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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


