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Mål med det internasjonale samarbeidet
 1. kartlegge forekomst av dobbeltdiagnosegruppen

 2. teste validitet til ASRS-v1.1.- et kort

screeningsinstrument for ADHD, under mest mulig
standardiserte og like betingelser.

 3. omfanget psykiske tilleggslidelser, ut over rus og

ADHD

 4. hvilke komplikasjoner ADHD i barndom og

ungdomstid har hatt for sosial og psykologisk
utvikling og fungering

 5. å gjennomføre behandlingsstudier
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Bakgrunn - forekomst
 BARN: Ca 3 – 5 % av norske barn har ADHD.





overvekt av gutter, kjønnsratio ca. 4:1.
forstyrrelsen vedvarer inn i voksenalder for omtrent to av tre ADHDdiagnostiserte barn.
aldersmessig modning som gjør at forekomsten avtar med alderen.
hyperaktiviteten og impulsiviteten reduseres, mens
konsentrasjonsvanskene vedvarer.

 VOKSNE: 4,4% i aldersgruppen 18-44 år får diagnosen i USA, flere

menn enn kvinner

 TSB: Underdiagnostisert blant rusmiddelavhengige.





Litteratur: Blant rusmiddelavhengige - 15 til 46%, og like mange
kvinner som menn
Variasjonen forklares med ulik diagnostisk metode og ulike utvalg
Vår egen studie: ca hver 5-6. pasient i TSB med ADHD, se Drug and
Alcohol Dependence, 2014

Hvorfor tidlig diagnose er viktig:
 TIDLIG DEBUT OG UTVIKLING
 ADHD: risikofaktor for utvikling av RMA, og assosieres med

tidligere etablering av RMA
 DÅRLIGERE PROGNOSE
 Mange unge voksne med rusproblemer får ikke den hjelpen de

trenger for sin ADHD, noe som da forverrer prognosen.
 Øket sjanse for andre psykiske vansker, PTSD, PHF
 SELVMEDISINERING
 Større risiko for etablering av RMA som konsekvens av

selvmedisinering for ADHD.

 DROP-OUT
 Ubehandlet ADHD- en en mer komplisert utvikling av RMA
 Større grad av ”drop-out”

Eget studie:
Rekruttering og utvalg IASP
Screeningutvalg rekruttert, mer enn 3000 pasienter
 døgnbehandling/sengepost
 flere polikliniske og sosialmedisinske enheter
 avrusning og abstinensbehandling
 Full utredning/valideringsstudiet, over 1200 pasienter
 Norske tall: Fra Bergensklinikkene og Sykehuset

Østfold

Full utredning for ADHD
1) CAADID – Connors’ Adult ADHD Diagnostic
Interview for DSM-IV (Epstein, Johnson &
Conners,2001).

anamnestiske opplysninger

diagnostiske opplysninger

2) MINI Plus - Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk
intervju, norsk versjon, samt del av SCID-II –
strukturert klinisk intervju for
personlighetsforstyrrelser.

ADHD diagnose
 a. Fremveksten av AD/HD symptomer i barndommen,
 b. Tilstedeværelse av minst 6 av 9 DSM-IV-TR kriterier for

uoppmerksomhet og / eller hyperaktivitet / impulsivitet i
løpet av barndommen,

 c. Livslang og problemskapende varighet av symptomene,
 d. Minst 5 av 9 DSM-IV-TR kriterier for uoppmerksomhet

og / eller hyperaktivitet / impulsivitet som er aktuelle nå,
og

 e. AD/HD-symptomatologi ikke kan forklares ut fra andre

psykiske lidelser, som for eksempel bipolar lidelse og
personlighetsforstyrrelse.

CAADID- pasientens historie
 A. Diagnose og hjelp:
 hvorvidt pasienten fikk ADHD diagnose som barn, og

om de mottok noen form for hjelp hos rådgiver,
psykolog eller psykiater som barn eller ungdom.

 B. Utvikling og temperament tar for seg
 temperament som spedbarn og tidlig barndom, som for

eksempelsinne, engstelighet, tilpasningsvansker,
klossethet, spise- og søvnvansker
 basal utvikling i barneårene, som å gå, snakke i tillegg til
toalett-trening

 C. Skolemessige risikofaktorer
 bl.a. å gå klassetrinn om igjen, lærevansker,
ekstraundervisning, bortvisning fra skole, underyting
 D. Miljømessige risikofaktorer
 handlet blant annet om tapsopplevelser, å være utsatt for
vold og ulike former for misbruk, stress i familien,
økonomi og kosthold
 E. Medisinske risikofaktorer
 omfatter ulykker/uhell, benbrudd, tap av bevissthet,
kontakt med legevakt og sykehus.
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Primary substance used for SUD patients
with and without adult ADHD
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Pearsons Chi-Square=53.4, p < 0.001

Konklusjon
 ADHD og RMA
 en betydelig overrepresentasjon i forhold til forsinket

utvikling som barn, høyt temperament og impulsivitet,
dårlige skoleprestasjoner, mange traumer og stor
utsatthet for uhell og skader.

 Mange med ADHD var tidlig i kontakt med

behandlingsapparatet i forbindelse med atferdsproblemer
og utagering, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet,
depresjon og ulike former for overgrep, men uten å ha fått
diagnosen.

 Bare 12 % hadde fått ADHD-diagnose, bare 4 % var blitt

medisinert.

 ”Å bli sett, i tide”, kan derfor være et viktig bidrag til denne

pasientgruppen, for bedre å mestre sin ADHD.
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 Mer adekvat og tidlig hjelp for ADHD kan bidra til:
 Å forebygge RMA-karriere
 Mindre alvorlig RMA
 Gjøre RMA mer tilgjengelig for behandling ved å



Øke sjansen for å søke hjelp for RMA
Redusere sjansen for «no-shows» and «dropouts»

Validering av ASRS 1.1 vs CAADID:
Vel 90 % sensitivitet og 60 % spesifisitet

Tidsskrift for Norsk Psykologforening,
Vol 49, nummer 11, 2012, side
1067-1073:
Validering av ADHD
screeninginstrumentet ASRS-v1.1
for pasienter i behandling for
RMA
 Eli Torild Hellandsjø Bu, Arvid

Skutle, Therese Dahl, Eva Løvaas &
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Eget studie: Psychiatric comorbidity in treatment seeking
substance use disorder patients with and without ADHD
 Addiction. Feb 2014; 109(2):

262–272.

Funn: Overepresentsjon av
Personlighetsforstyrrelser
som ASPF og BPF og
Depresjon (major og
hypomanic episodes)
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