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Prosjekt matching 

- Utvikling og 
forskningsprosjekt 

 

- Harmonisere praksis 

 

- Bedre utnyttelse av 
tilgjengelige  

     ressurser 
 

-   Samhandling på tvers 

  



 
 

ASAM Kriteria 

 

-   Retningslinjer  

 

- Kartlegger og anbefaler 
omsorgsnivå 

 

-   Matcher intensiteten til 
alvorlighetsgrad 

 



Design 

• Prospektiv dobbel-blindet 
naturalistisk design 

 

• Vanlig vurderingsintervju vs. 
ASAM strukturerte intervju- 
verktøy 

 

• 10 vurderingsinstanser pol og 
døgn alle tre fylker 

 

• N= 261 (58 pasienter til pol, 203 
døgn), n=153 etter 3mnd 

 

 

 



 
 
 

  
Matching Patients with a substance use disorder to optimal level of care with 

the ASAM criteria software 
 

• Naturalistisk LOC plassering med 
disse variablene:  

 

(1) Retensjon 

 

(2) Alvorlighetsskåre på 7 ASI 
sammensatte skårer 

 

(3) Hvorvidt de er klare for et lavere 
omsorgsnivå ved oppfølging 
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• Retensjon :  under-matching vs. matching/over-matching  
       (45% vs. 62% vs. 70%, p = 0.024) 
 
• Match mindre bruk av  
       alkohol (p < 0.05) og cannabis   (p < 0.05) 
       Ingen signifikante reduseringer under-matchet gruppe 
 
• ASI sammensatte skårer favoriserte matching på 6 av 7 dimensjoner 
       2 av 7 bedret for under-matched  
       3 av 7 bedret for over-matched 
 
• Lavere nivå ved oppfølging:  
       46% under-matchet 
       61% matchet 
       17% over-matchet 
 

 
*p<0.05; †p<0.01; ‡p<0.001 



 

Convergent validity of the ASAM criteria in co-occurring 
Disorders 
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• Undersøkte verktøyets 
anbefaling : 

 
1)    Kun rusbehandling 
2) Samtidige rus og psykiske 

lidelser Kapabel program 
3) Samtidige rus og psykiske     
lidelser Utvidet program 
 
 
 
• Gjør verktøyet kliniske 

meningsfulle vurderinger? 



Resultater:  
 

• N=261 

• 96 (36.7%) Kun rusbehandling 

• 42 (16.1%) Samtidige rus og 
psykiske lidelser kapabel program 

• 123 (47.1%) Samtidige rus og 
psykiske lidelser utvidet program 

 

 

DDE signifikant : 

• yngre, mindre arbeidserfaring 

• høyere alvorlighetsskårer ved 
inntak 



 

• Signifikant høyere skårer på PTSD 
og Psykoser 

 

• Høy andel selvmordsforsøk (45% 
vs. 31%) 

 

• Flere behandlinger i psykiatrien 

 

• En psykisk diagnose  

 



Konklusjon 

• Verktøyet gjør klinisk meningsfulle 
vurderinger 

 

• Differensierer mellom de med lav vs. 
Høy intensitetsbehov 

 

• Mange med DDE vurdering: et 
faresignal eller overvurderer 
verktøyet symptomtrykket?  

 

• Resultatene støtter tidligere forskning 
ytterligere, må forskes ytterligere 

 

• Validert for bruk i Norge 



Hvor går vi nå? 

• Ny webversjon lansert 
april 2015- 

• Continuum-The ASAM 
Criteria Decision Engine 

• Oppgradere til 
webversjon 

• Kursing ansatte 

• Videre forskning 


