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Afhængighed/misbrug og anden form for 
psykisk lidelse 

• Rusmiddelafhængighed er – efter depression - den 
næsthyppigste psyk. diagnose i almenbefolkningen 

 

• I en typisk rusmiddelafhængig behandlingspopulation vil 
cirka halvdelen have en anden signifikant psykiatrisk 
lidelse 

 

• I psykiatrien er rusafhængighed den hyppigste 
komorbiditet hos alvorligt psykisk syge (bipolar lidelse, 
skizofreni og svær (major) depression) 
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Hvorfor, Jeppe/Nille? 

• Selvom rusmiddelproblemer ikke rammer 
tilfældigt er ingen af os vaccineret mod at 
udvikle afhængighed.  
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• Udvikling af rusafhængighed  - kompliceret og 
socialt uretfærdig   
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Den frie viljes sygdom…? 
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Rusfunktion: 
 

– ændre intensiteten i forskellige følelser som vrede, 
tristhed og glæde 

– dæmpe forskellige former for angst og uro 

– holde spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd i 
skak 

– fungere som ”time out”, når hverdagens realiteter 
bliver sat på hold 

– regulere behovet for nærhed eller distance 

– fylde emotionelle tomrum  

– dæmpe fysiske og psykiske smerter. 
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• ”Rusmidler kan i yderste konsekvens 
udkonkurrere og erstatte behovet for gode 
relationer til andre ”(Insel 2003). 

 

 

 

 

Rusmidler og/eller relationer… 
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Surrogat 

 ” Den primære virkning af rusen er altid 
dannelsen af en følelse af at alt nu er i orden 
mellem misbrugeren og hans/hendes 
omgivelser. Efter min erfaring er længselen 
efter denne ”følelse af harmoni” den vigtigste 
årsag til alkoholisme eller for den sags skyld 
enhver form for afhængighed” 

  

 M. Balint (psykoanalytiker, objektrelationsorienteret) 
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• Du bruger det (rusmidlet) til at kontrollere 
dine følelser, 

 

• ...men du har tabt kontrollen med det 

 

• ... og dér blev  det til afhængighed 
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Paradoks 

Paradoks 



Rusproblemer og 
personlighedsforstyrrelser 

• Survey-undersøgelse af 43.039 af amerikansk 
normalpopulation NESARC  (National Epidemiologic 
Survey on Alcohol and Related Conditions) : 

 

– Blandt de individer, der havde en alkoholrelateret lidelse 
havde 29% mindst én personlighedsforstyrrelse (NPD, BPD 
og SZT indgik dog ikke – så prævalensen højere endnu!) 

 

– Stofmisbrugere --> 48% mindst en pf  

 

– Afhængige har oftere p-forstyrrelser end misbrugere 

 
• (Grant et al 2004) 
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Misbrug+personlighedsforstyrrelse 
middeltal, behandlingspopulationer 

 

• særlig høj blandt opiatafhængige (79%) 

  

• ……………..og kokainafhængige (70%) 

 

• lidt lavere blandt alkoholafhængige (44%) 
(Rounsaville & al. 1998) 
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Rusmiddelbehandlingspopulationer: 
Hvilke p-forstyrrelser? 

• Stort set alle typer, grader og varianter 

 

• Den hyppigst forekommende p-forst i kliniske 
udvalg fra rusmiddelbehandling er: 

 

–  ASPD mellem 23 og 28% (hhv Fridell og 
Hesse 2005; Verheul 2001).  

 

– BPD næsthyppigst 7-18% 
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Prevalence of PD among substance abusers  
Rounsaville et al. J Nerv Ment Dis 1998;87-95 
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Hvilke p-forstyrrelser? 

• Stof- og blandingsmisbrugere ofte cluster B 

 

• Ren alkohol ofte cluster A (skizoid) og C 
(dependent, undvigende, passiv-aggressiv) 

 

• Kvinder ren alkohol – hyppigere end ♂ cluster C 
og alvorlig depression 

 

• Mænd ren alkohol – hyppigere end ♀skizoid og 
færre akse I symptomer 
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Hvorfor er der så høj sam-forekomst af 
misbrugsproblemer og personlighedsforstyrrelser? 

• Rusafhængighed hænger meget ofte sammen med 
forsøg på at kompensere for problemer med 
emotionel dysregulering, tilknytningsproblemer 
og mentaliseringssvigt 
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Hypoteser: 

• Hypotesen om selv-medicinering 

 

• Hypotesen om supersensitivitet overfor 
rusmidler 

 

• Hypotesen om common factor/tredje faktor 
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Regulation/balance 

 

• Emotionel dysregulation 

• ”Impulsivitet” 

• Eksekutive forstyrrelser 

• Stress-regulation 

 
• Dom & Wojnar (2015) The Pathogenesis of Dual Disorders: Neurobiological Perspectives 
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Behandlingsmæssige udfordringer 

• Misbrug og samtidig personlighedsforstyrrelse 

 

•  dårligere behandlingsresultater 

 

 

 

 
• Vaglums metaanalyse 1984-2004 
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Behandlingsmæssige udfordringer 

 TILBAGEFALD EFTER BEHANDLING Rusproblem,  
men ingen p-forst 

Rusproblem  
plus p-forst 

3 mdrs follow up 
(Verheul et al 1998) 

12% 50% 

12 mdrs follow up 
(Thomas et al 1999) 

56% 94% 
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Funktionsforskel 

Funktionslinie 

= ”Ren” alkoholafh. 

= Dobb.belastning 

Jf. Verheul, van den 
Bosch & Ball 2005 20 



• Hvor skal de gå hen? 

 

 

Behandlingsmæssige udfordringer 
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• Giver bedre kortlægning og hensyntagen til 
personlighedspatologien bedre behandlings-
resultater?  

 

• Giver dobbeltfokuseret behandling bedre effekt? 

 

Behandlingsmæssige muligheder 
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• Flere af de behandlingsformer, der har vist sig 
effektive ved bpd, forsøges nu i fht 
rusmiddelafhængige: DAT, DFST, MBT 

 

• Protokoller udarbejdet for 

–  DAT af Dimeff og Linehan 2008 ”DBT Substance 
Abuse”  

– DFST af Ball 1998 ”Dual Focus Schema Therapy” 

 

Behandlingsmæssige muligheder 
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Døgnbaseret dobbeltfokuseret 
metode a.m. Ringgården 

Kognitiv terapi som basis 
 
Inspiration fra  
Dual Focus Schema Therapy (Ball 1998; Young 1994) 

 
 Millon´s personality-guided therapy 

 
 Lidt DAT 
 Lidt MBCT 
 Lidt Neuroaffektiv terapi 

 
 

 Rutinemæssig MCMI testning + kognitivt orienteret caseformulering på alle klienter  
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Sidetema 
Relationskompetence 

Sidetema 
Selvregulering 

Støtteelement 

Psykiatrisk vurdering  
og behandling 

Støtteelement 

NADA 

Støtteelement 

Familie- og  
netværksfokus 

DØGNMILJØ 

Grundelement 

Kognitiv behandling 
Struktur. tilbagefalds- 

forebyggelse 

Centralt tema  
Afhængigheds- 

behandling  
 

Grundelement 

Personlighedsguidet 
kontaktstrategi 

 
 
 

Grundelement 

 
Emotionsregulering 

Mindfulness 
Fysisk træning 
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Ringgårdens guideline for  
specifik dobbeltfokuseret behandling 

1. Fokus/patologisk domæne 

 

2. Kontaktstrategi (hvordan du vil gå til samarbejdet med kl.) 

 

3. Psykoedukation – disposition for læring om lidelserne 

 

4. Mål for afbalancering af polariteter 

 

5. Bearbejdning/Træning – interventioner og øvelser, der giver 
udvikling i relation til problematik 
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Rusens funktion i personligheden 

Skizoid: det asociale mønster 

Ønsker ikke socialt samvær 

Følelsesfattig, dorsk, ligeglad 

 

Isolerer sig 

Intellektualiserer 

Nørd: følelser investeres i ting 

Kedsomhed/enspænderliv 

Ekstrem frygt for nærhed 

”Verden 

trænger sig 

på/indre pres” 

Alkohol 

Genvinder 

kontrol og 

distance 

28 

Grundposition 

Strategi 

Konsekvens 

Højrisiko-
situation 

Rusfunktion 



Virker det så? 
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Eksempel: Forskelle blandt personer med høj grad af personlighedsforstyrrelse  
– døgnbehandling fulgt op 6 mdr efter (projektALF 2003) 

 
Begge grupper KAT; forsøgsgruppe p-guidet strategi 

 ALF-FORSØG  

HØJ PD 

 

KONTROL  

HØJ PD 

P =* 

Gennemførelsesprocent 85% 

 

58% .021 

Ædruprocent 90 

 

68 .032 

Uger før alkoholindtag 

 

Uger i tbf i alt 

 

Max gst før 

Max gst efter 

 

SCL-90 før 

SCL-90 efter 

19,3 

 

3,3 

 

31,1 

11,0 

 

136 

53 

11,5 

 

6,3 

 

30,8 

12,0 

 

121 

52 

.091 

 

NS 

 

NS 

NS 

 

NS 

NS 

* Mann-Whitney U-test og T-test 
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NKR 
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Centrale budskaber 

Identifikation 

 Integreret/koordineret behandlingsforløb 

 Ambulant behandling og døgnbehandling 

 Dialektisk adfærdsterapi (DAT) og dobbeltfokuseret skematerapi 

 ↑ Overvej at tilbyde DAT til personer med samtidig 
alkoholafhængighed og borderline personlighedsforstyrrelse 
(). 

↑ Overvej at tilbyde dobbeltfokuseret skematerapi til personer 
med samtidig alkoholafhængighed og personlighedsforstyrrelse 
(). 

 

Familie-/netværksorienteret behandling 

Udgående/opsøgende indsatser 

Efterbehandling/opfølgning 

Acamprosat og naltrexon 
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DVS 

• Dobbeltbelastede alkoholmisbrugere 

• 6 meget lave anbefalinger   (). 

• 7 ”god praksis” 

 

Tonsillektomi 

• 2 moderate anbefalinger ()   

• 2 lave anbefalinger ()  

• 5 ”god praksis” 
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SLUT 
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