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Antall identifiserte referanser/treff fra søk
___158____

Ekskludert etter vurdering av sammendrag
(antall referanser)
____144___

Ekskludert etter vurdering av artikkel (antall)
Se begrunnelse i tabell neste side
___13____

Antall referanser vurdert som relevante
___1____

Figur 1. Flytskjema over identifiserte treff og utvelgelse av relevante referanser.
Kommentar til prosedyreutkast: Flytskjemaet er modifisert/hentet fra Kunnskapssenterets rapporter (eksempel
på rapport i lenken)
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Tabell 1a. Inkluderte systematiske oversikter (oversiktsartikler).
Forfatter

År

Tittel

Cummings
SM, Bride
B, RawlinsShaw AM.

2006

Alcohol abuse
treatment for older
adults: a review of
recent empirical
research.

Metodisk kvalitet (bruk sjekklister
Kunnskapssenteret)

Siste
litteratursøk

Ikke gradet, inneholder ikke tall for
dette.

Studier fra
1984-2000

Egne kommentarer
Beskriver og sammenstiller 7
behandlingsstudier med utfallsmål,
kun alkohol. Ingen effektmål.

Tabell 2. Ekskluderte referanser. Sammendraget/tittel funnet relevant, ekskludert etter gjennomlesing av artikkel.
Forfatter

År

Kommentar/begrunnelse for eksklusjon

Atkinson RM,
Turner JA,
Tolson RL.

1998

Beskriver utvikling av et behandlingstilbud for eldre med alkoholproblemer. Diskusjon og tips. Ingen
etterundersøkelse, bare tall for gjennomføring. Litt gammel.

Blow FC.

2001
2000

KAN IKKE SKAFFES
Behandlingsutfall for eldre alkoholikere i institusjonsbehandling. Prospektiv studie (intervjuet ved inntak og 6
mnd etter, N=68). Gruppen ble inndelt i tre: Avholdende (55.9%), ikke-binge-drikkere (13.3%), binge-drikkere
(26.5%). Alle de tre gruppene hadde redusert antall drikkedager signifikant. Signifikant forbedring i fysisk
helse for alle. For avholderne og ikke-binge-drikkerne også signifikant forbedring i psykisk helse.
Studien inngår i Cummings 2006.
Om tilbakefallsforebygging for eldre rusavhengige. Pasienthistorier, behandling, tilbakefall – strategier og
anbefalinger. Grupper, «brief interventions», mentale problemer. Egen og andres forskning. Tilleggslitteratur.

Blow FC, Walton
MA, Chermack
ST, Mudd SA,
Brower KJ.
Blow FC,
Brockmann LM,
Barry KL.

2007

Dupree LW,
Schonfeld L.
Gomberg ESL.
Kostyk D,
Lindblom L,

1998
1999
1994

Beskriver et kognitivt program (identifikasjon av risikosituasjoner og læring av problemløsende atferd) for
eldre alkoholikere.
Kapittel om eldre fra bok om rusproblemer. Gammel.
Beskrivelse av et program og resultater. Alkohol og medikamenter, poliklinisk. Evaluering: inntak, avslutning,
6 mnd etter. Primærstudie, lav N. Gammel.
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Fuchs D, Tabisz
E.
Oslin DW,
Slaymaker VJ,
Blow FC, Owen
PL, Colleran C.
Schonfeld L,
Dupree LW.
Schonfeld L,
Dupree LW.
Schonfeld L,
Dupree LW.
Segal DL, Van
Hasselt VB,
Hersen M, King
C.
Sorocco KH,
Ferrell SW

En liten observasjonsstudie, ingen sammenligning med gruppe som ikke får tilpasset behandling.
2005

1994

Sammenligner behandlingsresultater mellom middelaldrende og eldre alkoholavhengige. 1358 pasienter,
døgnbehandling. Understreker behovet for alderstilpasset behandling for de eldre. Like gode resultater 1 mnd
etter utskrivelse, men de eldre fulgte ikke opp etter-behandlingen i samme grad. De eldste trenger mer støtte
til dette? Tilleggslitteratur
Gjennomgang/diskusjon av prevalens, kartlegging og anbefalinger for behandling. Gammel.

1995

Beskriver ulike typer behandling og gjennomgår noen studier. Gammel.

1999

Gjennomgår og diskuterer ulike studier av hvor mye eldre drikker. Refererer også noen studier av tilrettelagt
behandling.
Inkl. kun to behandlingsstudier, den ene er inkl i Cummings 2006 (Blow 2000), den andre er upublisert.
Bokkapittel. Støtter seg på tidligere forskning som anbefaler alderstilpasset behandling for eldre med
rusproblemer. Vurderer og diskuterer motivasjon for endring, tilbakefallsforebygging, psykiatrisk komorbiditet,
kognitive og fysiske svekkelser, behandling. Gammel.

1996

2006

Oppsummering av tidligere forskning mht prevalens, konsekvenser, kartlegging og behandling.
Tilleggslitteratur.
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