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BEHANDLING

o For å kunne gi et reelt tilbud om 
behandling av en gruppe 
mennesker, må du kjenne gruppen 
– og tilpasse rammene for 
behandlingen til gruppens
fungering og behov



BEHANDLING

o Hva lønner seg for meg?

o Tidsopplevelse

o Prioriteringer

o Motvirke dårlige erfaringer med 
tjenesteapparatet fra før

o Vise at jeg har noe å bidra med



ELEMENTER I BEHANDLINGEN

1. Integrert behandling
2. Stadier
3. Motiverende intervju MI og CBT. 

Traumebehandling
4. Psykoedukasjon
5. Recovery IMR
6. 5 hovedområder for fokus
7. Selvhjelpsgrupper 
8. Medikamentell behandling
9. Generelle behandlingsprinsipper



1.INTEGRERT
BEHANDLING
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1. Sekvensiell behandling

2. Parallell behandling

3. Integrert behandling
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SEKVENSIELL BEHANDLING

1. Uklart hvilken lidelse som skal 
behandles først

2. Den ubehandlede tilstanden forverrer 
den som behandles

3. Når er en tilstand behandlet?

4. Pasientene henvises ikke til rett 
behandling



BEHANDLINGSTILNÆRMING
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PARALLELL BEHANDLING

1. Tjenestene er ikke integrerte

2. Tjenesteyterne kommuniserer ikke 
med hverandre

3. Ingen tar ansvar for pasienten

4. Mangler felles språk og metode
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INTEGRERT BEHANDLING

o Behandling for psykisk lidelse og 
ruslidelse
o Samtidig

o Av samme team eller gruppe behandlere

o I samme behandlingsprogram

o Belastningen ved integrering skal bæres av 
behandleren og ikke av pasienten



INTEGRERT BEHANDLING

• Integrering av rusbehandling og 
behandling for den psykiske lidelsen

• Integrering av psykiatri og somatikk

• Integrering av tilbudet i 1. og 
2.linjetjenesten

• Koordinering

• Felles plattform

• Samordning og løpende samarbeid



2.STADIER



STADIER

1. Engasjement

2. Overveielse (Overtalelse)

3. Aktiv behandling

4. Tilbakefallsforebygging 





ENGASJEMENT
MÅL
Utvikle en arbeidsallianse

Oppsøkende
Praktisk hjelp
Kriseintervensjoner
Stabilisering av psykiske symptomer
Støtte og hjelp til støttende nettverk
Unngå lovbrudd
Hjelp til å møte familien
Nøye observasjon
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OVERVEIELSE

MÅL
Øke bevisstheten om konsekvenser av rusinntak

Motiverende intervju (avklare mål)
Gruppebehandling
Sosial ferdighetstreningsgrupper
IPS - arbeid
Fuktig bolig
Psykoedukasjon av familien
Sosiale aktiviteter, fritidsaktiviteter
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AKTIV BEHANDLING
MÅL
Fortsette å redusere rusinntaket

Aktiv behandlingsgrupper
AA, NA
CBT
IPS
Tørr bolig
Familiebehandling
Sosial ferdighetstreningsgrupper
Fritidsaktiviteter
Medisinering for rusavhengighet
Stressmestring og mestringsstrategier
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TILBAKEFALLSFOREBYGGING

MÅL
Fortsatt fokus på muligheten for tilbakefall

Tilbakefallsforebyggingsgrupper
Selvhjelpsgrupper
Livsstilsendring - kost, fysisk aktivitet, røyking
Selvstendig bolig
Sponsor
Psykoedukasjon av familien
Ordinært arbeid
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3.MOTIVERENDE 
INTERVJU

OG CBT
TRAUMBEHANDLING





MOTIVASJON

”Motivasjon kan forstås som noe man gjør, 
ikke noe man har."

Motivasjon skal vises, ikke erklæres

https://rop.no/rus/

W.R.Miller



MOTIVASJON

Å motivere en person til behandling er å ta 
på seg et stort ansvar

Hvis du svikter pasienten, hadde det vært 
bedre om du ikke hadde startet med 
behandling



MOTIVASJON

o Manglende motivasjon brukes ofte som 
påskudd for ikke å arbeid med grupper man 
ikke ønsker å arbeide med

o ”Pasienten får best behandling av en annen 
enn meg”

o Det viktigste er at behandleren er motivert
Helge Waal



Ambivalenskorset

Fordeler med å 

bruke rusmidler

Ulemper med å 

bruke rusmidler

Fordeler med å 

være rusfri

Ulemper med å 

være rusfri
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MOTIVASJON

”Jeg orker ikke å lykkes lenger, jeg Lars 
– det er så jævlig slitsomt.”



4.PSYKOEDUKASJON



PSYKOEDUKASJON

Rolf Gråwe / Sintef: 

På vei til et bedre liv



5.RECOVERY/
IMR



RECOVERY

Kan ha ulik betydning i somatikk, 
rusbehandling og psykiatri



RECOVERY

Recovery er en holdning, en måte å 
leve på, en følelse, en visjon, en 
erfaring. Ikke å gjenvinne god helse 
eller noen form for klinisk resultat

Patricia Deegan



RECOVERY - MÅL

• Leve uavhengig i noe som blir kalt et hjem

• Utdanning - yrkesutdanning eller for personlig 
vekst

• En jobb som bedrer økonomien, gjør at en 
opplever å delta og får anerkjennelse

• Meningsfulle relasjoner

• Unngå nedbrytende opplevelser som 
innleggelse, fengsling, hjemløshet og 
rusmisbruk





Illness Management and 
Recovery / IMR

Et trinnvis program som hjelper folk 
til å sette meningsfulle mål for seg 
selv, få informasjon og ferdigheter for 
å oppleve bedre mestring av den 
psykiske lidelsen og gjøre fremskritt 
fram mot personlig recovery



Illness Management and 
Recovery / IMR

Verktøykasse – SAMHSA 2001

1.ACT
2.Supported employment SE
3.Psykoedukasjon av familien
4.Integrert behandling av ROP-lidelser
5.IMR



Illness Management and 
Recovery / IMR

10 moduler:

1.Strategier for recovery
2.Praktisk informasjon om psykiske 

lidelser
3.Stress-sårbarhetsmodellen
4.Bygge opp sosial støtte
5.Bruke medisiner effektivt



Illness Management and 
Recovery / IMR

7. Redusere tilbakefall
8. Stressmestring
9. Mestre problemer og gjenværende 

symptomer
10. Få dekket behovene av psykisk 

helsevern
11. Sunn livsstil



Illness Management and 
Recovery / IMR

Fokus på psykopatologien til 
sykdommen
Jo bedre du mestrer sykdommen, 
jo mer tid og overskudd får du til å 
arbeide med å nå egne livsmål



Illness Management and 
Recovery / IMR

Motiverende intervju MI
Kognitiv atferdsterapi  CBT
Psykoedukasjon
Sosial ferdighetstrening



6.HOVEDFOKUS



HOVEDFOKUS

Familie

1. En god venn eller kjæreste

2. Meningsfylt aktivitet

3. Fast behandlerkontakt

4. Skikkelig bosted

R. Drake 2000



7.SELVHJELPS-
GRUPPER



SELVHJELPSGRUPPER

• Anonyme Alkoholikere - AA

• Anonyme Narkomane - NA



8. MEDIKAMENTER



9.GENERELLE
BEHANDLINGS-

PRINSIPPER



HVORFOR?

Uvitenhet er drivhuset der de 
forferdeligste blomster gror

Lars Saabye Christensen

Maskeblomstfamilien



LÆRING
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KONKLUSJON



KONKLUSJON

Sammen 

– pasienten, nettverket, kommunen og 
spesialisthelsetjenesten –

lykkes vi best


