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Økt fokus på komorbide lidelser 

•  2004 – Rusreformen 

• Rusbehandling ble en del av spesialisthelsetjenesten (TSB) 

• Rusmiddelavhengiges multiple behov ble anerkjent og 

behovet for tverrfaglig samarbeid fra flere yrkesgrupper 

ble presisert.  

• Dobbeltdiagnoseperspektivet er styrket og det er kommet 

ut en veileder for utredning og behandling av ROP lidelser 

(rus og psykisk lidelse) 

• I denne veilederen er det ikke nevnt noe om samtidig 

forekomst av RA og PU, eller anbefalt rusbehandling for 

denne komorbiditeten 



• I 2010 kom den første norske statusrapport fra 

TSB 

• Her vises bla et register av ICD-10 diagnoser for 

personer som har vært i kontakt med spesialisert 

rusbehandling.  

• I rapporten er det notert at mindre enn 5 personer 

hadde en PU diagnose 

• Er dette det virkelige prevalens tallet, eller 

reflekterer dette mangel på fokus på PU i 

rusomsorgen?  



Forekomst 

• Kun et studie om forekomst fra et rusbehandlingsståsted: 

Basert på IQ skårer fant de at 6 % av de med 

rusmiddelavhengighet kunne klassifiseres som psykisk 

utviklingshemmede. 

 

• En overrepresentasjon i forhold til den generelle 

populasjonsprevalensen på 1%  

 

• Behov for mer kunnskap om prevalens basert på alle de tre 

diagnostiske kriteriene for PU 



Rusbehandling for denne gruppen 

• De veiledere og behandlingsretningslinjer som brukes i 

TSB gir ingen konkrete anbefaling i forhold til behandling 

av personer med samtidig rusbruk og PU 

 

• NY veileder - Behandling og rehabilitering av 

rusmiddelproblemer og avhengighet: utrede kognisjon, 

anerkjent faktor for drop-out i rusbehandling, men ingen 

ting om global intellektuell og adaptiv fungering 



Rusbehandling fortsetter…. 

• Kartleggingsverktøy for rus/psykisk lidelse er ikke 

tilpasset og validert for personer med PU. 

 

• Rett på tilpasset informasjon, pasientrettigheter etter 

evnenivå. Gjør vi dette? Språk, billedlig støtte?  

 

• Behandlingsmetoder anbefalt i rusbehandling som 

motiverende intervju, kognitiv terapi, mentaliseringsbasert, 

mindfulness mm er ikke validert for populasjonen. 



Rusbehandling fortsetter…. 

• Pasienter med en PU rapporterer en negativ opplevelse i 

møte med standardisert rusbehandling (Taggart) 

 

• Personer med PU, rus og psykisk lidelse har høyere «drop-

out» fra standardisert rusbehandling en personer med kun 

RA/SMI (Slater, 2010). 

 

• De samme mottar også i mindre grad rusbehandling 



Rusbehandling fortsetter…. 

 

 

• ACT/FACT team 

• ROP post 

• Rock team 

 

 



Diagnostiske utfordringer 

 

 

IQ mål 

• Rus? 

• Premorbid fungerig? 

• Testtidspunkt? 

 



PhD prosjekt 

 

 

Variasjon i IQ 

• Sammenheng med barndomsvansker. Er IQ 

skåren vi ser i rusbehandling en refleksjon av 

vansker som alltid har vært der? 

• Påvirket av skolegang eller rus? 

• Tidligere forskning ikke samstemt 



Design 

Retrospektiv studie med ett målepunkt: 

 

Tid 

 

 

 

 

 

 

Barndom/oppvekst Skole Rusdebut Alvorlighet av rusbruk 

Rusmiddelhistorikk 

Målepunkt: 2013-

2015 

 

IQ 



Deltakere 

 

 

 

 

• 94 innlagte ruspasienter mellom 19-64 år 
 

• 61 menn, 33 kvinner 
 

• Rusfri minimum 6 uker ved testing 
 

• Forskjellige avhengighetsdiagnoser 



Mål 

 

 

  

• IQ: Weschler Adult intelligence scale 4th ed. (WAIS-IV) 
 

• Rusmiddel: mest brukte siste 6 mnd før innleggelse 
 

• Barndomsvansker: selvrapport 

   Jeg lærte sent å gå  

Jeg lærte sent å snakke  

Jeg lærte å lese senere enn andre  



Mål 

 

 

  

• Alvorlighet av rus: selvrapport 

Regelmessig bruk <16 år 

Sprøytebruk siste 4 uker før innleggelse 

Livstids overdose 

Tidligere rusbehandling 

Polydrug* 
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Lærevansker 

Oppmerksomhet/hyper
ativitet 

Direkte effekt av barndomsvansker 

FSIQ 
WMI 
PSI 

WMI 

Indirekte effekt av barndomsvansker gjennom antall år med skole 

Lærevansker  Utdanning VCI 

Atferdsproblemer Utdanning VCI 

Hverken type rusmiddel brukt eller alvorlighet av rus 
forklarer noe av variansen i IQ målt ved 6 ukers rusfrihet. 
 
 



Implikasjoner 

• Generelle kognitive vansker, ikke spesifikke 

 

• Gruppe med lav fungering -> burde rutinemessig 

spørre om bakgrunnsvansker og skolegang 

 

• IQ testing etter 6 ukers rusfrihet syntes ikke å være 

påvirket av rus -> TSB burde kartlegge IQ hos de som 

er i risikosonen  

Grppe 

 

 

 

 

  



 Foreløpige resultater på PhD-prosjekt i Helse Fonna 

 

 Forekomst 

 Likheter 

 Forskjeller 

Forskning på rus og 
utviklingshemning i Norge 



Forekomst av utviklingshemning i 
ruspopulasjon 





På hvilke måte er de like? 

Utviklingshemning Borderline Normal

Ikke avtalt oppfølging x x x

Ikke skadelig bruk x x x

Avhengighet x x x

Type rusmiddel x x x

Psykose x x x

Annen psykisk lidelse x x x

Kriminalitet x x x

Tidliger rusbehandling x x x

Debut alder x x x



På hvilke måte er de forskjellige? 

Voksen alder Utviklingshemning Borderline Normal

tilbakefall under behandling ++ +

Ung alder på institusjon + +

Kort tid fra debut til regelmessig bruk + +

Psykose +

Atferdsforstyrrelser ++

Bor med foreldre ++

Barneårene

Ungdomsskole høyeste utdanning ++ +

Selvrapportert hyperaktivitet + +

Selvrapportert atferdsproblemer +

Selvrapportert lærevansker + +

Spes.ped undervisning ++ +

PPT + +

BUP ++

PUT +

Barnevern ++ +



 Ikke utredet rus 
 Kommer fra akuttpost, politi, AMK, barnevern, somatikk, fagteam rus, fastlege, bedriftshelsetjeneste 

mfl 
 Bør til TSB spesialisthelsetjeneste, koble på utredning av generelle lærevansker  ved behov (eks PPU) 

 
 Kjent rus, mulig tilleggsproblem 

 Utredes for generelle lærevansker (eks PPU), koble på TSB ved behov 

 
 Kjent generelle lærevansker 

 I kommunen 
 Integrerte tjenester med rutiner for samarbeid og intern veiledning 
 Henvise PPU/TSB ved ytterligere behov for utredning, behandling, veiledning mm 

 
 I spesialisthelsetjenesten 

 Generelle psykiske helsevansker, inkl rus – (PPU, som kobler på TSB) 
 Spesifikke utfordringer knyttet til rus – TSB, som kobler på PPU) 

Hva er mest hensiktsmessig 
helsetjenestelinje? 


