
 

ROP  
Rus og psykiske lidelser. 

En oversikt! 
 
  Lars Lien, leder 

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 
rusmisbruk og psykisk lidelse 



Hvorfor fokus på samtidig rus- og psykiske lidelser? 

• Forverring av psykiatriske symptomer 
 

• Forverring av rusmisbruket 
 

• Forverring av somatisk helse 
 

• Selvmordsforsøk og selvmord 
 

• For tidlig død 
 

• Familieproblemer og konflikter 
 

• Bostedsproblemer, sosiale problemer 
 
• Kriminalitet og marginalisering 



 

• Dårligere behandlingsprognose 

 

• Økt bruk av institusjon, flere reinnleggelser 

 

• Flere og korte opphold i akuttpsykiatri 

 

• Høyere kostnader for ROP- pasienter enn for pasienter uten 
ruslidelse 

 

• Bruk av tvang 

 

 

 
Hvorfor fokus på samtidig rus- og psykiske lidelser? 

 



Diagnostiske utfordringer 

• Symptomer på psykiske lidelser ved langvarig og omfattende bruk 
av rusmidler kan forveksles med selvstendige psykiske lidelser 

 
• Rusmidler kan tildekke symptomer på psykiske lidelser 
 
• Symptomer på psykisk lidelser i abstinensfasen  
 
• Rusutløste psykiske lidelser versus selvstendige psykiske lidelser 

 

Feildiagnostisering 
Underdiagnostisering 

 

Personlighets- 
forstyrrelser 



 
Livstidsforekomst av misbruk/avhengighet 
ved ulike psykiske lidelser 

      
-  Bipolar lidelse  61% 
-  Schizofreni   47% 

 
-  Panikksyndrom  36% 
-  Tvangssyndrom  33% 
-  Affektive syndrom  32% 
-  Angstsyndrom  15% 
 
ECA-studien 

 



Prevalens av psykisk sykdom hos 
personer med avhengighet  

- Land  Andel (%) 

Island (Tomasson)  74% 

Norge (Landheim)  70% 

Sverige – alkohol  61% 

Sverige – stoffmisbruk 60/62% 

Sverige  
(kohort narkotika, n=1.460) 

50/78% 



Copyright restrictions may 
apply. 

Merikangas, K. R. et al. Arch Gen Psychiatry 2008;65:47-52. 

Stemningslidelser og forekomst av alcohol, cannabis eller 
benzodiazepinmisbruk 

 



Komorbid sykdom hvis det foreligger 
panikklidelse i tillegg til bipolar I lidelse. Data fra 

NCS (n=8098) 

Goodwin & Hoven J Aff Dis 2002; 70: 27-33    
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Høyere angstbelastning under en bipolar lidelse  medfører betydelig lengre varighet av 

depressiv fase og øker derfor også risiko for bruk av rusmidler.  

Coryell et al.  Am J Psychiatry 2009; 166:1238–1243 
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Effekter av rusmiddelmisbruk på bipolart 
spektrumlidelser 

• Særlig alkohol, (samt cannabis) kan øke 
antallet depressive episoder uten fortsatt 
drikking/røyking. 

• Cannabis kan øke antallet maniske episoder 
og endre symptomatologi 

• Sykere og senere til behandling og dårligere 
samarbeid om behandling 

• Responderer dårligere på «tradisjonell» 
behandling for bipolar lidelse  

• Større risiko for suicid  

• Større funksjonssvikt over tid (arb/rel) 
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Bruk av rusmidler for å dempe symptomer ved 
bipolar lidelse 

• Hele 93 % av pasientene brukte rusmidler for å dempe 
minst et symptom. Vanligst var:  
– depresjon (78%),  

– Tankekjør (58%),  

– Irritabilitet (57%).  

 

• De fleste opplevde bedring av symptomer (67%), 
særlig tankekjør og depresjon 

 
» Weiss et al. J Affective Disorders 2004; 79: 279-83 

Weiss et al. J Affective Disorders 2004; 79: 279-83 
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Alkohol demper og forsterker symptomer 

 

Generelt høyest alkoholforbruk i sykdomsfaser, men dess mer 

man drikker utenom sykdomsepisode, dess mer øker drikkingen 

under sykdomsepisoder 

 

Dempe depressive symptomer (depressiv fase) 

Forsterke eventuelle «positive» sykdomssymptomer 
(manisk og hypoman fase) 
 

Sosial forsterkning ved normalt stemningsleie og hypomani og mani 

spesielt for å få større aksept, «morsom», «overskuddsperson»…. 
Orster 

iDMQ-R: modified Drinking Motives Questionnaire- Revised. 28 spm 

ed normalt stemningsleie og hypomani og mani 
spesielt for å få større aksept, «morsom», 
«overskuddsperson»…. 

u.f.malt@medisin.uio.no 11 



Unge og ROP 

• Økning i antall unge med psykose 

• Ca 1/3 har samtidig rusmiddelbruk 

• Vanligste stoffer som utløser psykose: Cannabis, 
Ecstasy, LSD og Amfetamin 

• God behandlingen for psykosen reduserer 
russuget  



Bruk av rusmidler hos pasienter med 
førstegangs psykose (Tall fra TIPS Stavanger)  

    Rusmiddel Bare 
psykose 

Rusutløst 
psykose 

Psykose+rus  

Alkohol 46 (71.2%) 41 (93.3%) 29 (96.7%)  

Cannabis 39 (86.7%) 20 (80.0%) 

Amfetamin 33 (73.3%) 20 (80.8%) 

Kokain 12 (24.4%) 8 (32.0%) 

Opiater 9 (20.0%) 11 (44%) 

Sedativer 14 (31.3%) 8 (32.0%) 

Andre 
stoffer 

15 (33.3%) 11 (44%) 



Suicidrisiko ved samtidig misbruk  

• Blant pasienter med suicidforsøk har 12-40% 
også alkoholproblem 
 

• 30 % av alkoholmisbrukere har gjort suicidforsøk 
(17-64%) 
 

• 45% av narkotikamisbrukere har gjort 
suicidforsøk 

 
• Gjennomførte suicid, 40-års kohortoppfølgning: 

Av  32% døde etter 40 år har 20% suicidert, 
hvorav 12% stoffrelaterte 

 



Vold 

• Alvorlige psykiske lidelser kan innebære risiko for vold. 
Samtidig rusmisbruk øker risikoen for vold betydelig.  

• Rus er den enkeltfaktoren som er sterkest korrelert med 
vold.  

• Viktigste rusmidler ved vold er alkohol, benzo og 
amfetamin. 

• Ved alvorlig bipolar lidelse og schizofreni med samtidig 
rusmisbruk bør voldsrisikovurdering være standard 
utredning. 

 



Hvorfor får noen ROP 

• Muser (2000) fant følgende prediktorer 

– Mann 

– Ung 

– Lite utdanning 

– Kriminell aktivitet 

– Atferdsforstyrrelse som ung 

– Antisosial personlighetsforstyrrelse  



Negative prognosefaktorer  

• Psykose – særlig schizofrenier 

• Antisosial personlighetsforstyrrelser 

• Atferdsforstyrrelser (conduct disorder) med flere 
enn 8 kriterier oppfylt 

 



18 18 

 
 
 

Resultat seks år etter behandling (n=160): 

 

• 17 prosent døde (n=33) (2 prosent årlig dødsrate) 

 

• 58 prosent fortsatt rusmisbruk (n=112) 

 

• 25 prosent er rusfrie (n=48) 

 
 

 

 

 

Forløp for ROP-pasienter  
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: 
 
 

• Ingen signifikant forskjell mellom personer med 
alkoholmisbruk eller stoffmisbruk, kvinner eller 
menn 

• De yngste 
• De ugifte/ikke samboende 
• De som startet tidlig med 

rusmisbruk/rusavhengighet (før 18 år) 
• De med agorafobi og med depresjon 

 
 
 

 

 
 

Risikofaktorer  
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Risiko- og beskyttende faktorer (Heser) 
 

 
Risikofaktorer: 
- Depresjon og angst  
- Manglende sosiale ferdigheter  
- Bruker rusmidler som selvmedisinering 
 

Beskyttende faktorer for stabil bedring: 
- Mestringsevne og sosial støtte 
- Få psykiske plager/lidelser 
- Nettverk med rusfrie personer 
- Bruke andre strategier enn rus for å mestre stressende og 

vanskelige situasjoner 
 
 



       Psykisk lidelse 

 
 
 

  Skadelig     
  bruk 

Avhengighet 
 

     Moderat                       Alvorlig 

Alvorlig psykisk lidelse 
Skadelig bruk  

  Ruslidelse 
Moderat psykisk lidelse  
Skadelig bruk 

Moderat psykisk lidelse 
Rusavhengighet  

Alvorlig psykisk lidelse 
Rusavhengighet 

Ansvar i spesialisthelsetjenesten 

TSB 
Psykisk helsevern 

Psykisk helsevern 

Psykisk helsevern TSB 



Finnes et  

problem? 

Problem- 

vurdering 

Diagnostisk  

vurdering 
Oppfølging 

Fase 1 Fase 2   Fase 4 

AUDIT 

DUDIT 

 

Alcohol-e 

Dudit-E 
PRISM 
SCID-I 
MINI 
 

Behov for utredning 

Behandlings-
plan 

Fase 3 

           MOTIVERENDE INTERVJU 



Behandlingsbehov 

• Integrert behandling basert på Drake’s 9 prinsipper: 

– Aktivt oppsøkende 

– Tett oppfølging  

– Integrering 

– Omfattende 

– Stabil livssituasjon 

– Fleksibilitet 

– Trinnvis behandling 

– Langsiktig perspektiv 

– Optimisme  

 



Hjelpeapparatet i praksis  

• Ulike mål  

• Ulike budsjetter  

• Ulike virkemiddel 

• Ulikt lovverk 

• Ulik praksis 

• Ulik kultur ulikt syn på hensikten med bistanden/hjelpen  

• Ulik kompetanse  

• Ansatte med ulike personlige egenskaper og med  

• Ulikt syn på hva som er problemet  og 

• Hvordan problemet skal håndteres 



 
 

Forventet levetid i Danmark, Finland og Sverige  
 
 



Behandling  
– noen undersøkelser og funn  

• Undersøkelsen omfatter ca 2 millioner mennesker fra 
Storbritannia, USA, Canada og Australia.  

• Oversikten inkluderer 61 sammenlignende analyser av 
antall forskrevne resepter på tolv ulike legemidler, blant 
andre:  
– Beta-blokkere, statiner, insulin, betennelsesdempende 

medikamenter, HAART-medisiner for HIV, antikoagulantia 

 

Hovedfunn: psykisk syke får forskrevet færre 
medisiner for fysisk sykdom enn andre.  

 



Arbeid (R. Perkins)  

• Studier viser at IPS (Individual placement with 
support) får opptil 50% av ROP-pasienter i 
arbeid. 

 

• Hvorfor lykkes vi ikke i Norge? 

 

 



Hvorfor lykkes vi ikke få flere i arbeid i 
Norge?   

• Vi har en kultur med lave forventninger  

• Vi ignorerer forskning eller tror ikke på 
resultatene  

• Angst hos helsearbeidere og arbeidsgivere  

• Vi skaffer ikke den støtten som er nødvendig 

• Vi implementerer bare stykkevis og delt 

• Mangel på sammenheng mellom det lokale og 
nasjonale   

 

 



Ernæring 

• En undersøkelse av misbrukere i Oslo viste at både misbrukende 
menn og kvinner spiser mye mindre grønnsaker, brød og frukt og 
spiser mer kaker og brus enn normalbefolkningen 

• Samme undersøkelse viste svært lavt inntak av en rekke 
vitaminer, fiber og protein.  

• Enkelte undersøkelser peker i retning av at kosthold med høyt 
sukkerinntak og lavt vitamininnhold kan bidra til 
konsentrasjonsvansker, uro og redusert impulskontroll 

•  Dårlig tannstatus vil også kunne virke negativt inn på kostholdet. 

 

http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091259
http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091259


Bostedsløshet 

• Ca 6000 personer i Norge er registrert 
bostedsløse, ca 1500 har ROP lidelse 

• Kan bli bostedsløs av å ha en ROP lidelse 

• Å være bostedsløs forverrer ROP lidelsen 

• For psykiatriske pasienter er rusmiddelbruk den 
faktor som bidrar mest til bostedsløshet  



Recovery/bedringsprosesser 

 Recoverymodell    Medisinsk modell 

 Livet og hverdagen   Patologi og symptomer 

 Biografi     Sykdomshistorie 

 Personorientering   Sykdomsorientering 

 Ressurser    Behandlingstiltak 

 Erfaringsekspert    Lege og pasient 

 Personlig mening    Diagnose 

 Valgmulighet    Compliance/«lydighet» 

 Erfaringskunnskap   RCT studier 

 Egenkontroll    Eksperter 

 Personlig ansvar    Profesjonelt ansvar 

 I sosial kontekst    Akontekstuell 
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• ROP pasienter har store udekte behov 
 
• Svært utsatt for tidlig død 
 
• Behandling har effekt, både på kort og lang sikt 

 
• Ingen entydige resultat om hvilke metoder som  
  matcher ulike pasienter 
 
• Mye å hente på samordning av tjenestene 
 
 
 
 

Oppsummering 



 

ROP – effekt av integrert 
behandling 

Lars Lien 
Leder, Nasjonal kompetansetjeneste ROP 



Nasjonal faglig 
retningslinje  

for ROP 
IS-1948 





BEHANDLING 
 

Hva er integrert behandling? 

Hvorfor er den mer effektiv enn annen 
behandling?  

Alternativene er: 

1. Sekvensiell behandling 
1. Ruslidelse 

2. Psykisk lidelse 

2. Parallell behandling 
 



ELEMENTER I BEHANDLINGEN 

1. Integrert behandling 

2. Stadieinndeling 

3. Motiverende intervju 

4. Psykoedukasjon       

5. Sosialt, bolig, arbeid  

6. Selvhjelpsgrupper  

7. Trofasthet til metoden 



INTEGRERT BEHANDLING 

 

Behandling for psykisk lidelse og ruslidelse: 
• Samtidig 

• Av samme team eller gruppe behandlere 

• I samme behandlingsprogram 

 

Belastningen ved integrering bæres av behandleren 
og ikke pasienten  Kim Mueser 



INTEGRERT BEHANDLING 

• Integrering av rusbehandling og behandling 
for den psykiske lidelsen 

• Integrering av psykiatri og somatikk 

• Integrering av tilbudet i 1. og 2.linjetjenesten 

• Koordinering 

• Felles faglig plattform 

• Løpende samarbeid 



STADIER 
 

 

1. Engasjement 

2. Overveielse (Overtalelse) 

3. Aktiv behandling 

4. Tilbakefallsforebygging  



MOTIVASJON 
 

 ”Motivasjon kan forstås som noe man gjør, 
ikke noe man har. Det innebærer at man 
identifiserer et problem, leter etter en måte 
å endre det på, for så å begynne og holde 
fast ved den endringsstrategien.” 

W.R.Miller 



MOTIVASJON 
 

 

Å motivere en person til behandling er å ta 
på seg et stort ansvar 

 

Hvis du svikter pasienten, hadde det vært 
bedre om du ikke hadde startet opp 
behandlingen 



MOTIVASJON 
 

• Manglende motivasjon brukes ofte som 
påskudd for ikke å arbeid med grupper 
man ikke ønsker å arbeide med 

• ”Pasienten får best behandling av en 
annen enn meg” 

• Det viktigste er at behandleren er motivert 



Motiverende intervju 

Fordeler med å 

ruse seg 

Ulemper med å 

ruse seg 

Fordeler med å 

være rusfri 

Ulemper med å 

være rusfri 



Motiverende intervju 

Fordeler med å 

ruse seg 

Ulemper med å 

ruse seg 

Fordeler med å 

være rusfri 

Ulemper med å 

være rusfri 



PSYKOEDUKASJON 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rolf Gråwe / Sintef:  

På vei til et bedre liv 



Sosialt, bolig, arbeid 
  

1. En god venn eller kjæreste 

2. Meningsfylt aktivitet 

3. Fast behandlerkontakt 

4. Skikkelig bosted 

5. Familie 

 R. Drake 2000 



SOSIALE FERDIGHETER 

 
 

Den som føler seg ensom når han er alene,  

er i dårlig selskap. 

     Filosof og forfatter Jean Paul Sartre 



SOSIALE FERDIGHETER 
1. Har personen rusfritt nettverk? 

2. Kan personen motstå tilbud om stoff? 

3. Er personen ensom? 

4. Kan personen starte og vedlikeholde samtaler? 

5. Kan personen få andre til å respondere positivt på 
seg? 

6. Kan personen uttrykke følelser?  

        Løse konflikter? 

 

 

Kim Mueser 



FERDIGHETER 
 

1. Hva gjør personen for å more seg? 

2. Hobbyer? 

3. Fysisk aktivitet? 

4. Hvordan involverer personen seg med andre under 
aktivitet? 

5. Deltar personen ikke i aktiviteter som hun/han 
deltok i tidligere? 

 
Kim Mueser 



Bolig og arbeid 

• Trenger egne eksperter i teamet 

• Må jobbes med tidlig 

• Bolig av god kvalitet 

• Meningsfullt og inntektsgivende 
arbeid 

R. Drake 2000 



Treatment fidelity 
1. Identifikasjon av ROP-pasienter 
 Hver ny pasient som blir henvist til enheten er systematisk 

screenet for å identifisere ROP 

2. Helhetlig vurdering av ROP-pasienter 
 Begge lidelser blir vurdert med god spesifisitet og 

integrasjon er nevnt 

3. Omfattende vurdering av psykisk helse 
 Omfattende og oppdatert vurdering som dekker minst 9 

områder 

 



Typiske utsagn (Hanne Thommesen) 



Treatment fidelity 
3. Omfattende vurdering av psykisk helse 
 Omfattende og oppdatert vurdering som dekker minst 9 av 

11 områder 
1. Psykososial historie (anamnese) 

2. Symptombilde 

3. Innleggelser og bruk av krisetilbud 

4. Sosial og yrkesmessig fungering 

5. Fritidsaktiviteter 

6. Kontakt med familie, sosialt nettverk 

7. Boforhold 

8. Ivaretagelse av egen sikkerhet 

9. Evne til å greie seg på egenhånd 

10. Behov for medisiner 

11. Innsikt i og forståelse av egen sykdom 



Treatment fidelity 
4. Omfattende vurdering av rusmisbruk 
 Omfattende og oppdatert vurdering som dekker 7- 8 av 8 

områder 
1. Rushistorie 

2. Behandlingshistorie 

3. Bruk av alkohol og stoff, aktuelt og nylig, inkluderer både 
rusmønster og omfang 

4. I hvilken sammenheng brukes rusmidler 

5. Motiver for å bruke rusmidler 

6. Konsekvenser av rusmisbruk 

7. Innsikt 

8. Motivasjon for å gjøre noe med rusmisbruket 

 



Treatment fidelity 
5. Integrert behandlingsplan 
 Begge lidelser er adressert i >75% av planene, pluss god 

spesifisitet og integrasjon 

6. Integrert kriseplan 
 Kriseplan er tilstede for >80% av ROP-pasienter og retter 

seg mot både rusmisbruk og psykiske lidelser i >75% av 
journalene 

 



Treatment fidelity 
7. Integrasjon av tjenester 
 Pasienter med ROP er behandlet av klinikere som behandler 

begge lidelser, 90% eller mer av ROP-pasienter 

8. Helhetlige tjenester 
 5 av disse tjenestene er tilgjengelige 

1. Bomessige forhold 

2. Familie 

3. Sykdomsmestring 

4. Sysselsetting 

5. Aktiv og oppsøkende behandling   



Intervju av brukere (Hanne 
Thommesen 



Treatment fidelity 
9. Tidsubegrensede tjenester 
 Ingen spesifikke tidsrammer på ROP-tjenester, og ikke press 

på klienter for å bevege seg ut fra disse tjenestene 

10. Aktivt oppsøkende tiltak 
 Aktivt oppsøkende arbeid blir gjort for å utvikle og for å 

opprettholde terapeutisk allianse i tillegg til de andre 
hensyn som er spesifisert 

11. Pasient til behandler ratio 
 20 eller færre pasienter pr behandler 

 



Treatment fidelity 
12. Helhetlig gruppebehandling 
 Integrerte grupper hvor begge lidelser er fokus for 

behandlingen 

13. Gruppebehandling 
 4 eller flere gruppetyper: 

1. Undervisning/psykoedukasjon 

2. Overtalelse/overveielse 

3. Aktiv behandling 

4. Sosial ferdighetstrening 

5. Tilbakefallsforebygging 



Treatment fidelity 
14. Motiverende intervju - metoder 
 Motiverende intervju er gjort med >80% av ROP-pasienter 

15. Individuell kognitiv atferdsterapi 
 KAT er gjort med minst 80% av ROP-pasienter 

16. Familieintervensjoner 
 60% eller mer av familier i ukentlig kontakt med klienter 

mottar tjenester som bruker ”pensum” eller manual 

17. Farmakologisk behandling 
 Farmakologisk behandling av >90% av pasienter med aktiv 

rusmisbrukslidelse 



Treatment fidelity 
18. Kontaktformidler for selvhjelp 
 Pasientene blir rutinemessig henvist til selvhjelpsgrupper. 

Klinikere deltar ofte i disse gruppene sammen med 
pasientene. Enheten har en kontaktformidler til disse 
gruppene 

19. Stadietilpasset behandling 
 >80% av intervensjoner er konsistent med pasientens stadie 

for motivasjon og reflekterer eksplisitt stadier for 
behandling 

20. Skadereduksjonsmodell 
 Staben implementerer rutinemessig strategier konsistente 

med dette prinsippet 

 



Recovery/bedringsprosesser 

 Recoverymodell    Medisinsk modell 

 Livet og hverdagen   Patologi og symptomer 

 Biografi     Sykdomshistorie 

 Personorientering   Sykdomsorientering 

 Ressurser    Behandlingstiltak 

 Erfaringsekspert    Lege og pasient 

 Personlig mening    Diagnose 

 Valgmulighet    Compliance/«lydighet» 

 Erfaringskunnskap   RCT studier 

 Egenkontroll    Eksperter 

 Personlig ansvar    Profesjonelt ansvar 

 I sosial kontekst    Akontekstuell 



KONKLUSJON 
 

Integrert behandling er effektivt 

Sammen  

– pasienten, kommunen og 

spesialisthelsetjenesten (rus og 

psykiatri) –  

lykkes vi best 


