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INNLEDNING  
2012 har vært et nytt begivenhetsrikt år for Senter for rus-og avhengighetsforskning (SERAF) ved 

Universitetet i Oslo. 

SERAF er sikret grunnfinansiering gjennom Norges Forskningsråds Program for rusmiddelforskning 

frem til juni 2018. I de kommende årene vil vi ved SERAF søke å posisjonere oss for videre 

finansiering og drift også etter dette.  

 SERAF har fokus på å tiltrekke seg ekstern finansiering fra andre parter enn de som står for 

grunnbevilgningen 

 SERAF satser på å opprettholde en høy produksjon av gode vitenskapelige artikler 

 Det har blitt produsert et høyt antall PhD-grader og Mastergrader i 2012 

 Klinikknær forskning på substitusjonsbehandling (LAR) og på bruk av naltrekson er to 

hovedsatsningsområder ved SERAF 

 SERAF har iverksatt et stort nasjonalt multisenterprosjekt med innsamling av data fra 

personer i rusbehandling; LAR og døgninstitusjoner; NorComt-studien 

 SERAF har iverksatt en stor multisenter RCT på Naltrekson depot medisinering, som 

tilbakefallsprofylakse 

Av større arrangementer fremheves to viktige konferanser i 2012: I november 2012 arrangerte 

SERAF ”Nordisk konferanse om bruk av Helseregistre i klinisk rusmiddelforskning”. Det var omtrent 

100 deltakere på konferansen. Dette ble et viktig og inspirerende arrangement for norske og 

nordiske kolleger. I oktober ble den 9. Nasjonale LAR-konferanse avholdt i Oslo som samlet mer enn 

700 deltagere. SERAF var viktig bidragsyter og med-arrangør til denne store samlingen for klinikere 

og andre interesserte i LAR-feltet. 

I 2012 har SERAF som tidligere år hatt høy aktivitet med tanke på forskning (datainnsamling og 

publisering), undervisning (etter- og videreutdanning, kurs, medisinutdanning og masterutdanning) 

og formidlingsvirksomhet (foredrag og mediebidrag). Den foreliggende årsmeldingen gir et overblikk 

over disse aktivitetene. 

Som leder ved SERAF vil jeg med dette takke alle SERAFs medarbeidere for solid innsats i 2012 og 

våre mange samarbeidspartnere for konstruktivt samarbeid i året som har gått. 

Universitetet i Oslo 30.03.2013 

Thomas Clausen 

Prof., dr.med., forskningsdirektør 

  



VILKÅR FOR TILDELINGEN AV SERAFS MIDLER FOR 2012. 
SERAF har gjennom ulike undervisningsoppgaver som; Masterstudiet for psykososialt arbeid, videre 

og etterutdanningskurs for leger og psykologer og en rekke formidlingsbidrag landet rundt en bred 

kontaktflate med de kliniske og akademiske miljø innen rus- og avhengighetsfaget i Norge. En av 

våre hovedoppgaver er forskning og formidling rundt opioidavhengighet, og behandlingsformer 

knyttet til denne tilstanden, herunder spesielt LAR-behandling. Forskningen som SERAF hvert år 

produserer på LAR-relaterte tema er relevante og publiseres i de fremste avhengighets-tidsskrifter 

internasjonalt. Ved å formidle denne fagkunnskapen gjennom vår undervisning og formidling bidrar 

vi ved SERAF til kompetanseheving i fagfeltet innen rusfeltet generelt, og LAR-feltet spesielt. 

SERAF utarbeider hvert år i samarbeid med OUS; kompetansetjenesten for TSB og LAR, den årlige 

statusrapporten for LAR. I tillegg har SERAF i 2012 tilsatt en PhD-stipendiat som jobber spesielt med 

å utvikle og optimalisere bruken av data til Statusrapporten. Vi har igjennom dette arbeidet fått 

tilgang til individbaserte data, og kan dermed validere data i statusrapporten som ellers er på 

aggregert nivå, på en helt annen og mer omfattende måte enn tidligere. Målet er at dette PhD-

prosjektet skal bidra til bedre å utnytte data fra statusrapporteringen, og å gjøre rede for hvilke av 

kvalitetsindikatorene som inngår i statusrapporteringen som er best egnet til å være styrende 

indikatorer for behandlingen fremover.  

I 2012 har SERAF laget en rapport om aktuell LAR-forskning fra 2011, dette var et nokså omfattende 

arbeid, som ikke nødvendigvis vil gjentas årlig. Men ulike tema av spesiell relevans, kan år om annet, 

være aktuelt å gi en spesiell gjennomgang slik som LAR-rapporten var i 2012. SERAF arbeider med 

ulike tema innen behandling av rustilstander, ikke forbeholdt LAR, således vil ulike tema innen TSB 

være gjenstand for SERAF forskning og formidling i årene som kommer.  

  



PERSONAL 
SERAF hadde i 2012 39 ansatte og vitenskapelige tilknyttede. 11 av disse var stipendiater, 7 

vitenskapelige ansatte, 7 vitenskapelig ansatte i bistillinger, 8 vitenskapelig tilknyttede og 6 i 

administrasjonen. Se liste over ansatte bakerst i rapporten. 

DISPUTASER 
SERAF har avholdt 4 disputaser i 2012. 

Ivar Skeie:  Somatic morbidity among dependent opioid users before, during and after opioid 

maintenance treatment. Longitudinal cohort studies of acute and subacute disease incidents. 

Anne Bukten: Criminal convictions among patients in opioid maintenance treatment in Norway. A 

national cohort study. 

Monica Sarfi: Vulnerable but adaptable. A longitudinal study of a national cohort of children born to 

women in opioid maintenance (OMT) treatment. 

John-Kåre Vederhus:  Addiction professionals’ and substance abuse patients’ attitudes towards and 

usage of 12-step-based self-help groups 

LEVERTE AVHANDLINGER 
Priscilla Martinez: Alcohol use in special populations in Africa: Data from the World Health Survey 

and Study on global AGEing and adult health. 

Ingunn Olea Lund: Pregnant women in Opioid maintenance treatment (OMT) : Maternal and 

neonatal outcomes. 

Anne Opsal: Involuntarily admitted patients with substance use disorders. 

Carolien Konijnenberg:  A prospective study of the cognitive development of children prenatally 

exposed to opioid maintenance treatment (OMT). 

UTMERKELSER 
Ingunn Olea Lund mottok 2012 Early Investigator Travel Award from the College on Problems of 

Drug Dependence (CPDD) and National Institute on Drug Abuse (NIDA).  



FORSKNING 
Forskningen ved SERAF er organisert i 4 forskergrupper. Vi henviser til våre nettsider for oppdatert 

informajon om våre forskergrupper og forskningsprosjekter. 

Forskergrupper 
1. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/lar/ 

2. Naltrekson som tilbakefallsprofylakse: 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/naltrekson/ 

3. Risikofaktorer for, korrelater til og intervensjoner ved alkoholmisbruk 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/alkoholmisbruk/ 

4. Komorbiditetsforskning og klinisk forløpsforskning 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/komorbiditets-og-klinisk-

forlopsforskning 

VITENSKAPELIG PRODUKSJON 
SERAF har fortsatt en høy produksjon av publiserte artikler som er publisert i vitenskapelige referee-

baserte tidsskrift.  

I 2012 publiserte SERAF 52 artikler. 

 

Fullstendig publikasjonsliste finnes som vedlegg mot slutten av rapporten. 

20 

32 

42 
48 49 

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012

Antall publiserte artikler pr år 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/lar/
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/naltrekson/
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/alkoholmisbruk/
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/komorbiditets-og-klinisk-forlopsforskning
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/komorbiditets-og-klinisk-forlopsforskning


FORSKNINGS-NETTVERK  
SERAF er et nasjonalt knutepunkt for forskning på rusfeltet og har en koordinerende rolle i forhold til 

nettverksbygging i fagmiljøet. Senteret har i året som har gått videreført et bredt samarbeid med 

ulike aktører innen feltet. Nettverkene har vært av stor betydning for faglig utvikling og kontinuitet, 

grunnlag for samarbeid, både når det gjelder forskning og formidling. 

Det er etablert ulike forskernettverk som ledes av forskere ved SERAF, og som fungerer som 

kontaktgrupper av forskere som er involvert i samme type forskning. Nettverk er laget fordi mange 

opplever det fruktbart å ha kontakter for sin forsknings del, enten som inspirasjon til egne prosjekter 

eller fordi det fører til konkrete samarbeid. Nettverkene er ikke det samme som forskergrupper som 

har et tettere og mer forpliktende samarbeid. Nettverkene holder kontakt gjennom e-postlister og 1-

2 møter pr. år. Dette er dynamiske enheter og det vil i større grad oppstå og avsluttes aktivitet 

avhengig av de konkrete prosjektene. 

LAR- FORSKNING  

Nasjonale møter 

SERAF organiserer nasjonale LAR-møter og gir faglige råd under og mellom møtene, på vegne av Det 

nasjonale kompetansesenteret for LAR. Representanter fra alle de regionale LAR-sentra deltar og 

diskuterer praksis i henhold til retningslinjer, samarbeid mellom førstelinjetjenestene og Tverrfaglig 

spesialisert behandling og oppdatert forskning. Det holdes 3-4 nasjonale LAR-møter hvert året. 

Nordisk LAR-nettverk  

Som en oppfølging til det nordiske LAR-møtet på Lysebu i Oslo 2010, ble et nordisk LAR-nettverk 

etablert. Formålet med nettverket er å utvikle et nordisk forum for kommunikasjon mellom forskere 

og klinikere om LAR-forskning, klinisk praksis og politikk i LAR. Thomas Clausen er leder for de norske 

bidragene. 

Linker til nasjonale LAR-retningslinjer, forskningsresultater og debattforum er etablert av nettverket 

på websiden: omt-nordic.ning.com 

NASJONALT OG NORDISK OVERDOSENETTVERK  
På slutten av 2012 fikk SERAF i oppdrag å gjennomføre en studie på overdoser i de tre danske 

kommunene København, Aarhus og Odense. Prosjektet bygger videre på de erfaringer og kunnskap 

som ble ervervet gjennom Overdoser i Oslo-prosjektet, og er således en videreføring av det 

engasjementet SERAF har for tematikken, nå i en nordisk sammenheng. 

Et nordisk nettverk med tematikk overdosedødsfall i Norden er etablert.  Nettverket ble etablert i 

kjølvannet av SERAFs oppdrag fra Rusmiddeletaten om å utføre en helhetlig kartlegging av 

overdosedødsfallene i Oslo i årene 2006, 2007 og 2008. 

Nettverket som inkluderer representanter fra de nordiske landene Finland, Danmark, Sverige og 

Norge, møtes 1-2 ganger i året og jobber med å utvikle ulike prosjekter relatert til overdosetematikk. 

Det er to prosjekter der det er fellesnordisk aktivitet per i dag; det ene omhandler benzodiazepiners 

innvirkning på overdoser blant annet basert på reseptregisterdata, og det andre omhandler  

overdoser i forbindelse med og etter løslatelse fra fengsel. Nettverksaktiviteten har vært støttet 

delvis fra NVC (Nordens Velferds Center). Nettverket hadde et møte  i Oslo i November 2012 med 



alle land representert, i forbindelse med registerforskningskonferansen som SERAF arrangerte. Det 

jobbes for tiden med å skaffe til veie sammenlignbare data fra de nordiske landene for å 

gjennomføre sammenlignende analyser. 

GRAVIDE OG DERES BARN I LAR 

Nettverket for forskning på gravide og deres barn i LAR, GobLAR har gjennom året hatt 5 møter. Her 

planlegges fortsatt samarbeid om innsamling av data, skriving/publisering av artikler, deltakelse på 

konferanser og fremtidig finansiering og oppfølging av mødrene/fedrene og deres barn. 

Nettverket ble etablert i 2004 i samarbeid med Psykologisk Institutt, UiO og Regionalt senter for 

barne- og ungdomspsykiatri (R-Bup), med utgangspunkt i en prospektiv studie av gravide og deres 

barn i LAR. Nettverket koordineres av Edle Ravndal. Enhet for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), 

under ledelse av Annika Melinder også har en sentral rolle i nettverket. 

PhD studenten Ingunn Olea Lund fullførte Fulbright stipendiat -oppholdet i USA hvor hun 

samarbeidet med professor Hendree Jones ved The Center for Addiction and Pregnancy (CAP) ved 

Johns Hopkins University (JHU) med lignende studier som gjøres i GobLAR-nettverket. 

Et samarbeid har funnet sted med alle 3 klinikker på Barnesenteret, OUS, Senter for rus og 

avhengighet, EKUP og SERAF i forbindelse med felles søknad om midler til en ny prospektiv studie av 

gravide LAR-mødre og deres barn. 

SAMARBEID  

Universitetet i Oslo  
SERAF ligger under Det medisinske fakultetet ved UiO. Videre er SERAF organisert under Institutt for 

klinisk medisin, Klinikk A - psykisk helse og avhengighet. SERAF samarbeider om et felles 

masterprogram, Master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer, med Nasjonalt senter 

for selvmordsforebygging- og forskning (Institutt for klinisk medisin), og Nasjonalt kunnskapssenter 

om vold og traumatisk stress (UniRand). SERAF samarbeider ellers tett med klinikk A – psykisk helse 

og avhengighet både faglig og administrativt. 

Psykologisk institutt 
Vi har ansatt to stipendiater som er tilknyttet Psykologisk institutt, Enhet for kognitiv 

utviklingspsykologi; Monica Sarfi og Carolien Konijnenberg. Konijnenberg var i 2012 i siste fase av sitt 

PhD-prosjekt som er en videreførelse av stipendiatprosjektet til Sarfi (som avsluttet sitt PhD-prosjekt 

i 2012). Konijnenberg utfører kognitive undersøkelser ved Enhet for kognitiv utviklingspsykologi, 

under hovedveiledning av Annika Melinder. 

Michael Morgan har en bistilling finansiert av SERAF, og underviser/veileder både ved Psykologisk 

institutt og SERAF. 

Folkehelseinstituttet  
SERAF har i 2012 fortsatt sitt nære samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt. Dette har vært 

konkrete samarbeidsprosjekter av ulike slag med Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning 

og Avdeling for legemiddelepidemiologi. SERAF har fått tilgang til registerdata, fått gjennomført 

analyser og det har vært samarbeidet om veiledning av doktorgradskandidater. 



SERAF har støttet søknad og vil inngå som samarbeidspartner i prosjektet; Evaluering av hurtigtester 

for å påvise rusmidler i spyttprøver tilknyttet Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning. 

Oslo Universitetssykehus HF  
SERAF holder til ved Oslo universitetssykehus og er samlokalisert med Senter for rus- og 

avhengighetsbehandling, SRA. SERAF har blant annet fungert som sekretariat og utrederavdeling for 

nasjonalt møte for LAR-feltet som arrangeres 3 ganger i året. Den fysiske organiseringen med tilgang 

på velegnede lokaler for møter, seminarer og kurs har også vært av stor betydning for å kunne 

ivareta den nødvendige faglige virksomheten ved senteret. 

SIRUS 
SERAF samarbeider med SIRUS på prosjektnivå og formelt, ved at Jørgen Bramness er representert i 

SIRUS’ fagråd og Ingeborg Rossow representerer SIRUS i SERAFs fagråd. Grethe Lauritzen hadde til 

og med 2012 en 20 % stilling som seniorrådgiver ved SERAF ved siden av sin forskerstilling ved SIRUS. 

Prosjekter hvor SERAF samarbeider med SIRUS: 

 The Pharmacoepidemiology of prescription drug abuse (Jørgen G. Bramness og Ingeborg 

Rossow). 

 Pathways to and consequences of alcohol, cannabis and prescription drug abuse in the 

young (Jørgen G. Bramness, Ingeborg Rossow og Willy Pedersen). Dette prosjektet er I en 

avslutningsfase, men er enda ikke helt avsluttet. 

 Nordisk overdosenettverk (Ellen Amundsen fra SIRUS og Thomas Clausen fra SERAF. 

 Kost/nytte, en 10 års oppfølging etter behandling (Grethe Lauritzen og Edle Ravndal). 

 På oppdrag fra SIRUS er Thomas Clausen nasjonalt kontaktpunkt for stoffrelatert dødelighet 

til EMCDDA. 

 Utgivelse av bok om kunnskapsstatus på cannabisfeltet (Anneline Bretteville-Jensen fra 

SIRUS og Jørgen G. Bramness fra SERAF) 

Sykehuset innlandet HF   
SERAF samarbeider med Sykehuset Innlandet HF, Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) og 

Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet i DARCY studien.  Denne studien undersøker 

forholdet mellom depresjon, alkohol og rusmisbruk og cytokiner blant pasienter fra 

behandlingsentre i Norge. Alkohol og narkotika er sterke modulatorer av immunsystemet, og 

depresjon påvirker og er påvirket av endringer i immunfunksjon. Denne studien vil undersøke de 

relative bidragene av alkohol, rusmisbruk og depresjon på immunaktivering gjennom endringer i 

cytokinnivåer. 

Deltakerne i studien kommer fra Sykehuset Innlandet på Sannerud og Reinsvoll, Modum Bad 

Sykehus og behandlingsentrene på Blå Kors Eina og Riisby. 

SERAF har et tett faglig samarbeid med den nyopprettede Nasjonale kompetansetjenesten for rus og 

psykiatri med initiativtager Anne Landheim og nytilsatt leder Lars Lien. Bl.a. har 

kompetansetjenesten overtatt det nasjonale ansvaret for bruk, opplæring, vedlikehold og 

sertifisering innen klinikk og forskningsinstrumentene EuropASI, ADAD og PRISM. 



Sørlandet sykehus HF  
Thomas Clausen har en bistilling ved Sørlandet sykehus. I 2012 var det to doktorgradsdisputaser på 

bakgrunn av prosjekter ved dette sykehuset, som ble veiledet av professor Thomas Clausen: 

Dual diagnosis and compulsory treatment of alcohol and drug dependent patients in Health Region 

South, Norway. Stipendiat Anne Opsal. 

Twelve step based self-help groups for substance-related disorders.  Stipendiat John-Kåre Vederhus. 

INTERNASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE  
SERAF samarbeider med WHO, Department of Health Statistics and Informatics som gir tilgang til 

datamaterialet som inngår i PhD-avhandlingen til Priscilla Martinez. WHO bidrar også med teknisk 

assistanse og samarbeid om artikkelskriving. 

Vi har et samarbeid med Alcohol Research group (ARG), Public Health Institute, Emeryville, California, 

USA om studentutveksling og planlegging av et felles alkohol-forskningsprosjekt. Fra SERAF var PhD-

kandidatene Anne Opsahl og Priscilla Martinez på et forskningsopphold i California i 2011, og 

sammen kartlegges mulige finansieringskilder for en felles søknad om midler. Priscilla Martinez fikk i 

2012 innvilget Postdoc midler fra 2013 ved ARG i California, og vil fortsette sin forskning der, men 

med fortsatt samarbeid med SERAF knyttet til flere prosjekter. 

SERAF også hatt prosjektrelatert samarbeid med Maudsley Institute of Addiction Research, London 

og John Hopkins University, USA. 

Michael Gossop som til daglig arbeider som professor ved National Addiction Centre, King's College, 

London, er ansatt som gjesteforsker. Michael Morgan er professor ved University of Sussex, Brighton 

og bidrar i sitt 20 % engasjement med undervisning av masterstudenter og vil fremover veilede de 

samme studentene i oppgaveskriving. 

SERAF jobbet i 2011 med forberedelser og gjennomføring av konferansen ISAM 2011 og har videre i 

2012 samarbeidet tett med ISAM, International Society of Addiction Medicine. 

Jørgen Bramness samarbeider med Professor Johan Franck og hans forskningsgruppe ved Karolinska 

Institutet i Stockholm om et felles prosjekt om amfetaminpsykoser. 

Thomas Clausen fungerer fra 2012 som gjesteprofessor ved University of Botswana, School of 

medicine, der han underviser bl.a i rusmedisin, og alkoholepidemiologi i Afrika. Oppholdet varer i 2 

uker per år og tilfører fag som ellers ikke undervises på medisinstudiet i Botswana. Det jobbes med å 

starte en felles forskningsstudie, som tar sikte på å undersøke alkoholkonsum blant studentene ved 

University of Botswana og se om alkoholkonsum har påvirkning på akademiske prestasjoner mm. 

 

SERAFS FAGRÅD  
SERAFs fagråd er et samarbeidsorgan med representasjon fra Universitetene i Norge, samt andre 

relevante fagmiljøer innen rusfeltet. Rådet skal følge med i og gi innspill i forhold til senterets 

utvikling og ha en veiledende rolle i forhold til senterets ledelse. Rådet har årlige møter. 

 



Sammensetning i SERAFs fagråd 2012: 

 Finn Konow Jellestad, førsteamanuensis, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen 

(rådsleder) 

 Fanny Duckert, professor og Instituttleder, Psykologisk institutt, Universitet i Oslo 

 Ingeborg Rossow, forskningsleder ved SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning 

 Jørg Mørland, professor og divisjonsdirektør, Div. for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, 

Folkehelseinstituttet 

 Jan Egil Wold, førsteamanuensis, Norges teknisk naturvitenskaplige universitet. 

 Magnhild Høie, førstelektor, Fakultet for Helse- og idrettsfag, Universitetet i Agder 

 Hildegunn Sagvaag, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger 

 Odd Nilsen, professor, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø 

 Rune Tore Strøm, psykiater, Senter for rus og avhengighetsbehandling, Oslo 

Universitetssykehus. 

UTADRETTET VIRKSOMHET  
Sverre Nesvåg har ledet et arbeid for Helse- og omsorgsdepartementet med å evaluere 

heroinsubstitusjon i Norge og konkluderte med at kunnskapsgrunnlaget i dag er for svakt til å kunne 

anbefale slik behandling. 

Kortversjonen av LAR-retningslinjene ble evaluert av SERAF ved Helge Waal og Jørgen G. Bramness. 

Man konkluderte med at utkastet trenger en grundig bearbeiding for å være anvendelig for bruk i 

behandlingen. 

SERAF ved Jørgen G. Bramness har gitt høringsuttalelse om behandlingstretningslinjene for bipolar 

lidelse og konkluderte med at omtalen av rusrelaterte spørsmål i noen grad var for svak omtalt og 

representert. 

SERAF har i løpet av året bidratt med en rekke større og mindre råd til Helsedirektoratet i diverse 

saker. 

SERAF ved Jørgen G. Bramness har deltatt i det store arbeidet som er i gang, men ikke avsluttet, med 

å revidere retningslinjene for forskrivning av vanedannende legemidler. 

SERAF ved Lars Tanum har deltatt i arbeidet med å lage retningslinjer for nedtrapping og avrusning. 

Jørgen G. Bramness har deltatt i det svenske Forskningsrådet för arbetsliv og socialvetenskaps 

evaluering av all svensk rusmiddelforskning i perioden 2005-2010. 

Jørgen G. Bramness har deltatt i European Union Federation of Addiction Societies arbeid med å 

skaffe en bedre basisfinansiering av rusmiddelforskning innen EUs 7. og kommende 8. 

rammeprogram. 

SERAFs nettsider (www.seraf.uio.no) i 2012 
SERAFs nettsider er innlemmet i UiO sin nye profil, og er dermed lagt under UiO sine nettsider. 

Allikevel mener vi at vi har en god synlighet og når ut til vår målgruppe. Vi er også godt fornøyd med 

å bruke UiO sin publiseringsløsning. I praksis har det vist seg at det kan være en fordel å være en del 



av en større nettside. I juni 2012 ble et intervju med en av våre forskergrupper presentert som 

hovedsak på UiO sin forside. Intervjuet kan leses her: 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2012/naltrekson.html 

Nøkkeltall 

 Vi har hatt omtrent 20 000 beøkende på SERAFs forside og 32 000 sidevisninger siden vi gikk 

over til det nye systemet fra UiO. 

 Vi publiserte 36 nyhetssaker i 2012, og la ut informasjon om 41 publiserte artikler. 

 I snitt er det ca 1000 besøkende på SERAFs forside i måneden.  

Øvrig informasjon 

 På tampen av 2012 startet SERAF opp en blogg. Her skrives det om aktuelle temaer som er 

relevante for SERAFs forskning. Bloggen kan leses her: 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/blogg/ 

 Vi har ferdigstilt informasjonssiden om naltreksonforskningen ved SERAF. Dette er en 

ekstern nettside som ligger utenfor UiO og oppdateres direkte av naltrekson-forskergruppen: 

http://naltrekson.no/ 

 Vi er fortsatt aktive på Twitter og vi har i 2012 satt opp et system slik at nyheter, nye 

publikasjoner og arrangmenter automatisk blir publisert på Twitter. Dermed blir våre følgere 

varslet så snart det skjer noe nytt. 

 SERAF’s ressursside for stipendiater er fortsatt et nyttig verktøy for nye og gamle 

stipendiater. Ikke alle våre stipendiater har kontorplass på SERAF og derfor er denne 

nettsiden en viktig ressurs. 

UNDERVISNING 

Masterprogram i Psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer 
Sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Nasjonalt senter 

for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) har SERAF eierskap for masterprogrammet i 

Psykososialt arbeid. SERAF har det faglige og praktiske ansvaret for retningen rus- og 

avhengighetsproblematikk.  

1. september 2012 ansatte masterprogrammet ny studiekoordinator i 100% stilling, Bente S. Borge. 

Stillingen er finansiert  likt fra de tre forskningssentrene NKVTS, NSSF og SERAF.  

Masterprogrammet, som er et deltidsstudie, har nytt opptak av studenter annet hver år. Høsten 

2009 begynte første kull med studenter. Våren 2012 leverte 10 av 16 studenter masteroppgavene 

sine til normert tid, to studenter leverte høsten 2012 og tre studenter er berammet til å levere våren 

2013. En student har tilpasset studieløp. Alle studentene må opp til muntlig eksaminasjon av sin 

skriftlige oppgave, og flertallet fikk samme karakter samlet etter muntlig i 2012. Det ble arrangert en 

vitnemålssermoni i juni 2012 med blant annet studiedekan for bachelor- og masterstudier ved Det 

medisinske fakultet, Kristin Heggen tilstede. 

Masterprogrammets andre kull som startet høsten 2011, har i året 2012 fullført introduksjonsdelen 

av masterprogrammet, samt ett av to spesialiseringsemner på studieretningen de har valgt. For disse 

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2012/naltrekson.html
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/blogg/
http://naltrekson.no/


studentene gjenstår siste spesialiseringsemne og metode før de skal i gang med masteroppgavene. 

Normert tid for levering er våren 2014. 

Det er høsten 2012 gjort rekrutteringsarbeid for opptak av nytt kull høsten 2013, med søknadsfrist 

15. april. Studieadministrasjonen ved masterprogrammet har utarbeidet en strategi for rekruttering 

på vegne av styringsgruppen for å sikre et mer jevnere opptak av studenter høsten 2013. Målet for 

kull tre er flere studenter med bakgrunn fra kriminologi eller politi, i tillegg til flere menn på studiet. 

Videre- og etterutdanningskurs 

Rusmiddelmedisin 

Oslo, 6.-7. mars og 29.-30. mars 2012 for henholdsvis modul 1 og modul 2 

Kurset i rusmiddelmedisin har som mål å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter 

med rusmiddelrelaterte problemer, og går over fire dager. Det undervises i en grunnlagsbolk over to 

dager (modul 1) og en behandlingsbolk (modul 2). Kurset ble ledet av forskningsdirektør og 

professor Jørgen G. Bramness. 

Fordypningskurs i rus og psykiatri 

Oslo, 4.-6. juni 2012 

Dette kurset ønsker å øke folks kunnskap om sammenhengen mellom ulike rusmidler og psykiske 

lidelser. Kurset går over tre dager og ledes av professor Edle Ravndal. 

Introduction to epidemiology 

Losby, 23.-24. april 2012 

SERAF inviterte Dr. Kenneth Rothman og hans kollega Dr. Elisabeth Hatch til å holde en workshop 

over to dager på Losby Gods utenfor Oslo. Seminaret var rettet mot phd-studenter, post docs og 

forskere på rusfeltet som jobber med epidemiologi.  

Kurs i Addiction Severity Index (EuroASI) 

Trondheim, 17.-18. januar 2012 + oppfølgingsdag 

EuroASI er et internasjonalt anerkjent instrument utviklet for å kartlegge rusmiddelproblemer i et 

bredt perspektiv. Det er utviklet i USA men utgitt i europeiske versjoner og tilpasset ulike lands 

spesifikke forhold. Kurset går over tre dager og følger en anbefalt mal fra European Addiction 

Training Institute (EATI). Det er forsker Grethe Lauritzen ved SIRUS/SERAF og Heid Nøkleby ved Tyrili 

FoU som leder kurset. 

Kurs i Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) 

Oslo, 19.-20. november 2012 + oppfølgingsdag 

Som EuroASI er EuroADAD et kartleggingsinstrument for rusmiddelproblemer. Dette er 

ungdomsversjonen av ASI og anbefales for bruk på aldersgruppen 12 til 20 år. Kurset går over tre 

dager og gir sertifisering i ADAD. Det ledes av forsker Grethe Lauritzen ved SIRUS/SERAF. 

Regionsvise kurs i rusmiddelmedisin 

Mosjøen, 20.-21. november 2012 



I samarbeid med, og etter initiativ fra Helgelandssykehuset Mosjøens prosjekt  "Modell for helhetlig 

rusarbeid", arrangerte SERAF regionsvis kurs i rusmedisin i Mosjøen over to dager. Målet med kurset 

er å øke legers kompetanse på rusavhengighet, både primærleger og leger fra 

spesialisthelsetjenesten, for dermed bedre behandlingen av pasienter med rusmiddelproblemer. 

Målgruppen for kurset var leger i Nordland fylke, men det var også deltakere fra andre yrkesgrupper 

med på samlingen, til sammen 34 personer. Kurset ble ledet av forskningsdirektør og professor 

Jørgen G. Bramness. 

Konferanser 
Nordisk konferanse om bruk av helseregistre i klinisk rusmiddelforskning  

Oslo, 28.-29. november 2012 

I samarbeid med Norges forskningsråds (NFR), Program for rusmiddelforskning, inviterte SERAF til 

forskningskonferanse onsdag 28. november 2012 på Soria Moria konferansesenter i Oslo. Fokus for 

konferansen var kvalitetsregistre, helseregistre og fordelen med disse registrene i de nordiske 

landene, hvor man kan følge pasienter fra vugge til grav. 

Konferansen var rettet  mot forskere innen rusmiddelfeltet og tilgrensende områder, med fokus på 

psykisk helse eller andre komorbide lidelser. I tillegg var beslutningstakere, leger  og andre 

interesserte på feltet invitert. Det var påmeldt 95 personer til konferansen, og det kom både 

foredragsholdere og deltakere fra både Sverige, Danmark og Finland. 

Fredagsforum  
SERAF har faste ukentlige fredagsforum med presentasjon av ett eller flere forskningsprosjekter. I 

løpet at 2012 har vi hatt en rekke interne og eksterne bidragsytere på disse møtene. Hensikten med 

møtene har vært å skape et forum for presentasjon av egen og andres forskning innen rusfeltet. 

Dette gir senterets ansatte og andre deltakere en anledning til både å gi og få innspill til utvalgte 

forskningsprosjekter. 
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Kommentar til regnskap 
I 2012 hadde SERAF et underforbruk på kr 2 755 488. Hovedårsaken til dette er en vakant 

professorstilling som vi ikke har lyktes med å besette i 2011 og 2012.   

Midlene fra Helsedirektoratet vil bli søkt overført til 2013, mens midlene fra Forskningsrådet vil bli 

søkt overført til slutten av SERAFs finansieringsperiode; høsten 2018. 

 

 

 

 

 

Midler fra Hdir 2012 4 209 282 

Personalkostnader -2 972 778 

Overheadkostnader -759 955 

Driftskostnader -1 114 201 

Sum kostnader -4 086 979 

Resultat 2012 122 303 

    

    

Midler fra NFR 2012 10 735 673 

Forsinket utbetaling av 3. tertial 3 333 333 

Personalkostnader -8 217 688 

Overheadkostnader -2 090 976 

Driftskostnader -1 127 157 

Sum kostnader -11 435 821 

Resultat 2012 2 633 185 

    

    

Midler fra NFR og Hdir 2012 18 278 288 

Personalkostnader -11 190 466 

Overheadkostnader -2 241 358 

Driftskostnader -2 850 931 

Sum kostnader -15 522 800 

Resultat 2012 2 755 488 



SERAFS FREMTIDSPLANER  
I 2012 er forskergruppene mer etablerte, og vår forskning vil også fremover organiseres i denne 

strukturen med 4 tematiske forskningsgrupper. I løpet av 2012 har en rekke prosjekter som har vært 

planlagt en stund startet opp. Dette gjelder ikke minst de to store kliniske undersøkelser av 

naltrekson depot effekt på behandling av opioidavhengighet og alkoholavhengighet, og NorComt 

studien som er en kohortstudie av personer som begynner i LAR eller døgninstitusjon. Disse to 

studiene forventes å kunne gi rike data, som skal inngå i en rekke PhDgrader og Mastergrader i 

årene som kommer. Året og tiden framover vil også innebære og videreutvikle vår LAR- forskning, 

vår helsetjenesteforskning, vår forskning på amfetamin og vår forskning på legemiddelmisbruk. Mor 

og barnundersøkelsene kontinueres og det er samlet inn nyere oppfølgingsdata på tidligere kohorter. 

Alkohol, depresjon og immunitet er en satsning vi forsøker å utvikle videre, samt vår satsning på 

nettbasert teknologi til bruk i avhengighetsbehandling. 

SERAF hadde i 2012 en utlysning av et fulltids professorat, og flere gode kandidater ble innstilt til 

stillingen. Dessverre valgte de innstilte kandidatene å takke nei til stillingen, og dette professoratet 

er derfor fortsatt ubesatt. Ny utlysning og rekruttering til denne stillingen jobbes det videre med. 

I samsvar med SERAFs høye ambisjonsnivå og videreutvikling også etter 2018, har vi allerede nå satt i 

gang et arbeid med å videreutvikle vår bredde og kvalitet og ikke minst vårt internasjonale 

samarbeid. Tanken er å utvikle vår kvalitet, men også å skaffe muligheter for annen finansiering. 

Ovenfor EU-midler har vi tatt initiativer for å skaffe midler fra inneværende rammeprogram, men 

også gjennom European Union Federation of Addiction Societies legges grunnlaget for en satsning på 

rusmiddelforskning innen EUs 8. rammeprogram. Vi har også flere konkrete samarbeidsprosjekter 

med miljøer i USA og samarbeidskonstellasjoner for å øke vår mulighet for forskningsfinansiering fra 

amerikanske kilder. Men intet av dette er bærekraftig om man ikke i det daglige sørger for en høy 

kvalitet i produksjonen av forskning og utdanning av forskere. Det vil derfor hele tiden bli lagt vekt 

på at dette skal være grunnsteinen i SERAFs fremtidssatsning. 
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