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Ansvarsreformen 
 

        

       Normalisering 

       Integrering 

       Selvbestemmelse 

    

        

                                  Valg                  Informerte valg ? 

 





Forekomst 

• Krav til forekomststudier: 
 

    Definere tilstanden; rusproblemet 
 

    Definere utvalget; mennesker med psykisk  
       utviklingshemning 

 

    Representativt utvalg 
 

 
 

Under-  eller overestimering av forekomst? 
 

 



Forekomst 

• Mennesker med psykisk utviklingshemning: 
 

      Statistisk: 1 – 3 %  av  befolkningen. Norge (Bufdir. (2013)) opererer med en prevalens på 1,5 % av  
               befolkningen. Det tilsvarer om lag 75.000  mennesker med psykisk  utviklingshemning  i Norge. 
  
      Administrativt kjente : Statistisk sentralbyrå teller om lag 24.000. Dette utgjør 0,4 – 0,5 % av 
               befolkningen (kommunal innrapportering til departementet som gir grunnlag for rammetilskudd og evt. 
                  øremerkede tilskudd for at kommunen skal gi omsorgstjenester. Ikke diagnostisert av spesialisthelsetjenesten). 

 
     Det  antas  at  mellom  40.000  og  50.000  mennesker med  psykisk utviklingshemning  i  Norge 
              trenger bistand. 

 
 

• Rusproblemer 
 

      2 – 300.000 mennesker med alkoholproblemer i Norge. 
 

      30 – 50.000 mennesker med et problemfylt forhold til reseptbelagte legemidler. 
 

      20 – 30.000 mennesker med problemer med narkotika / illegale rusmidler –   
                   ca. 12.000 injiserende brukere. 
 

               + at hver enkelt har pårørende (barn, partner, foreldre, søsken) som påvirkes negativt av  rusproblemene. 

 
 



Forekomst 

• Kliniske grupper: 

Mennesker med psykisk 
utviklingshemning (PU) 

RRP 
? 

Mennesker med 
rusrelaterte 

problemer (RRP) 

PU  
? 



Forekomst 
• Hele befolkningen 

RRP ? 
PU ? 

? 



DATA  ETTER  BRUKERUNDERSØKELSE VED  
HABILITERINGSTJENESTEN  FOR  VOKSNE  I  

SØR-TRØNDELAG 
• Alle aktive saker ved tjenesten i perioden fra 15. sept. 

til 15. des. 2014 (oppstart før 15.09.14). 
 

• Datagrunnlag er demografiske opplysninger fylt  

    ut av pasientkoordinator ved Habiliteringstjenesten. 
 

• Gruppen tilhører m.a.o. en klinisk populasjon. 
 

• Antall demografiske skjema = pasienter:    335. 

 

 



Har  pasienten  et  kjent  rusproblem  ? 
(Dette trenger ikke være avhengighet.  

Det er tilstrekkelig at rusmidler medfører vansker.) 

                              

                        JA                                    24   -     7,2 % 

 

                        NEI                               299    -   89,3 % 

 

                        Vet ikke                           3     -     0,9 % 

 

                       Mangler avkryssing        9     -     2,7 %    

 



Antatt  hovedtilstand  i  nåværende 
behandlingsforløp 

                                                         Rus                          Hele populasjonen 
CP / motoriske vansker 
/ bevegelsesvansker:                  ingen                              38 / 11,9 % 
 
Autisme m/PU:                          2 / 8,7 %                          47 / 14,7 % 
 
Autisme u/PU:                           4 / 17,4 %                        55 / 17,2 % 
 
Lett PU:                                     14 / 60,9 %                       58 / 18,1 % 
 
Moderat til dyp PU:                    ingen                             80 / 25,0 % 
 
Annet:                                         3 / 13,3 %                        41 / 12,8 % 



Har  pasienten  en  diagnostisert psykisk  lidelse  ? 

                            Rus                  Hele populasjonen 

                Ja:            14 / 58,3 %                 85 / 26,2 % 

 

                Nei:               9 / 37,5 %                231 / 71,1 % 

 

         Vet ikke:             1 / 4,2 %                       9 /  2,8 % 

 

 

Av 24 pasienter med rusproblemer hadde 16 diagnosen psykisk 
utviklingshemning.  

I pasientgruppen med diagnosen psykisk utviklingshemning har   

 4,8 %  et rusproblem. 
 

 



Forekomst 

• Internasjonal oppsummering: 
 

     Forekomst av rusproblemer hos mennesker med 
psykisk utviklingshemning:  0,5 – 6 % (?) 
 

     Forekomst av mennesker med psykisk 
utviklingshemning  i rusbehandling:  5 – 10 % (?) 

 

     Forekomst av rusproblemer hos mennesker med  
psykisk utviklingshemning i psykiatrien 
(«trippeldiagnose»): < 1 % ? 



Påstand 

 

Mange  mennesker  med  (diagnostisert) 
rusproblemer  og/eller  psykiske  lidelser  har 
(udiagnostisert) psykisk  utviklingshemning. 



Kjennetegn  
• Kunnskapsstatus: 
 Mennesker med psykisk utviklingshemning bruker mindre rusmidler enn 
          befolkningen for øvrig (forskjellen er mindre når det gjelder alkohol). 

 

 Mennesker med psykisk utviklingshemning debuterer seinere. 
 

 Mennesker med psykisk utviklingshemning bruker rusmidler sjeldnere. 
 

 Mennesker med psykisk utviklingshemning bruker færre rusmidler. 

~~~ 
 Mennesker med psykisk utviklingshemning har en økt risiko for å utvikle 
          rusrelaterte problemer. 

 

 Mennesker med psykisk utviklingshemning trenger mindre eksponering 
          for rusmidler før de får et behandlingsbehov – har kortere ruskarriere 
          før de får en ruslidelse.  

 

 Forekomst av problematisk rusbruk øker med økende kognitiv funksjon.  



Kjennetegn 

Historie hvor diagnoseformidling og psykoedukasjon er 

  fraværende / mangelfull 
 

   Manglende forståelse for og aksept av egne 

           funksjonsvansker. 

     Manglende forståelse for og aksept av behov for 

           bistand. 
 

• Identitet 

• Tilhørighet 
 



Kjennetegn 

• Sosiale ferdigheter 
 

    Generelt gode sosiale ferdigheter (adaptive 

           ferdigheter)  
 

     Dårlig ferdigheter til å sette grenser –  

           selvhevdende ferdigheter – «refusal skills» 

 

 



Generelle  tilretteleggingstiltak 
 

• All intervensjoner overfor mennesker med 
psykisk utviklingshemning må tilrettelegges og 
ta utgangspunkt i brukerens individuelle 
funksjonsnivå og forståelsesvansker. 

 

• Det er alltid omgivelsene som har ansvar for å 
gjøre konsekvensene av funksjonshemningen 
og forståelsesvanskene minst mulig. 



Generelle  tilretteleggingstiltak 

• Prinsipper: 
 

– Involver brukeren tidlig i tiltaksutforming 
 

– Skriftlig materiell må gjøres lett å lese og forstå 
 

– Unngå abstrakt språkbruk både skriftlig og muntlig 
 

– Behandler må forsikre seg om at informasjon og materiell er 
       forstått  
 

– Repetisjoner 
 

– Kortere behandlings- / samtaletimer 
 

– Flere behandlings- / samtaletimer 



Generelle  tilretteleggingstiltak 

•  Prinsipper: 
 

– Supplere evt. gruppesamtaler med individuelle samtaler 
 

– Styrke motivasjon med belønning for oppgavefullførelse 
 

– Bruk praktiske øvelser for å lære ferdigheter; 
   Modellæring 
   Rollespill 
   Trening av ferdigheter i virkelige situasjoner 
 

– Forsterk støtte fra pårørende eller gjennom tjenesteyting 
 

– Tett oppfølging (ettervern) og rask håndtering av tilbakefall 



Eksekutive  funksjoner 

• Evne til egenledelse: 
Handler om å: 

       -  regulere atferd  

       -  regulere følelser og aktivering 

       -  oppmerksomhet og hukommelse 

       -  kontrollere impulser inkl. tåle utsatt belønning 

            og mestre frustrasjoner 

       -  koordinere tanke og handling 

       -  dømmekraft og innsikt 



Eksekutive  funksjoner 

• Mennesker med psykisk utviklingshemning har 
utfordringer med eksekutive funksjoner; nedsatte 
funksjoner knyttet til egenledelse 
 

• Rusmiddelbruk påvirker kognitive funksjoner, bl.a. 
de eksekutive funksjoner  

 

2 + 2 = minst 4 = sårbarhet 

 



Eksekutive  funksjoner 

• I møte med mennesker med psykisk utviklingshemning 
må omgivelsene ta på seg egenledelses-funksjoner 

 

• Når mennesker med psykisk utviklingshemning har 
rusproblemer øker behovet for at omgivelsene tar på 
seg egenledelses-funksjoner. 



Forebygging 

• Indirekte tilnærminger 
    Tidlig funksjonsutredning – diagnostisering 

    Diagnoseformidling  

    Psykoedukasjon 

    Tilrettelagte arenaer 

    Skape mestringserfaringer – positiv identitet 

    Tiltak rettet mot sosial tilhørighet – sosial integrering 
 

    Tjenester etter Lov om kommunale helse- og  

          omsorgstjenester i samsvar med det individuelle  

          behovet 

 

 



Forebygging 

• Direkte tilnærminger: 

    Kunnskap om rusmidler og konsekvenser 

    Sosial ferdighetstrening 

 



Forebygging 
• «Take it personal» 
  Rettet mot ungdom og unge voksne med lett og «borderline» PU  

       som bruker rusmidler 
og 

  som har personlighetstrekk som øker risiko for rusrelaterte  

       problemer – motivasjonelle og sårbarhetsfaktorer 

    «Sensation seeking» 

      Impulsivitet 

      Angstsensitive; mestre negative følelser 

      Negativ tenkning; mestre håpløshet og negative følelser 
 

 Intervensjon: Motiverende intervju og kognitiv atferdsterapi tilpasset 
mennesker med psykisk utviklingshemning; forenklinger og konkretiseringer, 
korte sesjoner med mange repetisjoner 

 

 Effekt: ? – vi venter på resultater etter evaluering 



Behandlingsbehov 

• Det finnes ikke egne behandlingsmetoder for 
mennesker med psykisk utviklingshemning 
og rusproblemer 
 

• Eksisterende behandlingsenheter og 
behandlingsmetoder må tilpasse seg den 
enkelte brukers forutsetninger 



Behandlingsbehov 
• Kunnskap- og kompetansebehov: 
 

    Kunnskap og kompetanse om mennesker 

         med psykisk utviklingshemning 
 

    Kunnskap og kompetanse om rus, rusmidler og 

         rusbehandling 
 

    Kunnskap og kompetanse om psykiske lidelser 
 

    Kunnskap og kompetanse på kommunal  

         tjenesteyting 

 



Behandlingsbehov 
• Tverrfaglig behandlings-/ tiltaksteam på 
       tvers av «linjer» 
 

• Samtidig delt ansvar mellom  
       spesialisthelsetjenesten og kommunen 
 

• Individuelle og fleksible behandlingsmål 
 

• Krav og forventinger til endring i samsvar  
       med personens forutsetninger 



Behandlingsbehov 

 

• Samhandlingsreformen i praksis 

• Case management 

• Recovery 

• Integrert behandling 
 

 



Behandlingsbehov 
• Samhandlingsreformen; 
 

 Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre 
          helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. 
 

 Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. 
          Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.  
 

 Man skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en 
         helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er  
         tilpasset den enkelte bruker.   
 

 Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes  
          mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen  
          sykehus og kommuner.  
 
 Folk må få hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom og plager.  

 
 
 
 

Helsedirektoratet 



Behandlingsbehov 

• Recovery 

  Skape et meningsfullt og tilfredsstillende 

      liv slik som personen selv definerer det, med  

      eller uten symptomer og problemer som kan 

      komme og gå (NAPHA rapport  nr.4/2013). 

                                        



Behandlingsbehov 
• Recovery 
      En personlig prosess;  

                                            -  håp og tro på fremtida og egne 

                                                              muligheter; optimisme 

                                                       -  skape mening med tilværelsen 

                                                       -  egenkontroll (selvbestemmelse) 

                                                       -  tilknytning til personer og 

                                                              miljøer; tilhørighet 

                                                       -  gjenoppbygging av en positiv 

                                                              identitet 
 

     Behandleroppgaven er å legge til rette for, veilede og 

             forsterke denne prosessen    



Behandlingsbehov 
• Recovery 
     En sosial prosess;  
                                                   utvikling av en positiv identitet og tilhørighet forutsetter et  
                                    samfunn som legger til rette, som ikke diskriminerer, og 
                                    som gir levekår som bidrar til et verdig liv 
                                            -   bolig 
                                            -   arbeid / sysselsetting 
                                            -   økonomi 
                                            -   fritid 
                                            -   sosialt nettverk 
 
 

    Behandleroppgaven er å samarbeide med brukeren for å  
            tilrettelegge for og skape livsbetingelser som er  
            inkluderende og å gi tjenester som er i samsvar med 
            brukerens forutsetninger.  
            



Behandlingsbehov 

• Recovery 

   Resultatorientert recovery (klinisk recovery);  

                                     operasjonaliser recovery og  

                                          måler bedring,  
 

    Bygge intervensjoner på erfaringsbasert evidens 



Behandlingsbehov 



Integrert  behandling 



Integrert  behandling 
•  Eliminerer administrative og organisasjonsmessige  
         hindringer  
 

•  Effektiserer koordinering mellom tjenesteleverandører 
 

• Unngår kliniske problemstillinger knyttet til rekkefølge 
         av  behandlingsintervensjoner 
 

•  Alle tjenester blir gitt av ett og samme team. 
 

•  Samarbeid i team vil utvikle felles forståelse og felles 
         behandlingstilnærming   kompetanseutvikling 
 

• Behandlingsideologiske motsetninger vil bli bearbeidet 
 

• Bruker blir møtt på en samordnet og konsistent måte 
         som kvalitetssikrer kommunikasjonen med brukeren 

 
 



Integrert  behandling 
• Integrert;  
 
 

 Samtidig behandling av ruslidelsen og psykisk lidelse i ett tiltaks- / behandlerteam  
                 med kompetanse på psykisk utviklingshemning, rus og psykiske lidelser i en  
                 organisasjonsmessig enhet. 

 
 Tiltaks- / behandlerteamet skal ha en samlet kompetanse på å forstå    
                interaksjonen mellom psykisk utviklingshemning, rusmisbruk, sosiale faktorer 
                og psykisk lidelse. 

 
 Tiltaks-/behandlerteam skal sammen utrede, vurdere og planlegge tiltaks- /  
                behandlingsbehov og utforme kriseplaner (planer for håndtering av  
                tilbakefall). 

 
 Tiltaks- / behandlerteamet har ansvar for å samordne tiltak og behandlingstilbudet 
                slik at det justeres, kombineres og skreddersys  for hver enkelt bruker –  
                individualisering av tiltak og behandling.  

 
 Effektiv behandling forutsetter at behandlerteam velger den intervensjonen og  
                mål som tilsvarer brukerens behov. 

 



Integrert  behandling 
• Felles beslutninger; 
 
Grunnholdningen er at kunnskap, økte valgmuligheter og økt tiltro til  
brukerens evne til å håndtere egen funksjonshemning, rusproblematikk og  
evt. psykisk lidelse gir større tilfredshet med tiltak og behandlingen som igjen  
vil gi et bedre behandlingsresultat – selvbestemmelse / medbestemmelse. 
 

- Alle berørte parter skal involveres i beslutninger; brukeren, familie /  
         pårørende. 
 

- Behandlerteamets oppgave er å informere bruker og pårørende om 
         funksjonshemningen, rusproblematikk og evt. psykisk lidelse – god 
         diagnoseformidling og psykoedukasjon gir felles problemforståelse og 
         øker beslutningskompetansen. 
 

- Felles beslutninger øker sjansen for at behandlingsplanen følges og 
         behandlingsmål nås. 
 

- Målet er at bruker skal ut i fra egne forutsetninger, ta ansvar for å kjenne til  
         og håndtere sine utfordringer. 

 



Integrert  behandling 
 

• Allsidighet; 
  

    Endring av rusbruk fordrer også endring av livsstil. 
    Dette krever kartlegging og vurderinger av, fokus og tiltak på alle 
    områder som påvirker brukeren, rusproblemet og eventuell psykisk 
    lidelse. 
 

-  Botilbud; beskytte brukeren mot et ruspreget sosialt nettverk. 
-  Trygghet i og mestring av dagliglivet. 
-     Arbeid / sysselsetting – dagtilbud. 
-     Fritid og sosialt nettverk. 
-  Familieveiledning / -støtte – opplæring av familien. 
-  Sosial funksjonsnivå og sosial ferdighetstrening. 
-  Diagnoseformidling, kunnskap om funksjonshemning, 
          rusproblematikk og evt. psykisk lidelse  bedre ”sykdomshåndtering” 
          – nye strategier  forebygge tilbakefall. 
-  Evt. medikamentell behandling av psykisk lidelse. 

 



Integrert  behandling 

• Vurderingsmodell; 
 

1. Identifisering av hvilke brukere som kan ha problemer med rusmisbruk 
 

2. Klassifisering/diagnostisering 
 

3.     Funksjonsvurdering; kartlegging av brukerens tilpasning og ferdigheter 
            på ulike funksjonsområder, og brukerens rusbruk 
 

4. Funksjonsanalyse; identifisere faktorer som opprettholder rusmisbruk, 
            forhindrer rusfrihet eller som representerer risiko for tilbakefall 
 

5. Behandlingsplanlegging; utvikle en integrert behandlingsplan som tar 
            tak i rusmisbruket, evt. psykisk lidelse og funksjonsutfordringer som 
            følge av psykisk utviklingshemningen, og gi SAMTIDIG behandling / 
            tiltak    

 
 



Integrert  behandling 
• Aktivt oppsøkende tiltak - ambulant; 
           oppsøkende psykososial behandling (ACT-modell/Fleksibel ACT). 
 

- Etablere tillit og skape allianse i brukerens miljø gjennom å  
          kommunisere og  gi praktisk hjelp til konkrete problemer som  
          brukeren selv har definert. 
 

- Måte å engasjere brukere som opplever et ofte kaotisk liv som preges  
          av håpløshet og lav motivasjon – dette er ofte en brukergruppe som 
          en ikke kan sitte å vente på skal vise initiativ og være motivert til  
          behandling. 
 

- Ved å møte brukeren i deres eget miljø får en innhentet informasjon 
          om daglig fungering og hvilke sosiale og miljømessige faktorer som  
          påvirker brukeren. 
 
- Nyttig for å kunne følge med på og bedre brukerens tilstand /  
          symptomatikk (sykdomsforløp). 

 



Integrert  behandling 

• Reduksjon av negative konsekvenser; 

   gjennom å redusere skadelige virkninger av rusbruk 
beskytter vi brukeren mot de verste konsekvensene, 
samtidig som en kan etablere en allianse og gjennom 
alliansen hjelpe brukeren til å innse de negative 
konsekvensene av rusbruk – skadereduksjonsperspektiv 

 
    utvikle motivasjon for endring. 

 



Integrert  behandling 

• Langsiktig perspektiv; 
   Det tar tid å utvikle ferdigheter og støtte til å håndtere 

        problematikken og å etablere positive aktiviteter og  

        relasjoner – behandling uten tidsbegrensning med rom 

        for at hver enkelt bruker endrer seg i eget tempo. 

 

    Det krever stabilitet og kontinuitet over tid i relasjonen 

        mellom  bruker og tiltaks- / behandlingsteam. 

 



Integrert  behandling 
• Tilgang til eksisterende behandlingsmetoder 

      – klinisk case management; 
    Vurdere brukerens behov 

     Kartlegge brukerens forutsetninger; kognitiv og  

           adaptiv kapasitet 

    Vurdere hvilket endringsstadium brukeren er på 

    Identifisere og prioritere behandlingsmål 

    Behandlingsplanlegging 

    Evaluere effekt av behandling og evt. justere  

           intervensjonene 

    Koordinere intervensjoner 



Integrert  behandling 

• Motivasjonsbasert behandling; 
    Intervensjonen skal være tilpasset brukerens egen 

           motivasjon. 
  

   Endringsstadier som rammeverk for å vurdere 

          brukerens motivasjon, etablere målsettinger og 

          velge intervensjoner som er tilpasset målene. 

 

• Endringsfokusert rådgivning / motiverende intervju 



Integrert  behandling 

• Endringsstadier 
Føroverveielse – engasjementsstadiet – etablere relasjoner,  

                                  allianse - støttesamtaler, praktisk hjelp 
 

Overveielse – overtalelsesstadiet – motivere 
 

Forberedelse / Handling – aktiv behandlings-stadiet – nye 

                                  ferdigheter, verktøy for mestring 
 

Vedlikehold – tilbakefallsforebyggingsstadiet – livsstilsendringer 

 



Team-arbeid 
• Delt ansvar 
• Fordelt ansvar 
 

     Koordinerte tjenester 
       (vertikalt og horisontalt) 

 
Krever:  Prioritering 
               Organisasjonstilpasninger 
               Ledelse 
               Ressurser; tid, økonomi, personell 
               Fleksibilitet 
               Faglig kreativitet 



Takk  for  meg ! 
 
 
 
 

stein.ketil.sauarlia@stolav.no 


