

Two possible primary endpoints for 
treatment of alcohol dependence; A full 

abstinence goal-relapse prevention after 
detoxification and an intermediate harm 

reduction goal considered to be a 
moderation of the quantity of alchol 

consumed- European Medicine Agency



Project Match 1997

• 1726 alkoholavhengige randomisert til tre ulike 
behandlingsmetoder

• Endringer i drikkemønsteret som ble observert 
første året holdt seg gjennom alle 3 årene

• 30 % forble totalavholdende fra alkohol 
gjennom hele observasjonsperioden på 3 år

• 70 % brukte alkohol fortsatt; Økte andel 
totalavholdsdager fra 27 % til 68 %

• Antall enheter per drikkeepisode redusert fra 11 
til 6

J Stud Alcohol 58:7-29,1997



Reduksjon av risikabel rusmiddelbruk 
som behandlingsmål for hvem?

• Storkonsumenter som har mistet kontrollen 
over bruken av rusmidler

• Som ikke ønsker å slutte å bruke rusmidler eller 
ikke klarer det

• Yngre uten de mest alvorlige rusmiddel -
problemer

• Ikke tidligere mottatt behandling for 
rusmiddelproblemer og ikke i kontakt med 
AA/NA

• Ikke rusmiddelproblemer i egen familie

• Ofte kvinner og menn med høyere grad av 
psykososial stabilitet



Totalavhold som behandlingsmål for 
hvem?

• Hvis pasienten selv ønsker totalavhold som 
målsetning

• Flere tidligere ikke vellykkede forsøk på å 
redusere risikabel rusmiddelbruk

• Ved alvorlig somatisk og psykiatrisk 
komorbiditet

• Bruk av nødvendige medikamenter som har 
interaksjoner med rusmidler

• Tidligere alvorlige abstinenskomplikasjoner ved 
opphør av rusmiddelbruk

• Rusmiddelproblemer i egen familie



LAR og abstinent remisjon

• Svært mange mener: ”Det å være medisinert 
med krysstolerante legemidler er uforenlig med 
å være i abstinent remisjon eller recovery, selv 
om du er totalt rusmiddelfri, ved god helse og 
psykososialt produktive”

• Kun de som er rusmiddelfrie og produktive uten 
uten bruk av metadon og buprenorfin er i full 
remisjon

• ”Medicated is inconsistent with beeing in 
recovery”



Recovery ved diabetes type 2-
Action for Health in Diabetes

• 5145 overvektige med diabetes type 2 deltok i 
ADHED studien

• En gruppe (Intensiv Livstil Intervensjon) fikk intensiv 
gruppe- og individual behandling med mål om å 
legge om livsstilen d.v.s minst 7 % vekttap, 
trene minst 3 timer per uke, HbA1c under 7 % 
og bedre kondisjon – mål abstinent remisjon

• En annen gruppe( Vanlig Diabetes Behandling) fikk 
vanlig diabetes behandling med undervisning –
mål skadereduksjon



Konklusjon på AHEAD for diabetes 
type 2 studien

• ILI-gruppen var signifikant mer sannsynlig til å 
være i full eller delvis remisjon fra sin diabetes  
etter 1 og 4 år enn VDB-gruppen

• ILI gruppen har et lignende behandlingsmål 
som de som ønsker totalavhold fra rusmidler

• VDB- gruppen hadde et lignende 
behandlingsmål som de som ønsker å redusere 
risikofull bruk av rusmidler



Konklusjon
• Medisinsk behandling med medikamenter og 

undervisning er ikke den eneste metoden til å 
oppnå remisjon ved diabetes type 2. Endring av 
livssstil kan være like effektivt

• Totalavhold med livstilsendring ikke den eneste 
behandlingsmålet for å oppnå remisjon ved 
rusmiddel-avhengighet, men også 
medisinsk/pykologiske modeller  med bruk av 
farmakoterapi kan ha en plass for å redusere 
risikabel rusmiddelbruk

• LAR pasienter med ingen eller minimal 
bruk av rusmidler er derfor som jeg ser det 
i remisjon eller recovery



Totalavhold en glemt mulighet -
konklusjon?

• Totalavholdsorienterte behandlingsmetoder er 
nok fortsatt dominerende – metoden er ikke 
glemt

• Trenger å utvikle nye behandlingsmetoder som 
retter seg spesifikt mot å redusere risikabel 
rusmiddelbruk  også hos LAR pasienter

• Disse modellene må implementeres i det 
ordinære helsevesenet - for eksempel 
kortvarige psykologiske intervensjoner med 
bruk av medikamenter

• LAR er en behandlingsmodell som har en 
fremtidsrettet profil som også kan ha 
overføringsverdi til behandlingen av andre 
rusmiddelproblemer


