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 2   Hovedfunn 

Hovedfunn 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag  
av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sorte-
ring av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere nye 
studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effek-
ten av kjønnssegregert rusbehandling. Rapporten inkluderte én sys-
tematisk oversikt av lav metodisk kvalitet som fant at kjønnssegregert 
behandling kan redusere frafall fra behandling og bedre den psykiske 
helsen, men resultatene må tolkes med forsiktighet. 
 
Resultater 
 Søket etter systematiske oversikter resulterte i totalt 857 referanser. 

Av disse var seks mulig relevante. Ved lesning av fulltekst ble ingen 
nye systematiske oversikter inkludert, men vi valgte å inkludere tre 
enkeltstudier.  
 

 
 

Tittel: 
Oppdatering av rapporten ”Er 
kjønnssegregert rusbehandling 
det beste for rusavhengige 
kvinner?”  – systematisk 
 litteratursøk med sortert  
referanseliste  
------------------------------------------ 
Publikasjonstype: 

Systematisk  
litteratursøk med 
sortering 
Systematisk litteratursøk med 
sortering er resultatet av å  
- søke etter relevant litteratur 

ifølge en søkestrategi og 
- eventuelt sortere denne 

litteraturen i grupper 
presentert med referanser og 
vanligvis sammendrag 

------------------------------------------ 

Svarer ikke på alt: 
- Ingen kritisk vurdering av 

studienes kvalitet 
- Ingen analyse eller 

sammenfatning av studiene 
- Ingen anbefalinger 
------------------------------------------ 

Hvem står bak denne 
publikasjonen? 
Kunnskapssenteret har 
gjennomført oppdraget etter 
forespørsel fra 
Helsedirektoratet 
------------------------------------------ 

Når ble litteratursøket 
utført? 
Søk etter studier ble avsluttet  
i desember 2012. 



 3   Key messages   

Key messages 

The Norwegian Health Directorate commisioned the Norwegian 
Knowledge Centre for the Health Services to conduct a systematic 
literature search with subsequent sorting of relevant publications. The 
task was to identify new studies published after the Knowledge 
Centre’s report from 2009 about the effect of gender-segregated 
treatment for substance abuse. The report included one systematic 
review of low methodological quality which found that gender-
segregated treatment can reduce attrition from treatment and improve 
mental health, but the results must be interpreted with caution. 
 
 
Results 

 

 The search for systematic reviews resulted in a total of 857 
references. Six were considered possibly relevant. After full text 
reading,  no new systematic reviews were included, but we chose to 
include three single studies. 

 

Title: 
Update of the report “Is gender 
segregated substance abuse 
treatment the best thing for 
women with substance 
abuse?” – systematic literature 
search with sorted reference 
list  
------------------------------------------ 

Type of publication: 

Systematic  
reference list 
A systematic reference list is 
the result of a search for 
relevant literature according to 
a specific search strategy. The 
references resulting from the 
search are then grouped and 
presented with their  abstracts. 
------------------------------------------ 

Doesn’t answer eve-
rything: 
- No critical evaluation of study 

quality 
- No analysis or synthesis of 

the studies 
- No recommendations 
------------------------------------------ 

Publisher: 
Norwegian Knowledge Centre 
for the Health Services 
------------------------------------------ 

Updated: 
Last search for studies: 
December 2012. 
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 5  Forord 

Forord 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Brittelise Bakstad i 
Helsedirektoratet, leder for Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabi-

litering av rusmiddelmisbrukere å identifisere nye studier publisert etter Kunn-
skapssenterets rapport fra 2009 om effekten av kjønnssegregert rusbehandling (1). 
Vi valgte å løse oppdraget som et litteratursøk med sortert referanseliste. Litteratu-
ren i vår referanseliste kan utgjøre et relevant dokumentasjonsgrunnlag for de nye 
nasjonale retningslinjene.  
 
Prosjektgruppen har bestått av:  
 Geir Smedslund, seniorforsker, Kunnskapssenteret 
 Asbjørn Steiro, forsker, Kunnskapssenteret  
 Ingvild Kirkehei,  bibliotekar, Kunnskapssenteret  
 
 
 
 
Gro Jamtvedt 
Avdelingsdirektør 

Brynjar Fure 
Seksjonsleder 

Geir Smedslund 
Prosjektleder 

 
 



 6  Innledning 

Innledning  

Styrker og svakheter ved litteratursøk med sortering 

Ved litteratursøk gjennomfører vi systematiske litteratursøk for en gitt problemstil-
ling. Resultatene fra søket blir i sin helhet overlevert oppdragsgiver, eller vi kan 
gjennomgå søkeresultatet før overleveringen og sortere ut ikke-relevante artikler. 
Dette gjøres basert på tittel og eventuelt sammendrag. Artiklene innhentes vanligvis  
ikke i fulltekst, men i dette tilfellet valgte vi å innhente noen artikler i fulltekst for å 
vurdere relevans. Vi benytter kun databaser for identifisering av litteratur og kan 
derfor ha gått glipp av potensielt relevante studier. Andre måter å identifisere studi-
er på, som søk i referanselister, kontakt med eksperter på fagfeltet og upublisert lit-
teratur, er ikke utført i dette oppdraget. Vi gjennomfører ingen kvalitetsvurdering av 
artiklene.  
 
Ved en full forskningsoppsummering ville vi ha innhentet artiklene i fulltekst for 
endelig vurdering opp mot inklusjonskritene. Inkluderte studier ville så blitt kvali-
tetsvurdert i henhold til våre sjekklister og resultater sammenstilt og diskutert.  
 

Begrunnelse for valg av søkestrategi 

Vi har søkt i elektroniske kilder, men ikke etter grå litteratur eller liknende. Søket er 
gjort for tidsperioden etter at Kunnskapssenterets rapport ble publisert (2009). I 
søkene er det ikke lagt på filter for å begrense til spesielle studiedesign.  
 

Problemstilling  

I prosjektet har vi søkt etter litteratur som skal belyse problemstillinger knyttet til 
effekten av kjønnssegregert rusbehandling for kvinner med rusavhengighet.  
 



 7  Metode 

Metode 

Litteratursøking 

Vi søkte systematisk etter litteratur i følgende databaser slik det ble gjort i Kunn-
skapssenterets rapport fra 2009: 
 Embase 
 Medline 
 Cochrane Library 
 CRD 
 PsycINFO 
 
Embase of CRD ble ikke søkt i forbindelse med Kunnskapssenterets rapport fra 
2009. 
 
Forskningsbibliotekar Ingvild Kirkehei planla og utførte samtlige søk. Den fullsten-
dige søkestrategien er gitt ut i vedlegg til denne rapporten. Søk etter studier ble av-
sluttet desember 2012. 
 

Inklusjonskriterier 

Populasjon: Kvinner med rusavhengighet   
Tiltak: Rusbehandling for bare kvinnelige deltakere   
Sammenlikning: Rusbehandling i kjønnsblandede grupper 
Utfall: Hovedutfallsmål: rusmiddelbruk. Sekundære utfallsmålinger 

på: frafall, tilfredshet, kostnad. Målene inkluderes uavhengig 
av om de er rapportert som kontinuerlige eller dikotome stør-
relser og uavhengig av om de er basert på selvrapporterte data, 
registermateriale, pårørende informasjon eller data fra be-
handlerne   

Studiedesign Systematiske oversikter 
Språk: Alle   
 



 8  Metode 

Artikkelutvelging 

To forskere (GS og AS) gikk gjennom alle titler og sammendrag for å vurdere rele-
vans i henhold til inklusjonskriteriene. Vurderingene gjorde de uavhengig av hver-
andre og sammenlignet i etterkant. Der det var uenighet om vurderingene, ble inklu-
sjon eller eksklusjon avgjort ved konsensus. 
 
Utvelging av litteratur ble hovedsaklig gjort basert på tittel og sammendrag. Vi be-
stilte fulltekst av artiklene i noen få tilfeller der vi var usikre på relevans basert på 
tittel og sammendrag. 
  



 9  Resultat 

Resultat  

Resultat av søk 

Søket resulterte i 1221 referanser. Etter dublettkontroll satt vi igjen med 857 refe-
ranser. Vi vurderte 6 av de identifiserte referansene til å være mulig relevante i hen-
hold til inklusjonskriteriene. Vi fant ingen nye systematiske oversikter, men tre en-
keltstudier (2-4) ble inkludert etter vurdering av fulltekster. En bok (5), og to over-
sikter (6;7) ble ekskludert (se tabell over ekskluderte oversikter i vedlegg). 
 
Hovedårsaken til eksklusjon var at sammenlikningen ikke var mellom behandling 
bare for kvinner og behandling for grupper av begge kjønn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Flytskjema over identifisert litteratur 
 
 
 

857 identifiserte referanser fra søket  
 

6 referanser vurdert som mulig 
relevante  

851 referanser ekskludert 
på bakgrunn av tittel og/eller abstrakt 

 
3 primærstudier 

 inkludert 
 

3 referanser (en bok og to oversikter 
ekskludert 

på bakgrunn av fulltekst 



 10  Beskrivelse av de inkluderte studiene 

Beskrivelse av de inkluderte 
studiene 

Gjestad (4) sammenliknet mortaliteten hos kvinnelige alkoholikere som ble rando-
misert til en gruppe med bare kvinner (n = 100) eller til en gruppe med både menn 
og kvinner (treatment as usual eller TAU, n = 100). Kvinneprogrammet ble kalt  
”Early treatment for women with Alcohol Addiction (EWA)”. Oppfølgingen ble fore-
tatt med personlig intervju etter to år og via dødsårsaksregisteret etter inntil 27 år. 
Det ble kontrollert for alder, behandlingsstatus (inneliggende eller poliklinisk) og 2-
års drikkeatferd. Gjestad og medarbeidere rapporterte signifikant lavere mortalitet 
blant yngre kvinner som hadde blitt randomisert til EWA sammenliknet med dem 
som fikk TAU. Denne forskjellen holdt seg i nesten 20 år etter inntak til behandling. 
For kvinner som bare trengte poliklinisk behandling ble det funnet redusert mortali-
tet også for eldre kvinner. 
 
 
Greenfield (2) har gjort en liknende randomisert studie som Gjestad. Men her var 
utfallet rusbruk (både alkohol og andre stoffer). De fant ingen signifikante forskjeller 
i rusbruk i løpet av de 12 ukene hvor behandlingen foregikk. Men ved 6 måneders 
oppfølgingen hadde deltakerne i kvinnegruppen redusert sin rusbruk mens de som 
hadde deltatt i gruppen med både menn og kvinner ikke hadde redusert sin rusbruk. 
Selv om tilfredsheten med gruppene var høy i begge betingelser, var kvinnene i 
kvinnegruppen mer fornøyd med behandlingen. 
 
 
Den tredje inkluderte studien av Prendergast (3) var ikke randomisert, men den 
sammenliknet også kvinner som fikk behandling i rene kvinnegrupper (n = 135)  
med kvinner som gikk i grupper med begge kjønn (n = 124).  Ved ett års oppfølging 
ble følgende undersøkt: narkotika- og alkoholbruk, kriminell aktivitet, arrestasjoner, 
og deltakelse i arbeid. I begge gruppene viste kvinnene bedring på alle fire utfallsmå-
lene. Kvinnegruppene gjorde det signifikant bedre enn de kjønnsblandede gruppene  
i forhold til rusbruk og kriminalitet, mens det  ikke var signifikant forskjell mellom 
gruppene når det gjaldt arrestasjoner eller deltakelse i arbeid. 
 
 



 11  Beskrivelse av de inkluderte studiene 

For øvrig viser vi til Kunnskapssenterets opprinnelige rapport (1) 
(http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Er+kj%C3%B8nnssegregert+rus
behandling+det+beste+for+rusavhengige+kvinner%3F.5951.cms) 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Søkestrategier 

Søkestrategi kjønnssegrerert rusbehandling 

Oppdatert søk 19.12.2012 
Søket er en oppdatering av søk utført i desember 2008. 
Det er gjort noen endringer i søkefilter for systematiske oversikter. I tillegg er det 
lagt til søkeord for menn.  
Søketreff totalt: 1221. 857 etter dublettkontroll. 
Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid 
MEDLINE(R) 1946 to Present 
Søketreff: 500 
 
1. Alcoholism/ 
2. Alcohol Drinking/ 
3. alcoholi$.tw. 
4. (alcohol adj3 (abus$ or use$ or drink$ or consumption$)).tw. 
5. or/1-4 
6. substance-related disorders/ or amphetamine-related disorders/ or cocaine-
related disorders/ or marijuana abuse/ or exp opioid-related disorders/ or phency-
clidine abuse/ 
7. ((drug$ or substance$ or alcohol$) adj3 (abuse$ or dependen$ or addiction$ or 
disorder$)).tw. 
8. ((narcotic$ or opiate$ or opioid$ or amphetamine or cocaine or marijuana or 
phencyclidine) adj3 (abuse$ or use$ or addiction$ or dependen$ or disorder$)).tw. 
9. or/6-8 
10. 5 or 9 
11. Treatment Outcome/ 
12. (therapy or rehabilitation).fs. 
13. (treatment$ or therap$ or rehabilitat$).tw. 
14. or/11-13 
15. 10 and 14 
16. female/ or male/ or women/ or men/ or sex factors/ or sex/ 
17. (female$1 or gender or sex or wom#n$ or men$1 or man$1 or male$1).tw. 
18. 16 or 17 
19. 15 and 18 
20. Meta analysis.pt. or meta-analysis.tw. 
21. ((systematic* or comprehensive or literature or quantitative or critical or integra-
tive or evidence$) adj2 (review$1 or overview$ 1)).tw. 
22. (pubmed or medline or embase).tw. 
23. (selection criteria or data extraction).ab. and review.pt. 
24. literature review.tw. 
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25. ((comprehensive* or systematic* or electronic or database*) adj2 search*).tw. 
26. or/20-25 
27. 19 and 26 
28. animal/ not human/ 
29. 27 not 28 
30. (200812* or 2009* or 2010* or 2011* or 2012*).ed,dp,yr. 
31. 29 and 30 
 
Embase 1980 to 2012 Week 50 

Søketreff: 396 
1. alcoholism/ 
2. alcoholi$.tw. 
3. (alcohol adj3 (abus$ or use$ or drink$ or consumption$)).tw. 
4. addiction/ or exp drug dependence/ 
5. ((drug$ or substance$ or alcohol$) adj3 (abuse$ or dependen$ or addiction$ or 
disorder$)).tw. 
6. ((narcotic$ or opiate$ or opioid$ or amphetamine or cocaine or marijuana or 
phencyclidine) adj3 (abuse$ or use$ or addiction$ or dependen$ or disorder$)).tw. 
7. or/1-6 
8. treatment outcome/ 
9. rh.fs. 
10. th.fs. 
11. (treatment$ or therap$ or rehabilitat$).tw. 
12. or/8-11 
13. 7 and 12 
14. *female/ 
15. *male/ 
16. *gender/ 
17. *sex/ or sex allocation/ 
18. (female$1 or gender or sex or wom#n$ or men$1 or man$1 or male$1).tw. 
19. or/14-18 
20. 13 and 19 
21. ((systematic* or comprehensive or literature or quantitative or critical or integra-
tive or evidence$) adj2 (review$1 or overview$ 1)).tw. or meta-analysis.mp. or 
(pubmed or medline).tw. or ((comprehensive* or systematic* or electronic or data-
base*) adj2 search*).tw. or literature review.tw. 
22. 20 and 21 
23. (2009* or 2010* or 2011* or 2012*).dd,dp,yr. 
24. 22 and 23 
25. limit 24 to embase 
26. animal/ not human/ 
27. 25 not 26 
 
PsycINFO 1806 to December Week 2 2012 

Søketreff: 207 
1. Alcohol Abuse/ or Alcoholism/ 
2. alcoholi$.tw. 
3. (alcohol adj3 (abus$ or use$ or drink$ or consumption$)).tw. 
4. or/1-3 
5. drug abuse/ or exp drug dependency/ or exp inhalant abuse/ or polydrug abuse/ 
6. ((drug$ or substance$ or alcohol$) adj3 (abuse$ or dependen$ or addiction$ or 
disorder$ or use$)).tw. 
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7. ((narcotic$ or opiate$ or opioid$ or heroin or amphetamine or cocaine or mariju-
ana or phencyclidine or inhalant or polydrug) adj3 (abuse$ or addiction$ or 
dependen$ or disorder$ or use$)).tw. 
8. or/5-7 
9. 4 or 8 
10. treatment compliance/ or exp drug rehabilitation/ or treatment/ 
11. (treatment$ or therap$ or rehabilitat$).tw. 
12. or/10-11 
13. 9 and 12 
14. exp single sex environments/ 
15. Human Sex Differences/ 
16. exp human females/ 
17. female attitudes/ 
18. exp human males/ 
19. Male Attitudes/ 
20. (female$1 or male$1 or gender or sex or wom#n$ or men$1 or man$1).tw. 
21. or/14-20 
22. 13 and 21 
23. "literature review"/ or meta analysis/ 
24. ((systematic* or comprehensive or literature or quantitative or critical or inte-
grative or evidence$) adj2 (review$1 or overview$ 1)).tw. 
25. literature study.tw. 
26. (cochrane or embase or medline or pubmed).tw. 
27. ((systematic* or electronic or database* or comprehensive*) adj2 search*).tw. 
28. (selection criteria or data extraction).ab. and review.mp. 
29. or/23-28 
30. 22 and 29 
31. (200812* or 2009* or 2010* or 2011* or 2012*).up,dp,yr. 
32. 30 and 31 
33. (animal not human).po. 
34. 32 not 33 
 
Cochrane Library, 2012 Issue 12 

Søketreff: Systematic Reviews 70, DARE  21, HTA 1 
#1 MeSH descriptor: [Alcoholism] explode all trees 
#2 MeSH descriptor: [Alcohol Drinking] explode all trees 
#3 alcoholi*:ti,ab,kw  
#4 (alcohol near/3 (abus* or use* or drink* or consumption*)):ti,ab,kw  
#5 (#1 or #2 or #3 or #4)  
#6 MeSH descriptor: [Substance-Related Disorders] this term only 
#7 MeSH descriptor: [Amphetamine-Related Disorders] explode all trees 
#8 MeSH descriptor: [Cocaine-Related Disorders] explode all trees 
#9 MeSH descriptor: [Marijuana Abuse] explode all trees 
#10 MeSH descriptor: [Opioid-Related Disorders] explode all trees 
#11 MeSH descriptor: [Phencyclidine Abuse] explode all trees 
#12 ((drug* or substance* or alcohol*) near/3 (abuse* or dependen* or addiction* 

or disorder*)):ti,ab,kw  
#13 ((narcotic* or opiate* or opioid* or amphetamine or cocaine or marijuana or 

phencyclidine) near/3 (abuse* or use* or addiction* or dependen* or disor-
der*)):ti,ab,kw  

#14 (#6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13)  
#15 #5 or #14  
#16 MeSH descriptor: [Treatment Outcome] this term only 
#17 Any MeSH descriptor with qualifier(s): [Therapy - TH] 
#18 Any MeSH descriptor with qualifier(s): [Rehabilitation - RH] 
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#19 (treatment* or therap* or rehabilitat*):ti,ab,kw  
#20 #16 or #17 or #18 or #19  
#21 #15 and #20  
#22 MeSH descriptor: [Women] this term only 
#23 MeSH descriptor: [Sex Factors] explode all trees 
#24 MeSH descriptor: [Sex] explode all trees 
#25 MeSH descriptor: [Men] this term only 
#26 MeSH descriptor: [Female] explode all trees 
#27 MeSH descriptor: [Male] explode all trees 
#28 (female* or male or males or gender or sex or woman or women or man or 

men):ti,ab,kw  
#29 #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28  
#30 #21 and #29 from 2008 to 2012 
 
 
CRD Databases (DARE, HTA) 
Søk avgrenset til publikasjonsår 2011-2012 fordi DARE og HTA også er søkt i Coch-
rane Library. 
Søketreff: 26 
 
1 MeSH DESCRIPTOR Alcoholism EXPLODE ALL TREES 
2 MeSH DESCRIPTOR Alcohol Drinking EXPLODE ALL TREES 
3 (alcoholi*):TI 
4 ((alcohol and (abus* or use* or drink* or consumption*))):TI 
5 #1 OR #2 OR #3 OR #4 
6 MeSH DESCRIPTOR Substance-Related Disorders EXPLODE ALL TREES 
7 (((drug* or substance* or alcohol*) and (abuse* or dependen* or addiction* or 

disorder*))):TI 
8 (((narcotic* or opiate* or opioid* or amphetamine or cocaine or marijuana or 

phencyclidine) and (abuse* or use* or addiction* or dependen* or disor-
der*))):TI 

9 #6 OR #7 OR #8 
10 #5 OR #9 
11 MeSH DESCRIPTOR Treatment Outcome EXPLODE ALL TREES 
12 ((treatment* or therap* or rehabilitat*):) 
13 #11 OR #12 
14 #10 AND #13 
15 MeSH DESCRIPTOR Women EXPLODE ALL TREES 
16 MeSH DESCRIPTOR Sex Factors EXPLODE ALL TREES 
17 MeSH DESCRIPTOR Sex EXPLODE ALL TREES 
18 MeSH DESCRIPTOR Men EXPLODE ALL TREES 
19 MeSH DESCRIPTOR Female EXPLODE ALL TREES 
20 MeSH DESCRIPTOR Male EXPLODE ALL TREES 
21 (female* or male or males or gender or sex or woman or women or man or 
men) 
22 #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 
23 #14 AND #22 
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Vedlegg 2 Tabell over ekskluderte oversikter 
 
Adams S, Leultefeld CG, Peden AR. Substance 
abuse treatment for women offenders: A research 
review. Journal of Addictions Nursing 
2008;19(2):61-75. 

Feil sammenlikning 

Fowler DN, Faulkner M. Interventions targeting 
substance abuse among women survivors of 
intimate partner abuse: a meta-analysis. J Subst 
Abuse Treat 2011;41(4):386-98. 
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