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Årsager

Hvad angår comorbiditet er det et spørgsmål om årsag og
virkning (hønen og ægget). Den eksisterende forskning i
årsagsforbindelserne mellem psykiske forstyrrelser og
stofrelaterede forstyrrelser giver ikke noget entydigt svar.
Der er en indbyrdes vekselvirkning mellem symptomerne på
psykiske forstyrrelser og afhængighedsproblemer.

Forskningsresultaterne viser, at psykiske forstyrrelser og
personlighedsforstyrrelser normalt opstår før
stofbrugsforstyrrelser, dvs. at de gør personer mere
modtagelige for sådanne problemer (f.eks. Kessler mfl.,
2001; Bakken mfl., 2003); psykiske forstyrrelser kan dog
også forværres af stofbrug (f.eks. angående depression:
McIntosh og Ritson, 2001) eller opstå parallelt.

Stofbrug kan tillige opfattes som en del af eller et symptom
på psykiske forstyrrelser eller personlighedsforstyrrelser og
som et forsøg på selvmedicinering (f.eks. Williams mfl.,
1990; Murray mfl., 2003). Den omstændighed, at stofbrug
letter lidelsessymptomerne, tilskynder til udvikling af
afhængighed. Når stofbrugen afbrydes, f.eks. som følge af
abstinens- eller substitutionsbehandling, kan symptomerne
dukke op igen. Akutte narkotikafremkaldte psykoser opstår
især hos brugere af kokain, amfetaminer og hallucinogener
og vil normalt forsvinde igen forholdsvis hurtigt. Det kan
dog være yderst vanskeligt at sondre mellem symptomer
forårsaget af stofrus og psykotiske episoder uden
forbindelse hermed.

Krausz (1996) nævner fire kategorier af dobbeltdiagnoser:

• en primær diagnose på en psykisk sygdom med en
efterfølgende diagnose på stofmisbrug, som skader den
psykiske sundhed

• en primær diagnose på stofafhængighed med psykiske
komplikationer, der fører til psykisk sygdom

• samtidige diagnoser på stofmisbrug og psykiske
forstyrrelser

• en dobbeltdiagnose på stofmisbrug og bipolar lidelse,
som begge er et resultat af en underliggende traumatisk
oplevelse, f.eks. posttraumatisk stresslidelse.

Indledning

Samtidig forekomst af en psykisk sygdom og stofrelaterede
forstyrrelser, ofte benævnt comorbiditet eller dobbeltdiagnose,
er ikke et nyt fænomen. I de senere år er spørgsmålet dog
kommet til at dominere stadig mere i de politiske og faglige
diskussioner, idet det er blevet klart, at et stort og formentlig
voksende antal personer er berørt. I dette kapitel vil der blive
fokuseret på sameksistensen af psykiske forstyrrelser og
personlighedsforstyrrelser og brug af illegale stoffer. Faktisk er
det ofte på sin plads at tale om multimorbiditet, idet de
berørte personer ofte også lider af somatiske sygdomme som
f.eks. hiv- eller hepatitis C-virusinfektioner ud over sociale
forstyrrelser som f.eks. familieproblemer, arbejdsløshed,
fængselsophold eller hjemløshed. Pleje- og
behandlingstjenesterne er normalt utilstrækkeligt udstyret til at
håndtere diagnosticerings- og behandlingsbehovene hos
denne klientgruppe, således at de ser bort fra og/eller er ude
af stand til at behandle samtlige klientens problemer under ét.
Resultatet er ofte en »svingdørssituation«, hvor yderst
behandlingskrævende personer henvises fra den ene tjeneste
til den anden, alt imens deres situation forværres.

Det skal bemærkes, at det specifikke forhold mellem
cannabisbrug og psykiske forstyrrelser behandles Udvalgte
indgående i Udvalgte aspekter: Cannabis (s. 82).

Definition

Comorbiditet eller dobbeltdiagnose er defineret af
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som »samtidig
forekomst hos den samme person af forstyrrelser forårsaget
af brug af et psykoaktivt stof og andre psykiske
forstyrrelser« (WHO, 1995). Ifølge De Forenede Nationers
Kontor for Narkotika- og Kriminalitetsforebyggelse
(UNODC) er en person med dobbeltdiagnose en »person,
der er diagnosticeret som havende et alkohol- eller
stofmisbrugsproblem ud over en anden diagnose,
sædvanligvis psykiatrisk, f.eks. bipolar lidelse eller
skizofreni« (UNODCCP, 2000). Med andre ord henviser
udtrykket comorbiditet i denne sammenhæng til
sameksistensen af to eller flere psykiske forstyrrelser eller
personlighedsforstyrrelser, hvoraf den ene er problematisk
stofbrug.

Udvalgte aspekter 3
Comorbiditet (ledsagesygdomme)
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Udvalgte aspekter 3: Comorbiditet (ledsagesygdomme)

Tilsvarende differentieres der i den svenske nationale
rapport mellem psykiatriske patienter, der lider af
comorbiditet, og stofafhængige klienter med
personlighedsforstyrrelser, der forværres af stofbrug og ikke
altid diagnosticeres tilfredsstillende.

Morel (1999) sondrer mellem ikke-specifikke psykiske
forstyrrelser hos narkomaner og komplikationer, der
specifikt har forbindelse med stofbrug. Blandt forstyrrelser,
der ofte findes blandt stofbrugere, kan nævnes:

• angstforstyrrelser/depressive forstyrrelser

• søvnforstyrrelser som følge af depression,
angstforstyrrelse eller psykose

• aggressiv og voldsom adfærd, som indikerer
antisociale, psykopatiske, skizofrene eller paranoide
personlighedsforstyrrelser.

Af problemer, der specifikt er knyttet til stofbrug, kan nævnes:

• farmakopsykoser forårsaget af hallucinogener eller
amfetaminer

• konfusionssyndromer.

Nyere neuropsykologiske og neurobiologiske undersøgelser
har sammen med nyudviklede teknikker, som giver
mulighed for at visualisere hjerneprocesser, gjort det muligt
at opstille hypoteser om samspillet mellem psykiske og
fysiske traumer, hjerneudvikling, stofvirkninger, stress og
mental udvikling. Belønningssystemet er afgørende for
udviklingen af afhængighed, og afhængigheden har
sammenhæng med strukturelle forandringer og tilpasninger
af hjernen på mikro- og makroplan (Nestler, 2001).

Andre teorier knytter specifikke stoffer sammen med
specifikke psykiske forstyrrelser. F.eks. er det postuleret, at
heroin kan reducere stress, lette smerter og fjerne truende
stemmer hos skizofrene og borderline-skizofrene patienter,
men patienter med alvorlige psykiske sygdomme bruger
ikke heroin. Kokain påstås at kunne lette depressive
tilstande, fremme adfærdsmæssig disinhibition og gøre det
muligt for narcissistiske personer at udleve deres
grandiositet. Cannabis påstås at kunne lette spændinger,
mens ecstasy kan fjerne sociale hæmninger (Verheul, 2001;
Berthel, 2003).

Irlands nationale rapport fra 2002 undersøgte på grundlag
af en række studier specifikt depressionsforekomsten blandt
stofbrugere og konkluderede, at der er en stærk
sammenhæng mellem problematisk stofbrug, især brug af
opiater og benzodiazepiner, og depression. Tysk forskning
inden for forholdet mellem stofrelaterede lidelser,
depression og selvmord nåede frem til den konklusion, at
selvmordsrisikoen er væsentligt forøget hos personer med

depressive forstyrrelser (Bronisch og Wittchen, 1998). Det
er muligt, at nogle personer med depression medicinerer
sig selv med opiater og benzodiazepiner. Klienter, der
deltager i behandlingsprogrammer, er mindre udsatte for
depression end klienter hos lavtærskeltjenester (Rooney mfl.,
1999) eller klienter, som netop har påbegyndt
behandlingen (McIntosh og Ritson, 2001).

En norsk undersøgelse (n = 2 359) har vist, at en stor
procentdel af stofbrugerne har oplevet alvorlige
familieproblemer i deres barndom og ungdom. 70 % har
haft indlærings- og adfærdsproblemer i skolen, 38 % har
været mobbet, og 21 % har modtaget psykiatrisk
behandling i barndommen og ungdommen (Lauritzen mfl.,
1997). Kvindelige stofbrugere med psykiske
ledsagesygdomme har ofte været udsat for traumatisk
seksuelt misbrug (Beutel, 1999).

Diagnose

Det undersøges ikke rutinemæssigt, om en stofbruger har
psykiske problemer eller personlighedsforstyrrelser, som led
i den standarddiagnosticering, der finder sted ved
behandlingens begyndelse i narkotikatjenester. Med
undtagelse af enkelte særligt bevidste og/eller
specialiserede tjenester er det sjældent, at
narkotikabehandlingstjenesterne undersøger psykiske
symptomer og forstyrrelser nærmere.

Under alle omstændigheder er det en kendt sag, at
comorbiditet er vanskelig at diagnosticere.
Stofafhængighed og den forstyrrede adfærd,
afhængigheden medfører, dominerer ofte det kliniske
billede og camouflerer psykiske symptomer. Endvidere kan
stofmisbrug fremkalde psykiske symptomer, der kun
vanskeligt kan skelnes fra symptomerne på psykiske
forstyrrelser (Berthel, 2003), mens abstinenser eller akut rus
også kan medføre symptomer, der svarer til symptomerne
på næsten enhver psykisk lidelse (Liappas, 2001).
Endvidere kan depression og angst anses for iboende
symptomer i rus/abstinenscyklussen, idet symptomer, der
tidligere blev lettet ved hjælp af stoffer, træder frem under
abstinens- eller substitutionsbehandling.

Der er endvidere udviklet bedre metoder til diagnosticering
af såvel psykiske som stofrelaterede forstyrrelser. Man råder
nu over en række standardiserede og godkendte
instrumenter til måling af psykiske symptomer og
personlighedsforstyrrelser, ligesom der findes en række
instrumenter, der kan anvendes til at vurdere
stofbrugsmønstre og -afhængighed. ASI (Addiction Severity
Index) er et multifunktionelt instrument, der kan anvendes til
diagnosticering, planlægning og opfølgning af behandling
samt forskning. ASI har den fordel, at det er
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steg antallet af behandlingsperioder i tilknytning til
samtidige stofrelaterede og andre psykiske problemer ifølge
registeret over udskrivninger fra hospitaler fra 441 i 1987
til 2 130 i 2001. Behandlingsperioder for opiatbrug
kombineret med psykiske forstyrrelser er tredoblet siden
1996. Dette stemmer med stigningen i stofbrugen, selv om
der ikke peges på nogen direkte årsagsforbindelse. I Irland
blev antallet af førstegangsindlæggelser af stofbrugere på
psykiatriske afdelinger næsten firdoblet mellem 1990
og 2001.

I Spaniens nationale rapport bemærkes det, at den
observerede stigning i comorbiditeten kan skyldes bl.a. en
stigning i afhængigheden af psykostimulanser.

Udbredelse af comorbiditet i behandlingsmiljøer

Tabel 7 viser de resultater af en række undersøgelser af
comorbiditet i forskellige narkotikabehandlings- og
psykiatriske miljøer i medlemsstaterne, der er fremlagt i de
nationale rapporter. Data om stofrelaterede forstyrrelser i
psykiatriske miljøer er ikke så tilgængelige som data om
psykiske forstyrrelser i stofbehandlingsmiljøer. Selv om de
her gennemgåede undersøgelser ikke er sammenlignelige,
giver de dog en indikation af situationen i EU-landene. Der
er stor forskel på de undersøgte populationer, de valgte
diagnosticeringskriterier, de anvendte instrumenter og
diagnosticeringstidspunktet. Af ovennævnte årsager er der
sandsynligvis i mange tilfælde tale om underdiagno-
sticering.

En sammenlignende undersøgelse gennemført i Grækenland
og Frankrig har vist, at selv om graden af psykopatologi
hos opiatbrugere i behandling generelt var nogenlunde ens
i de to lande, varierede de psykopatologiske mønstre, idet
udbredelsen af affektive forstyrrelser var større hos franske
end hos græske storbrugere (19 % mod 7 %), mens
antisociale personlighedsmønstre var mere fremherskende i
den græske stikprøve (20 % mod 7 %). Forfatterne tilskrev
disse forskelle den mindre udbredelse af storbrug i
Grækenland, idet de fandt, at »jo mindre udbredt socialt
uacceptabel adfærd er, des mere sandsynligt er det, at
socialt afvigende personer er involveret i adfærden«
(Kokkevi og Facy, 1995).

I Norge har man undersøgt kønsforskellene mellem
blandingsmisbrugere (hvoraf 85 % var heroinbrugere) og
rene alkoholikere. Stikprøven inkluderede en meget stor
andel af personer med psykiske forstyrrelser og
personlighedsforstyrrelser (93 %). Generelt var større
depressioner, simple fobier og borderline-
personlighedsforstyrrelser væsentligt mere fremherskende
blandt kvinder end blandt mænd. Samtidig forekomst af en

flerdimensionalt og måler tidligere og aktuelle problemer
på syv forskellige områder: sundhedsstatus, beskæftigelse
og selverhverv, alkoholbrug, stofbrug, retlig status,
familiemæssige og sociale relationer samt psykiske
symptomer (Krausz, 1999a; Öjehagen og Schaar, 2003).
ASI er standardiseret og er blevet oversat fra engelsk til de
fleste andre europæiske sprog (EuroASI) (172). Trimbos-
instituttet har udviklet og afprøvet protokoller for
diagnosticering og behandling af afhængige klienter med
opmærksomhedsforstyrrelser/hyperaktivitetsforstyrrelser
(ADHD) (Eland og Van de Glint, 2001).

Udbredelse

Der er gennemført mange undersøgelser for at måle
udbredelsen af psykiske forstyrrelser og
personlighedsforstyrrelser samt stofbrugsmønstre i den
brede befolkning samt blandt psykiatriske patienter og
stofbrugere i og uden for behandlingstjenesterne.
Undersøgelserne har resulteret i tal og diagnoser, der
varierer afhængigt af tilgængeligheden og udvælgelsen af
populationerne, stikprøveudtagningsmetoder,
diagnosticeringsfærdigheder og -kompetence, gyldigheden
og pålideligheden af de anvendte diagnosticerings-
instrumenter samt undersøgelsesperioden.

I en gennemgang af forskellige undersøgelser i
Uchtenhagen og Zeiglgänsberger (2000) er konklusionen,
at den mest almindelige psykiatriske diagnose blandt
stofbrugere er personlighedsforstyrrelser, som berører 50 %-
90 %, efterfulgt af affektive forstyrrelser (20 %-60 %) og
psykotiske forstyrrelser (20 %). Mellem 10 % og 50 % af
patienterne lider af mere end én ledsagesygdom i form af
psykiske forstyrrelser eller personlighedsforstyrrelser.

I en gennemgang af internationale undersøgelser om
psykopatologi i stofafhængige personer tegnede Fridell
(1991, 1996) et klinisk billede af comorbiditet hos
stofafhængige, som er blevet bekræftet af hans egne
undersøgelser i Lund, Sverige. Der kunne identificeres tre
hovedgrupper af forstyrrelser: personlighedsforstyrrelser
(65 %-85 %), depression og angsttilstande (30 %-50 %), og
psykoser (15 %). Verheul (2001) fandt i sin gennemgang af
seks undersøgelser af behandlede afhængige, at især
antisociale (23 %), borderline- (18 %) og paranoide (10 %)
personlighedsforstyrrelser dominerede.

Mange narkotikaeksperter mener, at udbredelsen af
stofafhængighed kombineret med psykiske forstyrrelser er
stigende, selv om nogle hævder, at dette skyldes en større
opmærksomhed omkring dette emne og/eller ændringer i
diagnosticeringen og klassificeringen af psykiske lidelser
og/eller omstrukturering af sundhedsplejesystemer. I Finland
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Tabel 7: Udbredelse af comorbiditet i behandlingsmiljøer i forskellige EU-lande

Land Miljø Population n Udbredelse af Diagnose Kilde
comorbiditet (%)

Belgien Psykiatrisk hospital
og psykiatriske afdelinger
på almindelige hospitaler

Indlagte for narkotika-
problemer (1996-1999)

18 920 86 Skizoid, paranoid, skizotypisk: 86 %
Depression: 50 %
Personlighedsforstyrrelser: 43 % 

Psykiatriske 
minimumsdata
(database) (1)

Tjekkiet Terapeutiske nærmiljøer Stationært behandlede
klienter (2001-2002)

200 35 Personligheds-forstyrrelser: 14 %
Depression: 7 %
Neurotiske forstyrrelser: 6 %
Spiseforstyrrelser: 5 %

Tjekkiets nationale
rapport (1)

Tyskland Behandlingscentre Opiatafhængige 272 55 Stress og somatoforme 
forstyrrelser 43 %
Affektive forstyrrelser: 32 %
Fobier: 32 %
Depressive episoder: 16 %

Krausz (1999b) (1)

Grækenland Fængsler og 
behandlingstjenester

Opioidafhængige 
mænd

176 86 Angsttilstand: 32 %
Affektive forstyrrelser: 25 %
Skizofreni: 6 %

Kokkevi og Stefanis
(1995) (1)

Spanien Metadontjeneste Opiatafhængige personer 150 e.o. Borderline: 7 %
Antisocial forstyrrelse: 6 %
Social fobi: 6 %
Depression: 5 %

Frankrig Metadontjeneste Opiatafhængige 
personer

3 936 e.o. Angsttilstand: 4 %
Depression: 3 %
Adfærdsforstyrrelser: 3 %
Spiseforstyrrelser: 2 %

Facy (1999) (1)

Irland Indlagte
psykiatriske afdelinger
(akut)

Førstegangsindlagte for
narkotikaafhængighed
(1996-2001)

1 874 26 Depression: 21 %
Skizofreni og andre psykoser: 11 %
Personlighedsforstyrrelser: 19 %

National Psychiatric
Inpatient Reporting
System (1)

Italien Mentale 
sundhedstjenester

Langstidsstofbrugere 58 > 22 Bipolare forstyrrelser: 22 %
Angsttilstand: 21 %
Skizofreni: 16 %

Siliquini mfl. (2002) (1)

Luxembourg Specialiserede 
narkotikabehandlings-
tjenester

Patienter, der tidligere
har været i kontakt
med psykiatriske tjenester
bortset fra afrusning 
(1996-2002)

380 32 e.o. AST/RELIS (2002) (1)

Nederlandene Nederlandsk befolkning Stofafhængige personer
på 18-64 år (1996)

e.o. e.o. Depression: 29 %
Social fobi: 29 %
Bipolar forstyrrelse: 24 %
Dysthymi: 22 %

Ravelli mfl. (1998) (1)

Østrig Forskellige 
behandlingstjenester
(gennemgås)

Narkotikaklienter e.o. 41-96 Personlighedsforstyrrelser,
antisociale forstyrrelser, borderline,
narcissisme

Østrigs nationale
rapport (1)

Portugal Xabregas 
CAT-behandlingscenter

Narkotikaklienter 596 > 73 Obsessivkompulsiv tilstand: 73 %
Depression: 72 %
Somatisering: 60 %
Paranoid ideation: 58 %

Portugals nationale
rapport (1)

Finland Hospitaler Narkotikarelateret
hospitalsindlæggelser

2 180 29 Paranoid ideation: 58 %
Psykoiske forstyrrelser: 32 %, 
Affektive lidelser: 28 %
Neurotiske lidelser: 10 %
Personlighedsforstyrrelser: 29 %

Udskrivningsregister
på hospital

Sverige Universitetshospitalet, 
Lund

Patienter i afrusnings-
afdelingen (1977-1995)

1 052 83 Antisocial forstyrrelse: 23 %
Enhver psykose: 14 %
Depressiv forstyrrelse: 11 %

Fridell (1996) (1)

Det Forenede
Kongerige

Afhængighedsbehand-
lingstjenester, stationære
og i nærmiljøet

Stofafhængige patienter, 
90 % opiatafhængige

1 075 > 33 Psykoticisme
Angsttilstand
Depression
Paranoia

Marsden mfl. (2000) (1)

e.o.: ej oplyst.
Noter: Oplysninger i denne tabel viser forskellige tidsrammer (f.esk. langtidsdiagnoser eller sidste års diagnoser).
(1) Yderligere oplysninger om denne undersøgelse findes i onlineudgaven af årsberetningen i tabel 12 OL: Landenes tabeller over comorbiditet.

Spaniens nationale
rapport (1)
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straks sender dem tilbage — eller vice versa. Det er under
disse omstændigheder umuligt at sikre kontinuiteten i
behandlingen. Selv når comorbiditeten diagnosticeres,
tages der ofte ikke yderligere hensyn til den i den
efterfølgende behandling (Krausz mfl., 1999). Det samme
er tilfældet for patienter, som har fået diagnosticeret
stofbrugsproblemer i de psykiatriske afdelinger, og som
normalt ikke modtager nogen stofrelateret behandling
(Weaver mfl., 2003). Disse generaliseringer udelukker
naturligvis ikke, at visse psykiatriske tjenester og
narkotikabehandlingstjenester opnår meget gode resultater
med patienter med comorbiditet.

Hertil kommer, at stofbrugere, selv når de er blevet
identificeret som sådanne, ofte mødes med mistro på de
psykiatriske afdelinger og måske nægtes adgang. Dette kan
f.eks. ske for stofbrugere, som er i stabil
substitutionsbehandling. Tilsvarende kan det ske, at klienter
udelukkes fra narkotikabehandling som følge af deres
psykiske problemer. F.eks. i Spanien udelukker de fleste
psykiatriske afdelinger klienter med stofrelaterede
forstyrrelser, og personalet har ikke nogen relevant
uddannelse. En undersøgelse blandt østrigske
psykoterapeuter har vist, at kun få af dem er villige til at
modtage stofafhængige patienter som klienter (Springer,
2003). Fra Italien meldes det, at der ikke er nogen klare
regler for henvisningen af klienter fra
narkotikabehandlingstjenester til mentale sundhedstjenester,
og at der er modstand hos de mentale sundhedstjenester på
grund af manglende viden. Fra Norge meldes der om
vanskeligheder med at henvise klienter fra
lavtærskeltjenester til psykiatrisk behandling.

I Grækenland kan stofbrugere med psykiske forstyrrelser
ikke deltage i 54 % af narkotikabehandlingsprogrammerne.
I stoffrie stationære behandlingsmiljøer i Slovenien og også i
andre lande kræves det, at patienterne er stoffri som
betingelse for at få adgang til behandlingsprogrammerne.
Er der tale om patienter med dobbeltdiagnoser, udgør dette
en alvorlig hindring, idet fuldstændig afholdenhed vil kræve
afslutning af andre behandlinger, hvilket ikke altid er muligt.

Behandlingsstrukturer

I den internationale faglitteratur beskrives tre modeller for
behandling af comorbiditet:

1. Sekventiel eller seriel behandling. Psykiatriske og
stofrelaterede forstyrrelser behandles konsekutivt, og der
er kun ringe kommunikation mellem tjenesterne.
Patienterne modtager normalt behandling for de
alvorligste problemer først, og først når denne
behandling er afsluttet, behandles de for deres øvrige
problemer. Denne model kan dog også føre til, at

antisocial personlighedsforstyrrelse var højst blandt
mandlige blandingsmisbrugere (Landheim mfl., 2003).

Udbredelse — fængsler og tvangsbehandling

Fængselspopulationen fortjener særlig opmærksomhed.
Udbredelsen af psykiske forstyrrelser er i lighed med
udbredelsen af stofbrug meget større i fængselspopulationen
end i den brede befolkning. Irske data tyder på, at 48 % af
de mandlige og 75 % af de kvindelige indsatte lider af
psykiske forstyrrelser, mens 72 % af mændene og 83 % af
kvinderne i fængslerne melder om langtidserfaring med
stofbrug (Hannon mfl., 2000). I 1999 havde 23 % af de
problematiske stofbrugere, der blev tilbageholdt i Wiens
arresthus, psykiske problemer (Dialog, 2000).
Tilbagefaldsprocenten blandt stofbrugere, der har afsonet
fængselsstraffe, er høj, og der er en voksende erkendelse af,
at fængsling kan bidrage til at forværre psykiske problemer.
Situationen er endnu mere alvorlig i fængsler for
langtidsindsatte og stærkt bevogtede fængsler.

I Sverige har man konstateret, at mellem 72 % og 84 % af
de voksne i tvangsbehandling for stofbrug lider af psykiske
problemer ud over at være stofmisbrugere (Gerdner, 2004).
Af 46 stofafhængige tvangsanbragte piger på institutioner
for børn og unge havde to tredjedele psykiske diagnoser
eller personlighedsforstyrrelser (Jansson og Fridell, 2003).

Hindringer for behandling af comorbiditet

En af de største hindringer for diagnosticering og
behandling af comorbiditet er, at psykiatrisk personale
generelt kun ved lidt om narkotikabehandling, mens
narkotikabehandlingspersonale generelt kun ved lidt om
psykiatri. Der er store forskelle mellem de to specialer, idet
den ene er baseret på lægevidenskab og den anden på
psykosociale metoder og teorier. Endvidere bygger de på
forskellige filosofier, idet mentale sundhedstjenester normalt
især tilstræber at beskytte enkeltpersoners og
offentlighedens sikkerhed, mens narkotikabehand-
lingstjenester forventer, at klienterne til en vis grad er
motiverede til at gå i behandling. Udgangspunkterne er
således forskellige, og det forhindrer ofte en samlet,
integreret opfattelse af problemerne.

Som nævnt ovenfor sker det jævnligt, at såvel psykiatrisk
personale som narkotikabehandlingstjenester overser et
betydeligt antal patienter med comorbiditet. Når patienter
med dobbeltdiagnoser søger behandling, forveksles deres
akutte psykiatriske syndromer ofte med stoffremkaldte
symptomer, mens abstinens- og rusfænomener derimod
fejlfortolkes som psykiske lidelser. Alt for ofte er mentale
sundhedstjenester tilbøjelige til at sende personer med
comorbiditet til narkotikabehandlingstjenester, mens disse
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patienterne flytter frem og tilbage mellem afdelingerne,
og at ingen afdeling er i stand til at opfylde deres
behov.

2. Parallel behandling. De to forskellige forstyrrelser
behandles samtidigt, idet narkotikabehandlingstjenester
og mentale sundhedstjenester holder sig i forbindelse
med hinanden, således at de er i stand til at behandle
samtidigt. De to behandlingsbehov dækkes ofte efter to
forskellige terapeutiske fremgangsmåder, og den
lægevidenskabsbaserede psykiatri kan komme i konflikt
med narkotikabehandlingstjenesternes psykosociale
orientering.

3. Integreret behandling. Behandlingen tilbydes inden for
en psykiatrisk tjeneste eller en narkotika-
behandlingstjeneste eller i en særlig
comorbiditetsafdeling. Krydshenvisninger til andre
tjenester undgås. Behandlingerne omfatter motiverende
og adfærdsmæssige indgreb, forebyggelse af
tilbagefald, farmakoterapi og sociale foranstaltninger
(Abdulrahim, 2001).

Den aktuelle comorbiditetsbehandling i EU som beskrevet i
de nationale rapporter kan ikke let henføres til disse tre
grupper. Integreret behandling betragtes som den absolut
bedste løsning, men det er en standard, der er vanskelig at
opnå. Den relevante forskning kommer normalt fra lande
uden for Europa. En litteraturgennemgang som led i
Australiens comorbiditetsprojekt (Commonwealth
Department for Health and Ageing, 2003) har vist, at de
forskellige måder at styre og pleje comorbiditetsklienter på
ikke er blevet systematisk undersøgt eller grundigt evalueret,
til dels på grund af vanskeligheden ved at undersøge
personer, der samtidigt lider af psykiske lidelser og
stofmisbrugsbaserede forstyrrelser, og som ofte har en
uregelmæssig livsstil. En anden litteraturgennemgang har
gjort det muligt at konkludere, at integreret behandling for
personer med dobbeltdiagnoser synes at give gode
resultater på begge planer (Drake mfl., 1998). Kun i én
undersøgelse er integreret behandling blevet sammenlignet
med parallelbehandling, og der kunne ikke konstateres
nogen væsentlig forskel. Ingen undersøgelse har
sammenlignet integreret behandling med sekventiel
behandling.

Sekventiel behandling

En række eksperter f.eks. i Danmark (Andreason, 2002),
Det Forenede Kongerige (Department of Health, 2002a) og
Norge (Sosial- og helsedepartementet, 1999) mener, at
behandlingstjenesterne, i hvert fald hvad angår de
personer, der har svære psykiske lidelser samtidig med
stofbrugsproblemer, bør være baseret på psykiatri, eventuelt

med inddragelse af eksterne narkotikaterapeuter. I Danmark
er der formelt bygget bro mellem psykiatriske hospitaler og
lokale narkotikatjenester. I Luxembourg og Norge har
psykiatriske tjenester iværksat særlige foranstaltninger for at
nå personer, der befinder sig i de tidlige faser af skizofreni,
og hvoraf mange har alvorlige stofmisbrugsproblemer, idet
forskningen viser, at tidlig behandling forbedrer prognosen.

I den tjekkiske nationale rapport peges der på, at
afhængighedsproblemer normalt bør anses for mere
presserende end psykiske problemer, idet det er
vanskeligere at behandle psykiske forstyrrelser, når
afhængighed forvrænger det kliniske billede. Men i dag får
10 %-20 % af de tjekkiske klienter i narkotikabehandling
medicin ordineret af en psykiater, noget der ville have
været utænkeligt for et par år siden. Også i Grækenland
får narkotikabehandlingsklienter meget sjældent medicin
for psykiatriske symptomer. Men i det græske strafferetlige
system har psykiske forstyrrelser forrang frem for
afhængighed, og comorbide lovovertrædere bliver indlagt
på et psykiatrisk hospital enten i et fængsel eller i
nærmiljøet (K. Matsa, personlig meddelelse, 2004).
I Spanien behandles stofbrugere normalt inden for
narkotikabehandlingssystemet, og der henvises kun til
psykiatriske tjenester, når forstyrrelserne er så alvorlige, at
hospitalsindlæggelse er nødvendig.

En række eksperter har længe haft den opfattelse, at man
bør undgå al farmakoterapi i forbindelse med
stofafhængige personer som følge af risikoen for
kombineret afhængighed f.eks. af heroin og
benzodiazepiner, men dette synspunkt sættes der nu
spørgsmålstegn ved (f.eks. Popov, 2003). I nogle tilfælde er
der tendens til at ordinere psykofarmakologisk medicin helt
vilkårligt til stofbrugere, delvis på grund af manglende tid
til at foretage de nødvendige undersøgelser. I den østrigske
nationale rapport påpeges det, at manglende medgørlighed
blandt stofbrugere vanskeliggør farmakologisk behandling
af psykiatriske tilstande, og at den kombinerede brug af
narkotiske stoffer og lægemidler, hvis den ikke overvåges
ordentligt, endvidere kan føre til interaktion mellem illegale
stoffer og ordinerede lægemidler eller til en neutralisering
af de ordinerede lægemidler.

Parallel behandling

Fordeling af ansvaret for én klient mellem en mental
sundhedstjeneste og en narkotikabehandlingstjeneste i en
parallel behandling synes at være sjælden i praksis.
Imidlertid er lokale arbejdsgrupper med deltagelse af
repræsentanter for såvel narkotikabehandlingstjenester som
mentale sundhedstjenester ofte et vigtigt forum for
udveksling, samarbejde og etablering af netværk.
I Frankrig, Italien og Nederlandene tvinger officielle
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og/eller narkotikabehandlere i mentale sundhedstjenester.
Dette er muligvis den mest praktiske løsning i mindre
regioner, hvor der ikke er mulighed for specialiserede
integrerede klinikker. I Spanien har almindelige
praktiserende læger, som arbejder med
narkotikabehandling, siden 2002 kunnet opnå titlen
»specialist i psykiatri«, hvis de består en eksamen og kan
dokumentere, at de har erfaring med at arbejde med
patienter med psykiske forstyrrelser. I Portugal skal et
behandlingscenter for at kunne opnå akkreditering og
certificering have mindst én psykiater ansat. Dog har ikke
alle psykiatere, der arbejder i narkotikabehandlings-
tjenester, den specialviden og -uddannelse, der er
nødvendig for at behandle stofbrugere, og det kan være
nødvendigt at give dem en yderligere specifik uddannelse.

Støttekontaktpersoner (case managers)

Metoden med støttekontaktpersoner som et middel til at
koordinere klientbehandlingen for at sikre individuel
sekventiel eller samtidig pleje og hjælpe klienterne med at
finde vej gennem behandlingssystemet synes ikke at være
særlig udbredt i EU. Fra Frankrig meldes det, at der er ved
at blive etableret et samarbejde mellem narkotika-
behandlingstjenester og psykiatriske tjenester med henblik
på at indføre fælles indlæggelsesprocedurer og »case
management« for patienter med psykiske forstyrrelser og
afhængighedstilstande. Dette samarbejde er dog ofte
begrænset til en bestemt sag. I Luxembourg og
Nederlandene er fagfolk kommet til den erkendelse, at
metoden med støttekontaktpersoner er det mest effektive
middel til at håndtere patienter med dobbeltdiagnose, men
løsningen er dyr og tidkrævende og kræver specifikke
professionelle færdigheder. I nogle lande er man dog

forskrifter eller protokoller narkotikabehandlingstjenester til
at opretholde nær kontakt med de psykiatriske tjenester og
helst indgå formelle regionale aftaler med dem om
procedurerne for henvisninger og udveksling af kliniske
informationer (Olin og Plaisait, 2003). Dog finder over
halvdelen af de nederlandske patienter med
dobbeltdiagnose ikke, at sådanne aftaler fører til bedre
pleje (Van Rooijen, 2001).

I Luxembourg og Østrig kan narkotikabehandlingspersonale
følge de af deres klienter, der er blevet henvist til
psykiatriske hospitaler. I Det Forenede Kongeriges
retningslinjer fremhæves det, at ansatte fra såvel
narkotikabehandlingstjenester som mentale sundheds-
tjenester skal være involveret i planlægningen af plejen af
en klient med dobbeltdiagnose for at gøre det muligt at
prioritere mellem de forskellige former for pleje
(Department of Health, 2002a).

Integreret behandling

Efter denne model varetager ét behandlerteam
behandlingen af begge forstyrrelser. Fordelen ved dette er,
at klienten ikke konfronteres med to indbyrdes
modstridende budskaber. I visse lande vanskeliggøres en
sådan integration af, at der er to særskilte administrative
systemer (f.eks. Spanien) eller forskellige finansie-
ringssystemer (f.eks. Tyskland).

I de fleste lande findes der kun få specialiserede
integrerede programmer eller enheder beregnet for
comorbiditetspatienter, og udbuddet dækker langt fra
behovet, jf. tabel 8, som viser de tilgængelige oplysninger.

Den integrerede behandlingsmodel indebærer sædvanligvis,
at der ansættes psykiatere i narkotikabehandlingstjenester
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Tabel 8: Integrerede behandlingstjenester i forskellige europæiske lande

Land Integrerede behandlingstjenester

Belgien Udvikling af integrerede tjenester, feasibility-fasen

Tyskland Første initiativer for 20 år siden. Fortsat utilstrækkelige tilbud om integreret behandling

Grækenland Ét integreret program begyndte i 1995 og giver to forskellige behandlingsmuligheder afhængig af sværhedsgraden af den psykiske forstyrrelse. Resultaterne
har været positive

Spanien 185 centre gav behandling til 4 803 comorbiditetspatienter i 2002. Én specialiseret integreret enhed i Cataluña og ét terapeutisk nærmiljø i Cantabria for
comorbiditetspatienter, der har behov for stationær behandling

Nederlandene To specialiserede integrerede resultatafdelinger. En proces-evaluering er i gang for at finde frem til bedste praksis

Østrig Samarbejde mellem narkotikatjeneste og et psykiatrisk hospital i nærheden; nogle af hospitalspsykologerne arbejder i narkotikabehandlingsenheden. Klienterne
forbliver i narkotikabehandling og henvises kun til hospitalet, hvis de psykiske symptomer bliver for alvorlige

Det Forenede Kongerige Flere integrerede tjenester i forskellige nærmiljøer. Der er udpeget en række eksperter i dobbeltdiagnoser med base i afhængighedsbehandlende tjenester eller
mentale sundhedstjenester

Norge Ét integreret projekt i tilknytning til et psykiatrisk center i Oslo. Opfølgning og evaluering i indtil to år med fokus på basale fornødenheder som f.eks. bolig,
arbejde, sociale ydelser og sociale relationer
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begyndt at indføre metoden i en tillempet form, der er kendt
under betegnelsen »assertive community treatment (ACT)«
(aktiv opsøgen i eget miljø) (jf. nedenfor).

Behandlingsmetoder og bedste praksis

Behandlingen af klienter med comorbiditet er kendetegnet
ved mange problemer og er yderst krævende for personalet
og ofte en utaknemmelig opgave. Klienterne er, især hvis de
lider af de mere »dramatiske« former for personligheds-
forstyrrelser, tit vanskelige at styre på grund af deres
nedbrydende og aggressive sociale adfærd og
følelsesmæssige ustabilitet. Modstand over for eller
manglende overholdelse af behandlingsregler og -krav,
f.eks. overholdelse af aftaler eller indtagelse af medicin,
forekommer hyppigt, og den desillusionering, dette
medfører, forværres af dårlige personlige relationer.
Succesraten er generelt lav, og frafaldsprocenten høj,
hvilket gør behandlingen tidkrævende og dyr såvel som
frustrerende for personalet, som ikke overraskende ofte er
utålmodigt og lider af undertrykte aggressioner og
symptomer på udbrændthed. Fordi der mangler
opfølgningsprocedurer og efterbehandling, sker der ofte
tilbagefald, og såvel de psykiske som de stofrelaterede
forstyrrelser bliver ofte kroniske. På den anden side har
klienterne mange gange haft mange negative møder med
støttetjenesterne og kan derfor være utilbøjelige eller
uvillige til at undergå behandling.

Trods denne vanskelige situation søger eksperterne konstant
at finde nye og mere effektive løsninger på problemet. Den
gensidige mangel på forståelse blandt personalet kunne
afhjælpes ved regelmæssige, tværfaglige drøftelser af
sagerne og intensivt samarbejde. Sådanne bestræbelser
giver alle involverede parter mere detaljerede oplysninger
om klienterne og gør det lettere at udvikle bedste praksis
eller plejestrategier. Behandlingskvaliteten er helt afgørende
for udfaldet.

I lighed med så mange stofrelaterede områder er
dokumentationen, evalueringen og forskningen inden for
behandling af comorbiditet absolut utilstrækkelig. Det kan
ikke ud fra det tilgængelige materiale fastslås, hvilken form
for behandling der har mest succes. Cochrane
Collaboration har gennemgået seks psykosociale
behandlingsprogrammer (Ley mfl., 2003). Det
gennemgåede materiale var begrænset: seks undersøgelser,
heraf fire små, og alle undersøgelserne havde generelt en
ringe kvalitet, hvad angår udformning og rapportering.
Hovedkonstateringen var, at »der ikke er noget klart bevis
for fordelen ved at anvende stofmisbrugsprogrammer i
forbindelse med personer med alvorlige psykiske lidelser i
stedet for standardbehandling«. Konklusionen var, at
»implementeringen af nye specialiserede

stofmisbrugstjenester for personer med alvorlige psykiske
lidelser bør ske inden for rammerne af enkle,
velgennemtænkte og kontrollerede kliniske forsøg«.

Ved en større gennemgang af international forskning inden
for alkohol- og narkotikabehandling har man kun fundet
otte randomiserede undersøgelser af behandlingen af
stofafhængige med svære psykiske forstyrrelser (Jansson og
Fridell, 2003). Frafaldet var ekstremt højt selv før
påbegyndelsen af behandlingen. Opfølgningen på kort sigt
viste, at stationær behandling i særlige behandlingsmiljøer
giver bedre resultater, hvad angår levevilkår og stofbrug,
men ikke hvad angår psykiske symptomer.

Visse forhold er relevante for alle behandlingssituationer.
Anbefalingerne nedenfor er hentet fra anmeldelser og
metaanalyser af internationale randomiserede studier af
narkotikabehandling (Berglund mfl., 2003):

1. Der bør konstant fokuseres på at ændre
stofvanen/stofvanerne.

2. Indgrebene bør være meget strukturerede.

3. Indgrebene bør fortsætte længe nok til, at der kan
konstateres en virkning.

4. Indgrebene bør fortsætte i mindst tre måneder, helst
længere.

I Det Forenede Kongerige er dobbeltdiagnoser blevet
opprioriteret i Sundhedsministeriets retningslinjer
(Department of Health, 2002b) samt i forskningsprojekter
og litteraturgennemgange (f.eks. Crawford, 2001).
Bevismaterialet er imidlertid især nordamerikansk, idet
under 10 % af Crawford’s abstrakter hidrører fra
undersøgelser gennemført i Det Forenede Kongerige.

Ifølge en nederlandsk gennemgang af internationale
undersøgelser er en potentielt effektiv case manager-model
ACT (aktiv opsøgen i eget miljø), som inkluderer strukturelle
(samlet antal klienter, teamwork, samarbejde med andre
sundhedsprofessionelle), organisatoriske (udtrykkeligt
fastsatte adgangskriterier, begrænset tilgang af nye klienter,
døgnberedskab) og indholdsmæssige (støtte og behandling
i dagligdags situationer, aktiv opsøgen, hyppige kontakter)
aspekter (Wolf mfl., 2002). I Birmingham i Det Forenede
Kongerige bliver ACT-hold ved hjælp af manualer
uddannet i kognitiv, integreret, adfærdsmæssig behandling.
ACT-holdene får løbende hjælp til at udføre behandlingen
og evalueres med hensyn til både forløb og resultater
(fælles møde mellem Faculty of Substance Misuse of
the Royal College of Psychiatrists og World Psychiatric
Association, 2003). I Norge er enkelte integrerede 
ACT-hold ved at blive testet.
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(173) Dialektisk adfærdsterapi (DBT) vil sige anvendelse af en bred vifte af kognitive og adfærdsmæssige terapeutiske strategier over for problemer med
borderline-personlighedsforstyrrelser (BPD), inklusive suicidal adfærd.

(174) Se http://www.entermentalhealth.net/papers/kbm02.pdf
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• I en oversigt over norske behandlingsundersøgelser om
klienter med comorbiditet blev det konkluderet, at
aggressiv, impulsiv adfærd bedst behandles med
konfrontatorisk og struktureret gruppeterapi kombineret
med familieterapi. Patienter med en depressions- eller
angsttilstand havde mere glæde af individuel
psykoterapi og støttende gruppeterapi (Vaglum, 1996).

Forskning

Der er for nylig — inden for rammerne af Europa-
Kommissionens femte rammeprogram for forskning og
udvikling — blevet iværksat et forskningsprojekt vedrørende
dobbeltdiagnose. Projektet er udformet som en
multicenterundersøgelse omfattende Danmark, Frankrig,
Polen, Skotland, England og Finland og skal beskrive de
tjenester, der tilbydes patienter med dobbeltdiagnose i syv
europæiske psykiatriske miljøer, og over en 12-måneders
periode sammenligne sygeligheden og udnyttelsen af
tjenestetilbuddene mellem patienter med dobbeltdiagnose
og patienter med en enkelt diagnose. Man vil bl.a.
undersøge, hvor stærk afhængigheden er, psykiske
symptomer, vilje til at undergå behandling, psykosocial
funktion, sociale netværk, tilbagefald og dødelighed.
Resultaterne forventes at foreligge i 2005 (174).

Uddannelse

I de fleste lande lærer læger og sygeplejersker under
uddannelse meget lidt om stofafhængighed og endnu
mindre om comorbiditet. I Italien satses der mere og mere
på fælles oplæring af mentale sundheds- og
narkotikabehandlingstjenester. I Nederlandene afholder
Trimbos-instituttet kurser for både narkotikabehandlere og
mentalt sundhedspersonale, der er involveret i
behandlingen af patienter med dobbeltdiagnose. Andre
lande melder om intern uddannelse og interne kurser, men
gennemførelsen er vilkårlig og mangelfuld.

I Det Forenede Kongerige har Royal College of Psychiatry
analyseret uddannelsesbehovene (Mears mfl., 2001) hos
forskellige grupper af sundhedsprofessionelle fra såvel
mentale sundhedstjenester som narkotika-
behandlingstjenester. 55 % af stikprøven angav, at de ikke
følte sig tilstrækkeligt forberedt til arbejdet med klienter
med comorbiditet, og at de havde brug for yderligere
uddannelse.

Følgende oversigt viser den bedste praksis, der er
indberettet af de nationale Reitox-knudepunkter:

• En opfølgende undersøgelse af 219 opiatafhængige i
behandling i Hamburgs narkotikatjenester har vist et
fald i brugen af heroin og kokain over to år. I 47 % af
tilfældene var der en positiv forandring i de psykiske
forstyrrelser (Krausz mfl., 1999).

• Af en italiensk undersøgelse fremgår det, at resultaterne
af metadonbehandling målt i retentionsgrad eller
heroinbrug var stort set de samme for patienter med
svære og milde psykiske symptomer. Det ser dog ud til,
at klienter med alvorligere psykiske forstyrrelser har
behov for højere gennemsnitsdoser af metadon (Pani
mfl., 2003).

• Dialektisk adfærdsterapi (173) er en behandlings-
mulighed, der synes at være særlig velegnet for
kvindelige stofbrugere med alvorlige borderline-
personlighedsforstyrrelser og/eller suicidale tendenser.
Materialet begrænser sig dog til enkelte undersøgelser.
En nederlandsk kontrolleret test af dialektisk
adfærdsterapi har vist, at såvel forsøgsgruppen som den
gruppe, der »modtog den sædvanlige behandling«,
udviste en mindre selvdestruktiv adfærd.
Forsøgsgruppen havde et større fald i alkoholbrugen,
men der blev ikke konstateret nogen forskelle med
hensyn til stofbrug (Van den Bosch mfl., 2001).

• En svensk undersøgelse af en model med gentagen brug
af ASI-spørgeskemaet under hele behandlingsforløbet
kombineret med en tilstrækkelig kvalitetskontrol har vist,
at 46 % af patienterne to år efter udskrivningen endnu
var afholdende. Patienter med dobbeltdiagnose havde
en dårligere ASI-problemprofil end patienter uden
nogen psykose. Generelt var der kun få ændringer i
personlighedsprofiler og symptomer, men for mange af
patienterne var livskvaliteten blevet bedre og
livssituationen mere stabil på opfølgningstidspunktet
(Jonsson, 2001).

• I Det Forenede Kongerige fandt Barrowclough mfl.
(2001), at en kombination af motivationssamtaler,
kognitiv adfærdsterapi og familieinterventioner medførte
forbedringer for patienter med skizofreni og
stofmisbrugsrelaterede forstyrrelser.
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