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Avgrensning 

• Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB 

• Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig bruk 

• Dette er ingen epidemiologisk oversikt 

 



Oversikt 

• Hva er sammenhengen mellom alkoholbruk og 
psykiske problemer? 

• Hvor vanlig er det? 

• Hvordan arter det seg i klinikken? 

• Hvilke tilpasninger må vi gjøre i diagnostikk og 
behandling? 

• Hva er de viktigste helsepolitiske 
utfordringene? 

 



(Noen av) sammenhengene - 1 

• Alkoholbruk kan (og vil ofte) 
– Lindre symptomer som angst, uro, anspenthet, 

nedstemthet 

– Føre til somatisk helseskade, kognitiv svikt 

– Føre til toleranseutvikling og evt. avhengighet 

– Utløse psykiske symptomer, evt. syndromer 

– Utløse sosiale problemer som i sin tur utløser/forsterker 
psykiske lidelser 



(Noen av) sammenhengene - 2 

Alkoholbruk kan (og vil ofte) 

– Forsterke symptomer på uavhengig eksisterende psykiske 
lidelser 

– Forstyrre diagnostikk og behandling av uavhengig 
eksisterende psykiske lidelser 

– Forstyrre behandlingen av psykiske lidelser (dårligere 
medikamentell effekt, dårligere oppfølging av behandling, 
dårligere effekt av samtalebehandling…) 

– Være medvirkende faktor til økt dødelighet i blant 
befolkningen med psykiske lidelser 

 



Hvor vanlig er det? - 1 
Forekomst av alkoholavhengighet i Norge 

• 5,2 % trolig alkoholavhengige (7,1 % av menn og 3,5 
% av kvinner) 

• Flest blant de høyest utdannede 
– Lav utdanning: 4,2 % 
– Middels utdanning: 5,5 % 
– Høy utdanning: 6,3 %  

• Flest blant de med best økonomi 
• De fleste kommer aldri i behandling… 



Hvor vanlig er det? - 2 
Omsetning av alkohol i Norge pr.innb > 15 år 



Hvor vanlig er det? - 3 
Prevalens av ulike psykiske lidelser ved skadelig bruk og 

avhengighet av alkohol (NCS og ECA) 

Psykisk lidelse Odds ratio ved  
skadelig bruk 

Odds ratio ved 
avhengighet 

Stemningslidelser 1.1 3,6 

Alvorlig depresjon 1,1 3,9 

Bipolar lidelse 0,7 6,3 

GAD 0,4 4,6 

Panikklidelse 0,5 1,7 

PTSD 1,5 2,2 

Schizofreni 1,9 3,8 

Senere studier har funnet høyere OR f.eks for bipolar lidelse og alvorlig depresjon, men 
også større variasjon mht genetisk belastning, kulturell bakgrunn, kjønn mm 



Andre psykiske lidelser assosiert med 
skadelig bruk og avhengighet av alkohol 

• Personlighetsforstyrrelser (Dyssosial, 
emosjonelt ustabil…) 

• Sosial fobi 

• Gambling 

• Spiseforstyrrelser 

• Kognitiv svikt 

• ADHD  

• Nikotinavhengighet 

 

 



Høna og egget? 



Diagnostisk prosess - 1 

• Pasientens presenterte psykiske symptomer 

• Kan alkohol være medvirkende faktor? 

– Anamnese, tester, strukturerte intervju 

– Pårørendesamtaler 

– Samtaler med venner/nettverk 

– Journalgjennomgang 

– Tid (4 uker?) 

 

 



Diagnostisk prosess 2 

• Symptomets årsaker finnes i somatisk helse/ 
medikamentbruk / bruk av andre rusmidler (en 
psykiatrisk diagnose er en eksklusjonsdiagnose) 

• Symptomets årsaker finnes i normal reaksjon på 
sosiale forhold, livskrise etc. 

• Er symptomet del av et syndrom? 

• Hvis det er et syndrom, er det alkoholutløst eller 
uavhengig? 

 



Klinikk 1 

• En mann 43, overvektig, ugift, ingen barn 

• Innlagt etter eget, arbeidsgivers og søsters ønske 

• Målsetting ved innleggelse er «å ikke drikke seg full 
så ofte som før» 

• Ingen depressive symptomer ved innkomst, 2 uker 
etter siste inntak av alkohol 

• Adferd preget av «klovneri», etter hvert amperhet 

• Etter 6 ukers opphold begynnende gjennombrudd av 
depressive symptomer 

• Etter 8 ukers opphold klar depressiv lidelse 



Klinikk 2 

• 52 år gammel mann, ugift, 3 barn 

• Kjent bipolar lidelse, PTSD, langvarig 
alkoholavhengighet 

• Tallrike tilbakefall med svært destruktiv drikking etter 
seponering av antidepressiva 

• Avdekket seksuell dysfunksjon, utredning viste høye 
verdier av FSH, normal testosteron – utprøving av 
testogel 



Et lite utvalg dilemma i behandlingen 

• I hvilken grad skal pårørende involveres i 
behandlingen? 

• Når skal pasienten henvises til psykisk helsevern? 

• Ved PTSD: Hvilken risiko innebærer 
traumebehandling? 

• Kan medikamenter brukes om det er risiko for 
pågående alkoholbruk? 

• Når kan tvang etter HOL 10.2 vurderes? 

 

 



Noen helsepolitiske utfordringer 
• Vi driver ikke med optimal diagnostikk og behandling 

av psykiske lidelser i TSB - hva kan vi gjøre bedre? 

– Standard utredning og iverksettelse av behandling for 
psykiske lidelser 

– Økt fokus på nikotinavhengighet 

– Bedre samarbeid med primærhelsetjenesten og psykisk 
helsevern 

• Hvordan kan vi bidra til å nå flere? 

– Opplæring av primærhelsetjenesten, øvrig 
spesialisthelsetjeneste 

– Lavterskel behandlingstilbud (internettbasert behandling, 
anonyme behandlingstilbud)  

– Informasjon til allmennheten, folkeopplysningen 

 




