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Oversikt over psykologiske tester som er brukt i ADHD-prosjektet 

 

Psykolog Else Staw Bachmann og psykolog Mogens A Christensen 



Generelt:  

 

I prosjektet valgte vi å bruke psykologiske tester for å kunne gi en vurdering av ulike 

funksjonsområder. Psykologiske tester har i seg selv ingen diagnostisk kompetanse, og gir 

kun et indirekte mål på funksjonsevne. Vi har valgt tester som var enkle å administrere, som 

var valide, reliable og standardiserte. 

 

Målsetting for bruk:  

Psykologiske tester ble anvendt med henblikk på:  

• Objektiv baseline-vurdering av pasientene sin status før behandlingsstart. 

• Test/re-test for vurdering av behandlingsprogresjon. 

• Vurdere psykososiale behandlings- og oppfølgingsbehov. 

Tilnærming: 

Med utgangspunkt i kognitiv rehabilitering tradisjon (Sohlberg & Mateer, 2001) har vi valgt å 

definere en persons kognitive fungering som sammensatt av 1) oppmerksomhetsfunksjoner, 2) 

hukommelsesfunksjoner og 3) eksekutive funksjoner. Se figur 1. 

 

 

 



 

 

Anvendte tester: 

For å kunne tappe informasjon om prosjektdeltagerne sine oppmerksomhetsfunksjoner har vi 

brukt følgende psykologiske tester:  

 

Oppmerksomhetsspenn 

• Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), deltest: Tallspenn forlengs.(Wechsler, 

1974). 

• Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-III) deltest: Tallspenn forlengs 

(Wechsler, 1997) 

Fokusert oppmerksomhet 

• Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) deltest: Tall-symbol koding. (Wechsler, 

1974). 



• Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-III) deltester: Tall-symbol koding, 

symbolleting (Wechsler, 1997). 

• Trail Making Test A og B (TMT A og B), (Heaton et al. 1991). 

Vedvarende (“sustained”) oppmerksomhet: 

• Conners Continuous Performance Test-II (CPT-II), (Conners, 2000). 

• Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-III) deltester: Tall-symbol koding, 

bokstav-tall sekvensiering (Wechsler, 1997). 

Delt oppmerksomhet:  

• Paced Auditory Serial Addition Task (Gronwall, 1977). 

• Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-III) deltest: bokstav-tall sekvensiering 

(Wechsler, 1997). 

Verbal hukommelse: 

• California Verbal Learning Test (CVLT) (Delis, Kramer, Kaplan, & Ober, 1987).   

 

Non- verbal hukommelse: 

 

• Continuous Visuell Memory Test (CVMT) (Trahan & Larrabee, 1997). 

• Rey Complex Figure (Meyers & Meyers, 1995). 

 

Eksekutiv fungering defineres på følgende måte av Sohlberg og Mateer (2001). Se tabell 1. 



 

For å kunne tappe informasjon om eksekutiv fungering har vi valgt følgende psykologiske 

tester. :  

• Stroop Color and Word Test (STROOP) (Golden 1978). 

• Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (Heaton, 1981). 

• Rey Complex Figure (Meyers & Meyers, 1995). 

 

 

Generell intelligens: 

• Wechsler abbreviated scale of intelligence (WASI) (Psychological corporation, 1999). 

• Wechsler adult intelligence scale III (WAIS III) (Psychological corporation, 1997). 

 

For å få et spesifikt mål på arbeidshukommelse (se figur 1.) som befinner seg i grensesnittet 

mellom oppmerksomhetsfunksjoner, hukommelsesfunksjoner og eksekutiv funksjoner har vi 

anvendt deltesten tallhukommelse fra WAIS. 

 

I tillegg til nevropsykologiske testmål har vi valgt å anvende psykologisk kartlegging for å 

kunne gi en vurdering av prosjektdeltakerne sine: 1) adaptive hjelpebehov (adaptiv 

fungering), 2) psykisk status/komorbiditet, og 3) omfang av AD/HD symptomatologi. 

 

 



For å kunne tappe informasjon om prosjektdeltakerne sin adaptive fungering har vi valgt 

følgende psykologiske undersøkelse:  

• ADD-s ( Egen produksjon)  

 

For å kunne tappe informasjon om prosjektdeltakeres psykiske status/komorbiditet har vi 

valgt følgende psykologiske undersøkelser:  

• SCL-90 (Derogatis, 1992)  

• M.I.N.I. (Sheehan, 1994) 

• SPIFA  (Dahl, 2001) 

 

For å kunne tappe informasjon om prosjektdeltakernes AD/HD symptombelasting har vi valgt 

følgende selvrapporteringsverktøy:  

• Wender Utah Rating Scale (Ward, Wender & Reimherr, 1993) 

• ACQ (Thompson, 2001)  

• Adult AD/HD self-report scale (ASRS) (WHO, 2003) 

• General adult ADD symptom checklist (Amen, 1995) 
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Av MARTHA LOMELAND  
og PER WILLy ORMESTAD

Ofte ender henvendelser for eksempel 
om nødhjelp, med heftige diskusjoner 
i skranken.  De klarer ikke å stille opp 
til faste avtaler og kan gjennom sin væ-
remåte tidvis oppleves som en belast-
ning for kontoret. 

På kant med systemene
Sosialtjenestens førstelinje opplever ofte 
at de tjenester og tiltak den rår over for 
å bistå denne brukergruppen med å 
oppnå selvhjulpenhet, ikke strekker til. 
Også  henvisninger om bistand fra po-
likliniske- eller døgnbehandlingstiltak 
ender ofte opp med tilbakemelding om 
at personen ikke møter opp og ergo 
ikke kan være særlig motivert for end-
ring eller behandling. 

Uavhengig av forvaltningsnivå, når 
hjelpesystemene således ikke ut til den-
ne brukergruppen med nødvendige 
tiltak for å oppnå varige endringer. 
 Resultatet blir at vi ender opp med 
gjengangere innen de ulike linjenivåer: 
Brukere som gjentatte ganger faller på 
kant med hjelpesystemene, grunnet sin 
manglende «vilje» til å ta tak i situa-
sjonen.

Samtidig er dette langt fra en kjede-
lig gruppe; mye skjer på én gang, de 
mobiliserer store ressurser for å leve det 
livet de gjør, på hver sin måte. De er 
overlevere, er engasjerte og fulle av 
energi, humoren trekkes lett frem og de 

evner å trigge hjelperrollen. Det har vist 
seg at de store skritt er umulige å gå, og 
at de små skritt er rett tilnærming, der-
som en endrer litt på den tradisjonelle 
måten vi møter denne typen brukere 
og utfordringer de gir. 

Ett case
Vi vil ta utgangspunkt i ett konkret case. 
Tanken er ikke å påstå at våre forslag til 
løsninger vil ha gyldighet for alle. Po-
enget er at vi tror at det finnes mange 
tjenestemottakere med likhetstrekk til 
caset vårt, og at våre erfaringer kanskje 
dermed kan ha interesse for andre so-
sialarbeidere som betjener «problem-
brukere».

Vi vil se på hvordan vi har reflektert 
over og valgt tilnærminger knyttet til 
noen ulike og helt sentrale situasjoner 
hos brukeren. 

Situasjon 1: Grunnlag for bekymring
Sosialtjenesten mottar meldinger 
om bekymring om vedvarende og 
omfattende rusing, avmagring og 
sterk forkommenhet og får bekref-
tet dette ved hjemmebesøk. Det 
forsøkes iverksatt frivillige hjelpe-
tiltak, uten at vedkommende evner 
å nyttiggjøre seg eller ta i mot 
disse. Vedkommende blir bare dår-
ligere og bekymringen for liv og 
helse blir forsterket ettersom tiden 
går.

Refleksjon: 
Skal en gripe inn i situasjonen med 
hjemmel i sosialtjenesteloven § 6-2 – til-
bakehold uten eget samtykke? Er kri-
teriene oppfylt, er det hensiktsmessig 
og nødvendig, eller vil det å bruke til-
bakehold være et overgrep? Hva vil en 
kunne oppnå med å bruke dette verk-
tøyet?

En tydelig rusmiddelavhengighet 
fremstår med særdeles negative virknin-
ger på vedkommendes helsesituasjon. 
Vedkommendes fokus i situasjonen lig-
ger ene og alene på rus og rusopple-
velse, samtidig som helsetilstanden for-
verrer seg. Ser hun ikke hva som er i 
ferd med å skje? Hva vil vi se dersom 
vi tar vekk rusen? En oppegående og 
godt fungerende kvinne i stand til å 
fungere uten rusmidler? Hun har ikke 
ruset seg i mange år og skal forut for 
dette ha fungert godt.

Tilnærming: 
Vi iverksetter en utredning hvor det blir 
innhentet opplysninger fra primærlege, 
ruspoliklinikk og den kommunale opp-
følgingstjenesten for å få avklart ved-
kommendes faktiske situasjon. Det her-
sker ingen tro på at videre forsøk langs 
den frivillige veien alene, vil kunne gi 
noen endring. Hun er klart i behov av 
oppfølging fra helseapparatet, som hun 
ikke evnet å nyttiggjøre seg grunnet sitt 
rusmisbruk. Behandlende lege på syke-
huset fastslår at vedkommende sakte er 
i ferd med å ta livet av seg.

På bakgrunn av innhentede opplys-
ninger, egne observasjoner og erfaringer 
utarbeider sosialtjenesten en saksfrem-
stilling om tilbakehold på institusjon 
uten eget samtykke etter § 6-2. Saken 
blir fremmet Fylkesnemnda for sosiale 
saker som enstemmig kommer frem til 
at kriteriene for tilbakehold på institu-
sjon uten eget samtykke for en periode 
på inntil tre måneder, er tilstede.

F A G A R T I K K E L

Den umulige bruker
Stort sett hvert sosialkontor har brukere som til tider 
 oppleves håpløse å oppnå endringer hos, de kan både 
ruse seg heftig, ha omfattende psykiske lidelser, være pre-
get av forkommenhet, av til dels truende og utagerende 
atferd, uten eget sted å bo og uten sterke evner til å styre 
sin økonomi.  
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Situasjon 2: Feilplassert 
Plassering på institusjon etter § 6-2 
er foretatt. Formålet er utredning, 
tilrettelegging og motivering for 
frivillig behandling. 

Det fremstår raskt at problema-
tikken til vedkommende er anner-
ledes enn hva institusjonen og so-
sialtjenesten i utgangspunktet hadde 
forestilt seg. Med sine rammebetin-
gelser strekker ikke plasseringsstedet 
til i forhold til å skulle kunne hånd-
tere situasjonen. Atferden som ut-
vises er ekstrem. Kvinnen engasje-
rer seg i alt som skjer i alle andre 
beboeres liv, hun oppleves som slit-
som og vanskelig å forholde seg til, 
hun mister fokus i samtaler, skifter 
tema lynraskt, er høyt og lavt, klarer 
ikke å forholde seg til hverdagsru-
tiner, fører stadige forhandlinger om 
den minste ting, har sterke følelses-
utbrudd, er verbalt utagerende, og 
svinger mellom å oppfatte ansatte 
som i det ene øyeblikk å være hel-
ter, og i det neste øyeblikk håpløse. 
Et hyperfokus på mobiltelefon og 
ruskontakter ute, er noe av det mest 
tydelige. Hun vurderes å nærmest 
slite ut institusjonen og medbebo-
erne der. 

Refleksjon: 
Det fremstår som åpenbart at vedkom-
mende ikke fungerer innen de ram-
mene institusjonen har for håndtering 
av saker etter § 6-2. Hun passer rett og 
slett ikke inn i deres opplegg. Hun fun-
gerer verken som observatør i grup-
pesamlinger eller som medbeboer på 
huset. Det må tas hensyn til de utslitte 
ansatte og beboerne. Noe må gjøres, 
men hva? Atferden er ikke i samsvar 
med hva en forventer å møte innen 
rusomsorgen. Den avviker så klart fra 
resten av beboergruppa at vi begynner 
å undres på hva dette kan dreie seg om. 
Hva er det vi har med å gjøre?

Tilnærming: 
Intensjonen om at hun gjennom aktiv 
deltagelse i institusjonens opplegg skal 
kunne bli motivert for behandling, gir 
ikke resultat. Her må det gjøres noe 
totalt annet dersom en skal få til noe 
som helst. Og det haster. Koordinator 
velger å trekke inn hva selve lovbestem-
melsen § 6-2 formulerer om formålet 
med tilbakehold. Rett og slett gå til-
bake til det egentlige utgangspunktet 
for tiltaket. Det er helt klart at vedkom-
mendes behov og institusjonens tilbud 
ikke matcher hverandre.

§ 6-2 hjemler tilbakehold for å utrede, 
tilrettelegge og motivere for frivillig be-
handling. Det er liten tvil om at vi her 
har hoppet rett på motiveringen uten 
tanke på de tre andre nevnte fasene; ut-
redning og tilrettelegging. Fokuset har 
vært det man pleier å gjøre, og ikke en 
individuell tilnærming til vedkommen-
des fungering og behov for bistand. Det 
blir besluttet å følge en tilnærming etter 
de tre nevnte fasene, i rekkefølgen; utred-
ning, tilrettelegging og motivering.

For at det i det hele tatt skal være 
mulig for kommunen og institusjonen 
å gjennomføre formålet med plasserin-
gen etter § 6-2 blir det søkt utrednings-
kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. 
Ruspoliklinikken blir bedt om å gå inn 
i saken, og i og med sakens natur samt 
tidsperspektivet på bruk av § 6-2, blir 
henvendelsen prioritert.

Situasjon 3: Paradigmeskifte 
Via de tester som blir gjort, gjøres 
det klart at vedkommende har helt 
andre behov for bistand enn kun fo-
kus på rusmiddelmestring og det 
ordinære løpet institusjonen hadde 
som praksis i forhold til gjennomfø-
ring av saker etter § 6-2. Det frem-
kommer klart at det her er snakk om 
behov for tilrettelegging i forhold til 
flere livsområder, og at funksjonsni-
vået til vedkommende er betydelig 
mer svekket enn hva noen hadde 
forestilt seg. 

Refleksjon: 
Funksjonssvikter eller -hemminger blir 
brakt inn som karakteristikker i saken. 
Atferden kvinner utviser er ikke nød-
vendigvis noe hun selv styrer. Hvordan 
klare å få omgivelsene til å omdefinere 
henne fra en selvvalgt umulius til en 
funksjonshemmet innenfor ulike livs-
områder? Og hvordan skal vi så be-
handle henne?

Snakker vi ikke her om et paradig-
meskifte i forhold til måten å oppfatte 
vedkommende på, med behov for yt-
terligere kunnskaper om hvordan en så 
skal klare å imøtekomme dette «nye»? 
Er vi i stand til å omstille oss, og hva 
mener hun selv om dette?

 Tilnærming: 
Det blir innkalt til et eget samarbeids-
møte med vedkommende selv, og hoved-
kontakt på institusjonen og kommunen, 
hvor spesialpsykologen som har gjen-
nomført utredningen, går gjennom den 
og forklarer sine funn. Spesialisttjenesten 
konkluderer med å anbefale å organi-
sere hjelpen rundt bruker med utgangs-
punkt i teorier om casemanagement, 
samt at medisinering for å dempe ved-
kommende forsøkes. Kan hende vil 
dette også ha som følge at frustrasjonen 
behandlingsinstitusjonen har i forhold 
til vedkommendes væremåte reduseres. 
Det blir bestemt at alle 3. linjenivåer 
fremover skal samarbeide tett, og spesi-
alpsykologen skal følge saken videre og 
gi kommune, institusjon og bruker lø-
pende veiledning. Tilrettelegging i for-
hold til vedkommendes funksjonsnivå 
og bistandsbehov blir satt i fokus.

Det blir utarbeidet en plan for over-
føring til frivillig behandling på insti-
tusjonen med avtale om frivillig tilbake-
hold etter sosialtjenestelovens § 6-3. 
Bestillingen til institusjonen er nå å ak-
tivt kvalifisere vedkommende til å gå 
over i oppfølging ute i kommunen. Det 
vil si å tenke strukturer, utarbeide planer 
og belyse hvor godt eller dårlig hun 
fungerer innenfor dette. 
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Situasjon 4: Praktisk handling
Vedkommende hadde åpenbart et 
omfattende behov for tjenester av 
både sosial- og helsemessig karakter 
fra så vel 1., 2. og 3. linjen for å kun-
ne fungere i en fremtidig bolig. Sam-
tidig med at det jobbes for å holde 
vedkommende inne i det frivillige 
opplegget på institusjonen, er det 
behov for å forankre den fremtidige 
tiltaksjobbingen ute i kommunen, 
blant de aktører som kan være aktu-
elle å trekke inn i saken. Hvordan 
omsette teori til praktisk handling?

Refleksjon: 
Utfordringer i kø. Vil det i det hele tatt 
være mulig å håndtere en bruker med 
denne sammensatte problematikken ute 
i kommunen? Hvordan skal dette kunne 
gjøres? Hvem må involveres og hvem kan 
bistå med hva i en sak som dette? Har vi 
de ressurser som må til, og hvem vet noe 
om hvordan en eventuelt får disse på plass? 
Hvem tar ansvaret for å koordinere dette? 
Er det mulig å jobbe med rendyrket ca-
semanagement eller må vi tilpasse meto-
den noe, eventuelt hvordan?

Tilnærming: 
Det blir innhentet fullmakt fra vedkom-
mende til å avholde et samarbeidsmøte 
på et overordnet nivå i kommunen. 
Frem til nå er det kun sosialtjenesten 
som kjenner saken og som følger klien-
ten. Nå er det på tide at andre aktører 
som kommer til å få med henne å gjø-
re når hun kommer ut av institusjonen, 
blir trukket inn i saken. Dette er ikke 
en sak sosialtjenesten kan håndtere 
alene. Her er det behov for tverrfaglig 
samarbeid. Et samarbeidsmøte har fokus 
på utredning, funksjonsnivå og bistands-
behov, og tilsvarer det som ble avholdt 
på institusjonen. Spesialpsykologen pre-
senterer utredningen, funn og hvilken 
tilnærming som sees som hensiktsmessig. 
Vedkommende ser selv behovet for et 
slikt møte, men ønsker ikke selv å delta 
fordi så mange er tilstede.

Situasjon 5. Rydding i kaos
Kaos, kriser, frem og tilbake, oppsi-
gelse av avtaler, samarbeidsvegring, 
vilje til samarbeid, ønske om hjelp, 
ikke ønske om hjelp. Sier en ting i 
det ene øyeblikket og noe annet i det 
neste. Kommer så tilbake til det før-
ste og så er sirkelen i gang. Spør man 
om hun har forstått den avtalen hun 
har gjort til neste gang, svarer hun ja, 
men spør man om hun kan si hva 
man har avtalt, svarer hun nei. En 
avtale varer ikke lenger enn til hun 
er ute av døra. Setter du opp en av-
tale, så kommer hun ikke til denne. 
Glemte den … Forhandler om alt fra 
a til å. Ting går stort sett aldri som 
planlagt. Ønsker å bo, evner ikke å 
være i boligen.

Oppsøker miljøet. Konstant fokus 
på hvordan det går med alle andre. 
Ekstrem fokus på rusopplevelse i alle 
samtaler og i alle settinger. Konstant 
trussel i alle forhandlinger. «Hvis jeg 
ikke får det, så gjør jeg sånn og sånn, 
og ikke sånn». Har vansker med å 
holde seg til én ting i samtalen – har 
fokus på alt annet. Det virker som 
hun ikke er trent i å snakke om noe 
annet enn rus. Hun begynner på ett 
tema og er plutselig over i fire andre 
temaer, opp og ned i stolen, klarer 
ikke sitte stille, fokus på alt utenfor 
og inne på kontoret.

Kaos preger forholdet til samar-
beidspartnere. Ingen gjør som avtalt, 
ting endres fra gang til gang. Ringer 
alle til enhver tid, spør om alt mulig, 
engasjerer pårørende som overtar, 
dikterer i telefonen hva som skal sies 
til hvem, er truende, snurrer folk 
rundt fingeren, plasserer og katego-
riserer folk ut fra hva de kan brukes 
til og etter hvilke situasjoner som 
passer det formålet hun vil oppnå.

Refleksjon:
Hvordan i all verden skal vi klare å 
jobbe med dette? Dette er langt fra hva 
man forventer av en kvinne i denne 

alderen. Hvordan få til brukermedvirk-
ning i praksis? Hva er et overgrep? Skal 
man ta henne på alvor, skal man følge 
avtalene man har inngått når de hele 
tiden sies opp og endres på? Evner hun 
å se sitt eget beste og ivareta sine egne 
interesser? Hvordan holde seg til te-
maet? Kan man gjøre tegn til en «time 
out» midt i en samtale? Hvor lenge skal 
man sitte før man avslutter? Skal man 
avtale det i forkant av en samtale? Hva 
har folk vansker med å skjønne i denne 
saken? Hvorfor gjør man ikke det som 
er avtalt? Er det hun som får dem til å 
endre seg, eller er det valg de tar selv? 
Foreligger det aksept på hva funksjons-
hemmingen hennes faktisk består av? 

Tilnærming:
Back too basic. Struktur og forutsigbar-
het er helt sentrale elementer for å 
skulle kunne lykkes i tilnærmingen. Det 
blir jobbet mye med temaet «ekstrem 
struktur», som her ikke betyr noe annet 
enn at struktur skal legges på forhånd 
og ikke i ettertid. Man legger strukturen 
mest mulig detaljert og tydelig ut fra en 
teoretisk tilnærming, og den tilpasses 
stadig til hvordan vedkommende etter 
hvert viser seg å fungere innenfor den 
i praksis. Utredningene legger føringer 
for vedkommendes fungering og bi-
standsbehov ut fra teorier, og må kom-
pletteres ut fra hvilke erfaringer som 
gjøres underveis.

Har man inngått en avtale, skal denne 
følges opp og kun endres etter nye av-
taler. De inngåtte avtaler er klarert med 
hjelpevergen og av vedkommende selv, 
er forankret i overordnet ansvarsgruppe 
og alle involverte må være lojale i gjen-
nomføringen av disse. Hjelpevergen er 
medlem i overordnet ansvarsgruppe.

Vedkommende har selv bedt om bi-
stand gjennom mandatet til koordinator, 
har gitt denne et oppdrag om å få gjort 
en jobb, og alle forutsetningene for opp-
draget framgår tydelig av mandatet. 
Koordinator representerer vedkom-
mende, avholder egne møter som kalles 
«Min Tid» med sin oppdragsgiver, og er 
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bindeleddet mellom samtlige berørte 
instanser. Dersom oppdragsgiver ikke 
er tilfreds med koordinator, kan denne 

sies opp slik som skissert i mandatet1. 
Denne oppsigelsesmuligheten er gjen-
sidig. 

For å ytterligere rydde i kaoset blir 
det laget en oversikt med kontaktinfor-
masjon om «hvem jeg snakker med hva 
om». Når spørsmål om økonomi kom-
mer opp, vet alle hvem det skal adres-
seres til. Det samme gjelder spørsmål 
knyttet til medisin, helse og innhold i 
oppfølgingen. Spørsmål av typen «hvor-
dan jeg har det og hvordan er jeg for-
nøyd med tingenes tilstand», adresseres 
til koordinator på møtene Min tid. I 
praksis betyr dette at hjemmesykeplei-
en for eksempel i stedet for å går inn i 
diskusjonene der og da, aktivt henviser 
til planen eller oversikten over de som 
er ansvarlig for ulike tema. Planen dem-
per frustrasjoner og gir en forutsigbar-
het og trygghet for bruker. 

Også disse samtalene må ha struktur 
og forutsigbarhet. Hva avtalte vi å snak-
ke om i dag? Går ting som de skal, er 
det ting som må og bør endres på? Det 
hjelper å lære seg avledninger. «Når du 
snakker rus, snakker jeg om været.» El-
ler spørre om hva det er vi har avtalt å 
skulle snakke om i dag, bringe utgangs-
punktet for møtet tilbake. Ikke være 
med på hoppingen, men representere 
strukturen i møtet.

Martha Lomeland er vernepleier,  
ansatt i ADHD-teamet ved  

Sørlandet sykehus HF 
 Martha.Lomeland@sshf.no

Per Willy Ormestad er sosionom med 
spesialkompetanse rus og er ansatt som 
ruskonsulent i Kristiansand kommune

Per.Willy.Ormestad@ 
Kristiansand.kommune.no

I del to av denne artikkelen i neste utgave 
av r&a, kommer forfatterne tilbake til en 
beskrivelse av metodikken de har valgt i 
dette caset, med vekt på forankring og bruker-
medvirkning.

1 Se artikkel i neste utgave av rus & avhengighet
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Av MARTHA LOMELAND  
og PER WILLY ORMESTAD

Det forutsetter ofte at hjelpearbeidet 
organiseres og utføres på en krevende, 
omfattende og utradisjonell måte. I vår 
kommune har vi erfaringer med dette 
som vi tror kan være til nytte for andre 
i deres arbeid med tilsvarende bruker-
grupper. I forrige utgave av r&a illu-
strerte vi arbeidet i form av et case. I 
denne artikkelen går vi nærmere inn på 
hvordan et tverrfaglig samarbeid og 
samspill, også på tvers av linjene, ble 
utformet.

Ta loven på alvor
I vår case var koordinator ansatt av kom-
munens sosialkontor. Det grunnleg-
gende lovansvaret for koordinering av 
tiltak rundt rusmisbrukere ligger på 
kommunens sosialtjeneste.1 For vår del 
ble en aktiv bruk av kapitel 6 og 4 i Lov 
om sosiale tjenester helt avgjørende for 
at tiltaket skulle bli tydelig forankret i 
kommunal sektor. Uten denne tydelige 
forankringen i kommunen ville det ikke 
være mulig å få til de lokalbaserte løs-
ninger og tiltak som vedkommende 
bruker hadde behov for. 

Under arbeidet med vår case valgte 
vi å presentere caset for enhetslederne 
fra bolig, sosial og omsorg. Når kom-

munen har gått til det skritt å benytte 
sosialtjenestelovens tvangsparagraf (pa-
ragraf 6.2) pålegges den å utrede, tilret-
telegge og motivere for videre behand-
ling og da må man ta de funn/erfaringer 
som er gjort, på alvor. Vedkommende ble 
ut fra de funn og erfaringer som forelig-
ger, vurdert til å være ute av stand til å 
dra omsorg for seg selv (jfr. sotjl. § 4-3), 
og til dermed å ha krav på tjenester etter 
denne lovens paragraf 4-2.

For praktisk å kunne håndtere utfor-
dringene i saken ble det besluttet å opp-
rette en overordnet ansvarsgruppe på 
enhetsledernivå, hvor rammebetingel-
sene for arbeidet blir lagt. Det ble videre 
besluttet å jobbe med å fremskaffe egnet 
bolig, med å få på plass bemanningsres-
sursene og med å skaffe tilveie økono-
mien for drifting av opplegget. 

Tydelighet
En suksessfaktor for å etablere et vel 
fungerende samarbeid om vår case har 
vært skriftlighet og tydelighet. På bak-
grunn av utprøvinger og tester, utredet 
spesialisthelsetjenesten brukerens behov 
for bistand. På grunnlag av dem invi-
terte vi inn sentrale aktører til en 
brainstorm om hvordan kommunen 
skulle kunne imøtekomme disse beho-
vene. Det ble sendt ut en formell invi-
tasjon til et samarbeidsmøte mellom 
aktører innen de ulike tjenesteområder 
i kommunen som kunne tenkes å bli 
involvert. Den ble først rettet inn mot 
personer med vedtaksmyndighet. Invi-
tasjonen gjorde rede for mandatet til 
koordinator og den oppgaven som bru-

keren hadde gitt vedkommende. På 
dagsorden sto presentasjon av caset, en 
redegjørelse for tjenestebehovet og 
punkter for eventuell etablering av an-
svarsgruppe, opprettelse av arbeidsgrup-
pe og tid for neste møte. Intensjonen 
med møtet var at de ulike etatene skul-
le høre spesialisthelsetjenestens presen-
tasjon av behovene for bistand, og påta 
seg delansvar for jobben det var behov 
for å få utført.

Forslag til møtestruktur:

Presentasjon av case

I
Hjemmelen for å avholde møtet: 

mandat og beskrivelse av det 
oppdrag som foreligger/er gitt

I
Innen hvilke områder foreligger 

det et bistandsbehov?

I
Hvilke føringer er gitt ut fra evt. 

foretatte utredninger?

I
Koordinering av veien videre, 

hvem kan evt. naturlig sees å kunne 
bidra med hva ifht. det 

 foreliggende?

I
Bør det taes utgangspunkt i 

metoden ansvarsgruppejobbing/ 
bør det opprettes ansvarsgruppe?

I
Hvem bør i så fall være med  

og hva slags rolle kan de tenkes  
å påta seg?

I
Avtale det neste møtet

Den umulige bruker
En av klientgruppene det er vanskeligst å nå med  
tilstrekkelige og effektive hjelpetiltak fra så vel primær- 
som spesialisttjenesten, er psykisk syke rusmisbrukere 
som i tillegg har AD/HD. Men også denne gruppen 
kan hjelpes.

1 via sotjl. § 6-1, som også direkte linker videre til 
tjenester etter sotjl. § 4-2. Brukere som vurderes til ikke 
å være i stand til å dra omsorg for seg selv og som er 
avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare 
dagliglivets gjøremål vil også etter sotjl. § 4-3 kunne ha 
krav på hjelp etter sotjl. § 4-2.

F A G A R T I K K E L
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Brukermedvirkning
Gjennom arbeidet med vårt case har vi 
gjort oss en del erfaringer med valg av 
metoder og tilpasning av disse. Vi har 
arbeidet tett opp til en bruker med 
store vansker med å ivareta seg selv og 
sine interesser, så det å få til brukermed-
virkning har vært en utfordring fra dag 
én. Etter snart fire års arbeid med caset 
ser det ut som om vi har oppnådd en 
form som faktisk ivaretar dette på en 
relativt god måte. 

På et tidlig stadium anbefalte spesi-
alpsykologen som hadde stått for utred-
ningen av funksjonsnivået til vår bruker, 
at en her søkte ut å benytte case mana-
gement eller koordinator som grunn-
leggende metodikk. Denne metodikken 
måtte tilpasses caset og de rammer som 
sosialtjenesten har for å kunne påta seg 
en slik oppgave. På dette grunnlaget fant 
vi fram til noen sentrale begreper og 
verktøy. 

Skal en påta seg en jobb som case 
manager eller koordinator, må oppdra-
get forankres både hos brukeren (her: 
oppdragsgiver) og i systemet hvor ko-
ordinator har sitt utgangspunkt. 

Det mandatet som oppdragsgiver ga 
koordinator, inneholdt de fullmakter 
koordinator ble gitt, og understreket 
spesielt at koordinator representerer 
oppdragsgiver i ulike fora og samar-
beidsmøter. Avtalen er gjensidig opp-
sigbar og regler for hvordan oppsigelse 
skal foregå, skisseres i avtalen. 

Det har i ettertid vist seg at dette man-
datet har vært med på å sikre grad av 
måloppnåelse, effektivitet og brukermed-
virkning. Mandatet har hele tiden vært 
drøftet med oppdragsgiver på egne mø-
ter mellom vedkommende og koordi-
natoren. I løpet av møtene som kalles 
Min tid, har oppdragsgiver blant annet 
formidlet tilbakemeldinger, kommenta-
rer og ønsker, for eksempel om korrige-
ring av kursen, til koordinator.

Oppsigelighet 
I initieringsfasen var den største utfor-
dringen å etablere en relasjon som et 

godt utgangspunkt for samarbeid mel-
lom bruker og koordinator, der begge 
skulle være inneforståtte med forutset-
ningene for samarbeidet. Vi har erfart 
at den tiden som legges ned i dette før-
arbeidet påvirker veien videre. Fra dag 
én har det vært klart at oppdragsgiver 
kan si opp koordinator samt at koordi-
nator kan si fra seg oppdraget, dersom 
forutsetningene for samarbeidet ikke 
blir fulgt. I den skriftlige mandatbeskri-
velsen til koordinator heter det at opp-
sigelse eller endring i arbeidet skal gjø-
res på eget møte i ansvarsgruppa avsatt 
til dette formålet og hvor endringen på 
forhånd er varslet. Fordi en del av pro-
blematikken til brukeren har vært im-
pulsivitet har denne avtalen vist seg å 
fungere svært godt. Hadde man ikke 
hatt en avtale og plan for hvordan slike 
ting skal håndteres, ville en i løpet av 
en og samme dag kunnet bli sagt opp 
og ansatt på ny opptil flere ganger. Opp-
dragsgiver har også meldt tilbake at 
dette har representert en trygghet og 
en forutsigbarhet i forhold til koordi-
nator: Vedkommende er der uansett 
hvilke «sprell» jeg skulle finne på, og 
gjør en jobb som jeg faktisk har bestilt 
og dette må jeg jo ta konsekvensene av. 
Ønsker jeg å avslutte samarbeidet vet 
jeg hvordan dette skal gjøres. I dette 
tilfellet har mandatbeskrivelsen tatt ut-
gangspunkt i et samarbeidsopplegg med 
AD/HD-prosjektet2. 

Min tid-møter
En sentral utfordring i arbeidet med ca-
set vårt har vært å ta i bruk og tilpasse 
ansvarsgruppemetodikken slik at den 
fungerte i tråd med det oppdraget som 
oppdragsgiver ga koordinator. Det har 
kommet mange reaksjoner på at ved-
kommende selv ikke har organisert og 
deltatt i «ansvarsgruppemøter» og man 
har sågar fått høre at en slik praksis ikke 
kvalifiserer til å kunne betegnes som an-

svarsgruppe. Vi mener at vi nettopp har 
klart å oppnå etableringen av en godt 
fungerende ansvarsgruppe, tilpasset de 
oppgaver som må utføres og som har 
fungert i tråd med det oppdragsgiver selv 
har ønsket. Det var fra starten av klart at 
vedkommende verken hadde ønsker om 
å møte alle disse menneskene i systemet 
eller å delta på møter. Å skulle følge med 
på diskusjoner blir forvirrende og skrem-
mende opplevelser og derfor ikke mulig 
å gjennomføre. Fordi koordinator hadde 
som mandat å opptrer på oppdragsgivers 
vegne i disse møtene, ble både det ved-
kommende selv ønsket og det utrednin-
gene viste om manglende evne til å 
nettopp klare en slik jobb selv, ivaretatt. 

Min tid- møtene har vist seg i praksis 
å sikre brukerens innspill i prosessen. 
Samtidig har utfordringen vært å sikre 
en viss kontroll med at relasjonen mel-
lom koordinator og oppdragsgiver fun-
gerte slik den var ment å skulle gjøre. 
Hjelpevergen som tidlig kom inn i for-
hold til forvaltning av trygdemidler ble 
en sentral person i dette. Denne juristen 
fikk i oppdrag av koordinator å kontrol-
lere at systemet rundt oppdragsgiver 
fungerte ut fra oppdragsgivers interesser. 
Hjelpevergen har vært sterkt til stede i 
prosessen, har fått kopi av all korrespon-
danse, har hatt fast plass i ansvarsgruppa 
og har løpende klarert alle inngåtte 
 avtaler; fra mandat, Individuell plan, plan 
for styring av økonomi som i dag ligger 
på sosialtjenesten, til dags- og uke-
planer. 

To ansvarsgrupper
Det var behov for at en overordnet 
gruppe med vedtaksmyndighet kunne 
legge rammebetingelsene for arbeidet 
rundt brukeren. Vi opprettet derfor det 
vi betegner som en overordnet ansvars-
gruppe. Denne gruppen skulle ha an-
svaret for å kvalitetssikre at vi er på rett 
vei i saken. Dernest ble det besluttet å 
formalisere ei arbeidsgruppe for å iva-
reta føringene fra den overordnede an-
svarsgruppa. Denne gruppa skulle bestå 
av personer som til dagelig utførte det 

F A G A R T I K K E L

2 Statlig finansiert prosjekt fra 2001-2005. Lokalisert 
i Kristiansand ved ruspoliklinikken. Målsetning var å 
fremme kompetansen på ADHD og rusmisbruk.
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praktiske arbeidet. Koordinator ble bin-
deleddet mellom overordnet ansvars-
gruppe, arbeidsgruppe og oppdragsgiver. 
Møtene i overordnet ansvarsgruppe har 
etter hvert fulgt halvårsintervall, mens 
møtene i arbeidsgruppa i større grad 
har blitt lagt ut fra hvilke utfordringer 
en har stått oppe i der og da, oftest med 
14-dagers intervall.

Alle føringer som overordnet an-
svarsgruppe har gitt om arbeidet i ar-
beidsgruppa, har vært skriftlige og sank-
sjonert på forhånd. Rammeavtale for 
samarbeidet og utarbeidelsen og etable-
ring av IP har vist seg i praksis å fun-
gere som ramme rundt oppdraget. Hva 
som er på gang har vært tydelig og for-
utsigbart for alle parter og samtlige ak-
tører har hatt kopi av det som er utfor-
met. Alt er blitt klarert av oppdragsgiver 

og av dennes hjelpeverge. Rammeavta-
len er selve grunnlaget for samarbeidet 
mellom oppdragsgiver, de kommunale 
tjenesteytere og spesialisthelsetjenesten 
og skisserer hvilke forutsetninger sam-
arbeidet fundamenteres på, mens IP 
med vedlegg er skissen for selve utfø-
relsen av jobben. 

Å opprette en overordnet ansvars-
gruppe, en arbeidsgruppe på utførende 
nivå og egne Min tid-møter mellom 
koordinator og oppdragsgiver har med-
virket til at oppgaver er blitt gjennom-
ført når de skal og at det løpende har 
vært en prosess hvor det har vært mulig 
å evaluere og korrigere kursen.

Det konkrete planarbeidet ble be-
skrevet i «Struktur som psykososialt 
verktøy» i r&a nr. 2, 2006. 

Vi håper at vi med disse artiklene 

hart gjort det tydelig hvordan forank-
ring, gode funksjonsvurderinger, indi-
viduell tilnærming og brukermedvirk-
ning har gitt resultater i et tilfelle og på 
hvilke områder vi har erfaring for at det 
har nyttet å legge innsats for å komme 
i mål. På dennen måten har en poten-
sielt «umulig bruker» blitt mindre umu-
lig å nå med hjelp.

Martha Lomeland er vernepleier,  
ansatt i ADHD-teamet ved Sørlandet 

sykehus HF
Per Willy Ormestad er ruskonsulent 

i Kristiansand kommune
per.willy.ormestad@

kristiansand.kommune.no
Christian Clemetsen er utstiller på 

Kaleidoskop 2006
www.rimeligbarsk.com

Illustrasjon: Christian Clemetsen
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Av MARTHA LOMELAND

Pasienter med AD/HD kan i ulik grad 
ha vansker med en rekke kognitive 
funksjoner. I hvilken grad kan slike 
svakt fungerende pasienter etablere 
rutiner i sin egen hverdag? Og hvor-
dan kan vi i hjelpeapparatet bidra til 
å øke pasientenes muligheter til egen 
mestring? 

Medisin = suksess?
I medisinsk tradisjon oppfattes be-
handling av AD/HD som synonymt 
med medikamentell behandling med 
sentralstimulantia. Erfaringer med me-
dikamentell behandling av rusmisbru-
kende AD/HD-pasienter er imidlertid 
ingen entydig suksesshistorie: Mange 
har vansker med å kvalifisere seg for 
slik behandling, mange har store van-
sker med å gjennomføre behandlingen 
(mange autoseponerer) og for mange 
er den sosiale situasjonen i utgangs-
punktet så belastende og vanskelig at 
symptomlindring ikke er nok til å «få 
orden på livet». En helhetlig behandling 
må derfor (også) inkludere betydelige 
psykososiale bidrag.

Struktur er et helt sentralt bidrag i 
dette landskapet. 

Mangler trygge vaner
De fleste av oss har trygge, gode rammer 
og struktur fra vi står opp og til vi leg-
ger oss. Vi kaller denne indre strukturen 
for vaner og tenker ikke over dette til 
daglig. Mennesker med AD/HD kan i 
ulik grad savne slik indre struktur. En 
del mennesker med AD/HD, rus og 
psykiatriske tilleggsvansker kan derfor 
leve i en hverdag preget av kaos som en 
konsekvens av mangel på dette. 

Mange tiltak rettet mot denne 
pasientgruppen har tradisjonelt blitt 
utløst av «øyeblikkets kriser»; en ak-
tuell husleierestanse, en ikke-forberedt 

løslatelse fra soning, en russprekk, en 
arrestasjon, et psykiatrisk residiv – eller 
en annen av hverdagens store eller små 
kriser. Resultatet av hjelpetiltaket har 
i verste fall blitt fragmentert og tilfel-
dig. Godt psykososialt hjelpearbeid bør 
ha som målsetting å unngå slik reaktiv 
intervenering. Dette forutsetter at en 
utarbeider proaktive handlingsplaner. 
Nøkkelen her er struktur og forhånd-
stilrettelegging. 

Dags- og ukeplan
I AD/HD-prosjektet (se ramme) har vi 
anvendt dags- og ukeplan som verktøy: 
en konkret og tydelig oversikt over da-
gens/ukens gjøremål. En slik struktur 
kan avlaste pasientens vansker med å 
huske, planlegge og organisere.

Enhver slik plan må være indivi-
duelt tilpasset og kan være utformet i 
en Filofax, notatbok eller på et A4 ark 
som er lett tilgjengelig. Den kan også 
legges inn som avtaler og alarmer på 
mobiltelefon. Noen pasienter synes å 
være helt avhengig av å bli minnet på 
avtaler av andre personer. 

Det kan være lurt å starte opp med 
betydelig relasjonell bistand slik at pasi-
enten får en innkjøring som er mest 
mulig korrekt og hensiktsmessig. I neste 
runde kan hjelpen trappes ned slik at 
pasienten får mulighet til selv å admin-
istrere planen. Planen skal ikke være et 
statisk dokument; den må evalueres og 
justeres fortløpende. 

Alle rutiner må med
En dags- eller ukeplan bør inneholde 
de mest sentrale aktiviteter og rutiner 
for den enkelte pasienten, eksempelvis 
morgenrutiner, medisinrutiner, trans-
portrutiner og fritidsaktiviteter. 

A D / H D  O G  S T R U K T U R

   Struktur 
              som 

psykososialt verktøy 

AD/HD-prosjektet 
• Fem år gammelt prosjekt ved 

Avdeling for rus og avhengighet, 
Sørlandet sykehus, Kristiansand. 

• Formål: å øke kunnskapen om 
AD/HD og rus både hos 1., 2. og 
3. linjetjenesten og hos pasientene 
selv. 

• Deltakerne i prosjektet har mul-
tiple komorbide (dvs samtidige) 
diagnoser: AD/HD, rusmisbruk 
og psykiske lidelser eller annen 
atferds-/tilpasningsproblematikk. 

• Forfatteren har bistått med koor-
dinerende miljøarbeid i ca 15 slike 
enkeltsaker. 

• Forfatteren har vært ansatt som 
miljøterapeut de siste tre årene 
med ansvar for tilrettelegging av 
hjelpetiltak og for etablering av 
samarbeid med den kommunale 
sosialtjenesten. 

Hvordan kan vi skape en struktur som hjelper pasi-
enter med AD/HD, rusmisbruk og psykiatrisk tileggs-
problematikk til bedre mestring?  

Rus 2_06.indd   25 05-04-06   14:02:12



26rus & avhengighet - nr 2 2006

• Medisinutlevering: Mange pasienter 
har behov for bistand for å sikre at 
medisin blir inntatt til rett tid. For 
noen vil elektronisk påminning 
være nok, for andre er det påkrevd 
at ansvarlige andre kontrollerer at 
medisinene tas. Vi har god erfaring 
med at dette delegeres til hjemme-
sykepleien som da samtidig kan ta en 
gjennomgang av dags- og ukeplanen 
sammen med pasienten for å sikre 
pasientens oversikt over «dagens vi-
dere løype». 

• Private/sosiale avtaler: Besøk av familie 
og bekjente kan gjerne også legges 
inn i planen. Formålet er ikke å beg-
rense kontakt, men å unngå at spon-
tane møter og avtaler stresser pasi-
enten og eksponerer ham eller henne 
for impulsive valg som i sin tur kan 

redusere oppmøtet til andre viktige 
avtaler (arbeid, behandling osv).

• Behandlingsavtaler: Faste avtaler med 
koordinator og andre i behandlings-
apparatet bør legges inn i planen. Vi 
anbefaler å avtale faste dager og tids-
punkt. Pasienter med AD/HD har 
lettere for å huske slike avtaler enn 
tilfeldige avtaler.

• Urinprøvetaking: I russektoren kan 
urinprøvetaking være en nødven-
dig kvalifisering for å få anledning 
til medikamentell behandling med 
sentralstimulantia. Å legge avtaler 
for urinprøvetaking inn i dags-
/ukeplanen har vært naturlig for 
oss. I første omgang er det viktig å 
fokusere på selve oppmøtet, og når 
dette er innarbeidet som rutine, kan 
prøveresultatet evalueres. 

• Innkjøp: Noen pasienter trenger 
hjelp til å lage en liste over planla-
gte innkjøp for å unngå impulskjøp. 
Avtaler i planen kan også involvere 
andre, for eksempel med den lokale 
kjøpmannen om å bringe varer re-
gelmessig til hjemmet. 

• Pauser: En rekke pasienter har behov 
for stimuliforandring for å hindre hy-
perfokusering  som fort kan føre til 
at resten av planene for dagen ikke 
fullføres. Stimulusforandring bør ha 
en sentral plass i en dags- eller uke-
plan, både for å sikre nødvendige 
pauser og for å muliggjøre planlagte 
aktivitetsskift. 

• Møter: For å øke forutsigbarhet hos 
pasienten og hindre stresseskalering 
hos pasienter med AD/HD og angst 
for alvorlig sykdom, kan det være 

MINNEHJELP: Ukeplaner kan hjelpe AD/HD-pasienter å mestre hverdagen. Arkivill.: r&a
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lurt å sette opp faste tider hos legen. 
En del av pasientene har begrenset 
samtykkekompetanse, vansker med å 
ta valg eller se konsekvenser av valg 
og oppmerksomhets- og konsen-
trasjonsvansker. Derfor anbefaler vi 
at pasienten ikke deltar i alle møter 
med hjelpeapparatet. 

Økonomisk bistand
Mange pasienter med AD/HD, rusmis-
bruk og psykisk lidelse har store vansker 
med å administrere penger. De handler 
på impuls, glemmer ofte å betale reg-
ninger eller de vet ikke hvordan inn-
betaling foregår. 

Økonomisk bistand omhandler både 
frivillig og tvungen forvaltning (jfr. FTL 
§ 12.6) hvor sosialtjenesten, hjelpeverge 
eller andre kan bistå med å administrere 
regninger og faste utgifter. Pasientene 
kan ha jevnlige møter med økonomi-
ansvarlig for å holdes oppdatert. De får 
da kun utbetalt lommepenger. For an-
dre kan vi øremerke penger til matvarer, 
toalettsaker og lignende hvor pasienten 
må levere kvitteringer for å vise at pen-
gene går til det de er ment å gå til. Ved 
utbetaling til pasient forekommer ulik 
praksis.

Proaktive planer
For å unngå å komme i situasjoner hvor 
vi må ta hurtige avgjørelser, utarbeider 
vi i størst mulig grad planer i forkant 
av ulike situasjoner. Slikt proaktivt 

planarbeid kan være med på å skape 
forutsigbarhet og tydelighet både for 
pasient og hjelpeapparat. 

Noen pasienter har for eksempel 
behov for innleggelse på institusjon. 
For å skape forutsigbarhet og hindre 
at ikke-planlagte reaksjoner utløses, kan 
det være hensiktsmessig å utarbeide en 
konkret bestilling til institusjonen i for-
kant. Her kan innhold og varighet av-
tales, blant annet håndteringsplaner for 
situasjoner som erfaringsvis kan opp-
stå, som russprekk, forverring i psykisk 
helse eller atferdsproblemer.

Parallelt med innleggelsen legges en 
plan for hva som skjer etter utskrivelse, 
og ved utskrivelse evalueres oppholdet i 
forhold til bestillingen, slik at nødven-
dige endringer kan gjøres før eventuelt 
neste innleggelse. 

Overføringsverdi?
Hva kan så læres av struktur og tilrette-
legging som psykososialt verktøy? Har 
våre erfaringer med AD/HD-pasienter 
med komorbide rusrelaterte og psyki-
atriske diagnoser en overføringsverdi 
til andre brukergrupper?

Struktur er viktig i de fleste men-
neskers liv, spesielt for nevnte pasient-
gruppe. Jo mer vi kan lage struktur 
på, desto bedre – både for pasient og 
behandlingsapparat. Slik reduseres sjan-
sene for uheldige overraskelser. 

Yrkesgrupper i russektoren tenker 
gjerne tradisjonell rusbehandling inn 

i et rehabiliteringsperspektiv, også for 
denne pasientgruppen. Når vi vet at 
AD/HD er en hjerneorganisk funk-
sjonssvikt, bør vi imidlertid være åpne 
for at flere pasienter med denne diag-
nosen – og da ikke minst de med al-
vorlig psykiatrisk og rusrelatert komor-
biditet – kan ha et faktisk kognitivt og 
psykososialt hjelpebehov som gjør at vi 
bør se mot en mer helhetlig behandling 
i retning av habilitering. Kommunene 
har i lengre tid hatt mye kompetanse 
nettopp på dette, blant annet gjennom 
å yte tjenester til borgere med ut-
viklingsforstyrrelser, hjerneskader og 
utviklingshemming, men kompetansen 
synes ikke å ha blitt overført til denne 
pasientgruppen – ennå. 

Å bringe latent kompetanse og 
kunnskap til anvendelse overfor denne 
målgruppen handler hovedsakelig om 
to ting: Å gjøre lokale fagfolk trygge på 
at deres faglighet og kompetanse faktisk 
har anvendelsesmulighet og å gjøre dem 
nysgjerrige på å hente mer kunnskap 
om de spesifikke aspektene ved trip-
peldiagnosene AD/HD, psykisk lidelse 
og rus. Klarer vi det, har vi et godt ut-
gangspunkt for å kunne gi et tilrettelagt 
tilbud til pasientgruppen.

Martha Lomeland er vernepleier ved 
Sørlandet sykehus

martha.lomeland@sshf.no
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Fagartikkel

Hvorfor mislykkes behandlingen? 

En undersøkelse av kognitiv funksjon og 

personlighet hos pasienter i legemiddel-

assistert rehabilitering
1012-1018

Hva påvirker resultatene i legemiddelassistert rehabilitering? Denne studien peker på at både 

svekket kognitiv funksjonsnivå og personlighetsforstyrrelse er knyttet til dårligere effekt.

Jan Stubberud, Reidun Åsland, 
Øistein Kristensen
Sørlandet Sykehus HF

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Innledning
I Norge er ca. 3500 personer i legemiddel-
assistert rehabilitering (LAR). Substitu-
sjonsbehandling med morfinstoff og tett
psykososial oppfølging med ulike støtte-
tiltak har vist seg å gi gode resultater for
mange av de tyngste rusmiddelmisbru-
kerne (Vindedal, Steen, Larsen & Knoff,
2004). Til tross for psykososiale hjelpetil-
tak og medikamenter i form av metadon
og buprenorfin viser erfaringer fra Medi-
kamentassistert rehabilitering i Agder
(MARIA) at noen av pasientene har ute-
blivende behandlingsrespons. Spørsmålet
man ofte stiller seg, er hva som kjenneteg-
ner denne gruppen i forhold til de som har
en positiv behandlingsrespons. Definisjon
av uteblivende behandlingsrespons i den-
ne studien vil hovedsakelig innbefatte
jevnlig bruk, mens positiv behandlingsre-
spons betyr at det ikke har vært ikke brukt
rusmidler (cannabis, opiater, benzodiaze-
piner, etanol og amfetamin) i substitu-

sjonsbehandling de siste 12 måneder, veri-
fisert ved urinprøver. Pasienter med ute-
blivende behandlingsrespons klarer ofte
ikke å nyttiggjøre seg de tilbudene som
blir gitt, det være seg tilbud om skole-
gang, arbeid eller bare det å mestre hver-
dagen.Litteraturgjennomgang viser at lite
forskning har blitt gjort for å undersøke
om det er sammenheng mellom behand-
lingsrespons og kognitivt funksjonsnivå,
eller behandlingsrespons og personlighet
hos pasienter i LAR i Norge.

Kognitiv svikt

Kognisjon innbefatter bevisste prosesser i
hjernen som det å tenke, huske, lære,
gjenkalle, oppfatte og vurdere kunnskap
eller informasjon om miljøet (Deary,
2000). Svikt i disse prosessene kan påvir-
ke områder som informasjonsbehandling,
iakttakelse og oppmerksomhet, hukom-
melse og vurderings- og beslutningspro-
sesser. Kognitiv funksjonssvikt er ofte å

betrakte som en «usynlig funksjonshem-
ning». Eksempelvis kan en pasient fungere
tilsynelatende normalt når motorikk og
språk er intakt, mens evnen til å ta initia-
tiv, til å planlegge og til å motivere seg er
svekket. Funksjonssvikt av denne type
sammen med karakterforankret proble-
matikk, i tillegg til rus, kan være med på å
skape negativitet i omgivelser og behand-
lingsapparat, og pasienten beskrives ofte
med moralske termer som giddeløs og lat.

Internasjonalt har det hovedsakelig
vært Darke med kollegaer i Australia
som har undersøkt kognitivt funksjonsni-
vå blant pasienter i LAR. Darke, Sims,
McDonald og Wickes (2000) fant en sta-
tistisk signifikant forskjell mellom pasi-
enter i LAR og kontrollgruppe på en rek-
ke kognitive funksjoner. LAR-gruppen
presterte signifikant dårligere enn kon-
trollgruppen på alle de områdene som
ble nevropsykologisk testet. Funnene til
Darke et al. (2000) viste at pasientene i
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LAR hadde redusert informasjonspro-
sessering, oppmerksomhet, visuell hu-
kommelse, verbal hukommelse og pro-
blemløsningsevne sammenlignet med en
matchet kontrollgruppe. Denne forskjel-
len kan ikke nødvendigvis tilskrives sub-
stitusjonsbehandlingen med metadon el-
ler buprenorfin, da forskning (Schindler
et al., 2004; Zachny, 1995) viser at disse
opiatene ikke i særlig grad reduserer psy-
komotoriske og kognitive evner som kre-
ves til for eksempel bilkjøring. Dette er
forutsatt at pasienten ikke er under opp-
trapping eller nedtrapping. Opioider kan
påvirke psykomotoriske tester mer enn
kognitive (Mørland, 2000). Det er der-
imot ikke indikasjon på sammenheng
mellom metadondose og prestasjon ved
testing av kognitiv funksjon for pasienter
i LAR (Darke et al., 2000).

Redusert kognitiv fungering er for så
vidt ikke overraskende med tanke på den
grad av risikoatferd som er forbundet
med rusmiddelmisbruk over lang tid.
Det er særlig tre faktorer som utmerker
seg i forhold til redusert kognitiv funge-
ring hos rusmiddelmisbrukere: overdo-
ser, alkoholmisbruk og vold med medføl-
gende hodetraumer (Darke et al., 2000).
Dette er ikke faktorer som kun er gjel-
dende for pasienter i LAR, men det er et
mye større eksponeringsomfang for disse
risikofaktorene for denne gruppen enn
for andre grupper (f.eks. Brooner, Sch-
midt, Felch & Bigelow, 1992).

Personlighetsforstyrrelser

Blant de tyngste rusmiddelmisbrukerne
finnes en opphoping av personer med
personlighetsforstyrrelser. En norsk stu-
die på forekomst av psykisk lidelse i den-
ne populasjonen viser en forekomst på
79% med alvorlige personlighetsforstyr-
relser i gruppen misbrukere med blan-
dingsmisbruk (Landheim, Bakken &
Vaglum, 2003). Dette funnet stemmer
godt overens med funn fra andre studier.
Eksempelvis fant Darke, Williamson,
Ross, Teesson og Lynskey (2004) at blant
en gruppe heroinmisbrukere oppfylte
71 % kriteriene for en antisosial person-
lighetsforstyrrelse, 46 % oppfylte krite-
riene for en borderline personlighetsfor-
styrrelse og 38 % oppfylte kriteriene for
begge diagnosene. Det er uenighet om
begrepet «addictive personality», eller av-

hengighetspersonlighet (Nathan, 1998).
En rekke personlighetstrekk har imidler-
tid blitt forbundet med rusmiddelmis-
brukere. Studier har for eksempel vist at
personer som er avhengige av rusmidler,
skiller seg fra kontrollgruppe på karakter-
trekk som impulsivitet, spenningssøking
og sosial tilbaketrukkethet (Liraud &
Verdoux, 2000). Videre viser forskning
at rusmiddelmisbrukere med blandings-
misbruk i særlig grad har trekk som im-
pulsivitet og spenningssøking (Donovan,
Soldz, Kelley & Penk, 1998). Dette betyr
ikke at det er en spesiell personlighetsty-
pe som har tilbøyelighet for avhengighet.
Derimot finnes det individuelle forskjel-
ler ved personlighet som generelt later til
å være knyttet til avhengighetsproblemer
og stoffpreferanse.

Utgangspunktet for denne pilotstudien
er å se om det er noen sammenheng mel-
lom behandlingsrespons og kognitivt funk-
sjonsnivå for pasienter i LAR. I tillegg vil
det bli sett på om det er en sammenheng
mellom behandlingsrespons og personlig-
het. Hovedhypotesen er at det foreligger
en forskjell i kognitivt funksjonsnivå mel-
lom pasienter i LAR med uteblivende be-
handlingsrespons og pasienter med positiv
behandlingsrespons, med bedre kognitivt
funksjonsnivå hos pasienter med positiv
behandlingsrespons. Kliniske erfaringer og
forskning som viser omfanget av skader
(Brooner et al., 1992) og kognitiv funk-
sjonssvikt (Darke et al., 2000, 2004), lig-
ger til grunn for denne hypotesen. Videre
antas det at det er en sammenheng mellom
uteblivende behandlingsrespons og avvi-
kende personlighetsstruktur. Det forventes
at det vil være en høyere indikasjon for
forekomst av personlighetsforstyrrelser hos
pasienter med uteblivende behandlingsre-
spons. Særlig med bakgrunn i den høye
forekomsten av antisosial personlighetsfor-
styrrelse i denne pasientgruppen er dette
forventet. Antisosial personlighetsforstyr-
relse er spesielt forbundet med dårligere
behandlingsrespons, mer kriminalitet, bruk
av flere typer narkotika og en høyere suici-
dalfrekvens (Darke et al., 2004).

Metode
Det ble inkludert 40 pasienter med dia-
gnosen ICD-10 F11.2: Opiatavhengighet
(WHO, 1993), i denne studien. Alle var
godkjent for LAR. Utvalgsstørrelsen ble

bestemt ut fra tilgjengelig materiale og
styrkeberegning. Alle pasienter ga skriftlig
informert samtykke. Studien ble godkjent
av Regional etisk komité i helseregion Sør,
saksnummer S-04312.I beregningen av
utvalgsstørrelse er det tatt utgangspunkt i
et styrkekrav på 0.80 og flere resultatpara-
metere. Som resultatmål 1 har forskjellen
på t-score mellom utføringsindeks og ver-
balindeks på WASI blitt valgt, fordi denne
forskjellen er klinisk interessant. Fra grup-
pen med uteblivende behandlingsrespons
(UBR) stipulerte man en forskjell i t-score
på 20 og et standardavvik på 10. For posi-
tiv behandlingsresponsgruppen (PBR)
regnet man med en forskjell i t-score på
10 og et standardavvik på 10. Med en styr-
ke på 0.80 og signifikansnivå 0.05 vil ut-
valgsstørrelsen bli 17 i hver gruppe. Per
01.01.04 var det 151 pasienter i MARIA,
hvorav 50 ble definert til å ha en UBR.
Tjuesju (22 menn, 5 kvinner) pasienter
mellom 27 og 49 år (snitt: 35, SD: 5) ble
ved loddtrekning valgt fra denne gruppen.
Dette er et sekvensielt utvalg.

ABSTRACT

Why does treatment fail? A study of 

cognitive functioning and personality 

in a sample of patients in methadone 

maintainence treatment

The aim of this study was to see if there is a

difference in cognitive functioning and per-

sonality between patients who succeed in

methadone- or buprenorphine maintainen-

ce treatment (MMT/BMT), and patients who

fail. Forty MMT/BMT patients (27–54 years)

were included; positive response to treat-

ment group (POS) (n = 13; 9 males, 4 fe-

males) and absent response to treatment

group (ABS) (n = 27; 22 males, 5 females).

Control group (n = 25). To assess cognitive

functioning and personality Wechsler Abbre-

viated Scale of Intelligence, Wechsler Adult

Intelligence Scale III, Conners Continuous

Performance Test II, and Cloninger’s Tempe-

rament and Character Inventory (1994)

were used. It was hypothesized that the POS

group would demonstrate a higher level of

cognitive functioning than the ABS group. It

was also expected that the ABS group would

have more patients with personality disor-

ders. The results supported the hypotheses.

The range of impaired functions observed in

the present study may have important impli-

cations for the daily functioning of MMT/

BMT patients.

Keywords: substance abuse, cognitive 

functioning, maintainence treatment, 

methadone, personality disorders
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Tjueseks pasienter ble definert til å ha
en PBR. Av disse ble 17 trukket ut. Tret-
ten (ni menn, fire kvinner) pasienter
mellom 27 og 54 år (snitt: 42, SD: 8) sa
seg villig til å delta. Det var spesielt van-
skelig å rekruttere pasienter med PBR.
Med 13 pasienter fra denne gruppen har
man en styrke på 69 %. For personlig-
hetsforstyrrelse tok man utgangspunkt i
Landheim et al.s studie (2003), som for
aktive blandingsmisbrukere hadde en
forekomst av personlighetsforstyrrelser
på 79 %. For enkelhets skyld har vi satt
den til 70 med standardavvik på 10. I
PBR-gruppen antas det en andel person-
lighetsforstyrrelser på 50 % med stan-
dardavvik på 10. Signifikante forskjeller
på 0.05 vil kunne påvises helt ned til syv
pasienter i hver gruppe.

Kontrollgruppen var 25 friske personer
(21 menn, 4 kvinner) mellom 27 og 47 år
(snitt: 37, SD: 5) med tilnærmet gjennom-
snittsalder og kjønnsfordeling som eksperi-
mentgruppene. Kontrollgruppen ble testet
gjennom bedriftshelsetjenesten og all-
mennpraktikere med samme tester. Eks-
kluderingskriterium var psykose.

Prosedyre

Selve testingen foregikk når det var prak-
tisk mulig å gjennomføre den. En testtek-
niker sto for testingen av begge eksperi-
mentgruppene. Da dette er en gruppe
pasienter som ofte har en ustabil, krimi-
nell og kaotisk tilværelse, ble testingen
ved noen anledninger gjennomført andre
steder enn ved MARIA, eksempelvis ved
døgninstitusjoner og i fengsel. Deltaker-
ne i studiet ble ikke testet når de var i ab-
stinensfase. De ble kun testet i perioder
da de var rusfrie, verifisert ved urinprø-
vetaking. I utgangspunktet skulle alle ha
negative urinprøver i fire uker før testsi-
tuasjonen. Analyse av urin ble utført ved
Avdeling for legemidler i Trondheim
med LC/MS-teknikk, som er meget påli-
telig. Urinprøver ble avlagt under over-
våking og undersøkt to ganger per uke
for opiater, etanol, benzodiazepiner, am-
fetamin og cannabis.

Testbatteri

Deltakerne i studiet ble undersøkt med
et testbatteri bestående av: Wechsler Ab-
breviated Scale of Intelligence (WASI)
(Psychological Corporation, 1999); en

standardisert psykometrisk undersøkelse
for vurdering av evnenivå. Tallhukom-
melse; en deltest som måler arbeidsmin-
nefunksjon hentet fra et psykometrisk
testbatteri som kartlegger kognitiv funk-
sjonsprofil (Wechsler Adult Intelligence
Scale III) (Psychological Corporation,
1997).

Conners Continuous Performance
Test II (CPT-II); en nevropsykologisk test
for vurdering av spesifikke kognitive funk-
sjoner (oppmerksomhet, impulsivitet og
utholdenhet) (Conners, 2000). Mislykke-
de forsøk på mål («omissions») er markør
for oppmerksomhetsfunksjon, responser
på ikke-mål («commissions») er markør
for impulsivitet, og ved kognitiv uthol-
denhet («vigilance») er responskonsistens
over tid i testen («hit se block change»)
markør.

Temperament and Character Inven-
tory (TCI) (Cloninger, Przybeck, Svrakic
& Wetzel, 1994); en klinisk psykologisk
test for vurdering av personlighet, tempe-
rament og karakter. Kategorisering av
sannsynlig personlighetsforstyrrelse ved
bruk av TCI er indikert ved lav skåre på
en skala som beskriver det autonome in-
divid («self-directedness», SD) og en skala
som beskriver hvordan individet opplever
seg som en del av menneskeheten og sam-
funnet («cooperativeness», CO), med
formelen (SD + CO) / 2. Skåre mindre
enn 30 (< 30) svarer til sannsynlig person-
lighetsforstyrrelse (Preiss & Klose, 2001).
Særlig er lav skåre på SD en indikasjon på
personlighetsforstyrrelse. SD er negativt

korrelert med alle symptomer på en per-
sonlighetsforstyrrelse (Cloninger, Svrakic
& Przybeck, 1993).

Statistikk

Forskjeller i kognitiv funksjon mellom
gruppene ble bedømt med de ikke-para-
metriske testene Kruskal-Wallis K Samp-
les Test og Mann-Whitney U-Test, da
data ikke er normalfordelt. Kruskal-Wal-
lis K Samples Test ble brukt for å bestem-
me rangering, mens Mann-Whitney U-
Test ble brukt for å bestemme retning
ved forskjell mellom gruppene. Pearson
kji-kvadrattest ble brukt for å bestemme
om det er statistisk signifikant forskjell i
frekvens mellom gruppene med hensyn
til sannsynlig personlighetsforstyrrelse.
Signifikansnivå ble satt til 0.05.

Resultater
Som det fremgår av tabell 1, presterer
gruppen med PBR bedre enn gruppen
med UBR på evnetestene fra WASI, hvor
det foreligger statistisk signifikant for-
skjell på både verbalindeks og utførings-
indeks. Ved de enkelte deltestene ble det
observert forskjeller på likheter og matri-
ser mellom PBR og UBR, med statistisk
signifikant bedre resultater hos PBR. Det
ble ikke avdekket statistisk signifikante
forskjeller mellom PBR og UBR på del-
testene ordforståelse og terningmønster.
Resultatene viser ingen statistisk signifi-
kant forskjell på deltesten tallhukom-
melse mellom PBR og UBR. Derimot
foreligger det forskjell mellom kontroll

Tabell 1. Forskjell i kognitiv funksjon (WASI) og tallhukommelse (WAIS-III) for pasienter i LAR 
med positiv (PBR) og uteblivende (UBR) behandlingsrespons, samt for en normalbe-
folkningsgruppe (kontroll) 

Tester PBR

(n = 13)

UBR

(n = 27)

Kontroll

(n = 25)

PBR vs 

UBR

PBR vs

kontroll

UBR vs

Kontroll

Ordforståelse 66 (8) 59 (20) 50 (4)  ns .000** .000**

Likheter 57 (10.5) 44 (20) 53 (5.5) .007* ns .009*

Verbalindeks 

(ordforståelse og likheter)

122 (22) 106 (29) 102 (8.5) .021* .000** ns

Terningmønster 54 (7.5) 49 (13) 53 (4) ns ns ns

Matriser 47 (8.5) 36 (14) 53 (4) .001* .001* .000**

Utføringsindeks 

(terningmønster og matriser)

104 (9.5) 85 (25) 105 (7.5) .005* ns .000**

Tallhukommelse 7 (4) 7 (4) 11 (2) ns .002* .000**

Data presentert som median med interkvartil spredning i t-skåre, bortsett fra verbal indeks og 

utføringsindeks, hvor sum av t-skåre er presentert. Verdier fra tallhukommelse presentert som skalerte 

skårer. P-verdier fra Mann-Whitney oppgitt når signifikante, og ns (non-signifikant) indikerer p > 0.05

*) Signifikant forskjell (p < 0.05).

**) Signifikant forskjell (p < 0.001).
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og eksperimentgruppene, hvor kontroll-
gruppen presterer statistisk signifikant
bedre enn både PBR og UBR.

Resultatene fra CPT-II viser at det når
det gjelder oppmerksomhetsfunksjon og
impulsivitet, foreligger det en statistisk
signifikant forskjell mellom PBR og
UBR. PBR presterer bedre på oppmerk-
somhetsfunksjon og er mindre impulsiv
enn UBR. Ved kognitiv utholdenhet blir
det ikke observert noen statistisk signifi-
kante forskjeller mellom de respektive
gruppene (tabell 2).

Resultatene viser videre at det er sta-
tistisk signifikant forskjell i forekomst av
sannsynlig personlighetsforstyrrelse mel-
lom gruppene, (X2 (2) 13.63, p < .01),
(se tabell 3).

Diskusjon
Hypotesene for denne studien var at det
er forskjell i kognitivt funksjonsnivå mel-
lom pasienter i LAR med uteblivende
behandlingsrespons og pasienter med
positiv behandlingsrespons, med bedre
kognitivt funksjonsnivå hos PBR-grup-
pen. I tillegg var det forventet å finne
høyere indikasjon for forekomst av per-
sonlighetsforstyrrelser hos pasienter med
uteblivende behandlingsrespons. Begge
hypotesene ble støttet av funnene.

Kognitiv funksjon

Det kom frem av resultatene at PBR pre-
sterte bedre enn UBR på verbal forståelse
og praktisk orienterte tester. Innenfor
verbal forståelse ligger deltestene likheter
og ordforståelse. Det registreres kun sta-
tistisk signifikant forskjell på deltesten

likheter mellom PBR og UBR. Deltesten
ordforståelse vurderer kognitive funksjo-
ner som språkutvikling og ordforråd,
mens likheter måler hovedsakelig logisk
abstraherende tenkning. Dette kan tyde
på at hovedforskjellen mellom de to eks-
perimentgruppene på verbal forståelse er
at PBR-gruppen ser ut til å prestere bed-
re på oppgaver som fortrinnsvis innebæ-
rer logisk abstraherende tenkning, mens
ordforråd skåres relativt likt. Dette fun-
net stemmer godt overens med det kli-
niske inntrykket, hvor man ofte møter
pasienter i LAR med et ordforråd som
ikke nødvendigvis gjenspeiler faktisk ver-
bal forståelse og abstraksjonsnivå. Man
kan ut fra denne diskrepansen tenke seg
til at PBR-gruppen har en bedre evne til å
assosiere og generalisere verbal kunn-
skap, noe som kan være en medvirkende
årsak til at denne gruppen klarer seg bed-
re i LAR. Det kan altså være slik at pasi-
enter i UBR-gruppen har en mer statisk
og rigid verbal forståelse, noe som med-
fører vansker med å generalisere verbal
kunnskap. Klinisk observeres det i denne
sammenhengen at utsagn tas svært bok-
stavelig, er årsak til angstsymptomer og
medvirker til konflikter. Mye verbal in-
formasjon går tapt av samme grunn.

Et interessant funn er at begge ekspe-
rimentgruppene synes å prestere bedre
på ordforståelse enn kontrollgruppen.
Dette kan være som følge av for få men-
nesker inkludert i studien, men det kan
også tenkes at som en konsekvens av
mange års kontakt, ofte daglig, med
offentlige instanser, har pasientgruppen
lært seg et betydelig ordforråd.

PBR presterte statistisk signifikant
bedre enn UBR på den praktisk orienter-
te utføringsindeksen som består av ma-
triser og terningmønster. Dette skyldes
den statistisk signifikante forskjellen som
oppnås på deltesten matriser i favør PBR.
Dette funnet antyder at PBR-gruppen
har en bedre praktisk problemløsnings-
evne enn UBR, fordi matriseresonnering
i første rekke måler analog resonnering
og ikke-verbal problemløsning. Kognitiv
svikt på funksjonsområdet ikke-verbal
problemløsningsevne kan gi ytterligere
konsekvenser med manglende erfaringer,
noe som forsterker problemområder og
gir svikt i forståelsen av årsak/virkning-
forhold. Det ble ikke funnet forskjell på
arbeidsminnefunksjon (tallhukommel-
se) mellom PBR og UBR. Derimot pre-
sterte kontrollgruppen statistisk signifi-
kant bedre enn både PBR og UBR. Dette
funnet støttes av Mintzer og Stitzer
(2002), som viser at kognitive funksjoner
som kortidsminne er svært sårbare ved
langvarig narkotikamisbruk. Trenden i
dette resultatet er altså at både UBR og
PBR har en svekket arbeidsminnefunk-
sjon sammenlignet med en kontrollgrup-
pe. Totalt sett er tendensen at gruppen
med PBR presterer statistisk signifikant
bedre enn UBR-gruppen på WASI. Det-
te kan ikke nødvendigvis tilskrives for-
skjell i premorbid intelligens, da det ikke
ble funnet forskjell mellom eksperiment-
gruppene på deltesten ordforståelse.
Ordforståelse kan brukes som markør for
premorbid intelligens (Darke et al.,
2000). En annen tydelig trend er at pasi-
enter i UBR har bedre verbale evner enn
utføringsevner. Som en følge av denne
diskrepansen gjenspeiler ikke alltid kom-
petanse utad faktisk eller reell kompe-
tanse. Klinisk observeres det at språket er
preget av mye verbalitet på en repetitiv
og hermende måte. Typisk for mange er
mye språk med lite innhold. I praksis kan

Tabell 2. Forskjell i kognitiv funksjon bedømt med CPT-II for pasienter i LAR med positiv (PBR) 

og uteblivende (UBR) behandlingsrespons, samt for en normalbefolkningsgruppe 

(kontroll)

Funksjon PBR

(n = 13)

UBR

(n = 27)

Kontroll

(n = 25)

PBR vs UBR PBR vs kontroll UBR vs kontroll

Oppmerksomhet 45 (9) 52 (13.5) 55 (10) .046* .004* ns

Impulsivitet 40 (15) 51 (14.5) 48 (9) .048* ns ns

Utholdenhet 51 (14) 53 (12.5) 54 (1)  ns ns ns

Data presentert som median med interkvartil spredning i t-skåre. P-verdier fra Mann-Whitney oppgitt når 

signifikante, og ns (non-signifikant) indikerer p > 0.05

*) Signifikant forskjell (p < 0.05).

**) Signifikant forskjell (p < 0.001).

Tabell 3. Andel av gruppen som dokumente-

rer personlighetsprofil forenelig 

med sannsynlig personlighetsfor-

styrrelse ved testpsykologisk vurde-

ring (TCI)

Gruppe Sannsynlig personlig-

hetsforstyrrelse

UBR (n = 27) 17 (63 %)

PBR (n = 13) 3 (23 %)

Kontroll (n = 25) 4 (16 %)
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disse funnene bety at det må tas hensyn
til at en del pasienter i LAR ikke nødven-
digvis har tilfredsstillende kognitive for-
utsetninger for å kunne motta og bear-
beide informasjon, noe som er essensielt
for å lykkes med rehabiliteringen. Deary
(2000) viser til at evnenivå er en meget
valid predikator i forhold til kognitivt
funksjonsnivå. Denne typen psykome-
trisk undersøkelse av intelligens er en
nødvendighet i forhold til å kunne oppnå
en fullgod profilanalyse (Landrø, Sundet
& Reinvang, 2000).

Funnene fra CPT-II antyder at PBR-
gruppen har en bedre oppmerksomhets-
funksjon og er mindre impulsiv enn
UBR-gruppen. Dette er viktige indivi-
duelle funksjoner å søke kunnskap om. I
praksis avspeiler de evne til å planlegge og
organisere tanker og aktiviteter, fastholde
fokus og unngå å la seg avlede av uvesent-
lige ting. I tillegg sier også disse funksjone-
ne noe om evne til å takle frustrasjon og
modulere følelser slik at følelsesmessige
reaksjoner samsvarer med utløsende år-
sak. Dette er funksjoner som ofte forbin-
des med Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD). Brown (1998) fant i
sin studie at 30 % av ADHD-populasjo-
nen hadde et rusmiddelmisbruk, i mot-
setning til 14 % i normalpopulasjon.
Dette indikerer en overrepresentasjon av
ADHD eller ADHD-symptomer blant
rusmiddelmisbrukere. ADHD er en
kompleks tilstand hvor flere av sympto-
mene muligens skyldes redusert evne til
selvregulering. Enkelte uttrykker det slik:
«Problemet er ikke å vite hva du skal gjø-
re, men å gjøre hva du vet.» Selvregule-
ring stammer fra frontale styringsmeka-
nismer, kalt eksekutive funksjoner. Disse
eksekutive funksjonene innebærer ho-
vedsakelig kognitive mekanismer som ak-
tiveres i forkant av arbeidsoppgaver som
skal gjennomføres (oppmerksomhet, hy-
potesedannelse, planlegging, fleksibilitet,
reguleringsmekanismer, arbeidsminne etc.)
(Lezak, 1982). En mulig forklaring på
hvorfor det ble funnet forskjeller mellom
eksperimentgruppene på WASI og CPT-
II, kan være at en høyere andel pasienter i
UBR-gruppen har redusert evne til selv-
regulering. Sagt på en annen måte, det
kan være en tendens til at PBR-gruppen
både vet hva de skal gjøre, og klarer å
gjennomføre det rent praktisk, mens

UBR-gruppen til en viss grad vet hva de
skal gjøre, men ikke klarer å omforme den
kunnskapen til handling. Funnet fra ma-
triser kan i særlig grad støtte dette, da
UBR-gruppen her viser en alvorlig redu-
sert evne til praktisk problemløsning.
Man kan antyde at den kognitive proses-
seringen eller informasjonsbearbeidingen
er redusert hos UBR-gruppen. Noe av
forklaringen på redusert kognitiv funk-
sjon hos UBR-gruppen kan være større
omfang av skade eller dysfunksjon på
frontallappene. Styreprogrammer for iverk-
settelse av riktig atferd til rett tid og i rett
situasjon dannes i frontallappene (Orn-
stein et al., 2000). Skader eller funk-

sjonsforstyrrelser i frontallappene med-
fører nedsatt dømmekraft og planleg-
gingsevne, urealistiske ambisjoner og
begrenset innsikt. Avhengig av lokalisa-
sjon sees forskjellige kombinasjoner av
dårlig impulskontroll med ukritisk eller
aggressiv atferd, eller tiltaksløshet og
manglende evne til å omstille seg og end-
re fokus og strategi når det behøves
(Ornstein et al., 2000). Større omfang av
reduserte eksekutive funksjoner hos
UBR som kan tilskrives frontallappskade
eller ADHD-symptomer, kan være noe
av forklaringen på forskjellene mellom
UBR og PBR som ble funnet ved testing.
I denne sammenhengen må det under-
strekes at dette er et svært komplisert
felt, og at det er mye man ikke vet. Det
poengteres derfor at ovennevnte funn
kan tilskrives andre faktorer som ikke blir
diskutert i denne artikkelen.

Sett i lys av risikofaktorer som overdo-
ser, alkoholmisbruk og hodetraumer er
det ikke overraskende å finne redusert
kognitiv fungering eller skade på fron-
tallappene hos pasienter i LAR. Hypoksi
eller utilstrekkelig oksygentilførsel av cel-
ler og vev i hjernen som følge av overdo-
ser kan føre til at celler dør. Slike diffuse
skader er forbundet med svekkede kogni-
tive egenskaper i form av redusert infor-
masjonsprosessering, hukommelse, opp-
merksomhet og resoneringsevne, særlig

ved abstrakt tenkning (Lezak, 1995). Al-
koholavhengighet er ganske vanlig blant
heroinmisbrukere (Darke & Ross, 1997).
En rekke kognitive skader sees ved kro-
nisk bruk av alkohol. Eksempler på slike
skader kan være redusert oppmerksom-
het, hukommelse og evne til å løse eller
lære nye eller abstrakte oppgaver (Lish-
man, 1990). Forskning viser at de vanlig-
ste kognitive skadene som følge av hode-
traumer er redusert informasjonsproses-
sering og vansker med ny læring. I tillegg
vises noe redusert adaptiv evne og at-
ferdskontroll (Tate, Fenelon, Manning &
Hunter, 1991).

I tillegg kan man grovt sett legge til
grunn at rusmidler kan påvises i urinen to
til sju døgn etter avsluttet inntak. De to
viktigste unntakene er cannabis og noen
typer benzodiazepiner, som i en del til-
feller kan påvises i urinen vesentlig len-
ger. Dette betyr at deltakere i UBR-grup-
pen kan ha hatt rusmiddelbruk nokså
nært i tid til testsituasjon, med mulig på-
virkning av testresultater.

Personlighet

I UBR-gruppen ble det funnet en høyere
forekomst av sannsynlig personlighets-
forstyrrelse enn i PBR-gruppen (tabell
3). Av dette kan man antyde at tilstede-
værelsen av en personlighetsforstyrrelse
reduserer sjansen for en positiv behand-
lingsrespons i LAR. Tidligere forskning
viser at personlighetsforstyrrelser predi-
kerer dårlig behandlingsrespons og utfall,
noe som inkluderer problemer med be-
handlingsalliansen, motstand mot for-
andring, mangelfull behandlingstilpas-
ning og frafall (Van den Bosh, Verhuel,
Schippers & Van den Brink, 2002).

Funnene i vår studie støttes av tidligere
funn som viser at det er en særlig opphop-
ning av personlighetsforstyrrelser blant
misbrukere med blandingsmisbruk (Dar-
ke et al., 2004; Landheim et al., 2003).
Antisosial personlighetsforstyrrelse er en
av de vanligste komorbide tilstandene ved
rusmiddelmisbruk (King, Kidorf, Stoller,
Carter & Brooner, 2001). Denne lidelsen
er forbundet med en svært dårlig behand-
lingsrespons (Alterman, Rutherford, Cac-
ciola, McKay & Booardman, 1998; King
et al., 2001). Det kan altså være en over-
representasjon av antisosial personlighets-
forstyrrelse blant pasientene i UBR-grup-

En rekke kognitive skader 

sees ved kronisk bruk av 

alkohol
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pen. Dette støttes av funnet til Darke et
al. (2004), som fant i et heroinmisbru-
kende utvalg at 71 % oppfylte kriteriene
for en antisosial personlighetsforstyrrelse.
Det er ingen grunn til å anta at denne po-
pulasjonen avviker særlig fra vår testpopu-
lasjon.Med tanke på grad av risikoatferd
hos denne gruppen kan det ikke utelukkes
at personlighetsforandringer grunnet ho-
detraumer også kan være med på å forkla-
re noen av funnene. I en gruppe pasienter
med traumatisk hjerneskade registrerte
Koponen, Taiminen, Portin og Himanen
at 23 % oppfylte kriteriene for en person-
lighetsforstyrrelse, noe som er betydelig
mer enn i en normalpopulasjon (2002).
Med hensyn til forskjellene både i kogni-
tiv funksjon og personlighet som ble fun-
net mellom PBR og UBR, er det ingenting
som tyder på at dette kan la seg forklare av
skjevhet mellom gruppene på psykososia-
le mål. Pasientpopulasjonen oppfattes
som svært homogen. Funn gjort av Bel-
ding, McLelland, Zanis og Incmikoski
(1998) viste at det ikke forelå statistisk
signifikante forskjeller på psykososiale mål
mellom LAR-pasienter med uteblivende
behandlingsrespons, definert av positive
urinprøver på opiater, og pasienter som
ikke testet positivt på opiater. Videre er
det ikke sett nærmere på hvilken betyd-
ning kjønn og aldersfordeling kan ha hatt
for våre funn; til dette anses utvalget å
være for lite.

Implikasjoner

Det er fortsatt mye uvitenhet og mange
fordommer i behandlingsapparatet om
kognitive vansker, rus og personlighets-
patologi, noe som kan være vanskelig å
håndtere både for pasient og behandler.
Kognitive vansker er en usynlig funk-
sjonshemning som kan være vanskelig for
omgivelsene å forstå. Av denne grunn
kan det være nødvendig å undersøke
kognitive funksjoner systematisk. I dette
arbeidet kan man få satt ord på hvilke
vansker man har. Det kan også belyse
personlighetsmessige og psykiske variab-

ler som kan ha betydning for evnen til å
nyttiggjøre seg LAR.

Hvis man som pasient i LAR har kog-
nitiv svikt, er det viktig å finne strategier
som hjelper en til å håndtere hverdagen.
Hvilke strategier som er egnet, varierer
fra person til person og er avhengig av al-
vorlighetsgrad. Det kan dreie seg om å
lære seg nye rutiner som hjelper på hu-
kommelsen, føre dags- og ukeplan, eller
dele opp arbeidsoppgaver i mindre deler.
Ovennevnte funn tyder på alvorlig ned-
satt kognitiv funksjon hos mange i denne
pasientgruppen som følge av langvarig
rusmiddelmisbruk. Dette kan også ha
konsekvenser utover de nevnte område-
ne, for eksempel vurdering av kognitiv
egnethet for bilkjøring ved mistanke om
kognitiv svikt. Man vet ikke nok når det
gjelder kjøreferdigheter ved kognitiv
svikt.

Ved å kartlegge psykisk helse får man
bakgrunnskunnskap når tiltak skal settes
i verk. En person med personlighetsfor-
styrrelse kan ha overvekt av karakter-
trekk som skaper problemer i konfliktsi-
tuasjoner, stressede livssituasjoner og i
forholdet til andre mennesker og omgi-
velsene. Med kunnskap om tilstanden
kan en ta hensyn til dette i forhold til hva
man kan forvente når det gjelder boligsi-
tuasjon, jobb og mulighetene til å bygge
sosiale nettverk.

Konklusjon
Dette kliniske pilotprosjektet antyder at
det foreligger forskjeller i kognitiv funk-
sjon og personlighetsstruktur mellom pa-
sienter med positiv og uteblivende be-
handlingsrespons i LAR. Totalt sett er
tendensen at gruppen med positiv be-
handlingsrespons presterer statistisk sig-
nifikant bedre enn gruppen med utebli-
vende behandlingsrespons på WASI. I til-
legg har PBR-gruppen en bedre opp-
merksomhetsfunksjon og er mindre im-
pulsiv enn UBR-gruppen. I praksis kan
disse funnene bety at det må tas hensyn til
at en del pasienter i LAR ikke nødvendig-

vis har tilfredsstillende kognitive forutset-
ninger for å kunne motta og bearbeide in-
formasjon som er essensiell for å lykkes
med rehabiliteringen. I UBR-gruppen ble
det videre registrert en høyere forekomst
av sannsynlig personlighetsforstyrrelse enn
i PBR-gruppen. Av det kan man anta at
tilstedeværelsen av en personlighetsfor-
styrrelse er med på å redusere sjansen for
en positiv behandlingsrespons i LAR. For
å kunne gi LAR-pasienter et adekvat be-
handlingstilbud må kognitiv funksjon og
psykisk helse være kartlagt.

Hensikten med denne studien var
ikke å finne årsaker til ovennevnte funn.
Det antydes allikevel at skade/dysfunk-
sjon i frontallappene eller ADHD-sym-
ptomer kan forklare noen av forskjellene
i kognitiv funksjon mellom PBR-grup-
pen og UBR-gruppen. Sett i lys av ekspo-
neringsomfang for risikofaktorene for
denne gruppen er dette ikke usannsynlig.
Begrensninger i resultatenes generaliser-
barhet ligger først og fremst i antallet pa-
sienter som er inkludert i studien. Erfa-
ringsmessig er det vanskeligere å rekrut-
tere pasienter med positiv behandlings-
respons. Det er anbefalt at man gjør en
studie med flere deltakere. Det vil da
være interessant å også screene for AD-
HD. Selv om UBR-pasientene ikke ble
testet i aktive rusperioder, kan man si at
det generelt er vanskelig å avgjøre om
forskjellen i kognitiv fungering skyldes at
UBR-gruppen har et pågående rusmid-
delmisbruk og PBR-gruppen er rusfri.

Jan Stubberud

Waldemar Thranes gate 47c, 0173 Oslo

Tlf 95104217

E-post jan.stubberud@sunnaas.no
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Fag ar tik kel

Er fa rin ger med me tyl fe ni dat-be hand ling  
(ri ta lin) hos pa si en ter med kom bi nert ADHD 
og rus mis bruk. En re tro spek tiv jour nal stu die
Pa si en ter med ADHD og rus mis bruk tren ger en be hand lings til nær ming med et  
bre de re fo kus enn medi ka men ter. Rus mis bruk var i vårt stu dium van lig ste år sak til  
be hand lings av brudd. Et mind re tall holdt seg rus frie og fort sat te i lang tids  
me tyl fe ni dat-be hand ling.

Hy per ki ne tis ke for styr rel ser (ICD 10) el ler 
Attention De fi cit/Hyperactivity Disorder 
(DSM IV) er en li del se med sam men satt 
etio lo gi (Bark ley, 1997; Brown, 2000). Stu
dier vi ser at li del sen er nev ro bio lo gisk og 
ge ne tisk for ank ret (ElSay ed, 2002; Farao
ne et al., 1998; Lowe et al., 2004). Li del sen 
fø rer ofte til stor nev ro psy ko lo gisk sympto
mbyrde (Spen cer et al., 2002; Wilens, Bie
derman & Spen cer, 2002). Kjernesympto
mene er pro ble mer med opp merk som het 
og kon sen tra sjon, hy per ak ti vi tet og im pul
si vi tet. I vok sen al der blir ADHDsymp to
me ne ofte mer «skjul te» og in ter na li ser te 
med ind re rast løs het og uopp merk som het, 
i mot set ning til at ferds sym pto mer som hy
per ak ti vi tet og grov mo to risk uro i bar ne al
der (Biederman, Mick & Faraone, 2000; 
Wood, Lovejoy & Ball, 2002). I lys av den

ne vi ten blir ADHDdia gno sen nå sett på 
som en livsløpslidelse og en va rig funk
sjons svikt og ikke len ger bare som en bar
nediagnose.

Voks ne med en ADHDdia gno se har uav
hen gig av even tuelle and re psy kis ke li del ser 
dob belt så stor ri si ko for ut vik ling av rus pro
ble mer som voks ne uten en slik dia gno se 
(Biederman et al., 1995; Biederman, Wilens, 
Mick, Faraone & Spen cer, 1998; Wilens, 
2004). Voks ne med ADHD be gyn ner med 
rus mid ler i gjen nom snitt ca. tre år tid li ge re 
enn voks ne uten ADHD, og bru ken sy nes 
mer al vor lig og lang va rig (Wilens, Biederman, 
Mick, Faraone & Spen cer, 1997; Wilens, Bie
derman & Mick, 1998). Til sva rende be ve ger 
voks ne med ADHD seg ras ke re fra al ko hol
mis bruk til stoff mis bruk enn voks ne uten 
ADHD (Wilens et al., 1997; Wilens, et al., 
1998). Det er es ti mert at 15 til 25% av voks
ne med en av hen gig hets dia gno se in nen for 
al ko hol og el ler stoff har ADHD (Wilens, 
2004). Nor ske tall fra Sak kyn dig team for 
Hel se re gio ne ne Sør og Øst vi ser en fore
komst av rus pro ble mer på 26% hos voks ne 

med ADHD. En stu die fra Trond heim krets
feng sel og en an nen stu die fra et ung doms
feng sel i Tysk land vi ser en fore komst av 
ADHD på hen holds vis 21,7 og 30% hos inn
sat te (Ras mus sen, Almvik & Levander, 2001; 
Retz, Reutz, Hengesch, Schnei der, 2004).

Sto re per son li ge og sam funns mes si ge 
pro ble mer kan bli kon se kven sen av ADHD. 
Det te er knyt tet til pro ble mer på sko le, 
med å hol de på en jobb, av hen gig het av 
rus mid ler, kri mi na li tet og ko mor bi de psy
kis ke li del ser (Babinski, 1999; Satterfield, 
1997; Thomp son, Riggs, Mikulich & Crow
ley, 1996; Mur phy & Bark ley, 1996).

Gyl dig he ten av ADHDdia gno sen hos 
voks ne og be hand ling av den ne er tema for 
dis ku sjon både i mas se me di ene og i fag mil
jø er, og det fore lig ger om fat ten de lit te ra tur 
på det te fel tet (Bark ley, 2002; Biederman, 
2000; Brown, 2000; Hechtman, 1999; 
Mannuzza & Klein, 2000; Spen cer et al., 
1998). In ter na sjo nal forsk ning kon klu de rer 
med at god kunn skaps ba sert prak sis i dag 
er å be hand le ADHD medi ka men telt også 
hos voks ne (Aanon sen, 2000).
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Det frem kom to grup per ADHDpa si
en ter, en med og en uten ko mor bid rus mis
bruk. Inn tak av pa si en ter uten rus mis bruk 
skyld tes lo ka le for hold hvor psy kiat risk 
spe sia list hel se tje nes te de før s te åre ne ikke 
had de be gynt ut red ning og be hand ling av 
ADHD. Det te ble der for mid ler ti dig ut ført 
ved Rus po li kli nik ken. Alle ADHDpa si en
ter fikk til bud om be hand ling med me tyl
fe ni dat i kom bi na sjon med råd gi ving, sam
ta le, og ev. hen vis ning til in sti tu sjon.

Be hand lings til nær min gen til Rus po li
kli nik ken var i be gyn nel sen til rette lagt et
ter dia gno sen ADHD og mind re etter pa si
en tens funk sjon. Det te end ret seg med mer 
kli nisk er fa ring, og etab le ring av et ADHD
pro sjekt hvor mål grup pen var pa si en ter 
med ADHD og rus mis bruk. Man er far te at 
ADHDdia gno sen ale ne ikke var av gjø ren
de for hva pa si en ten treng te av bi stand og 
opp føl ging. Det vil si at det ikke kan gis en 
«stan dard pak ke» for alle pa si en ter med 
ADHD og rus mis bruk; be hand lin gen må 
til pas ses in di vi du elt og ha et mul ti mo dalt 
fo kus hvor pa si en tens funk sjons ni vå vekt
leg ges.

På bak grunn av at ADHD er en livsløps
lidelse, ble be hand lin gen med me tyl fe ni dat 
til pas set med et lang sik tig per spek tiv. I 
den ne ar tik ke len er «cutoff» for lang va rig 
be hand ling satt ved me tyl fe ni datbe hand
ling i mi ni mum ett år.

Et no mi nelt kart leg gings skje ma ble be
nyt tet ved gjen nom gang av samt li ge jour
na ler

Kart leg gings skje ma et ble de sig net slik 
at fo kus var ret tet mot å inn hen te de mest 
ob jek ti ve funn fra jour na le ne, som al der, 
kjønn, inn ko de de dia gno ser, re sul ta ter og 
skå rer fra standariserte verk tøy, an tall år 
med rus mis bruk, mest bruk te rus mid del, 
og an nen in for ma sjon om rusmiddelinn
tak.

An tall dia gno ser ble talt opp per pa
sient, det vil si at en pa sient kun ne ha fle re 
dia gno ser in nen for et dia gno se ka pit tel i 
ICD10. Uav hen gig av hver andre gikk to 
per so ner vek sel vis igjen nom ak tuelle opp
lys nin ger i hver en kelt jour nal. Det te var 
for å op ti ma li se re re li abi li te ten i in for ma
sjo nen som ble inn hen tet fra jour na le ne. 

le pa si en ter med kom bi nert ADHD og rus
mis bruk. Den en kelte le ge spe sia list må 
søke om sær skilt foreskrivingsrett fra 
fylkes legen.

Det fin nes per i dag lite vi ten om nyt ten 
og ef fek ten av medi ka men tell be hand ling 
av ADHD hos pa si en ter med ko mor bid 
rus mis bruk. Kli nisk er fa ring fra medi ka
men tell be hand ling for den ne grup pen 
med ko mor bid rus mis bruk er at noen sy nes 
å ha god nyt te av slik be hand ling, mens 
and re har mind re nyt te. I peri oden hvor 
Sak kyn dig team for Hel se re gio ne ne Sør og 
Øst fort satt had de sitt vir ke, øns ket Sør lan
det sy ke hus, Av de ling for rus og av hen gig
hets be hand ling, Rus po li kli nik ken å se nær
me re på be hand lings re sul ta te ne for pa si en
ter i me tyl fe ni datbe hand ling. Ho ved fo kus 
var på grup pen av pa si en ter med kom bi
nert ADHD og rus mis bruk. For å be ly se 
be hand lings for lø pet til dis se pa sien te ne ble 
det gjort en re tro spek tiv jour nal stu die av 
alle hen vis te pa si en ter med ADHD til Rus
po li kli nik ken ved Sør lan det Sy ke hus, Kris
tian sand.

Mål set tin gen var:
• Å be skri ve ka rak te ris ti ka og psy kisk hel

se hos en pa si ent grup pe med ADHD og 
ko mor bid rus mis bruk

• Å be ly se ut ford rin ger som pa si en ter og 
be hand lings sy ste met mø ter i be hand
lin gen av pa si en ter med kom bi nert 
ADHD og rus mis bruk

• Å stu de re for skjel ler og lik he ter mel lom 
de pa si en ter som over tid (cutoff satt til 
ett år) for set ter med be hand ling, og de 
som av bry ter me tyl fe ni datbe hand ling

Ma te ria le og me to de
Den re tro spek ti ve jour nal un der sø kel sen 
ble fore tatt høs ten 2002 av samt li ge 53 
hen vis te pa si en ter fra pri mær hel se tje nes
ten i peri oden ja nu ar 1998 til de sem ber 
2000. In klu sjons kri te ri er var at alle dis se 
var ut re det for ADHD ved Rus po li kli nik
ken, Av de ling for rus og av hen gig hets be
hand ling (ARA), Sør lan det sy ke hus, Kris
tian sand. I til legg var alle blitt vur dert i 
sam me tids rom for be hand lings ut prø ving 
med me tyl fe ni dat av Sak kyn dig team for 
Hel se re gio ne ne Sør og Øst.

Før s te val get for medi ka men tell be hand
ling av ADHD er sentralstimulantia 
(Aanon sen, 2000). Det fore lig ger noen få 
kon trol ler te ef fekt stu dier av me tyl fe ni dat 
på voks ne (Faraone, Spen cer, Aleardi, Pa ga
no & Biederman, 2004; Biederman & Spen
cer, 2002). Pa si en ter med ska de lig bruk el
ler av hen gig het av rus mid ler ble eks klu dert 
fra dis se stu diene på grunn av fa ren for mis
bruk og tvil knyt tet til ef fekt, da rus mis
bruk ikke kan kom bi ne res med sam ti dig 
be hand ling med sen tral sti mu le ren de medi
ka men ter.

Wilens (2004) frem he ver be tyd nin gen 
av et «be hand lings hie rar ki» hvor han an be
fa ler at man først be hand ler de symp to me
ne som er mest frem tre den de, og da i før s te 
rek ke sta bi li se ring av rus mis bruk. Han 
vekt leg ger be tyd nin gen av et mul ti mo dalt 
fo kus, hvor både medi ka men ter og psy ko
te ra pi blir vik tig i be hand lin gen av pa si en
ter med ADHD og kom bi nert rus mis bruk.

Sen tral sti mu le ren de lege mid ler er re gi
strert som nar ko ti ka. Bruk av sen tral sti mu
le ren de lege mid ler til voks ne med hy per ki
ne tisk for styr rel se/ADHD har på sær skil te 
vil kår vært til latt i Nor ge si den 1997, for ut
satt god kjen ning av dia gno se og be hand
lings til tak ved ett av tre re gio na le sak kyn di
ge team. Sak kyn di ge team var et re sul tat av 
at Sta tens hel se til syn, og So si al og hel se di
rek to ra tet øns ket å kvali tets sikre dia gnos
tikk og be hand lings til tak ved å opp ret te 
res surs team. Dis se res surs team ene skul le 
blant an net bi dra til å kvali tets sikre bru ken 
av sen tral sti mu le ren de lege mid ler. Det te 
gjaldt også be hand ling med me tyl fe ni dat 
av pa si en ter med ADHD og kom bi nert 
rus mis bruk. Til bud om be hand ling for ut
sat te minst tre må ne ders rus fri het do ku
men tert ved hjelp av urin prø ver før opp
start på me tyl fe ni dat. Det ble gitt be hand
lings til la tel se i Hel se re gio ne ne Sør og Øst 
kun for me tyl fe ni dat og ikke for sen tral sti
mu le ren de lege mid ler in ne hol den de am fe
ta min. Det te ble be grun net i at am fe ta min 
har et be ty de lig misbrukerpotensial, og er 
et ter spurt til il legalt for bruk i rus mil jø i 
stør re grad enn me tyl fe ni dat. Sak kyn di ge 
team av slut tet sitt vir ke i 2003, og det er nå 
opp til den en kelte le ge spe sia list å be hand

Den ne stu dien er den før s te som vi kjen ner til i Nor ge som om fat ter grup pen  
ADHD og ko mor bid rus mis bruk



Vitenskap og psykologi Bachmann et al.: ADHD, rusmisbruk og ritalinbehandling

tidsskrift for norsk psykologiforening 2008 • 45 1287

som av brøt be hand lin gen tid li ge re. En for
løps ana ly se pre sen te res i form av en Kap
lanMey erkur ve. Det te er brukt som en 
vi suell frem stil ling og sam men lig ning av 
fore komst av be hand lings av brudd i me tyl
fe ni datbe hand ling i lø pet av ett år for pa si
en ter med og uten rus mis bruk. På grunn av 
lavt an tall del ta ge re i grup pen ble det ikke 
lagt ve sent lig vekt på for melle sta tis tis ke 
tes ter.

Re sul tat
Det er to talt 28% kvin ner i da ta ma te ria let, 
og al de ren på pa sien te ne va ri er te fra 19 til 
48 år, se ta bell 1. Som en ten dens er menn 
re la tivt sett noe over re pre sen tert i grup pen 
ADHD og rus mis bruk. I grup pen av pa si
en ter med ADHD og rus mis bruk sees en 
stor an del mot ta ke re av offent lige stø na der, 
over halv par ten had de to el ler fle re dom
mer, og et stort an tall bod de ale ne uten 
part ner el ler nett verk. En be ty de lig an del i 
den ne grup pen opp fyl te også dia gno se kri
te rie ne for nev ro tis ke li del ser 72% (F 40–
49), per son lig hets og at ferds for styr rel se 
33% (F 60–69) og at ferds og fø lel ses mes
si ge for styr rel ser 42% (F 91–98).

Ta bell 1. Ka rak te ris ti ka ved vår pa si ent po pu la sjon; for delt på grup pen med og grup pen uten ko mor
bid rus mis bruk. Fak tis ke an tall og (%).

ADHD med  
rusmis bruk
n = 36

ADHD uten  
rus mis bruk
n=17

 
To tal
n=53

Kjønn: 
– Menn
– Kvin ner

28 (78%)
8 (22%)

10 (59%)
7 (41%)

38 (72%)
15 (28%)

Al der, år, spred ning 27,19–44 33, 19–48 29, 19–48

An tall full før te sko le år
Gj.snitt, spred ning 9, 7–11 10, 9–12 9, 9–12

Bor ale ne uten part ner/nett verk 24 (67%) 3 (18%) 27 (51%)

Vik tig ste inn tekts grunn lag:
– Off. stø na der
– Arb. Inn tekt

27 (75%)
4 (11%)

8 (47%)
8 (47%)

35 (66%)
12 (23%)

Kriminalitet(toellerfleredommer) 19 (53%) 0 19 (36%)

F 20–29. Schi zo fre ni, schizotyp li del se  
og pa ra noi de li del ser 4 (11%) 2 (12%) 6 (11%)

F 30–39. Af fek ti ve li del ser (stem nings li del ser) 23 (64%) 14 (82%) 37 (70%)

F 40–49. Nev ro tis ke, be last nings re la ter te og so-
ma to for me li del ser 26 (72%) 7 (41%) 33 (62%)

F 50–59. At ferds syn dro mer for bun det med  
fy sio lo gis ke for styr rel ser og fy sis ke fak to rer 1 (3%) 0 1 (2%)

F 60–69. Per son lig hets- og at ferds for styr rel ser hos 
voks ne 12 (33%) 1 (6%) 13 (24%)

F 70–79. Utvik lings hem ning 1 (3%) 0 1 (2%)

F 91–98. At ferds for styr rel ser og fø lel ses - 
mes si ge for styr rel ser som van lig vis opp står i 
barne- og ung doms al der 

15 (42%) 2 (12%) 17 (32%)

ring, uro/rast løs het, dist ra her bar het, og 
global vur de ring (gjen nom snit tet av alle 
syv at ferds mål) vur dert av pa si en ten selv 
med gra de ring fra 0 (in gen ef fekt) til 4 (vel
dig god ef fekt). Den sis te regi stre ring for 
den ne selv rap por ter te re spons vur de rin gen 
ble tatt med, og rap por te res som «global re
spons vur de ring».

Sta tis tisk ana ly se
Over sikt over da ta ma te ria le blir pre sen tert 
de skrip tivt ved enk le bivariate kryss ta bel
ler. Det pre sen te res an tall og enk le pro sen
ter, samt gjen nom snitt for grup pe ne når 
det gjel der symptombyrde. Da ta ma te ria let 
er delt inn i to ho ved grup per: grup pen med 
ADHD og ko mor bid rus mis bruk som fikk 
me tyl fe ni dat, og de som ikke star tet i slik 
be hand ling. I grup pen som fikk me tyl fe ni
dat, skil ler vi mel lom de som mot tok be
hand ling over lang tid, i minst ett år, og de 

ABSTRACT

Methylphenidate: treat ment of drug 
addicts with ADHD  
PersonswhohavebothanAttentionDeficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) and a drug ad-
dic tion pro blem, are typically neglected in 
terms of ad equate treat ment and re search. 
This retrospect jour nal investigation aims at 
describing char ac ter is tics and «symp tom 
bur den» in a group of pa tients with comorbid 
ADHD and drug ad dic tion. Differences be-
tween pa tients with long-term (one year or 
longer) methylphenidate treat ment ver sus 
those who discontinue such treat ment are 
highlighted. Eight pa tients (32%) with co-
morbid drug ad dic tion con tinued meth-
ylphenidate treat ment for a mi ni mum of one 
year. The study showed a gradient compris-
ing more drug use, psy chi atric co mor bid ity 
and dysfunctional be hav iour among those 
whodidnotfulfilthecriteriaformethylpheni-
date treat ment, compared with those who 
con tinued long term treat ment. The im port-
ance of a broader approach be yond pharma-
cological treat ment of pa tients with com-
bined ADHD and drug ad dic tion is 
discussed.

Keywords: ADHD, drug ad dic tion, 
methylphenidate treat ment

Fel les gjen nom gang av data ble gjen nom
ført og kon sen sus nådd der det var for skjel
ler i re sul ta te ne mel lom de to inn sam le de 
rådatakildene.

Data fra jour nal ma te ria let inn hol der 
også ut fylt sco rings verk tøy for funk sjons
vur de ring. Symp tom Check List (SCL
90R) er et spør re skje ma for selv rap por te
ring av sym pto mer og pro ble mer de sis te 
syv da ge ne (Derogatis, 1992). Det rap por
te res her bare global skåre (GSI). Ved fle re 
re gist rer te SCL90 skje ma er i pa si ent jour
na len ble det tatt ut gangs punkt i ver dien 
fra det sist re gist rer te skje maet.

Skje ma for re spons vur de ring av sen tral
sti mu le ren de le ge mid del er ut ar bei det av 
Sak kyn dig team for Hel se re gio ne ne Sør og 
Øst (Len sing, per son lig med de lel se, au gust 
2004). Her ble uli ke at ferds mål som hy
per ak ti vi tet, im pul si vi tet, ir ri ta bi li tet/kort 
lun te, opp merk som het, struk tur/orga ni se
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hvor de mest frem tre den de var nev ro tis ke 
li del ser (82%) og at ferds og fø lel ses mes si
ge for styr rel ser (54%).

Åtte pa si en ter (32%) i grup pen med ko
mor bid rus mis bruk full før te me tyl fe ni dat
be hand ling i minst ett år. Til ba ke fall til rus
mis bruk var den klart do mi ne ren de år sa
ken til fra fall. Sub jek tiv mang lende 
opp le vel se av ef fekt el ler bi virk nin ger ut
gjor de and re år saker til fra fall i be hand ling, 
se fi gur 1.

Som det frem går av ta bell 2, rap por te rer 
pa si en ter som had de be hand lings tid over 
ett år, la ve re symtombyrde på en global re
spons vur de ring for de uli ke ADHDsymp
to me ne enn pa si en ter som av brøt be hand
lin gen. Grup pen med lav selv rap por tert 
symptombyrde (pa si en ter som full før te 
minst ett år i be hand ling) gjen nom før te i 
gjen nom snitt nes ten syv gan ger leng re be
hand ling (695 da ger ver sus 103 da ger) enn 
pa si en ter som rap por te rer en høye re symp
tombyrde (pa si en ter som av brøt be hand
lin gen før ett år). I grup pen med rus mis
bruk som av brøt be hand lin gen, sees en 
stør re fore komst av at ferds for styr rel ser og 
kri mi na li tet enn i grup pen som fort sat te i 
be hand ling. Når det gjel der symptombyrde 
målt ved SCL90 GSI, er det in gen ve sent
lig for skjell mel lom de to grup pe ne, målt i 
be hand lings for lø pet.

Av ta bell 3 frem går det at grup pen som 
av brøt me tyl fe ni datbe hand lin gen, had de 
en la ve re de but al der på rus mid ler, fle re 
had de av hen gig hets dia gno se, og et stør re 
an tall bruk te multiple rus mid ler enn pa si
en ter som fort sat te minst ett år i be hand
ling.

Gjen nom gang av jour na ler sy nes ikke å 
vise at det er en klar sam men heng mel lom 
se po ne ring av me tyl fe ni dat og ute bli vel ser 
fra ti me av ta ler ved Rus po li kli nik ken. Det
te sy nes å vise at pa si en ter som se po ner te 
me di si ne rin gen, i like stor grad fort sat te å 
kom me til be hand ling. Pa si en ter som full
før te minst ett år i be hand ling, had de en 
ri ta lindo se ring som va ri er te fra 30 til 80 
mg, mens de som av brøt be hand ling, had
de en ri ta lin do se ring mel lom 15 og 80 mg, 
noe som vi ser at det ikke var ve sent lig for
skjell mel lom grup pe ne.

Fi gur 2 vi ser at grup pen med ADHD 
uten ko mor bid rus mis bruk i stør re grad 
gjen nom før te minst ett år i be hand ling enn 
grup pen som i til legg had de rus mis bruk. 
Pa si ent grup pen med rus mis bruk had de et 

tyl fe ni datbe hand ling, full før te kun åtte 
pa si en ter mi ni mum ett år. El le ve pa si en ter 
star tet ikke i be hand ling.

Fort satt ru sing og mang lende opp fyl ling 
av kri te ri et om 3 må ne ders rus fri het do mi
ne rer som år sak til mang lende be hand
lings start, se fi gur 1. Kjen ne tegn ved grup
pen som ikke star tet, var at de had de en 
rusmiddelkarriere som star tet tid lig; de var 
mel lom 9 og 14 år. Alle bruk te sprøy ter, i 
til legg til at de bruk te mer enn ett rus mid
del, hvor de mest bruk te rus mid le ne var i 
rek ke føl ge: ben zo dia ze pi ner, der etter can
na bis og sen tral sti mu le ren de og der etter 
al ko hol og opio ider. Ti pa si en ter opp fyl te 
kri te rie ne for dia gno sen av hen gig het i 
ICD10, syv pa si en ter had de to el ler fle re 
dom mer. Tre av dis se døde i lø pet av peri
oden 2000–2002.

De som døde, var to menn og en kvin ne, 
gjen nom snitts al der på dis se var 25 år. 
Døds år sa ke ne var en bil ulyk ke, et selv mord 
og en med lun ge em bo li etter over dose med 
nar ko ti ka. I til legg fant vi i den ne grup pen 
om fat ten de psy kis ke til leggs be last nin ger 

I pa si ent grup pen med ADHD uten rus
mis bruk sy nes det å være en høye re gjen
nom snitts al der, i til legg sees mind re bruk 
av offent lige stø na der, stør re grad av so si alt 
nett verk og mind re kri mi nell at ferd, se ta
bell 1.

I pa si ent grup pen med ko mor bid ADHD 
og rus mis bruk sam let opp fyl te ni pa si en ter 
kri te rie ne i ICD10 for ska de lig rus mid del
bruk, mens 27 pa si en ter opp fyl te kri te rie
ne for rus mid del av hen gig het for ett el ler 
fle re stof fer. 32 av 36 pa si en ter rap por ter te 
bruk av sprøy ter, og 34 pa si en ter rap por
ter te bruk av multiple rus mid ler hvor de 
mest bruk te rus mid le ne var i rek ke føl ge: 
sen tral sti mu le ren de mid ler, can na bis, der
etter al ko hol og ben zo dia ze pi ner, der etter 
opio ider. Det var to pa si en ter som kun 
bruk te al ko hol. Gjen nom snitt lig de but al
der for rus mid ler i den ne grup pen sam let 
var 13 år.

Fi gur 1 vi ser en over sikt over alle de in
klu der te pa sien te ne; syt ten av pa sien te ne 
med ADHD had de ikke ko mor bid rus mis
bruk. Av de 25 pa sien te ne som star tet i me

Fi gur 1.   Flyt skje ma. For de ling av pa si en ter in klu dert i stu dien



Vitenskap og psykologi Bachmann et al.: ADHD, rusmisbruk og ritalinbehandling

tidsskrift for norsk psykologiforening 2008 • 45 1289

stort fra fall i opp start fa sen av be hand lin
gen med me tyl fe ni dat (36%), det vil si de 
to før s te må ne de ne.

Dis ku sjon
Pa si en ter med kom bi na sjo nen ADHD og 
rus mis bruk er en he te ro gen grup pe van lig
vis med både tung rusbelastning og om fat
ten de psy kis ke til leggs li del ser, mye at ferds
pro ble ma tikk i form av kri mi na li tet, sam ti
dig som de har et lite so si alt nett verk. Et 
fler tall le ver av offent lige stø na der. Grup
pen sett un der ett had de et stort fra fall 
både i be gyn nel sen av og un der veis i me tyl
fe ni datbe hand lin gen. Ho ved år sak til av
brutt be hand ling var do mi nert av til ba ke
fall til ru sing. Det sam sva rer godt med kli
nisk er fa ring at de fles te av dis se pa sien te ne 
har gjen tat te til ba ke fall til ru sing.

Imid ler tid var det nær en av tre 32% 
(8/25) som full før te lang va rig me tyl fe ni
datbe hand ling i ett år el ler mer. Grup pen 
som full før te ett år el ler mer i me tyl fe ni
datbe hand ling, rap por ter te la ve re sym
tombyrde på et global re sponsmål for uli
ke ADHDsym pto mer enn grup pen som 
av brøt be hand lin gen. Det var ikke noen ve
sent lig for skjell mel lom grup pe ne når det 
gjaldt ri ta lin do se ring el ler frem mø te pro
sent til ti me av ta ler.

Rus mis bruk er van lig blant pa si en ter 
med ADHD. Samtidig har på gå en de rus
mis bruk blitt sett på som en kon tra in di ka
sjon for be hand ling med sen tral sti mu le
ren de mid ler, slik at den ne grup pen ofte 
har blitt ute luk ket ikke bare fra be hand

Ta bell 2. Ka rak te ris ti ka ved to grup per ADHDpa si en ter med ko mor bid rus mis bruk

Pas. fort satt i  
be hand ling etter 1 år
n = 8

Pas. Av brutt  
be hand lin gen før 1 år.
n =17

Kjønn: – Menn
– Kvin ner

5 (63%)
3 (38%)

14 (82%)
3 (18%)

Al der, år, spred ning 28, 19–44 27, 19–43

Ant.fullførte sko le år
Gj.snitt, spred ning 9, 9–11 9, 7–9

Bor ale ne uten part ner, nett verk 6 (75%) 13 (76%)

Vik tig ste inn tekts grunn lag:
–Off.stønader
–Arb.inntekt

6 (75%)
1 (12%)

14 (82%)
1 (6%)

Kriminalitet(toellerfleredommer) 2 (25%) 10 (59%)

F 20–29. Schi zo fre ni,  
schizotyp li del se og pa ra noi de li del ser 1 (13%) 2 (12%)

F 30–39. Af fek ti ve li del ser  
(stem nings li del ser) 6 (75%) 13 (76%)

F 40–49. Nev ro tis ke, be last nings re la ter te og  
so ma to for me li del ser 7 (88%) 10 (59%)

F 50–59. At ferds syn dro mer for bun det med  
fy sio lo gis ke for styr rel ser og fy sis ke fak to rer 0 0

F 60–69. Per son lig hets- og  
at ferds for styr rel ser hos voks ne 3 (38%) 6 (35%)

F 70–79. Utvik lings hem ning 1 (13%) 0

F 91–98. At ferds for styr rel ser og fø lel ses- 
 mes si ge for styr rel ser som van lig vis opp står i 
barne- og ung doms al der 

2 (25%) 7 (41%)

Gj.snitt ant.dager i ri ta lin be hand ling.
An tall, spred ning: 695, 515–1030 103, 10–275

Glo bal re spons vur de ring, gj.snitt 3,1 1,5

SCL–90 R, GSI, gj.snitt 1,3 1,2

Ta bell 3. Sam men lig ning av tre grup per ADHDpa si en ter

Rus grup pe, ikke star tet  
i me tyl fe ni dat-be hand ling
n =11

Rus grup pe, stått over ett år  
i me tyl fe ni dat-be hand ling
n = 8

Rus grup pe, mind re enn ett år  
i me tyl fe ni dat-be hand ling
n = 17

Av tal te po li kli nis ke mø ter, gjen nom snitt 35 29 17

Pa si en tens opp mø te til av ta le, gjen nom snitt 29 26 14

An del opp mø te/an tall av ta ler i% 83% 90% 82%

De but al der på rus mid ler
Gj.snitt og spred ning 12, 9 –14 17, 12–39 13, 10–18

Sprøy te bruk, an tall 11 7 (88%) 14 (82%)

Rusbelastning, an tall
– ska de lig bruk
– av hen gig het

1 (9%)
10 (91%)

4 (50%)
4 (50%)

4 (24%)
13 (76%)

Multiple rus mid ler, an tall
Ett rus mid del, an tall 11 7 (88%)

1 (13%)
16 (94%)
1 (6%)

An tall i feng sel ved opp start 1 (12%) 0
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lings til bud, men også fra forsk ning på 
ADHD. I til legg til rus mis bruk har dis se 
pa sien te ne ofte fle re psy kis ke til leggs dia
gno ser, noe som ty de lig gjør kom pleksi te
ten i pa si ent grup pen.

Av de 11 pa sien te ne som ikke kva li fi ser
te for me tyl fe ni datbe hand ling, var til ba
ke fall til rus (36%) og død (27%) de vik tig
ste år sa ke ne til mang lende opp start. Dis se 
pa sien te ne had de fått til bud om fle re po li
kli nis ke mø ter enn de and re to grup pe ne, 
og had de ikke et la ve re opp mø te enn rus
grup pen som av slut tet be hand lin gen før 
det var gått ett år. Det som sy nes å skil le 
den ne grup pen fra de to and re, var høy dø
de lig het, stor kri mi nell be last ning og mer 
symp to ma to lo gi når det gjaldt rus og psy
kisk hel se. Den ne grup pen var den tyng ste 
av de tre grup pe ne, og den som var mest 
ut ford ren de å fan ge opp for even tu elt å til
ret te leg ge et medi ka men telt til bud.

I rus grup pen var det et fra fall på 36% de 
før s te to må ne de ne i me tyl fe ni datbe hand
ling, og til sam men var det et fra fall på 68% 
i lø pet av det før s te året i be hand ling. Ho
ved år sa ken var til ba ke fall til rus (13/17). 
Til tross for at 15 pa si en ter un der opp start
fa sen en ten var i in sti tu sjon el ler i feng sel, 
fort sat te kun tre av dis se ett år i me tyl fe ni
datbe hand ling. Det te re sul ta tet, i til legg til 
en stor ten dens i rus grup pen for til ba ke fall 
til rus, pe ker på økt be hov for struk tur og 
ram mer også etter ut skri ving fra in sti tu sjon 
/ løs la tel se fra feng sel. Det te vi ser be tyd
nin gen av å ta høy de for gjen tat te til ba ke
fall til rus i plan leg gin gen for å sik re at pa
sien te ne ikke fal ler ut av be hand lin gen. I 
den ne sam men hen gen blir det vik tig å fo
ku se re på at me tyl fe ni datbe hand ling i seg 
selv ikke lø ser rus pro ble met.

Våre er fa rin ger til sier at selv om man 
be hand ler grunn li del sen ADHD, er ikke 

uten vi de re rus pro ble met løst. Det sy nes 
nær lig gen de å be trak te dis se som to sep ar
ate li del ser som på vir ker hver andre i nega
tiv ret ning. Det te er det vik tig å ta hen syn 
til i plan leg gin gen av vi de re be hand ling, 
slik at dis se li del se ne kan be hand les pa ral
lelt, noe som både kan vir ke po si tivt på pa
si en ten og vir ke di rek te og in di rek te ska de
fore byg gen de på sam fun net.

Rus grup pen i den ne stu dien har en høy 
kri mi nell be last ning (53%), og Rus po li kli
nik ken prak ti se rer opp sø ken de virk som het 
i feng sel for hen vis te pa si en ter. Det te er 
vik tig, da forsk ning vi ser at 21,7 til 30% av 
inn sat te har ADHD (Ras mus sen, Almvik 
& Levander, 2001; Retz, Reutz, Hengesch, 
Schnei der, 2004). Våre re sul ta ter vi ser at 
be hand lings ap pa ra tet har en stor ut ford
ring med å kom me i po si sjon til pa si en ter 
med rus mis bruk når det gjel der å kart leg ge, 
ut re de og be hand le for en ADHD. Kart leg
ging i po li kli nikk er av hen gig av pa sien te
nes opp mø te, de res evne til å hol de seg rus
frie, og i den ne sam men hen gen ta re gel
mes si ge urin prø ver. Det sy nes der for vik tig 
å ha rea lis tis ke mål set tin ger og å til ret te leg
ge be hand lings til nær min gen etter pa sien
te nes rus mis bruk og tilleggsproblematikk.

Det frem kom mer en klar funksjonsgra
dient gjen nom det te da ta ma te ria let hvor, 
ikke over ras kende, pa sien te ne med ADHD 
uten rus mis bruk har minst psy kisk til leggs
li del se og dys so si al at ferd. Dis se kla rer seg 
også best i lang va rig og sta bil me tyl fe ni dat
be hand ling. Grup pen med ADHD og ko
mor bid rus mis bruk vis te seg å være en he
te ro gen grup pe, med en va ria sjon i funk
sjon mel lom tre grup per: de ca. 1/3 som 
klar te å være i lang va rig me tyl fe ni datbe
hand ling i mi ni mum ett år, de som av brøt 
slik be hand ling, og de som ikke klar te å fyl
le kri te rier for be hand ling. Både al vor lig he
ten av rus mis bruk, ko mor bid psy kisk li del
se og dys so si al at ferd føl ger sam me møns
ter, med mest sym pto mer i grup pen som 
ikke opp fyl te kri te rier for be hand ling, og 
minst sym pto mer i grup pen som full før te 
lang va rig be hand ling. Grup pen som av brøt 
be hand lin gen, er i en po si sjon mel lom dis se 
to yt ter punk te ne.

På vår Rus po li kli nikk vekt leg ger vi nå 
mer re ha bi li te ring og til ret te leg ging etter 

For grup pen av pa si en ter som grei er å hol de seg rus frie,  
kan me tyl fe ni dat-be hand ling fun gere godt

Fi gur 2. Re ten sjon i be hand ling med me tyl fe ni dat hos pa si en ter med ADHD. Dis se er 
delt i grup pe med og uten rus av hen gig het (n = 42), p = 0.08 (log rank test).
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pa si en tens funk sjon enn be hand ling kun 
etter ADHDdia gno sen ale ne. Mål set tin
gen for det te er å ha et bre de re fo kus på 
til tak/bi stands be hov ut over det medi ka
men telle. Det er etab lert et ADHD kom
pe tan se team som har som mål set ting å 
prak ti se re til ret te leg ging/ko or di ne ring av 
tje nes ter samt vei led ning, råd giv ning og 
un der vis ning om ADHD over for pa si en ter, 
kom mu ner og ak tuelle ak tø rer rundt den 
en kelte pa sient.

Re tro spek ti ve stu dier har kjen te be
grens nin ger med hen syn til da ta kva li tet, og 
mang lende til gang til di rek te pa si ent in for
ma sjon. Jour nal opp lys nin ger som hen tes 
ut re tro spek tivt som i den ne stu dien, er 
data som er re gi strert fort lø pen de som en 
del av den kli nis ke ru ti ne, og ikke nød ven
dig vis gjen nom stan dar di ser te ru ti ner, som 
er mer van lig for forsk nings pro sjek ter. Vårt 
da ta grunn lag er ba sert på 3 års til fang av 
pa si en ter som kom i kon takt med vår Rus
po li kli nikk for ADHDut red ning og be
hand ling. Vi har valgt å pre sen te re data 
som i hoved sak var ba sert på fer dig ko de de 
va ri ab ler fra jour na le ne, og ikke in for ma
sjon som fors ker ne skul le tol ke for et ter på 
å ka te go ri se re. Det ble gjort med det for
mål å pre sen te re mest mu lig re li able data. 
And re va ri ab ler som bed re be skri ver «nyt
te» av be hand ling og som be skri ver be
hand lings til tak iverk satt i be hand lings for
lø pet, vur de res som vik ti ge å in klu de re i en 
even tuell frem ti dig stu die. Vi har in gen in
for ma sjon som til sier at det te pasient
grunn la get og dis se re sul ta te ne skal være 
ve sent lig for skjel lig fra hva som kan fin nes i 
and re til sva rende po pu la sjo ner av ADHD
pa si en ter i Nor ge.

Den ne stu dien er den før s te som vi 
kjen ner til i Nor ge som om fat ter grup pen 
ADHD og ko mor bid rus mis bruk. Stu dien 
har i hoved sak et de skrip tivt for mat. Stu
dien vil kun ne dan ne grunn lag for frem ti di
ge stu dier, fortrinnvis med en pro spek tiv 
de sign og et stør re ut valg.

Kon klu sjon
En av tre pa si en ter i den ne nor malt eks klu
der te grup pen fort set ter i me tyl fe ni datbe
hand ling i ett år el ler mer. Dis se pa sien te ne 
vel ger selv å fort set te i lang tids be hand ling 

med stren ge kon troll ru ti ner over tid, noe 
som kan sees som et in di rek te mål på at de 
opp le ver be hand lin gen som nyt tig.

Den mest ut ford ren de pa si ent grup pen i 
den ne stu dien var de 11 pa sien te ne som 
ikke star tet i me tyl fe ni datbe hand ling. Et 
vik tig spørs mål sy nes å være om det had de 
vært mu lig å leg ge til ret te slik at fle re av 
dis se pa sien te ne had de opp fylt kri te rie ne 
for be hand ling, og også be holdt fle re av de 
pa sien te ne som av brøt lang va rig be hand
ling.

Pa si en ter med ADHD og rus mis bruk er 
en kom pleks og res surs kre ven de grup pe 
hvor en si di ge medi ka men telle til tak ale ne 
ikke er til strek ke li ge. For å øke sjan sen for 
at den ne pa si ent grup pen både skal opp fyl
le kri te rier for be hand ling og sam ti dig nyt
tig gjø re seg me di sinsk be hand ling, blir det 
vik tig med fle re inn falls vink ler og be hand
lings per spek ti ver.

Me tyl fe ni datbe hand ling er ikke ale ne 
et «for lø sen de» be hand lings til bud for alle 
som har ADHD og ko mor bid rus mis bruk. 
For den mest sta bile mind re talls grup pen av 
pa si en ter er det te en be hand ling som kan 
fun gere godt. For grup pen med mest ut talt 
rus mis bruk, og som ikke kla rer kra vet om 
rus fri het før opp start, må fo kus for be
hand ling pri mært være ret tet mot and re 
til tak.
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Av MARIA WATTNE

Resultatene er positive, men det skal
mer til for å mestre livet, konklude-
rer prosjektlederen, psykiater Olav
Espegren.

Ville kombinere
Allerede i 1996 ble den første pasien-
ten ved Sørlandet sykehus (Ruspoli-
klinikken) i Kristiansand utredet for
AD/HD. Det ble raskt klart at disse
pasientene trengte flere tiltak enn det
vanlig poliklinisk behandling kunne
tilby, og statlige midler ble søkt til et
prosjekt. AD/HD-prosjektet har
pågått siden 2001 og er finansiert av
Sosial- og helsedirektoratet1.

– Vi har til nå diagnostisert nærmere
200 personer med AD/HD, men de
færreste av dem er en del av AD/HD-
prosjektet. En betydelig del av pasien-
tene vi får til rusmiddelbehandling har
derfor en udiagnostisert og/eller ube-
handlet AD/HD. Dette gjelder også
pasienter med kompleks rusmiddel-
misbruk, inkludert opiater, påpeker
prosjektlederen. 

– Vi oppdaget at lidelsen kompli-
serte metadonbehandlingen for noen
av disse pasientene. De var blitt
avhengige av rusmidler for å medisi-
nere sin AD/HD. Helt i starten av
metadonbehandlingen gikk det ofte
bra. Etter hvert merket mange at de
ble mer urolige. AD/HD-sympto-
mene trådte klart fram. Kanskje hadde

symptomene vært maskert med andre
medikamenter eller rusmidler tidli-
gere. Uansett, de fikk etter en tid pro-
blemer med å holde seg rusfrie. Der-
for søkte vi om å prøve å kombinere
to medikamentbehandlinger, forteller
Olav Espegren. 

Bedre livskvalitet
Parallellbehandling av AD/HD og
opiatmisbruk er ikke tidligere doku-
mentert verken i Norge eller interna-
sjonalt. En pilotstudie2 ble derfor
startet opp i Kristiansand i 2002. Målet
med forsøket var å si noe om respon-
sen på en slik kombinasjonsbehand-
ling. Ville symptomene bedre seg, fra-
fallet minske og livskvaliteten for pasi-
entene bli bedre? 

– 15 pasienter ble rekruttert fra lege-
middelassistert rehabilitering (LAR) i
hele Sør-Norge. Pasientene er voksne,
tunge rusmisbrukere som alle allerede
var deltakere i et LAR-opplegg. De har
fått methylfenidat mens de har vært i
metadonbehandling, i ett år nå. Fore-
løpige funn viser god effekt på
AD/HD-symptomer. Det er heller
ikke registrert bivirkninger av kombi-
nasjonen metadon/sentralstimulerende
midler sier psykiateren.

– Kombinasjonsbehandling ser der-
for ut til å tolereres godt. Pasientene
får ingen somatiske problemer og
leveren fungerer normalt. En del pasi-
enter får bivirkninger av Ritalin-
behandling, særlig i starten. Effekten

er imidlertid god på målsymptomene:
Bedre konsentrasjonsevne, oppmerk-
somhet, organiseringsevne og mindre
rastløshet/uro gjør at pasienten funge-
rer bedre. Når det gjelder denne pasi-
entgruppens totale mestring av livet,
er det vanskelig å generalisere. De fles-
te synes selv at de har fått bedre livs-
kvalitet. De fungerer noe bedre, men
de fleste er svaktfungerende. De har
mange psykiske tilleggslidelser som
kompliserer livet og behandlingen,
understreker han.

– Fungerer marginalt
Siden tallene ennå ikke er ferdig bear-
beidet, foretrekker prosjektlederen å
framstille resultatene i «case»-form3.

– Av 15 som begynte, har én falt fra
underveis. Et par har havnet i fengsel.
Flere pasienter går det veldig bra med.
De holder på å etablere ny struktur i
livet sitt og er i aktivitet. Én pasient
tenker aldri på rus lenger, etter eget
utsagn. Pasienten har ikke ruset seg på
tre år, er i jobb og videreutdanning.
Denne pasienten fikk psykologisk
behandling for angst og traumer før
AD/HD-prosjektet.

– Flere fungerer marginalt og har all-
tid hatt store problemer. Det ser ut til
at noen vil trenge bolig med heldøgns-
tilsyn over flere år. Funksjonsnivået er
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Mer enn

medisiner
Sørlandet sykehus har prøvd ut behandling av
AD/HD med sentralstimulerende midler og
opiatavhengighet med metadon – samtidig.

1 AD/HD-prosjektet ved Avdeling for rus og avheng-
ighetsbehandling, Sørlandet sykehus i Kristiansand.
Mål: Å generere kunnskap om metode for diagnos-
tikk, funksjonskartlegging som grunnlag for videre
behandling og psykososial tilrettelegging for (re)habili-
tering av pasienter med dobbeltdiagnosen AD/HD og
rusmiddelproblematikk. 
2 «Utprøving av polyfarmakologisk behandling av
voksne pasienter med AD/HD og opioid-dominert
misbruksanamnese med opioidsubstitusjon (LAR) og
med sentralstimulerende midler (methylfenidat)».
3 Eksemplene under viser ikke til én enkelt pasient i
prosjektet, men framstiller typiske historier.



så lavt et det trengs en stor innsats.
Noen har i tillegg merket en del bivirk-
ninger. Én pasient fikk mindre bivirk-
ninger av Concerta enn Ritalin, men
dårligere effekt. Pasienten er nå tilba-
ke på Ritalin og har det bedre, men
sliter med å mestre misbruket. Med
individuell behandling går livet lettere.

Kronisk forståelse
For svært mange er det derfor slik at
selv om AD/HD-symptomene av-
hjelpes av Ritalin og opiatavhengig-

het av metadon, er funksjonsnivået
lavt og det gjenstår mye som krever
(re)habilitering.

– Medikamentene er bare en liten
bit, selv om den kan være sentral fordi
den gjør det mulig for pasientene å
nyttiggjøre seg annen behandling.
Både ved LAR-behandling, i behand-
ling av tyngre psykososiale problemer
og når en behandler kronisk, somatisk
sykdom trengs mye oppfølging i til-
legg til det rent medikamentelle. Og
det gjelder så lenge folk lever. 

Olav Espegren understreker at
funnene ikke er revolusjonerende.
Det er ikke nytt at undervisning om
AD/HD overfor både hjelpeappara-
tet og pasienten er viktig for å få god
effekt av behandling med sentralsti-
mulerende midler. Pasientene har 
et stort behov for struktur, rammer
og stadig påminning. En bedre for-
ståelse av lidelsen tydeliggjør også
behovet for økt psykososial tilrette-
legging over tid.

– Det er viktig å være systematisk
og vurdere hver enkelt pasients funk-
sjonsnivå helt konkret for å kunne til-
rettelegge individuelt. Diagnostisering
og utredning går gjerne greit, men det
svikter ofte når behandlingen skal føl-
ges opp og tiltak utformes. Uenighet
mellom ekspertene i helseforetakene
og det lokale apparatet i kommunene
om hvilke tiltak som trengs, kan øde-
legge for pasientene. Stat og kommu-
ne kan være to forskjellige verdener,
og pasienten lever i kommunen. Vi må
være villige til langsiktig, mer forplik-
tende samarbeid for å lykkes, sier psy-
kiateren.

– Hvis rusen er brukt som selvmedisi-
nering, er ikke da tre måneders rusfrihet-
regelen til hinder for et koordinert behand-
lingsopplegg?

– Det kan ha begynt som selvmed-
isinering, men har utviklet seg til mis-
bruk. Min erfaring er at de som først
får tid til å jobbe med rusproblemet
sitt i en medikamentfri behandlings-
periode, for eksempel under innleg-
gelse, bedre nyttiggjør seg behand-
lingen med sentralstimulerende mid-
ler. Derfor er tre måneder rusfrihet
fornuftig etter mitt skjønn, og jeg
støtter regelverket. Men jeg kunne
ønske meg en viss form for fleksibi-
litet. Mens folk er innlagt i institusjon
og kan få medikamentet i kontroller-
te former, kunne man begynne reha-
biliteringen før tre måneder var gått.
Her er ikke regelen nyttig, mener
Olav Espegren.

31 rus & avhengighet - nr 1 2005

L A R I N O R G E

Prosjektleder Olav Espegren, spesialist i psykiatri ved Avdeling for rus og
avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus i Kristiansand. Foto: Tone Øiern



Av LISE AASMUNDSTAD

Fra å være oppfattet som en tilstand/
sykdom hos barn og unge, har man de
seneste årene sett en økning av diag-
nosen også blant voksne.

Dobbelt så mange voksne med
ADHD som de uten diagnosen, har
rusproblemer.4 Barn med ADHD som
blir behandlet med sentralstimule-
rende medikamenter, har ifølge faglit-
teraturen ikke økt risiko for å bli stoff-
misbrukere, sammenlignet med perso-
ner som blir diagnostisert med ADHD
men som ikke tidligere er blitt
behandlet med disse medikamentene.5

Gåten ADHD
Professor Terje Sagvolden ved fysio-
logisk institutt Universitetet i Oslo er
med i et internasjonalt ekspertteam
som skal finne diagnosekriterier for
ADHD. Teamet skal også gjennomgå
effektivitet og sikkerhet ved bruk av
ritalin som behandlingsmetode. 

– Kjennetegnet ved ADHD-pasi-
enter er at de produserer for lite dopa-
min i hjernen, sier han. – Gjennom
medisinering med Ritalin øker signal-
substansen dopamin i hjernen. Derfor
virker ikke ritalin narkotiserende på
disse pasientene. Studier forteller at

avhengighet av narkotiske stoffer som
hasj og amfetamin og heroin blant
ADHD-pasienter, går drastisk ned ved
bruk av ritalin. Jeg har tro på at rus-
misbrukere med ADHD generelt vil
profittere på behandling med medika-
mentet, sier Sagvolden og understre-
ker at det er viktig at riktig behand-
ling for ADHD blir gitt så tidlig som
mulig. 

Ritalin til voksne 
Sentralstimulerende legemidler er
gjennom flere årtier, og med gode
resultater, blitt brukt i behandling av
barn og unge med ADHD. Det var
først i 1998 at det også i Norge ble
åpnet for muligheten til å benytte sen-
tralstimulerende medikamenter i
behandling av voksne med diagnosen.
For å sikre kvaliteten på tilbudet ble
det opprette tre sakkyndige team (i
Oslo, Bergen og Trondheim) til å
foreta diagnostiske utredninger og
anbefale behandlingstiltak. Teamene
har også som oppgave å utvikle kom-
petanse som skal gi grunnlag for diag-
nostikk, og å kvalitetssikre den utprø-
vende medikamentelle behandlingen i
Norge. 

Det stilles svært strenge krav til
diagnostisering og kriterier knyttet til
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ADHD og ritalin
• Attention Deficit Hyperactivity

Disorder (ADHD) er en nevro-
logisk/nevrofysisk forstyrrelse
som er genetisk betinget. Dispo-
sisjonen vil vare livet ut. Symp-
tomer er rastløshet, impulsivitet,
hyperaktivitet og konsentra-
sjonssvikt, oppmerksomhetsvan-
sker og distraksjon.

• Regnes å ramme mellom to og
fem prosent av befolkningen. Så
mange som 80 000 nordmenn
kan ha lidelsen i større eller min-
dre grad. Tilstanden regnes som
vanligere hos gutter enn hos jen-
ter.

• Mellom 80 og 50 prosent av barn
med ADHD har i tillegg atferds-
vansker, emosjonelle problemer
og lærevansker.1

• Den vanligste behandlingen er
sentralstimulerende legemidler
som amfetamin og ritalin (metyl-
fenidat) og psykologisk behand-
ling. Siden ritalin, i likhet med
sin nære slektning amfetamin, er
på narkotikalista, må det innvil-
ges dispensasjon fra Statens hel-
setilsyn for hver behandling. 

• Den omfattende medisineringen
av hyperaktive barn i USA med
ritalin har vært angrepet. Blant
annet er det hevdet at slik medi-
sinering lett leder til kokainbruk
i voksen alder. En ny studie, rik-
tignok av rotter, antyder det
motsatte. Rotter som fikk ritalin
før de nådde puberteten, holdt
seg unna stedet der de tidligere
hadde fått kokain. Voksne rotter
som fikk ritalin, var likegyldige
til stedet.2

Ritalin til

voksne rusmiddelmisbrukere 
med ADHD?

En undersøkelse gjort blant rusmiddelmisbrukende
norske fanger tyder på at halvparten har ADHD som
underliggende diagnose. Rusmiddelmisbrukende
psykiatriske pasienter utredes i økende grad for
ADHD. Rusmiddelpoliklinikken i Kristiansand prøver
nå ut behandling med både ritalin og metadon for
denne gruppen dobbeldiagnosepasienter.3



foreskrivning av sentralstimulerende
medikamenter i Norge. Rusmiddel-
misbrukere ekskluderes i utgangs-
punktet fra behandling med sentralsti-
mulerende medikamenter.6

Det stilles krav om minst tre måne-
ders rusfrihet og plan for et bredspek-
tret behandlingsopplegg av minst ett
års varighet. Den diagnostiske vurde-
ringen skal utredes av et av de sak-
kyndige teamene, og endelig god-
kjennes av Statens helsetilsyn. For at
medisinering med sentralstimulerende
medikamenter skal godkjennes, skal
det være del i en behandlingsplan. Der
det er et misbrukspotensiale skal det
redegjøres for hvordan legemiddelet
skal utleveres, og hvordan en skal kon-
trollere at legemidlene bare blir brukt
etter legens anvisning.

Prosjektkoordinator ved ett av disse
teamene, Sakkyndig team for hyperki-
netisk forstyrrelse/ADHD ved Ullevål
sykehus, Michael Lensing, understreker
at pasientgruppen ADHD-diagnoserte

rusmiddelmisbru-
kere ofte har et kom-
pleks sykdomsbilde
der mange faktorer
veves i hverandre.
Dyssosial utvikling
har ført til at de gjer-
ne får tilleggsproble-
mer som kan ha for-
sterket ADHD`en.
De er ofte uten ven-
ner og jobb, har stor
gjeld, kriminelt rul-
leblad og ulike psy-
kiske lidelser. Be-
handling av dobbelt-
diagnoser som dette
krever at rustiltakene
som til nå har hatt en
stor del av ADHD-
pasientene til be-
handling samarbei-
der tett med andre
helse- og sosialfaglig
ansvarlige. 

– Få voksne
responderer godt på sentralstimule-
rende midler, sier Michael Lensig. –
Behandlingen vil være avhengig av kli-
entens motivasjon og vilje til å lære seg
å leve med en livslang sykdom. Det kre-
ves beinhard jobbing av klienten, tett
psykososial oppfølging og involvering
av profesjonelle og private nettverk.
Medisiner hjelper ikke mot manglende
venner, jobb, penger eller sosiale pro-
blemer. Kunnskap om sykdommen og
mestring av sykdommens forløp og
symptomer, er essensielt i rehabilite-
ringen. De som klarer å bygge opp et
kvalitativt liv med sentralstimulerende
medikamenter er gjerne klienter med
godt sosialt og faglig nettverk i tillegg
til egen motivasjon.

Forskning
ADHD er foreløpig et lite kjent
begrep i det rusfaglige miljøet i Norge.
Nå ser man imidlertid en økt fokus;
forskningsprosjekter er i gang ved en
håndfull norske institusjoner.

Rusmiddelpoliklinikken i Kristiansand
har i de seneste årene prioritert forsk-
ning og arbeid med rusmisbrukere
som har ADHD. Med delte resultater
har flere av deres klienter blitt god-
kjent av Statens helsetilsyn for behand-
ling med sentralstimulerende medika-
menter. Rusmiddelpoliklinikken sat-
ser derfor spesielt på å utvikle sin egen
kompetanse innen dette området.
Etter tre avslåtte søknader har klinik-
ken fått det endelige klarsignalet fra
Sosialdepartementet til å sette i gang
et pilotprosjekt for å finne metoder for
kartlegging, vurdering og behandling
av en pasientgruppe som foreløpig tel-
ler ni personer. Med hjelp fra et spe-
sialteam av psykiater, psykolog og psy-
kiatrisk sykepleier skal de medisineres
med både metadon og sentralstimule-
rende medikamenter. Kombinasjonen
av disse to medikamentene har aldri
tidligere blitt utprøvd. 

Sjefslege ved Rusmiddelpoliklinik-
ken, Olav Espegren, har tro på at de
kontroversielle metodene vil gi resul-
tater som kan komme hele det faglige
miljøet til gode. Det gjelder også opp-
følgings- og rehabiliteringstiltak i før-
stelinjetjenesten, KIF og andre som
har kontakt med pasientgruppen. Pro-
sjektet skal evalueres etter tre år.

Tilbud mangler
Også ved Hjellestad-klinikken har
man erfaring i arbeid med rusmisbru-
kere med ADHD. Eva Karin Løvaas
er ansvarlig for kartlegging ved kli-
nikken. Hun er glad for at det blant
annet gjennom dette prosjektet blir
satt fokus på denne gruppen rusmid-
delmisbrukere som hun mener nær-
mest totalt mangler adekvate behand-
lingstilbud i Norge.

– Generelt vil behandling med rita-
lin i kontrollerte former gjøre rusmid-
delmisbrukerne bedre i stand til jobbe
med de rusrelaterte problemene sine,
tror hun. – For meg er det logisk at
misbruket deres kan tolkes som en
form for selvmedisinering og at mange
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Siw (30) kom til Tyrilistiftelsen en
februardag 1999. Rusmiddelmisbruk
og utallige fengselsopphold hadde pre-
get livet hennes de siste femten årene.
Allerede tidlig i oppholdet fikk man
mistanke om at hun hadde problemer
i tillegg til misbruket. Overaktivitet,
søvnproblemer, rastløshet og humør-
svingninger preget hverdagen. Etter
en måned med   utredninger og psyko-
logtester fikk hun svaret. Hun hadde
ADHD. Diagnosen var krystallklar.
Spørsmålet nå var; ville hun prøve
behandling med ritalin?

– Jeg var på den ene siden utrolig
lettet. Diagnosen ga svar på mange
ubesvarte spørsmål. Jeg har alltid følt
at det har vært noe «galt» med meg.
At jeg har vært annerledes. Nå falt pus-
lespillet på plass. På den andre siden
var jeg skeptisk til medisinen, og liv-
redd for ikke å bli tatt på alvor. Det
var mange tanker som surret rundt i
hodet. Jeg valgte å prøve.

I dag, to år etter, er hun en etablert
med samboer og en fremtid å se fram
til. På dagtid fullfører hun artium med
tanke på tannteknikerutdanning. På
kveldstid jobber hun som spinningin-
struktør ved et treningsstudio. Med
ritalinen kom også den indre roen,
livsgleden og evnen til å konsentrere
seg. 

– Det er et nytt liv. Selv om utfor-
dringene står i kø, er jeg endelig blitt
i stand til å takle dem og gå videre.
Hun går også i samtaleterapi. Også det
betyr mye for kvaliteten på livet til
Siw.

– Ritalinen gir meg ingen rus, selv
om mange tror det. Det som er vik-

tigst for meg nå, er å få gode rutiner
på hvordan jeg kan leve med ADHD
som jo er en livslang sykdom. Det er
viktig med god beredskap for å kon-
trollere temperament og impulser.
Det handler mest om kontroll over
egen adferd og reaksjonsmønstre. Få
gode rutiner. Selvfølgelig unngå selv-
medisinering med amfetamin.

Siw er en av svært få jenter med
diagnosen ADHD som har fått mulig-
heten til å prøve ut behandling med
ritalin. For å gjøre seg mer kjent med
sykdommen, og hjelpeapparatet
rundt, har hun engasjert seg i en kvin-
negruppe som er tilknyttet Kompet-
ansesenteret på Torshov.

– Fordi sykdommen i all tid har vært
relatert til gutter ser man at kjønns-
rollemøsnteret har vært med på å gjøre
oppveksten til udiagnoserte jenter
med ADHD ekstra tøff. Mange jenter
med ADHD har en annerledes og mer
innadvendt adferd enn gutter med
diagnosen. De lærde mener det kan
være grunnen til de store mørketal-
lene blant jenter, og at de lett havner
i psykiatrien, forteller hun. 

Det koster viljestyrke og ressurser å
leve med en kronisk lidelse. For Siw
har holdningen og støtten fra Tyrili-
stiftelsen, familien og samboeren vært
til hjelp og støtte. Nå vil hun enga-
sjere seg i kampen for at flere kvinner
skal få hjelp til å konstatere og leve
med diagnosen ADHD. 

– Det er fantastisk å kunne føle livs-
gleden boble i magen. Kjenne våren
og forventningene om liv. Jeg ønsker
at andre skal få samme mulighet som
jeg, sier Siw.

kan profittere på behandling med rita-
lin. Tidligere har sentral faglitteratur7

advart mot forskriving av amfetamin-
preparater til misbrukere som lider av
ADHD. Men det er ikke tilstrekkelig
dokumentert at misbrukspotensialet
ved ritalinbehandling til rusmisbru-
kere med ADHD er stort. Ritalin er
tradisjonelt ikke et medikament mis-
brukere veldig gjerne vil ha, mener
Løvaas, som er svært opptatt av
omstendighetene rundt rusmisbru-
kere med ADHD-diagnose. 

– Verken fengsler, helsetjenester
eller rustiltak har tilstrekkelig kompe-
tanse om denne diagnosen. Mange
leger vil ikke engang ta i disse sakene.
De sakkyndige teamene har på sin side
for lite rusfaglig kompetanse. 

Hjellestad-klinikken samarbeider
med fagfolk i Nederland. De har
besøkt en institusjon, De Grift Arnhen
en De in Alkmaar, og ser fram til en
protokoll som institusjonen utarbeider
og som tar for seg diagnosesystem og
behandling med ritalin av rusmiddel-
misbrukere. Hjellestadklinikken tilbyr
i dag klientene med ADHD en spes-
ielt tilrettelagt behandlingsform med
fysisk trening. 

Lise Aasmundstad
er frilansjournalist

Artikkelen er den fjerde i r&a 
sin serie om legemiddelassistert
rehabilitering som startet 
i nr. 4, 2001.
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Herre over

eget liv
Tjueåtte år med ulykkelig strev, to år med lykkelig slit. Det er slik Siw
oppsummerer livet sitt. Før og etter diagnosen ADHD og behandling med
ritalin.

1 Nils Olav Aanonsen: ADHD – Diagnostikk, klinikk
og behandling hos voksne, Gyldendal 2000 
2 NatureNeuroscience online (DOI: 10.1038/nn777).
3 Undersøkelse fra Trondheim kretsfengsel ved sjefs-
psykolog Kirsten Rasmussen, 1999.
4 Eva Karin Løvaas: ADHD som væremåte – praktiske
implikasjoner, forelesningsmanus 2001. 
5 Nils Olav Aanonsen: ADHD – Diagnose, klinikk og
behandling hos voksne, Gyldendal 2000
6 Helsetilsynet har i stor grad fulgt «guidelines» fra det
engelske instituttet National Institute for Clinical
Exellence (NICE) Her anbefales ritalin ikke for perso-
ner med misbruksbakgrunn: www.nice.org.uk
7 Se fotnote 5



Stimulant medikasjon av pasienter i Legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR) 

 

Olav Espegren, overlege Ruspoliklinikken  
Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, SSHF 
 

 

Innledning 

 

Da denne studien ble planlagt i 2001 hadde Ruspoliklinikken i flere år utredet og behandlet 
rusmiddelmisbrukere med komorbid AD/HD. Flere hadde prøvd ut sentralstimulerende 
medikasjon i form av metylfenidat. Noen av disse hadde god nytte av medikasjonen, andre 
hadde mindre nytte av den selv om de ofte rapporterte god effekt på enkelte målsymptomer 
som for eksempel hyperaktivitet, uro, konsentrasjon, evne til struktur eller organisering, det å 
komme i gang med ting eller fullføre dem. Ting hang ofte ikke sammen. Verbaliteten til 
pasientene var oftest mye bedre enn den virkelighet som vi så i klinikken og vi opplevde ofte 
at vi kom til kort i behandling og tiltak.  
 
Det var den gang lite forskning på AD/HD hos opioidmisbrukere. En studie rapporterte at  
22 % av 157 opioidavhengige som søkte behandling hadde hatt et eller flere symptomer på 
hyperaktivitet som barn. Disse hadde i større grad falt ut av skole, var ufaglærte og brukte i 
større grad cannabis og løsemidler og hadde mer blandingsmisbruk enn andre. (Eyre en al, 
1982). En undersøkelse ved metadonklinikken Johns Hopkins School of Medicine (King VL 
et al, 1999) viste at AD/HD pasienter hadde en like god retensjon i metadonprogrammet som 
ikke AD/HD pasienter, men at de hadde en større grad av akse 1 tilstander som dystymi, angst 
og sosial fobi. I AD/HD gruppen var det og flere med dyssosial personlighetsforstyrrelse. De 
hadde også mer problemer med oppmerksomheten. Livstidsprevalensen av AD/HD i denne 
gruppen pasienter var 19 %, de fleste med aktive symptomer. De fleste AD/HD pasientene ble 
flyttet opp til det nivået Hvor pasientene fikk tettest oppfølging, ukentlige samtaler, men det 
gjorde mange andre også som ikke hadde diagnosen. I denne studien så det heller ikke ut til at 
AD/HD gruppen i større grad foretrakk stimulantia som rusmiddel.  
 
I en pilotundersøkelse i Nederland av 25 pasienter som alle hadde AD/HD og var i ordinær 
rusbehandling fikk pasientene metylfenidat i 14 dager titrert opp til 45 mg, eller placebo, 
deretter krysset man over. Man konkluderte med at AD/HD symptomene hos voksne klart var 
påvirkelige av en korttids placebo effekt. Undersøkelsen var blindet og placebo kontrollert 
med flere krysninger og varte i 2 måneder.  (Carpentier PJ, et al, 2004). I en undersøkelse av 
pasienter i metadon vedlikeholds pasienter og med komorbid AD/HD (Levin et al., 2006) ble 
alle pasienter med psykiatrisk komorbiditet, bortsett fra AD/HD ekskludert. Man endte opp 
med 98 pasienter som ble randomisert i 3 grupper: placebo, bupropion og metylfenidat 
henholdsvis. De ble medisinert som anført og fulgt opp i 12 uker. I tillegg til ”treatment as 
usual” fikk alle ukentlig kognitiv atferdsterapi. 70 % av pasientene fullførte. Det var ingen 
forskjell i retensjonsrate mellom gruppene heller ikke i øvrige resultat mellom gruppene. 
Placebo gruppen rapporterte også en 30 % reduksjon i AD/HD symptomene sine.  
 
Det er i Norge en generell erfaring at mange pasienter i LAR sliter med god rusmestring. 
Dette har vi også observer i vårt program som ble etablert i 1998. Det har også vært klart at 
mange av LAR pasienter fungerer marginalt og har store problemer i hverdagen, i tillegg til 
sine rusepisoder. En del av dem hadde tydelige tegn på rastløshet, hyperaktivitet, impulsivitet 
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med mangel på struktur. Klinisk liknet det på AD/HD symptomer og de ble tydeligere etter 
stabilisering på metadon. Noen av pasientene våre hadde fått AD/HD diagnosen før de ble tatt 
inn i LAR, men hadde ikke vært rusfrie så lenge at vi kunne prøve ut stimulant medikasjon. I 
tillegg er de fleste LAR pasienter i Norge blandingsmisbrukere. Mange har i årevis kombinert 
sentralstimulerende rusmidler og opioider. Vi ønsket derfor å prøve ut om det sett fra 
somatisk hold, ville være trygt å medisinere LAR pasienter med metylfenidat. Teoretisk sett 
var det ingen klar farmakologisk grunn til ikke å kombinere de to medikamentene. Hver for 
seg hadde medikamentene, metylfenidat og metadon vært brukt i klinikken i to generasjoner, 
og ble regnet som trygge legemidler dersom riktig brukt.  
 
 
Problemstilling 

 

Vi formulerte derfor problemstillingen: Hva vil nytten være for LAR-pasienter dersom de i 
tillegg til å være metadonsubstituert også får stimulant medikasjon? Problemstillingen var: 
Vil en kombinasjonsbehandling gi: 
 

• Forbedring i AD/HD symptomer 
• Bedre retensjon i LAR (færre avbrudd i behandlingen) 
• Bedret funksjon og livskvalitet  

 
Vi søkte regional etisk komité og fikk godkjenning for en undersøkelse. Studien hadde design 
som en åpen protokoll, medisinsk kasuistisk pilotstudie. Man skulle ha over 10 pasienter og 
mer enn 5 burde fullføre forsøket og forsøket skulle vare over en periode på 12 måneder. 
Prosjektet var godkjent av Sosial- og Helsedirektoratet. 
 

 

Metode og utvalg 

 

 

Inntakskriterier 

 

Kriteriene for inklusjon var de nasjonalt gjeldende LAR-kriteriene, altså pasienter med et 
mangeårig, opioiddominert misbruk, alder over 25 år og gjentatte mislykkede forsøk på 
medikamentfri behandling i institusjon. AD/HD diagnosen ble stillet etter internasjonale 
kriterier. Pasientene skulle ekskluderes dersom de fikk bivirkninger, hadde manglende 
compliance, dvs. ikke fulgte opp medikasjonen eller vegret seg i samarbeidet. Vedvarende 
rusing skulle også føre til eksklusjon. 
 
 
Kartlegging 

 

Før inntak i prosjektet gjorde vi en grunnleggende kartlegging som gav oss en ”baseline” eller 
utgangspunkt, grunnmålinger. I ”baseline” inngikk en vanlig klinisk undersøkelse og grundig 
journal, med bl.a. komparentopplysninger. Vi tok også blodprøver som inkluderte 
leverfunksjon og stoffskifte samt Ekg. Dette ble fulgt opp også i løpet av studien. AD/HD 
diagnosen ble stillet etter DSM IV kriteriene. I tillegg tok ei en Wender Utah Rating Scale og 
Connor’s Continous Performance Test, CPT-II. Til psykiatrisk evalueringen brukte vi for akse 
I MINI (Sheehan, 1994) og for akse II TCI eller, SCID II. I tillegg ønsket vi å se på den 
psykiatriske symptombyrden til pasientene, uavhengig av diagnosen, målt ved SCL-90-R. De 
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eksekutive funksjoner og kognitiv funksjon ble målt ved Wisconsin Card Sorting Test 
(WISC) og WAIS. Funksjon ble målt ved GAF (Global Asessment of Functioning). 
 

 

Gjennomføring 

 

Alle pasientene var allerede inkludert og under oppfølging i sine respektive LAR-tiltak. Lar-
tiltaket fortsatte sin oppfølging som vanlig med ansvarsgrupper, psykososiale tiltak, 
individuell plan, medisinering med metadon og urinanalyser. Flere av pasientene var i 
perioder innlagt i døgnbehandling, men dette var også styrt av LAR-tiltaket, ikke av oss. 
Den eneste intervensjon som AD/HD prosjektet gjorde var baseline og fortløpende kontroller, 
den individuelle dosering av metylfenidat, støtte og undervisning om AD/HD til pasient, 
behandlingsansvarlige i kommune, samt til LAR-tiltak og pårørende. 
 
 
Målinger 

 

De viktigste målingene våre var bivirkninger og komplikasjoner av medikamentene, den 
effekt som metylfenidat hadde på pasienten målt ved bestemte variabler som hyperaktivitet, 
impulsivitet, irritabilitet, uro, distraktibilitet, evne til oppmerksomhet og struktur. Vi målte 
videre funksjonsnivået (GAF-S og GAF-F), den psykiske symptom belastning, målt ved SCL 
90-R, rusmestring - målt ved urinprøver og retensjon i behandling. Videre registrerte 
eventuell dødeligheten.  
 

 

Beskrivelse av utvalg 

 
Tabell 1: Pasientkarakteristika 

 
Henvist fra: LAR i 8 fylker 
Alder: 37.2 år (27 - 47) 
Kjønn: Menn 
Sivil status: Alene:             Ugift: 9  Skilt: 2 Sum: 11 

I parforhold:    Samboer: 5   
Økonomisk status: Ufør:13            Sosialhjelp: 3 
Rus historie: 24 år (16-36) 
Gjennomsnitt beh. LAR: 26 mnd. 
Gjennomsnittlig tidl. beh. med metylfenidat 2.5 mnd. 

 
Når vi ser på pasientpopulasjonen som ble henvist fra de ulike LAR tiltak er det klart at dette 
var pasienter med store problemer på ulike områder i livet. Gjennomsnittsalderen var høy, vel 
37 år. Alle var menn, 2/3 bodde alene og hadde hatt relasjonsproblemer. Ingen av dem var i  
arbeid, 3 levde av sosial hjelp, resten var uføretrygdet. Knapt 1/3 hadde ikke fullført 
grunnskolen, og av de som hadde fullført rapporterte flere at de hadde vært i diverse tiltak og 
fått spesialundervisning. Videre hadde knapt 1/3 begynt på videregående skole, men ingen 
hadde fullført. Det var heller ikke noen som i etterkant hadde tatt fagbrev. Arbeidserfaring fra 
ordinært lønnet arbeid var svært begrenset (Tabell 2). De hadde sammenlagt vært i ordinært 
lønnet arbeid i 40 år, dvs. i snitt 2,5 år hver. Spredningen var imidlertid stor og dersom man 
ser bort fra han som hadde vært i arbeid i 15 år, hadde de resterende pasientene, i en alder av 
nærmere 40 år, bare vært i regulært lønnet arbeid i 1,67 år. De fleste hadde vært i utallige 
tiltak osv. uten å lykkes. 
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Tabell 2:  Utdanning og arbeidserfaring 

 

Utdanning  
Grunnskole: 11   (6 kl.:1,   8.kl.:4,   9.kl.:5,   10.kl.: 1) 
Videregående skole:  5    (Grunnkurs: 2, VK 1: 3) 
Fagbrev: Ingen 
Arbeidserfaring  
I ordinært lønnet arbeid: Snitt 2.5 år  (0-15) 

Mange har vært i utallige tiltak uten å lykkes 
 

Tabell 3:  Kriminalitet 

 
  Antall Spredning 
Straffedømte 16   
Dommer (gjennomsnittlig idømte) 14    2 – 27 
År sonet 5,6 0,3 – 13 

Bøter og ubetingede dommer ikke medtatt 
 

Kriminaliteten var høy. Alle var straffedømte, men spredningen var stor her også. Den med 
færrest dommer hadde også begått mye kriminalitet, men stort sett innen rusmiljøet og 
unngikk derfor mange anmeldelser. Det meste av kriminaliteten var vinnings- og 
narkotikarelatert. Mange av dommen var samledommer for flere kriminelle forhold. 
 
Tabell 4:  Debut av rusmiddelmisbruk 

 
Stoff Alder i år Spredning Antall personer 
Sniffing   9,5  6  - 13 8 
Alkohol 12,2  8  - 18 12 

 

THC (cannabis) 12,8 11 - 15 14  
Amfetamin 15,2 11 - 20 14 
Benzo 16,8 12 - 34 13 
Opiater 17,2 13 - 23 14 

 

 

 
Rushistoriene deres var lange, i snitt 24 år og nærmere 2/3 deler av livet. Debut alder var 
karakteristisk sett tidlig. Ser man bort fra sniffing, begynte man med alkohol, tett etterfulgt av 
cannabis. Veien videre til amfetamin, benzodiazepiner og opioider var kort for de fleste. Dette 
bekrefter funn fra andre studier som viser at rusmiddelavhengige med AD/HD begynner 
rusingen tidlig og har en lengre ruskarriere. 
 
Tabell 5:  Alder første rus/første injeksjon 

 

Alder ved 1. gangs … År Spredning 
Rus 11 6 – 20 
Injeksjon 16,6 11 – 25 

 

 

Det var ingen HIV positive i gruppen, og det var også 13 (81 %) som var hepatitt C positive. 
Disse hadde ikke vært injiserende misbrukere. 
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Av de 16 pasientene som ble tatt inn i undersøkelsen var 50 % tidligere blitt henvist til barne- 
og ungdomspsykiatrien, men bare to av disse hadde fått diagnosen AD/HD som barn, resten 
ikke. Den ene av disse hadde vært behandlet med stimulant medikasjon i 3 år, den andre bare 
en kortere periode på 4 mnd. Disse 16 pasientene hadde derfor i snitt bare vært medisinert 
med metylfenidat i 2,5 mnd. Derimot hadde de vært behandlet med metadon i over 2 år. 
 
Tabell 6: AD/HD - Diagnose/behandling som barn 

 

Antall henvist til Barne- og ungd.psykiatri 8 
AD/HD diagnose gitt som barn 2 
Fått Ritalinbehandling dom barn 2 
Total varighet av Ritalin behandling 40 mnd   (1 pas. 36 mnd. den andre 4 mnd.) 
Gjennomsnittlig tid på Ritalin 2,5 mnd. 

 
Når det gjelder psykiatrisk komorbiditet var gruppen tungt belastet. 9 av pasientene ble 
diagnostisert med til sammen 16 personlighetsforstyrrelser. De dominerende funn var i 
Cluster B, med antisosiale og ustabile personlighetsforstyrrelser.  
 
Tabell 7:  Psykiatrisk komorbiditet 

 

Psykiatriske sykdommer Akse I             

Bipolar lidelse  6 
Panikk og angstlidelser  7 
Fobier (sosial- og agorafobi)  6 
Depressive lidelser  6 
PTSD  3 
Personlighetsforstyrrelser:  Akse II 

”Cluster” A (ekstatiske: Paranoid, schizotyp)  4 
”Cluster” B (dramatiske: ustabil og antisosiale) 10 
”Cluster” C (angstpregede: unnvikende., avhengige)  2 

 

Det var og satt 7 andre psykiatriske diagnoser: Epilepsi (2), redusert intellektuell fungering, 
schizotyp pers., schizoid, tvangslidelse og narkolepsi. 
 
Når det gjelder somatiske funn hos pasientene har vi rapportert funnene ved Hepatitt C og 
HIV. Ellers hadde pasientene generelt sett en del somatiske problemer som hudinfeksjoner, 
smerter i rygg og skjelett, dårlig tannstatus. Ekg normale.  
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Retensjon i studien 

 

Retensjonen var god. Det var en pasient som avbrøt etter ca 4-5 mnd. Han hadde tidligere 
ikke vært fri for rusmidler i nærmere 25 år og dette var slik sett for ham en lang 
retensjonsperiode. Han ble diagnostisert å ha en AD/HD og fikk prøve ut stimulant 
medikasjon noen måneder. Han ønsket å gå tilbake til cannabis og benzodiazepiner og skrev 
seg derfor ut. Under deltakelse i studien var han innlagt i døgninstitusjon. En annen person ble 
seponert en periode under opphold i somatisk sykehus for en interkurrent sykdom og senere 
soning i fengsel for tidligere lovbrudd. Han fortsatte i prosjektet senere.  
 

Rusmestring 

 

Tabellene nedenfor viser pasientenes rusmestringen i forsøksperioden. Diagram 1 viser total 
fordelingen av positive og negative urinprøver i hele perioden. Diagram 2 viser fordelingen av 
positive og negative prøver i lengde forløpet av forsøket. Diagrammene viser fordelingen av 
positive og negative prøver pr. uke. Frekvensen av prøvetaking varierte avhengig av praksis    
i pasientens hjemfylke. Dersom pasienten i en uke hadde både en positiv og en negativ prøve, 
ble hele uken definert som positiv. Dersom vi manglet prøve en uke, ble svaret fra foregående 
uke registrert, enten det var positivt eller negativt. LOCF prinsippet. (Last observation carried 
forward).  
 
Det går klart fram at misbruk av rusmidler i perioden generelt sett var lav. Den var høyest for 
cannabis med 21 %, lavest for opioider, med 2.3 %. Det ser ut til at der var en viss økning i  
rusmiddelbruk et par måneder før forsøket skulle avsluttes, men at det gikk noe tilbake noe 
før forsøksperiodens slutt. 
 
Diagram 1 Urinprøver rus 
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Rusmestring - baseline & 4-ukers perioder
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Diagram 2 

 
 

Leverfunksjonsprøver 

 

Tabell 8 og diagram 3 viser leverfunksjonsprøvene i forsøksperioden. Det går klart fram at 
disse ikke endrer seg nevneverdig i perioden. 
 
Tabell 8: Leverfunksjonsprøver 

 

N=16 Baseline 6 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 

G-GT 68,7  
(19-209) 

63,9  
(21-144) 

54,7  
(18-133) 

59,5 
(31-122) 

ASAT 64,4  
(13-296) 

51,8 
(15-114) 

56,9 
(18-146) 

38,9  
(17-98) 

ALAT 68,7  
(8-198) 

68,6  
(8-155) 

71.9  
(11-160) 

51  
(9-119) 

 
Diagram 3 Endringer i leverfunksjonsprøver vist grafisk 
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Psykiatrisk symptombelastning 

 

SCL-90-R skåringer at pasientene raskt følte en reduksjon i de subjektive symptomene på 
psykisk ubehag. Bedringen kom raskt og varte ved i hele forsøksperioden. 
 

 

Respons på AD/HD målsymptomer 

 
Dette er den subjektive respons som pasientene angav for bedring/endring i sine AD/HD 
kjernesymptomer eller målsymptomer. Skåringene i diagram 5 nedenfor er angitt fra 0 til 4 
hvor 0= ingen effekt, 1= liten, 2= middels, 3= god og 4= meget god effekt. Som man ser, 
angir pasientene raskt en bedring av symptomene. Allerede etter 6 uker svarer de fleste at de 
har en middels god respons. Etter 6 måneder i behandling blir den angitt noe bedre, et sted 
mellom middels og god. Mot slutten av forsøksperioden faller den litt igjen for noen av 
parametrene. Angivelsene er derfor ved avslutningen etter 12 måneder på ca.2+ eller middels 
+.  
 
 
Diagram 5 Responsvurdering, pasientens vurdering av behandlingseffekt 

 

 
 
Funksjon 

 

Funksjon ble målt ved GAF. Dette er et grovt mål. Det er liten endring i funksjon hos 
pasientgruppen som helhet.  
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Diagram 6 
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Behov for oppfølging og personlighetspatologi 

 

Pasientene kan deles i 2 grupper, de med personlighetsforstyrrelser (alle hadde minst en 
forstyrrelse i Cluster B) og de som ikke har noen personlighetsforstyrrelse. Av dette lille 
utvalget av pasienter ser vi en stor grad av akse I psykiatrisk lidelse i begge gruppene. Både 
angst, sosial fobi og depresjoner (tabell 9). Pasientene trengte generelt mye oppfølging. Noen 
mestret livet bedre enn andre og vi forsøkte derfor å vurdere vanskelighetsgraden i 
oppfølgingen av ham egentlig da også hans behov for bistand. Dette ble vurdert etter en 
visuell analog skala fra 0-10, hvor 0 var lite vanskelig og mindre behov for tiltak, og 10 var 
større vanskelighetsgrad og mer behov for tiltak. Tallene er små og man kan ikke trekke noen 
bestemte konklusjoner av dem. Det ser likevel ut til at personer med personlighetsforstyrrelser 
trenger mer bistand og oppfølging enn de som ikke har en slik forstyrrelse. Ved klassifisering 
av vanskelighetsgraden i oppfølging etter en visuell analog skala fra 0-10 ser vi at snittet i 
skåring for gruppen er med personlighetsforstyrrelser ligger på 7.44, mens det for den andre 
gruppen er betydelig lavere og ligger på 4,7 (tabell 9) 
 
Tabell 9: Vanskelighetsgrad oppfølging/personlighetspatologi 

 

Pas. m/ personlighets forstyrrelser:   n = 9 Pas. u/ personlighetsforstyrrelser: n =7 

Angst og fobi:   7 (78 %) Angst og fobi:   6 (86 %) 

Depresjon:   2 (22 %) Depresjon:   4 (57 %) 
Bipolar lidelse:   3 (33 %) Bipolar lidelse:   3 (43 %) 
PSTD:    1 (11 %) PSTD:    2  (29 %) 

Andre lidelser:   7 (78 %) Andre lidelser:   0  (0 %) 
VAS 0-10 sum 67÷9 = 7,44 VAS 0-10 sum 33÷7 = 4,77 

 

 
 

Start  Slutt 
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Tabell 10:  Dosering av medikamenter i forsøksperioden. 

 
            Medikament 
 
Tidspunkt 

Metadon 
n=16 

Metylfenidat 
n=16 

  Ritalin n=9 Concerta n=7 
Mg ved inntak 125,81 (90-230) 0,00 0,00 
Mg etter 12 mnd. 126,00 (65-230) 65.5 (35-90) 46.3 (18-70) 

 
Når det gjelder dosering av medikamenter i perioden har dosering av metadon vært jevn og 
stabil i perioden. Spredningen var stor, men det avhenger av hvilke tiltak pasienten kom fra. 
Der var noe ulik praksis. Når det gjelder metylfenidat er doseringene nokså jevnt det man ser 
ellers. Det er noe lavere dosering av Concerta. 
 
 
Diskusjon og oppsummering 

 

Hovedhensikten ved undersøkelsen var å undersøke sikkerheten i denne type 
kombinasjonsbehandling. Er behandlingen trygg? Man kan trygt svare at det er den. 
Pasientene tåler den. Det var ingen uventede bivirkninger. Det var heller ingen påviste 
somatiske komplikasjoner av medikasjonen. Det var også lite av de vanligste 
komplikasjonene som nedsatt matlyst, vekttap og hodepine. Det var ingen affeksjon av 
leververdiene, hjerte og lunger. De angir altså en del av de forventede bivirkningene, men 
ikke slik at de ønsket å seponere.  
 
Når det gjelder den totale belastning av psykiske symptomer målt ved SCL-90-R opplevde de 
raskt en bedring, og denne varte ved. Når det gjaldt AD/HD symptomene angir pasientene en 
bedring av symptomer som uro, oppmerksomhetssvikt, impulsivitet. Dette resulterer likevel 
ikke i noen bedring i den totale funksjon i hverdagen.  
 
Pasientene trengte mye oppfølging på tross av medikasjon. Når det gjaldt psykiatrisk 
komorbiditet var denne stor. Halvparten (50 %) hadde personlighetsforstyrrelser i Cluster B 
og denne gruppen trengte mye mer oppfølging. Det ser ut til å være denne gruppen av LAR 
pasienter med AD/HD som krever mest og tettest oppfølging og tiltak. 
 
Halvparten i pasientgruppen hadde vært henvist til barne- og ungdomspsykiatrien som små, 
men bare en firedel av de henviste fikk diagnosen AD/HD som barn. Når man vet at barn og 
ungdom med AD/HD har større risiko for å utvikle misbruk og at risikoen reduseres med  
50 % dersom man får stimulant medikasjon som barn, bør dette bli et område hvor man bør 
satse med forebygging. 
 
Pasientene hadde en god retensjon. Alle fortsatte i LAR behandling og to avbrøt 
medikasjonen med metylfenidat. Det var ingen dødsfall i gruppen. Pasientene var på mange 
måter motiverte, men motivasjonen falt noe i slutten av prosjektperioden. Det var mye 
komorbiditet i gruppen som ble henvist og pasientene hadde et lavt funksjonsnivå. Dette 
sannsynligvis ut fra et ønske om at de vanskeligste pasientene skulle få hjelp. Studien peker 
på at psykiatrisk komorbiditet er sentral for å kunne gi et tilfredsstillende behandlingstilbud til 
denne gruppen. Dette betyr at komorbiditeten også må behandles og at oppfølgingen nøye må 
legges til rette slik at man også ta hensyn til funksjonssvikten.  
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Punktvis oppsummering:  

 

• Ingen alvorlige somatiske bivirkninger 
• Bare forventede bivirkninger 
• Levertallene stabile 
• Ingen mentale bivirkninger sett 
• Ingen dødsfall  
• Retensjon i LAR 100 %. 
• Retensjon i studie god. 

–  En forlot institusjon etter 5 mnd., stimulantia avbrutt. 
–  En hadde pause i forbindelse med magesykdom 

• Forbedring av komorbid angst og depresjon 
• Pasientene generelt sett mer fornøyd 
• Generelt sett god rusmestring, men ble noe dårligere på slutten av prosjektperioden 
• Funksjonsnivå lite endring, men betydelige individuelle variasjoner 
• Mulighet for en viss bruk av tvang i oppfølgingen ville lette rehabiliteringen 
• De med Cluster B personlighetsforstyrrelse er dårligst og trenger oppfølging i bolig 

med døgnbemanning 
• Individuelt tilrettelagt oppfølging med fokus på funksjon er essensielt 
• Selvbilde bedret, bedring i mestring og livskvalitet, men alle fungerer svakt 
• God ”compliance” 
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