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Spesialist i psykiatri
Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin

ROP, ET UTVANNET 
BEGREP

– hvem er disse 
pasientene?



Kort om oss
Privat ideell stiftelse
Opprettet i 2001 – 20 års jubileum i år!

Målgruppe
•Personer med alvorlig psykisk lidelse og samtidig omfattende rusavhengighet 
– ROP-lidelse fra 18 år 
•Frivillig behandling i åpen institusjon

Avtaler med Helse Sør Øst
17 behandlingsplasser innen psykisk helsevern – ROP lidelser

• Inntil 9 mnd døgnbehandling

25 behandlingsplasser innen TSB  - ROP lidelser
• Inntil 6 – 12 mnd døgnbehandling



Du finner oss her:
Manifestsenteret

Adresse: Hyggenveien 25, 3440 Røyken

Telefon:   31 29 76 50

Fax:         31 28 33 54

E-post:    post@manifestsenteret.no

Hjemmeside: www.manifestsenteret.no
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Definisjon ROP pasienter
RUS og PSYKIATRI

TSB: 

Pasienter med psykiske lidelser og alvorlig rusavhengighet 

Psykisk helsevern: 

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og alvorlig 
rusavhengighet

Tilstandsbildet berører ansvarsområdene til både TSB og PHV 

Ofte komplekse og sammensatte symptombilder



Aktuelle diagnoser

• Schizofreni
• Schizoaffektiv lidelse
• Bipolar lidelse
• Asperger
• Personlighetsforstyrrelser (moderat, alvorlig grad)
• Spiseforstyrrelser (blanding anoreksi/bulimi)
• OCD
• PTSD/kompleks PTSD
• Avhengighetssyndrom



Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 
rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)
• En av fem rusavhengige har alvorlig ROP lidelse (tall fra 2013)

• Personer med ruslidelse har 2-3 ganger høyere forekomst av psykisk 
lidelse enn gjennomsnittet i befolkningen



Befolkningsundersøkelser

• Forekomst av samtidig ruslidelse i løpet av livet hos pasienter med 
schizofreni og bipolar lidelse:

• 50 – 60%



Psykisk 
helsevern

TSB



Hvem er disse pasientene?
Hva kom først – høna eller egget?
• RUS?

• PSYKIATRI?

• Hvor ligger behandlingsansvaret?
• Hva er rett behandling?





Sammenhengen mellom rusavhengighet og 
psykiske lidelser  – ulike modeller
1. Psykiske lidelser fører til rusavhengighet (selvmedisinering ?)

2. Rusavhengighet fører til psykiske lidelser 
• Farmakologisk effekt
• Livsførselen som rusavhengig  

3. Felles bakenforliggende faktor for begge lidelser 

4. Rusavhengigheten og den psykiske lidelsen oppstår uavhengig av hverandre, 
men påvirker hverandre  

5. Strukturforklaringer – seleksjon, nettverk, utenforskap



Ha alltid to tanker i hodet på en gang!

Faglig kompetente og brede utredninger er en forutsetning for god og 
effektiv behandling

• Både rusmidler og psykiske vansker har stor innvirkning på våre liv
• Derfor må begge deler tas hensyn til når en akutt krisetilstand eller langvarige 

psykiske og rusrelaterte vansker vurderes

12



Sleivspark til behandlingsapparatet



5 veier inn i avhengighet

AVHENGIGHET

1. PSYKISK LIDELSE
(negative følelser, traumatisk oppvekst, bipolaritet, psykose)

2. RUS
(positive følelser, 
rekreasjon, 
sensation seeking)

3. SAMFUNN
(sosiokulturelt)

4. MARGINALISERING

5. MEDIKAMENT-
INDUSERT



Rusdebut før eller etter pubertet
Giftig oppvekst som push faktor til rus og til psykisk 
lidelse



Marginalisering
Avvik
Skyves ut av samfunnets sentrum

Sklir ut i samfunnets
randsone



Amfetaminutløst psykose eller schizofreni?



Amfetaminutløst psykose eller 
schizofreni?



Kronikk

• https://tidsskriftet.no/2015/02/kronikk/amfetaminutlost-psykose-
eller-schizofreni

• Eline Rognli
• Jørgen Bramness
• Sigrid Medhus

https://tidsskriftet.no/2015/02/kronikk/amfetaminutlost-psykose-eller-schizofreni


Amfetaminutløst psykose eller schizofreni

• Å bli innlagt med en amfetaminutløst psykose (rusutløst psykose) er 
en sterk risikofaktor for schizofreni

• Gjentatte eller vedvarende rusutløste psykoser bør behandles og 
følges opp mer og bedre i dag

• Husk å tenk på mulighet for primærpsykose!
• Husk at rus ikke «beskytter» pasienter mot underliggende schizofreni



Stress – sårbarhets modell



Klinisk eksempel, mann 31 år

• langvarig og omfattende blandingsmisbruk; alkoholdebut 14 år, hasj 
fra 16 år, en rekke psykedelika og hallusinogener fra 18 år, LSD –
MDMA - kokain fra 21 år, amfetamin fra 24 år, sporadisk heroin fra 28 
år

• akuttinnlagt i psykisk helsevern flere ganger grunnet rusutløst psykose
• to tidlige polikliniske forløp i psykisk helsevern, fått diagnosene akutt 

polymorf psykose, antisosial personlighetsforstyrrelse, psykisk lidelse 
som skyldes bruk av multiple stoffer

• God effekt av Zyprexa 20 – 40 mg, ønsker ikke å redusere eller slutte 
med dette



Mann, 31 år

• Pas. beskriver i hovedsak syns- og hørselhallusinose. Symptomene 
minner om de samme opplevelsene han får når han bruker LSD.

• Pas. ser mønstre, figurer og hører lydeffekter og samtaler som han 
har hatt tidligere.

• Pas. bekrefter stadig russug og ønsker døgnbehandling for å holde seg 
rusfri

• Pas. symptomer vurderes «relatert til omfattende rusbruk over tid og 
hans hovedproblem er rusavhengighet. Det langvarige 
blandingsmisbruket har medført komplikasjoner og/eller sekveler i 
form av vedvarende hallusinose som sannsynligvis vil bedres med tid 
og rusfrihet»





Mann, 31 år

• Innlegges langtids døgnbehandling
• Rusfri de neste 9 mnd men psykose vedvarer og forverres i perioder 

også uten rusinntak
• Pas. vurderes klart å fylle kriteriene for schizofreni og fremstår med 

både positive og negative symptomer, massive vrangforestillinger om 
bl.a. være utsendt «alien» som skal helbrede jorden for deretter å 
føres tilbake til sin ekte planet



Mann, 31 år

• opplever ikke selv å ha vrangforestillinger, mener det er 
helsepersonell som har vrangforestillinger 

• er daglig plaget av syns og hørselshallusinose
• forteller om informasjon fra andre aliens både når han er rusfri og når 

han er ruset
• sier han har hatt  det slik siden han var 24 år
• pas. har som mål å holde seg rusfri lenge nok til at han kan innta 

rusmidler trygt igjen (at hans rusutløste psykose skal gli over slik han 
har blitt fortalt)



Rusutløst psykose

• Rusmidler kan gi psykose under eller etter ruspåvirkning – max 4 uker
• Noen rusmidler kan dempe en psykose
• Noen rusmidler oppleves å dempe en psykose, mens den i realiteten 

blir forsterket



Rus og psykiatri

• Rusmidler kan imitere alle psykiske symptomer

• Rusmidler kan kamuflere mange symptomer



Er det så nøye da?

• Å fylle kriteriene for ROP lidelse (særlig viktig for psykoselidelse) gir 
en rekke rettigheter innenfor behandling og kommunal oppfølging; 

• bemannet bolig
• tilrettelegginger jobb/skole
• rett til uføretrygd ved nedsatt arbeidsevne
• langvarig oppfølging i spesialisthelsetjeneste
• mange har god effekt av medisiner
• tilgang på langtids døgnbehandling i psykiatri
• langvarig oppfølging i kommune



Klinisk eksempel, kvinne 31 år

• -kjent langvarig og omfattende blandingsmisbruk siden tenårene med 
alkoholdebut 14 år, hasj fra 16 år, LSD – MDMA - kokain fra 21 år, 
amfetamin fra 24 år, heroin + kokain «snowball» fra 29 år

• -akuttinnlagt i psykisk helsevern flere ganger grunnet rusutløst 
psykose

• -to tidlige polikliniske forløp i psykisk helsevern, fått diagnosene akutt 
polymorf psykose, borderline personlighetsforstyrrelse, psykisk lidelse 
som skyldes bruk av multiple stoffer

• God effekt av Zyprexa 20 – 40 mg i perioder, ønsker ikke selv langvarig 
bruk



Kvinne, 31 år

• Pas. beskriver i hovedsak syns- og hørselhallusinose. Også høy grad av 
paranoid tenkning og forvirring.

• Pas. ser mønstre, figurer og hører lydeffekter og samtaler som hun har hatt 
tidligere.

• Opplysninger fra pas. «gir stor mistanke om underliggende psykoselidelse» 
• Pas. bekrefter stadig russug og ønsker døgnbehandling for å holde seg 

rusfri
• Pas. symptomer vurderes alvorlige og det er ønske om videre utredning. 

Familieanamnese på bipolar I hos far, schizofreni hos søster



Kvinne, 31 år

• Innlegges langtids døgnbehandling
• Mye rusfri de neste 9 mnd, psykose klinger raskt av, akutt forverring 

med kortvarig psykose under til sammen 9 tilbakefall til rus (månedlig 
rusinntak)

• Fremkommer ingen tankeforstyrrelser eller paranoiditet uten 
ruspåvirkning eller etter abstinensfase

• Pas. vurderes å ikke fylle kriteriene for schizofreni 
• Pas. har MS diagnostisert fra 16 års alder – lavt funksjonsnivå
• Videre behandling/oppfølging?



Kvinne, 31 år

• Vanskelig oppvekst og traumehistorikk
• Lavt funksjonsnivå
• MS – relatert – mer utsatt for organisk psykose?
• Ambulant team – mister rett på behandling her?
• «psykisk lidelse som skyldes bruk av multiple stoffer, 

avhengighetssyndrom»



Dilemmaer ROP pasienter

Hva er sammenhengen mellom deres psykiske lidelse og 
rusavhengighet?
• Hvem har behandlingsansvaret?

• Hva er rett behandling?

• Hvor skal behandling foregå?



Holdninger skaper vansker for kompleks 
forståelse?
• Manglende interesse for avhengighetsfenomener i PHV?
• Rus/nytelsesmiddel er en «privatsak?» - (slike holdninger finner vi 

fortsatt for tobakksrøyking på rusfeltet)
• Manglende forklaringsmodeller for psykiske symptomer i TSB?



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



Konklusjon

Sammenhengen mellom ruslidelser og psykiske lidelser 
er meget kompleks

• Individuell sårbarhet er avgjørende
• «Psykiske lidelser» er overordnet begrep for svært ulike 

tilstander (lengde, funksjonsnedsettelse, debutalder)
• Enkeltstoffer har ulik virkning, ulik tilgjengelighet, ulik 

aksept
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Takk for oppmerksomheten
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