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Dødelighet blant stoffmisbrukere i en 
8-års periode etter inntak i døgnbehandling –

en prospektiv studie
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Bakgrunn

• Overdosehyppigheten i Norge er  fortsatt betydelig

• Medikamentfri døgnbehandling (MDB) er fortsatt et 
viktig behandlingsalternativ for mange stoffmisbrukere 
nasjonalt og internasjonalt

• Frafallsraten i MDB er stor (60-70 %)

• Studier fra fengsler viser at stoffmisbrukere som løslates 
og begynner å bruke rusmidler igjen har en betydelig 
risiko for overdoser i løpet av de første 2-4 ukene etter 
løslatelsen

• Nesten total mangel på studier som ser på tilsvarende 
dødelighet i MDB
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Problemstillinger

• Hva er risiko for død blant stoffmisbrukere i løpet av en 8-
års periode etter inntak i MDB?

• Er det en forhøyet risk for overdose/plutselig død i løpet 
av de første  ukene etter at de forlater MDB?

• Hva er de viktigste dødsårsakene?

• Er det en sammenheng mellom tid i behandling eller 
dropout frekvens og overdose/plutselig død

• Hva er de viktigste prediktorene for  overdose/plutselig 
død?
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Materiale og metoder

• 276 stoffmisbrukere som fortløpende (1998-99) begynte i 
MDB i Oslo og omkringliggende fylker i 11 ulike tiltak

• Alle intervjuet/kartlagt i løpet av de 2 første ukene med:

- EuropASI

- MCMI, SCL-25 (personlighetsforstyrrelser, angst, depresjon)

• Data fra dødsårsaksregisteret (1998-2006)
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Klientkjennetegn siste 30 dgr før inntak til MDB 
(n=276)

• 70 % menn

• Gj.snittsalder 31 år (17-49 år)

• 73 % brukt heroin

• 36 % brukt amfetamin

• 54 % benzodiasepiner

• 81 % brukt sprøyter
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Klientkjennetegn før inntak til MDB (n=276)

• Gj.snittlig 4.8 overdoser totalt

• 59 % ett eller flere suicidforsøk

• 59 % i døgnbehandling en eller flere ganger

• 30 % i fengsel mer enn ett år (sammenlagt)

• 48 % case på samlet ”nervøsitet” (angst/depresjon)

• 75 % hadde en eller flere PF
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Resultater

• 54 uker gj.snittlig liggetid i indeks behandling (0-172 uker)

• 41 % fullførte behandlingen

• 36 personer døde (bare 3 kvinner)

• Den årlige dødelighetsraten pr 100 person år:
– 1.9  gjennom hele observasjonsperioden

– 2.1  etter frafall/fullføring

• 3.1  for menn

• 0.6  for kvinner
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Dødelighet i forhold til tid etter dropout/fullføring av MDB, risk per 100 person år (n=36)

Tid Antall døde År under 
risiko

Risiko for død CI (95 %)

4 uker 6 20.1 29.9 13.4-66.5

5 uker - 6 mnd 2 113.8 1.7 0.4-7.0

6 mnd - 1 år 2 133.5 1.5 0.4-6.0

Andre år 7 263.4 2.7 1.3-5.6

Tredje år 5 256.3 2.0 0.8-4.7

Fjerde år 7 250.6 2.8 1.3-5.9

Femte år 5 226.8 2.2 0.9-5.3

6 år og over 2 329.0 0.6 0.2-2.4

Total 36 1594.1 2.1 1.5-3.0
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Viktigste dødsårsaker (n=36)

• 24 overdose (67 %)

• 7 voldsom død (inkludert trafikkulykker)

• 5 ukjent/uspesifisert
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Bakgrunns- og behandlingskjennetegn på de døde (n=36)

• 69 % hadde hatt en eller flere overdoser

• 53 % hadde sammenlagt vært lenger i fengsel mer enn ett 
år

• 69 % var dropouts fra indeks behandling

• 36 % i behandling HTC og 64 %  DTC

-------------------------------------------------------------------------------
• En signifikant forskjell i dødelighet mellom de som hadde vært  >1 år 

i fengsel sammenlignet med de med kortere soningstid (4.2 per 100 
person år, CI 2.7-6.6 vs. 1.5 per 100 person år, CI 0.9– 2.4)

• Ingen forskjeller i dødelighet med hensyn til psykiske problemer 
(MCMI, SCL-25) eller dropout
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Ujusterte effekter av bakgrunns- og behandlingsvariabler på dødelighet etter MDB 

(Hasard ratioer fra Cox regresjon)

Hasard ratioer CI (95 %)

Alder 0.99 0.94 - 1.05

Alkoholmisbruk > 5 år (ja – nei) 1.77 0.92 – 3.41

Bruk av heroin eller ikke (ja – nei) 2.31 0.71 – 7.55

Bruk av sprøyter eller ikke (ja – nei) 1.64 0.39– 6.81

Overdoser eller ikke (ja – nei) 2.25 0.98 – 5.13

Selvmordsforsøk eller ikke (ja – nei) 1.30 0.68 – 2.50

I fengsel > 12 mnd (ja – nei) 2.75 1.43 - 5.30

Type behandling (DTC vs. HTC) 1.07 0.54 – 2.11

Antall uker i MDB 0.81 0.63 – 1.05

Dropout (ja – nei) 1.54 0.75 - 3.13
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Dødelighet etter avslutning av MDB i forhold til tid i behandling. 
Risk per 100 person år (N=276, n=36)

Tid i behandling Antall 
personer

Døde År under
risiko

Risiko for 
død

CI (95%)

Opp til ½ år 169 25 1161.2 2.4 1.6-3.5

Fra ½ til 1 år 31 5 176.6 2.8 1.2-6.8

Fra 1 til 1½ år 20 3 97.2 3.1 1.0-9.6

Fra 1½ til 2 år 34 3 157.4 1.9 0.6-5.9

Mer enn 2 år 22 0 101.7 0 -
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De 6 første dødsfallene etter MDB

• Alle døde i løpet av de 3 første ukene etter at de 
falt ut av behandlingen 

• 4 menn og 2 kvinner

• Alle var dropouts 

• Alle de 6 dødsfallene kategorisert som overdoser
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Justerte effekter av bakgrunns- og behandlingsvariabler på 
overdødelighet de 4 første uker sammenlignet med tiden etter MDB  
(Mantel–Haenszel method)

• Ingen effekter av bakgrunns- og behandlingsvariabler
– kjønn
– alder
– alkoholmisbruk > 5 år
– fengsel > 12 mnd
– heroin
– sprøyter
– overdoser
– selvmordsforsøk
– tid i behandling
– dropout
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Konklusjoner

• Den årlige dødelighetsraten blant stoffmisbrukere etter 
frafall/fullføring i MDB i løpet av en 8-års periode var 2.1

• Av 36 døde var kun 3 kvinner

• Av 31 oppgitte dødsårsaker var 24 overdoser (77 %)

• Overdødeligheten (15.7) var signifikant høyere i løpet av 
de 4 første uker etter MDB sammenlignet med resten av 
perioden

• Det var ingen justerte signifikante effekter av bakgrunns 
– og behandlingsvariabler på overdødeligheten i løpet av 
de 4 første ukene etter MDB
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Implikasjoner

• Ingen endelige konklusjoner kan trekkes i forhold til tid i 
behandling og fatal overdose, eller i forhold til klient 
karakteristika og overdose, da materialet er for lite

• Resultatene peker på noen viktige tendenser som det er 
viktig å teste ut i større materialer

• Risikoen for å dø av overdose i løpet av de 4 første ukene 
etter at en forlater medikamentfri døgnbehandling er så 
stor at forebyggende innsatser burde iverksettes og 
evalueres både i og utenfor behandling
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