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Kompetansesenter rus Midt-Norge



Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt) arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak
for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og 
gi gode hjelpetilbud.

Arbeidsområder
Hvordan unngå problemutvikling? (forebygging/folkehelsearbeid)
Hvordan gripe tidlig inn i en problemutvikling? (Tidlig intervensjon)
Hvordan gi best mulig behandling ved etablerte problemer? (Rusbehandling)



En seksjon ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin lokalisert i Trondheim, Ålesund og 
Levanger.

Mål
• Gi pårørende til personer med rusavhengighet informasjon og kunnskap
• Skape møteplasser for mestring og bedre livskvalitet

Nettverk for barneansvarlige (barn som pårørende)
Mestringstiltak og veiledning (Voksne pårørende)
Samarbeidspart for utviklingsarbeid og opplæringstiltak (Ansatte i 
spesialisthelsetjeneste, kommune, frivillige og andre relevante)



Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Rus er 
et bredt område, noe som også gjenspeiler norsk og internasjonal forskning. God lokal, 
pasientnær forskning er hovedoppdraget til avdelingen.

FoU avdelingens arbeid
• Å ha en sentral rolle i etablering av en kunnskapsbase innenfor rusfeltet.
• Å gjennomføre pasientnære FoU-prosjekter i samarbeid med aktuelle klinikker (regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt), herunder bistå i arbeidet med klinikkenes egne prosjekter.
• Å gjennomføre andre FoU-prosjekter knyttet til helsetjeneste utvikling/registre, epidemiologi, 

og forebygging/tidlig intervensjon.
• Utdanning og opplæring ved opplæringsrådgiver



Tema.

• Hjemmeboende som mottar tjenester fra kommunen. 

• Praktiske eksempler

• Gode eksempler, caser fra kommuner

• Utfordringer når vi mistenker eller har avdekket rusproblemer

• Gode ressurser/støtte



Hva skal jeg snakke om.

• Eldre utviklingstrekk og Alkoholvaner

• Lavere toleranse for alkohol

• Legemiddelbruk

• Hva er det vi observerer og hvordan går vi fram?

• Å snakke om rusmiddelvaner, barrierer og kartlegging



Hvem er dagens eldre?
…og når blir vi gamle?



Eldre

Barn og unge





• Over 65 år har det høyeste 

forbruket av legemidler

• Hver femte 70-åring bruker mer 

enn 10 reseptbelagte legemidler.



Bruk av alkohol og legemidler

• Kan forsterke bivirkningen av medisiner og 
selve sykdommen som behandles.

• Risikoatferd. Fall og bruddskader.

• Kan forstyrre behandling av bl.a. Demens, 
diabetes, høyt blodtrykk, søvnproblemer, 
leversykdommer, kreft og epilepsi.



Medikamentbruk i Norge 
Noen eksempler fra 2015

• Sovemidler: 421 097 resepter totalt

191 188 resepter > 64 år

• Smertestillende midler: 1218 144 totalt

340 205 resepter > 64 år

Fra Reseptregistret.no



summeoppgave

• Hvor bevisst er dere på å informere 
brukere/pasienter om alkoholens 
påvirkning på medisiner man står på? 

• ….og hvordan?



Eldre har lavere toleranse for alkohol

• Redusert nivå av kroppsvæske i forhold til fett. 

• Redusert blodgjennomstrømning i lever. 

• Svekkelse i muskulaturen. 

(Institute of alcohol studies, 2010)



Hva er årsak til økning av rusbruk blant eldre?

• Velstandsøkning

• Økonomi

• Frihet

• Omdømme

• Kulturelt

• Helsebringende virking



Er alkohol bra for helsen?



Helsedirektoratets anbefalte grenseverdier

Menn: Ikke over 13 enheter per uke, ikke mer enn 5 i løpet av en 

kveld.

Kvinner: Ikke over 7 enheter per uke, men ikke mer enn 4 enheter i 

løpet av en kveld.

Bør vi ha egne grenseverdier for eldre?



Alkoholenhet

En alkoholenhet inneholder mellom 12-15 gram ren alkohol

• 1 flaske rødvin er ca. 6 enheter

• 1 flaske hetvin er ca. 10 enheter

• 1 flaske brennevin er ca. 18



AUDIT/AUDIT C

- HVA: 

- Screeningsverktøy for å identifisere problemfylt 

bruk av alkohol siste 12 mnd

- Målgruppe:

- Mest brukt ift voksne

- Antall spm:

- 10 (Audit)   - 3(Audit C)

- Tidsbruk:

- 5-10min (Kortere på Audit C)

- AUDIT har høy treffsikkerhet (Av 100 vil AUDIT 

identifisere mellom 94 og 97)



Utfordringer for fagfeltet

• De skjulte alkoholproblemene

• Tabu blant ansatte

• Avhengighetsproblem vokser

• Skam og skyldfølelse

• Myter



Hva er det vi observerer

• Nedsatt funksjonsnivå

• Lukt 

• Tap av egenomsorg

• Antall flasker og kartonger med alkoholholdig drikke 

(forandringer)

• Fysiske omgivelser

• Samtidig inntak av alkohol og legemidler

• Hva er det vi dokumenterer?



Hvordan går vi fram i 
hjemmetjenesten

• Folk har i utgangspunktet rett til å gjøre 
hva man vil i eget hjem. 

• Ansatte i hjemmetjenesten er der for å 
gjøre en jobb med våre rettigheter og 
plikter. 

• Arbeidsmiljøloven sier noe om våre 
rettigheter som ansatte i forhold til å ha 
et trygt arbeidsmiljø 



Barrierer

Tabubelagt tematikk – begge veier

En privatsak

Ikke vår jobb

Vi mangler «verktøy”

Vi mangler kunnskap?

Gjennomsiktig samfunn.



Hva skal til for at ansatte skal bryte barrierer og 

mestre den gode samtale med de eldre?

• Økt kompetanse

• Gode kartleggingsverktøy

• Muligheter for refleksjon over egne holdninger, endringsmotstand 

i arbeidet med eldre mennesker.



Anbefalinger

• Ta opp tema alkohol på lik linje med 
andre tema ved oppstart av 
tjenestetilbudet til den eldre. 

– Kartlegging av alkoholvaner (AUDIT C)

– Info om alkohol og alderdom, og alkohol og 
medikamenter

• Det er lettere å ta opp «problematiske 
forhold» hvis man har snakket om temaet  
tidligere.



Anbefalinger

• Lage felles «kjøreregler» på deres 
arbeidsplass.

– Hvilke grenser setter dere. (kjøp av alkohol/ 
hvordan forholde dere til fyll etc…)

• Ha rom for diskusjoner om tema alkohol 
ved deres arbeidsplass.

• Det bør være helse og arbeidsmiljø som 
legges til grunn – Ikke moralisme. 



Anbefalinger ved risikofylt 
alkoholbruk

• Tidlig intervensjon

• Kortvarig intervensjon

• Nettverksmobilisering

• Eventuelt søke avrusing/ behandling

• Motiverende samtaler

– Spør om lov til å ta opp tema alkohol og 
medikamentbruk



Innsatsnivå Kjennetegn
Hva kan 
gjøres

Hvem gjør 
det

Forebygging
Vanlige rusvaner 
med god kontroll

Tidlig innsats
Høyt/skadelig 

forbruk av 
rusmidler over tid

Behandling/

Rehabilitering/

Omsorg

Risikofylt/

hasardiøs

bruk av rusmidler



http://www.snakkomrus.no

http://www.snakkomrus.no/


Noen ressurser:

Bok »aldring og rusmidler»

http://www.korus-sor.no/publikasjoner/aldring-og-rus/


Takk for meg. 



Pårørende



Utfordringer for familien ved et høyt alkoholbruk

• Rolle / rollebytte

• Vanskelig å sette grenser

• Manglende ivaretaking av egne behov

• Blir lett koordinator og pådriver for 

• hjelpetjenestene

• Muliggjører/medavhengig?

• Handling av alkoholvarer, skaffe 
medisiner?

• Dilemma



Tabu, skam og skyld

• Rusbruk berører oss alle

• Forventning om kontroll

• Tabu, skam og skyld til å miste 
kontroll

• Tap av anseelse i nærmiljøet



Når eldre utvikler en rusavhengighet

• Har et nedslitt nettverk rundt seg

• Ofte ensomme

• Angst

• Eldre kan ha utbytte av behandling, men her er det viktig og ta 

hensyn til den eldre`s kognitive funksjonsnivå


