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Skader, rus og avhengighet

• Psykiske lidelser, 
rus/avhengighet og skader 

• Rammer unge mennesker
• Mange leveår med funksjonstap

• Forebygge ulykker

• Forebygge ugunstig forløp etter 
skader

• Bedre behandling

Global Burden of Disease Project (WHO)
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Rehabilitering av traumepasienter
•Utfordringene

• Forskning viser at stor andel av de hardest skadde faller ut 
av arbeidslivet
• Åtte % uføre og bare 44% tilbake i arbeid etter 2 år
• Dårlig fysisk og psykisk funksjon, dårlig livskvalitet
• Dårlig samhandling mellom spesialisttjenesten og 

primærhelsetjenesten 
• Avhandlingen understreker behovet for et mer tverrfaglig og 

helhetlig rehabiliteringstilbud til alvorlig skadete pasienter.

Søberg, Thesis; 2007: Life after severe multiple injuries – multidimensional functioning and the rehabilitation process



Rehabilitering av traumepasienter
• Klinisk erfaring

• Subspesialiseringen har medført ytterligere utfordringer 
• Ikke god nok samhandling mellom sykehus og spesielt 

primærhelsetjenesten
• Pasienter overlates til fastlegen som mangler verktøyene til å 

håndtere komplekse problemstillinger
• Smertestillende  er ofte løsningen i mangel av bedre løsninger

• Med organiseringen og manglende helhetlig oppfølging  
bidrar vi til farlig opioid-avhengighet 



Improving Patient Outcome after Trauma 
(IPOT)
• Studere utfallsmål hos de som overlever

• Kan vi identifisere svakheter i helsevesenet som vi kan gjøre noe 
med?

• Identifisere risikofaktorer som er tilgjengelig for profylaktiske tiltak

• Identifisere kunnskapshull som kan tettes med målrettet forskning
• Observasjonelle kohorter

• Registerstudier

• Intervensjonsstudier
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https://www.ous-research.no/home/ipot



Manglende oppfølging etter 
utskrivelse

- Stor overgang
- Overlatt til seg selv

Mangelfull informasjon

- Skade og prognose
- Fysisk funksjonsnivå
- Videre oppfølging
- Opioidbruk

Usikkerhet/ubehag ved 
opioidbruk

- Mentale og fysiske          
bivirkninger

- Ingen nedtrappingsplan

Resultater, kvalitativ studie

Utskrivelse fra sykehus og tiden 
umiddelbart etter, ble beskrevet som en 

overgang inn i utrygghet  
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Pasienterfaringene fra denne studien, kan tyde på at 
det primære fokus blant helsepersonell ved 
traumesykehus er å sikre overlevelse, og at mer fokus 
burde rettes mot psykososial helse og trygg 
smertebehandling, inkludert nedtrappingsplan for 
opioider etter utskrivelse.   

Konklusjon
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TRUNPD: Trauma Registry Ullevål + Norwegian 
Prescription Database
Henrik A. Torp, Leiv Arne Rosseland, Svetlana Skurtveit, Jon Michael Gran

• Traumeregisteret Ullevål 
inkluderer alle som legges inn 
med antatt alvorlig skade 

• Ca 2000 pasienter årlig

• Unge mennesker
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Resultater, preliminære

• 31 % minst én resept på opioider 
0-3 måneder. 

• Populasjonen Norge: ca 10 %

• 15 % (pasienter 20-70 år) fikk 
antidepressiva det første året 
etter traumet.           
Populasjonen Norge: 7 %

• 9 % antipsykotika.           
Populasjonen Norge: 3 %

10



Registerdata som kilde til ny kunnskap

• God dekning fra hele befolkningen i Norge

• Kobling mellom registre på individ-nivå
• Før og etter-effekter kan studeres

• Helsemessige konsekvenser etter traume 
• Risikofaktorer for ugunstig forløp identifiseres

• Risikofaktorer for traume identifiseres

• Regionale forskjeller kan avdekkes

• Endret klinisk praksis kan overvåkes

Regional trauma 

centers

Hospitals with

dedicated trauma 

functions

Region 

Northern 

Norway

Region 

Mid-

Norway

Region 

Western 

Norway

Region South-

Eastern Norway
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Nasjonalt 
Traumeregister

2015                 2018

NPRKUHR
Dødsårsaks-
registeret

Reseptregisteret

Folkehelseinstituttet
(FHI)

Folkehelseinstituttet
(FHI)

Helsedirektoratet Helsedirektoratet Statistisk
Sentralbyrå

All forskrivning siste 
år før 
+ 2 år etter traume

Dødstidspunkt 
Dødsårsak

Bruk av 
primærhelse-
tjenesten

Spesialisthelse-
tjenesten, 
ko-morbiditet, 
behandling

Sosioøkonomiske
data, 
kontrollgruppe 
(10 pr pasient)

SSB

2014                                                                                 2020
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Eksempel: Legemiddelforskrivning

• Traume rammer mange 
mennesker årlig, men ikke et 
helt tilfeldig utvalg
• Rus

• Medikamenter som svekker 
kognitive funksjoner

✓Traume som utfall
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Eksempel: Prognostikk

• NORMIT er et system for 
prognostikk basert på data fra TR 
på Ullevål

✓Overlevelse som utfall
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Eksempel: Livet etter traume

• Norske traumepasienters 
helse
• Sykemelding, trygd, arbeid, 

utdanning

• Ko-morbiditet og 
overdødelighet

• Bruk av vanedannende 
medikamenter

• Rehabilitering

• Regionale forskjeller

✓Livet etter traume, 
individ og samfunn
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Camilla C. Bråthen Thomas Kristiansen

IDART: The Impairing Drugs and Alcohol as Risk factor for Traumatic Injury
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NTR
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Problemer

•Vet ikke hvem som utvikler kronisk, opioidavhengig 
smerte etter traume

•Vet ikke hva slags skader som har høyest risiko

• Individtilpasset smertehandling mangler («One size
fits all»)

•Pasienter sendes hjem uten oppfølging
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Personlig plan

PP

ACTFarm.gen.

• Optimal smertebehandling 
basert på farmakogenetiske 
analyser

• Nedtrappingsplan ved 
utskrivelse

• Avtale med fastlege

• Kontakt mellom sykehus og 
fastlege
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Acceptance and Commitment Therapy

• Internettbasert “kognitiv” terapi

• 8 leksjoner

• Strategier for å håndtere
vanskelige tanker/smerter

• Dokumentert effekt på kroniske
smerter

• Dokumentert effekt ved
avhengighet

ACT
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