
Hva fant vi ut?
#alkoholbruk #sykefravær #sykenærvær

Randi Wågø Aas, Mikkel Magnus Thørrisen,  
Hildegunn Sagvaag,  Jens Skogen, Tore Bonsaksen  
og Lisebet Skeie Skarpaas 

AKAN-dagene 2021  
Edderkoppen scene, Oslo 

23.-24.11.2021



INSTITUSJONENE BAK

WIRUS-prosjektet er finansiert av: 
Helsedirektoratet, Norges forskningsråd – BEDREHELSE, 
OsloMet og Universitet i Stavanger



Randi Wågø Aas
professor, UiS og OsloMet, prosjektleder

Hildegunn Sagvaag
professor, UiS

Silje Lill Rimstad
seniorrådgiver, KoRus Stavanger

Åsa Sjøgren
KoRus Stavanger, spesialrådgiver, prosjektleder

FOLKENE BAK WIRUS-PUBLIKASJONENE



Jens Christopher Skogen, 
professor, FHI

Tore Bonsaksen, 
professor, Høgskolen Innlandet og VID

Mikkel Magnus Thørrisen, 
førsteamanuensis, OsloMet og UiS

Espen Olsen, 
professor, UiS

Tormod Bøe, 
professor, UiB

Ingvild Kjeken, 
professor, OsloMet og Diakonhjemmets sykehus

Neda Hashemi, 
stipendiat, UiS 

Lisebet Skeie Skarpaas, 
førsteamanuensis, OsloMet og UiS

FOLKENE BAK WIRUS-PUBLIKASJONENE



WIRUS-
kunnskaps-

oppsummeringer

1 2 3 4

5 6 7

WIRUS-
screeningstudien

WIRUS-
kulturstudien

WIRUS-
effektstudien

WIRUS-
BHT-studien

WIRUS-
prosess-

evalueringen

WIRUS-
kosteffektstudien

DETTE ER WIRUS-STUDIENE



Hva fant vi ut?

WIRUS-
kunnskaps-

oppsummeringer

1



HVA FANT VI UT OM ... 
ALKOHOLBRUK OG SYKENÆRVÆR

Association between alcohol consumption and impaired 
work performance (presenteeism): a systemic review 

OM STUDIEN
 hvilken studie // WIRUS-kunnskapsoppsummeringer
 hvilken type forskning // systematisk oppsummering av tidligere forskning
 hvor mange studier // 540 identifisert, 26 studier inkludert
 hvor mange tester // 132 testede sammenhenger 
 hvor mange // 92 730 ansatte
 land // 15 land

HVORDAN VI MÅLTE
 alkoholbruk // 8 forskjellige mål
 arbeidsevne // 6 forskjellige mål
 alkoholrelatert sykenærvær // produktivitetstap - å være på jobb med redusert yteevne



HVA FANT VI UT OM ... 
ALKOHOLBRUK OG SYKENÆRVÆR

VI LURTE PÅ …
▪ er det sammenheng mellom ansattes alkoholbruk  
 og deres arbeids- og yteevne på jobb?
 
VI FANT UT …
▪ 77% av testene i litteraturen viste at høyere alkoholbruk  
 var forbundet med redusert arbeids- og yteevne
▪ ansatte som drikker mye, har mer sykenærvær enn ansatte  
 som drikker mindre
▪ sammenhengen gjelder både alkoholbruk generelt og  
 alkoholbruk i eller rett før arbeidstid

DET KAN BRUKES TIL …
▪ å bevisstgjøre om at tapt av produktivitet knyttet til alkoholbruk  
 ikke bare handler om sykefravær, men også sykenærvær



HVA FANT VI UT OM ... 
ALKOHOLBRUK OG SYKEFRAVÆR

A systematic review and meta-analysis uncovering the relationship  
between alcohol consumption and sickness absence. When type of  
design, data, and sick leave make a difference

OM STUDIEN
 hvilken studie // WIRUS-kunnskapsoppsummeringer
 hvilken type forskning // systematisk oppsummering og meta-analyse av tidligere forskning
 hvor mange studier // 3 644 studier identifisert – 59 inkludert (8 i meta-analysen) 
 hvor mange tester alkoholbruk-sykefravær // 162 testede sammenhenger
 hvor mange? // 439 209 ansatte 
 land // 15, fra alle 5 verdensdeler

HVA VI MÅLTE
 alkoholbruk // var målt som frekvens og kvantitet, volum per dag, gjennomsnitt per uke,  
 stordrikking, problemdrikking, omsetning av ren alkohol
 sykefravær // ble sortert i totale fraværsdager, langtidsfravær og korttidsfravær 



HVA FANT VI UT OM ... 
ALKOHOLBRUK OG SYKEFRAVÆR

VI LURTE PÅ …
▪ er det sammenheng mellom alkoholbruk og sykefravær?
▪ hva kan eventuelt forklare denne sammenhengen? 
 
VI FANT UT …
▪ høyere alkoholbruk var forbundet med høyere sykefravær  
 (91% av testene) 
 
 at disse oftere viste en sterkere sammenheng mellom  
 alkoholbruk og sykefravær: 
▪ de som rapporterte korttidssykefravær  
 (OR 4,84 // CI:2,73-8,60)
▪ studiene med det svakeste forskningsdesignet  
 (tverrsnittstudier, OR 8,28 // CI: 6,33-10,81) 
▪ studiene der sykefravær var selvrapportert og ikke fra registre  
 (OR 5,16 // CI: 3,16-8,45)

DET KAN BRUKES TIL …
▪ å underbygge forebyggingstiltak rettet mot alkoholbruk  
 og spesielt korttidssykefravær
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HVA FANT VI UT OM ... 
HVEM SOM ER UTSATT?

The associations between employees risky drinking and  
sociodemographics, and implications for intervention needs 

OM STUDIEN
 hvilken studie // WIRUS-screening studien
 hvilken type forskning // spørreundersøkelse
 hvor mange deltok // 14 virksomheter
 hvor mange arbeidstakere // 3571 ansatte
 hvilke sektorer // offentlig (90%), privat (10%)
 hvilke bransjer // offentlige tjenester - administrasjon (alle 3 nivåer), helsetjenester,  
 transport, industri, hotell-restaurant-service

HVORDAN VI MÅLTE
 alkoholbruk // AUDIT
 risikodrikking // 8 poeng+ på AUDIT
 sosiodemografi // kjønn, alder, utdanning, sivilstatus, barn, bostatus, barn i husholdningen, leder/medarbeider
 intervensjonsbehov // Jf. WHOs intervensjonsanbefalinger, ut fra risikonivåer



HVA FANT VI UT OM ... 
HVEM SOM ER UTSATT?

VI LURTE PÅ …
▪ hvor stor andel av de ansatte drikker risikohøyt?
▪ hvilke personlige forhold er forbundet med risikodrikking?
▪ hvilke typer intervensjoner er anbefalt?

VI FANT UT …
▪ 11 % var i gruppen risikodrikkere
▪ risikodrikking var forbundet med å være mann, være ung,  
 ha lav utdanning, være ugift og uten barn

▪ risikodrikking for ulike grupper: 
  ◦ menn uten barn (33,5%)
  ◦ menn som bodde alene (31,4%)
  ◦ menn under 40 år (26,5%)
  ◦ gifte kvinner (4,8%)
  ◦ kvinner med barn (5,2%) 
  ◦ kvinner over 40 år (5,2%)

▪ majoritet av risikodrikkerne (94,6% av 11%, 371 personer)  
 hadde kun moderat risiko og behov for enkle råd, jf. WHOs  
 anbefalinger, mens 5,4% trenger mer omfattende tiltak

DET KAN BRUKES TIL …
▪ å øke bevisstheten om at risikodrikking er utbredt hos  
 enkeltgrupper av arbeidstakere



HVA FANT VI UT OM ... 
ALKOHOLBRUK OG YTEEVNE

The influence of alcohol consumption on sickness presenteeism  
and impaired daily activities. The WIRUS screening study 

OM STUDIEN
 hvilken studie // WIRUS-screening studien
 hvilken type forskning // spørreundersøkelse
 hvor mange deltok // 14 virksomheter 
 hvor mange arbeidstakere // 3278 ansatte
 hvilke sektorer // offentlig (90%) og privat (10%)
 hvilke bransjer // offentlige tjenester - administrasjon (alle 3 nivåer), helsetjenester,  
 transport, industri, hotell-restaurant-service

HVORDAN VI GIKK FREM
 drikkehyppighet // hvor ofte ansatte typisk har drukket siste år (AUDIT-1)
 drikkeintensitet (stordrikking) // hvor ofte ansatte typisk har drukket 6 eller flere alkoholenheter  
 ved samme anledning i løpet av siste år (AUDIT-3)
 yteevne // i hvilken grad (1-10) ansattes alkoholbruk har redusert yteevne på jobb og i dagliglivet i løpet  
 av siste uke (WPAI)



HVA FANT VI UT OM ... 
ALKOHOLBRUK OG YTEEVNE

VI LURTE PÅ …
▪ om ansattes alkoholbruk har betydning for yteevne på jobb og  
 utenfor jobb?
▪ om drikkehyppighet (“hvor ofte”) og drikkeintensitet (“hvor mye”) har  
 ulik betydning for yteevnen

VI FANT UT …
▪ at de som rapporterte om høyere alkoholbruk (hyppighet og intensitet)  
 rapporterte også om redusert yteevne på jobb og utenfor jobb
▪ at stordrikking var forbundet med økt sykenærvær og redusert  
 yteevne i hverdagslivet
▪ at stordrikking hadde sterkere sammenheng med sykenærvær,  
 enn med redusert yteevne i hverdagslivet
▪ at drikkehyppighet ikke var forbundet med sykenærvær,  
 men med redusert yteevne i hverdagslivet

[i analysene kontrollerte vi for kjønn, alder, utdanning, bostatus og sektor]

DET KAN BRUKES TIL …
▪ å få økt oppmerksomhet om stordrikking og yteevnen på jobb  
 og i hverdagslivet 
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HVA FANT VI UT OM ... 
DRIKKESITUASJONENE

Who initiates and organises situations for work-related  
alcohol use? The WIRUS culture study 

OM STUDIEN
 hvilken studie // WIRUS-kultur studien
 hvilken type forskning // semistrukturerte gruppeintervjuer
 hvor mange deltok // 6 virksomheter, med 3850 ansatte
 hvor mange deltok // 43 totalt (30 menn)
 hvilken rolle hadde informantene // topp- og mellomledelse, HR-personell, HMS-personell, tillitsvalgte,  
 verneombud, AMU-medlemmer og NAV-IA rådgivere 
 hvilke sektorer // offentlig (2/15 personer) og privat (4/28 personer)
 hvilke bransjer // transport, industri, olje og gass, offentlig tjenester - administrasjon

HVORDAN INTERVJUENE BLE UTFØRT
▪ drikkesituasjoner ble skrevet på gule lapper
▪ en og en drikkesituasjon ble så overført til en tavle  
 og utdypet i dialog 

▪ drikkesituasjoner som ikke var nevnt ble etterspurt
▪ alt ble tatt opp som lyd, transkribert til tekst
▪ vi gjennomførte en kvalitativ og kvantitativ inn 
 holdsanalyse av teksten



HVA FANT VI UT OM ... 
DRIKKESITUASJONENE

VI LURTE PÅ …
▪ i hvilke situasjoner inngår alkoholbruk i tilknytning til deres  
 virksomhet?
▪ hvilke situasjoner er det snakk om?
▪ hvem inviterer til disse?

VI FANT UT …
▪ store variasjoner i antallet drikkesituasjoner de beskrev  
 fra 12 til 26 per virksomhet/bedrift
▪ store variasjoner i hvilke typer drikkesituasjoner de beskrev
  ◦ 112 situasjoner ble beskrevet, og sortert til 66 unike  
   drikkesituasjoner
▪ tre «arrangører» ble identifisert:
  ◦ arbeidsgiver arrangerte 54%
  ◦ eksterne arrangerte 27%
  ◦ ansatte arrangerte 19%

DET KAN BRUKES TIL …
▪ å bevisstgjøre at eksterne arrangører kan øke antallet  
 drikkesituasjoner betydelig 
▪ et verktøy basert på WIRUS-kulturstudien og gråsonemodellen



HVA FANT VI UT OM ... 
RISIKO I DRIKKESITUASJONENE

Six shades of grey: Identifying drinking culture and potentially  
risky drinking behavior in the grey zone between work and leisure.  
The WIRUS culture study

OM STUDIEN
hvilken studie // WIRUS-kultur studien
hvilken type forskning //  semistrukturerte gruppeintervjuer
hvor mange deltok // 8 virksomheter 
hvor mange personer  // 61 totalt (38 menn)
hvilken rolle hadde informantene // topp- og mellomledelse, HR-personell, HMS-personell,  
tillitsvalgte, verneombud, AMU-medlemmer og NAV-IA rådgivere 
hvilke sektorer // offentlig (2/15 personer) og privat (4/28 personer)
hvilke bransjer // transport, industri, olje og gass, offentlig tjenester - administrasjon

HVORDAN INTERVJUENE BLE UTFØRT
▪ drikkesituasjoner ble skrevet på gule lapper
▪ en og en drikkesituasjon ble så overført til en tavle  
 og utdypet i dialog 

 
 ▪ drikkesituasjoner som ikke var nevnt ble etterspurt
 ▪ alt ble tatt opp som lyd, transkribert til tekst
 ▪ fenomenologisk hermeneutisk analyse



HVA FANT VI UT OM ... 
RISIKO I DRIKKESITUASJONENE

VI LURTE PÅ …
▪ hvordan drikkekulturen i gråsonen mellom  
 arbeid og fritid oppleves
▪ hva som er mulige utfordringer for risiko- 
 drikking i disse situasjonene 

VI FANT UT …
▪ at gråsonen kan fargelegges fra  
 lys til mer mørk grå, innen seks  
 områder

DET KAN BRUKES TIL …
▪ et verktøy som vi utvikler basert på  
 WIRUS-kulturstudien og gråsone- 
 modellen

Who invited me? 
Degree of obligation towards inviter

Externals/Employer Collegues

Do I have to participate? 
Degree of participation voluteerism

Must participate Optional/Voluntary

To drink or not to drink? 
Degree of drinking voluteerism

Drinking pressure No drinking pressure

Work talk or small talk? 
Degree of work-related conversation

Work talk Small talk

Are there drinking rules to follow? 
Degree of drinking regulation

No rules Clear rules

The influence of being away from home? 
Distance from home

Away At home
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HVA FANT VI UT OM ... 
VILLIGHET TIL Å MOTTA FOREBYGGENDE TILTAK 

Willingness to participate in alcohol prevention interventions  
targeting risky drinking employees. The WIRUS Project

OM STUDIEN
 hvilken studie // WIRUS-screening studien og WIRUS-effektstudien
 hvilken type forskning // spørreundersøkelse og registrering av oppmøte hos BHT
 hvor mange deltok // 22 virksomheter
 hvor mange personer // 779 ansatte 
 hvilke bransjer // offentlige tjenester - administrasjon (alle 3 nivåer), transport, industri,  
 helsetjenester, hotell/restaurant/service



HVA FANT VI UT OM ... 
VILLIGHET TIL Å MOTTA FOREBYGGENDE TILTAK 

VI LURTE PÅ …
▪ hvor stor andel av ansatte som drikker risiko 
 høyt er villige til å delta i alkoholforebyggende  
 tiltak i regi av bedriftshelsetjenesten?
▪ hva som har betydning for hvorvidt de er villige  
 til å delta?

VI FANT UT …
▪ at 4 av 10 (38.1%) var villige til å delta i  
 alkoholforebyggende tiltak som e-helsetiltaket  
 Balance, motiverende intervjusamtaler med  
 bedriftshelsepersonell (eller kontrollgruppe)

DET KAN BRUKES TIL …
▪ å øke oppmerksomheten om at det er mulig å  
 nå frem til risikodrikkere på arbeidsplassen
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