
 

Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 
Scandic Sjølyst 25. og 26. november 2021 
 

Torsdag 25. november 

 
09:00 – 09:30 

 
Registrering og opplastning av presentasjoner.  

 
09:30 – 09:45 

 
Velkommen fra komiteen 
 

09:45 – 10:45 1. Overdoser og dødelighet (10 min. presentasjoner) 
Møteleder fra OUS 

 

1. Thomas Clausen: «Opioidrelaterte dødsfall i Norge fra 2000 til 2019 – Nye 
trender; behov for nye forebyggingsstrategier» 

2. Hilde Marie Erøy Edvardsen: «Konsentrasjoner av rusmidler og psykoaktive 
legemidler i blodprøver fra ikke-dødelige og dødelige opioidoverdoser – en 
sammenlikningsstudie» 

3. Svetlana Skurtveit: «All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Opioid 
Maintenance Treatment Patients in Norway and the Czechia.» 

4. Ivar Skeie: «Mortalitet, dødsårsaker og prediktorer før død hos opioidavhengige 
under og etter LAR: resultater fra en kohortstudie med 19 års oppfølging» 

 
 
10:45 – 11:00 

 
PAUSE 
 

11:00 – 12:00 2. Rus under COVID – 19-pandemien (10 min. presentasjoner) 
Møteleder fra FHI 

 
1. Anne Schanche Selbekk: «Når strukturene forsvinner. Erfaringer fra pasienter 

henvist til behandling for alkoholbrukslidelser i koronaens tid» 

2. Torgeir Gilje Lid: «Covid-19-pandemien og situasjonen for pasienter i 
legemiddelassistert rehabilitering – en rapport fra LAR Helse Stavanger» 

3. Silvia Alpers: «Alkoholkonsum under koronapandemien» 

4. Sverre Nesvåg: «Covid-19 pandemiens konsekvenser for ulike grupper 
rusmiddelavhengige» 

 
12:00 – 12:45 

 
LUNSJ 
 



 
12:45 – 13:45 

 
Poster A (4 min. kortpresentasjon) 
Møteleder fra SERAF 

 
1. Trond Erik Grønnestad: «Flytting av en åpen rus-scene - tre perspektiver» 

2. Anne Marciuch: ««Det er ikke bare å bli nykter» - Pasienters erfaringer og 
utfordringer med langtidsvirkende naltrekson» 

3. Trond Høibø: «Opioider mot langvarige smerter. Hva tenker fastlegene om 
behandlingen som gis?» 

4. Inger Robertson: «Recovery; anerkjennelse og identitet» 

5. Anne Berit Bech: «Organ pathologies detected postmortem in patients receiving 
opioid agonist treatment for opioid use disorder: a nationwide 2-year cross- sectional 
study» 

6. Jens Hetland: «Prevalence and Characteristics of Borderline Intellectual 
Functioning in a Cohort of Patients with Polysubstance Use Disorder» 

7. Aasa Kvia: «Recovery – min prosess» 

8. Janne Årstad: «5 års undersøkelser om brukerutstyr-utdeling i kommunene» 

9. Endre Berger: «Betydningen av fysisk aktivitet for mental helse hos pasienter i 
behandling for ruslidelser» 

 
 
13:45 – 14:00 

 
PAUSE med presentasjon av poster fra sesjon A (Skjermansvarlig fra KORFOR) 
 

 
14:00 – 15:00 

 
Poster B (4 min. kortpresentasjon) 
Møteleder fra KORFOR 

 
1. Hildegunn Sagvaag: «WIRUS- Kulturstudien» 
2. Elisa Constance Fodstad: «Personality and recovery in patients with Substance 

Use Disorders» 
3. Isabell Meier: «Characterizing acute post-operative use of opioid-analgesics in 

Norway» 
4. Ingvild Odsbu: «Vedvarende bruk av opioider og samtidig bruk av andre 

vanedannende legemidler» 
5. Line Tegner Stelander: «Trender i alkoholbruk blant eldre (Tromsøstudien 1994- 

2016)» 
6. Anne-Lill Mjølhus Njå: «Bedre helse i rusrebehandling» 
7. Jeanette Litlatun Fossmark: «Endringer i helse og livssituasjon blant ROP 

pasienter. Blålys-prosjektet – forprosjekt» 
8. Silje Louise Dahl: «Normalisering av cannabisbruk blant elevar i vidaregåande 

skule?» 
9. Benedicte Jørgenrud: «AlcoTail- implementering av intervensjon for skadelig 

alkohol- og legemiddelbruk blant medisinske pasienter» 
10. Ragnhild Jamt: «Økning i MDMA-relaterte dødsfall i Norge» 

 



 
15:00 – 15:15 

 
PAUSE med skjermvisning av poster fra sesjon B (skjermansvarlig fra SERAF) 
 

 
15:15 – 16:15 

 
3. Rus og psykisk helse (10 min. presentasjoner) 

Møteleder fra OUS 
 

1. Line C. Gjerde: «A registry-linkage study of mental disorders in chronic pain 
patients: Characteristics of users of opioid versus non-opioid analgesics» 

2. Eline Rognli: «Cannabisutløst psykose: indidens og overgang til schizofreni» 
3. Kristin Klemmetsby Solli: «Endringer i psykisk helse gjennom 3 år med 

naltreksonbehandling» 
4. Ann Tarja Karlsson: «Levels of impulsivity, hyperactivity and inattention, and the 

association with mental health and substance use severity in opioid dependent 
patients seeking treatment with extended release naltrexone» 

 

16:15 – 16:30 PAUSE med skjermvisning av poster fra sesjon C (skjermansvarlig fra FHI) 

 

16:30 – 17:30 
Poster C (4 min. kortpresentasjon) 
Møteleder fra SERAF 

 
1. Hege Tvedt: «Hvordan kan problematisk alkoholbruk etter fedmekirurgi forstås? 

Erfaringer» 
2. Turid Wangensteen: «Utvikling av recovery kapital i døgnbehandling» 
3. Gabrielle Welle-Strand: «ProLAR Nett sin brukerundersøkelse 2021 – fysisk og 

psykisk helse, legemidler, bruk av rusmidler og kontrolltiltak» 
4. Marianne Cook Pierron: «ProLAR Nett sin brukerundersøkelse 2021 – 

brukermedvirkning, forhold og tillit til fastlege og behandlere i LAR» 
5. Ole Næss: «Helseskadelig alkoholbruk. Organisatoriske utfordringer for 

sykehusene?» 
6. Knut Boe Kielland: «Progress towards elimination of hepatitis C among people 

who inject drugs in Norway” 
7. Rose Boyle: «Utfordringer og muligheter ved rusbehandling i fengsel: foreløpige 

resultater fra PriSUD-delprosjektet "Experiences of substance use disorder 
measures in Norwegian prisons: a public health opportunity"» 

8. Zhanna Gaulen: «Life satisfaction among individuals with opioid use disorder 
receiving extended-release naltrexone: A 12-week randomized controlled trial 
and a 36-week follow-up» 

9. Jon Mordal: «Hva kjennetegner en vellykket opioidavgiftning før oppstart av 
langtidsvirkende naltreksonbehandling?» 

10. Marie Eikemo: «Gir opiater økt velbehag og redusert engstelse hos friske 
personer?» 

 

19:00  
 
Aperetif med påfølgende middag 
 



 
Fredag 26. november 

 
09:00 – 10:00 

 
4. Skadelig bruk og høyrisikogrupper (10 min. presentasjoner) 

Møteleder fra FHI 
 

1. Nicoline Lokdam: «Substance use and re-imprisonment» 
2. Saranda Kabashi: «Multimorbidity, psychoactive substance use and self-

reported psychological distress among acute medically ill patients» 
3. Christer Aas: «Substance use and symptoms of mental health disorders: a 

prospective cohort of patients with severe substance use disorders in 
Norway (part of the INTRO-HCV study» 

4. Jørgen Bramness: “Årlig insidens og mortalitet for delirium tremens i Norge» 
 

 
10:00 – 10:20 

 
Poster D (4 min. kortpresentasjon) 

 
1. Aud Johannessen: «Health Professionals’ Experiences Regarding Alcohol 

Consumption and Its Relation to Older Care Recipient’s Health and Well-
Being” 

2. Øystein Bruun Ericson: «Naloksonprosjektet: Deltakerkarakteristikker 
og naloksonbruk de første syv årene av et skadereduksjonstiltak.» 

3. Fatemeh Chalabianloo: «Effectiveness and safety of low-threshold opioid 
agonist treatment in hard-to-reach populations with opioid dependence» 

4. Eira Jensen: «The Effect of Opioid Blockade on Pain in Healthy Humans: 
A Systematic Review and Meta-Analysis» 

5. Gudrun Høiseth: «Does the patient have a high alcohol intake? The 
quantitative relation between alcohol biomarkers and clinical chemical 
analyses» 

 
 
10:20 – 10:35 

 
PAUSE med presentasjon av postere fra sesjon D (skjermansvar OUS) 
 

 
10:35 – 10:55 

 
Fortsetter Poster D (4 min. kortpresentasjon) 
Møteleder fra KORFOR 

 
6. Henriette Nyberg: «Long-term effects of prenatal exposure to methadone 

or buprenorphine on offspring social interaction and anxiety-like behavior» 
7. Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen: «Leversjukdom i ein ruspopulasjon» 
8. Dagny Adriaenssen Johannessen: «Betydningen av 

kontekstavhengige mekanismer for utfallet av behandling for 
spilleavhengighet» 

9. Linn Gjersing: «Narkotikautløste dødsfall i Norge 2003-2018- En 
registerstudie: En beskrivelse av undergrupper blant de som døde av 
narkotikautløste årsaker mellom 2010 og 2018.» 

 



 
10:55 – 11:55 

 
5. Rus blant barn og unge (10 min. presentasjoner) 

 
1. John-Kåre Vederhus: «A mediational analysis of adverse experiences in childhood 

and quality of life in adulthood» 
2. Jens Christoffer Skogen: «Negative hendelser på sosiale medier og alkoholbruk 

blant ungdom» 
3. Anne Line Bretteville-Jensen: «Hvorfor bruker ikke ungdom mer cannabis?» 
4. Inger Lise Bogen: «The adolescent brain on cannabis: Long-term effects of 

adolescent cannabis exposure on anxiety behavior and reward responses» 
 

12:00 – 12:45 
 
LUNSJ 

12:45 – 13:20 Poster E (4 min. kortpresentasjon) 
Møteleder fra OUS 

 
1. Siv-Elin Leirvåg Carlsen: «Tannklar: Barriers in oral health care – perspectives from 

patients» 
2. Tone Helene Bergly: «Tyrilikohorten 2016: Pasienters livskvalitet, psykisk ubehag 

og kognitiv fungering fra inntak til utskrivelse fra rusbehandling» 
3. Ida H. Brenna: «Substance use and retention in treatment in opioid dependent 

patients preferring treatment with extended release naltrexone in a naturalistic 
setting.» 

4. Danil Gamboa: «Is alcohol and psychoactive medication use associated with 
excess hospital length-of-stay and increased admission frequency? A cross- 
sectional, observational study» 

5. Thomas Berg: «Analyse av rus- og legemidler i biologisk materiale – enkelt og 
komplisert på en gang» 

6. Endre Dahlen Bjørnestad: «Self-reported smoking rates and cessation rates among 
patients in opioid maintenance treatment (OMT) and other substance use 
disorder (SUD) treatment» 

7. Lars Lien: «Røyking blant pasienter innlagt for alkoholmisbrukslidelse» 
8. Lillian Bruland Selseng: «Etterlatte ved narkotikarelatert død» 

 
 

13:20 – 13:40 
 
PAUSE med presentasjon av postere fra E-sesjon (skjermansvarlig KORFOR) 

13:40 – 14:40 6. Rusbehandling og komorbiditet (10 min. presentasjoner) 
Møteleder fra SERAF 

 
1. Ingeborg Bolstad: «Prediktorer for søvnkvalitet hos pasienter med 

alkoholbrukslidelser» 
2. Karin Berle Gabrielsen: «QEEG and Neurofeedback in the Treatment of Substance 

Use Disorders: A Randomized Controlled Trial» 
3. Jørn Henrik Vold: «Impact of clinical and sociodemographic factors on fatigue 

among patients with substance use disorder: a cohort study from Norway for the 
period 2016-2020» 

4. Maren Ellingsen: «Effects of acute exercise on drug craving in adults with poly- 
substance use disorder. A randomized controlled trial». 
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