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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.
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