Arbeidshefte
til kurset

Arbeid med rus og
psykisk helse
Grunnkurs: en helhetlig tilnærming
Siv Tonje Luneng og Reidar Pettersen Vibeto

Program
09.30–12.00

Normalpsykologi, tilknytning og følelser
Stressreaksjoner, reguleringsvansker og ruslidelser
Toleransevinduet, Den tredelte hjernen, Trygghetssirkelen,
Emosjonsfokusert tilnærming
Utviklingshuset
0. Hjelperens forutsetninger for å gi god hjelp: Verdier, holdning,
kunnskap, utviklingsmuligheter og ressurser i organisasjonen
og teamet.
1. Stabilitet: Brukerens behov og ressurser. Behandlerens
egenskaper og bidrag.
2. Støtte. Mening, mestring og tilhørighet. Psykoedukasjon.
3. Endring. Spesifikk terapi. Ulike behandlingstiltak og metoder.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–15.30

Utviklingshuset fortsetter

Utviklingshuset
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Utvikling
Tenke
Mentalisering
 Forstå følelser, tanker og motiver for handling
 God forståelse av vårt eget og andres sinn henger sammen
med evnen til å regulere og tåle egne følelser, samt
opplevelsen av egen identitet

Den tredelte hjernen

TENKE
Mentalisering

FØLE
Regulering
av følelser
SANSE
Regulering
av nervesystemet
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Den tredelte hjernen
 Er en modell som viser at de ulike lagene av hjernen bygger
på og er avhengige av hverandre.
 Hjernen bygges innenfra og ut.
 Har en person reguleringsvansker er det viktig å sjekke
ut hvilke vansker det er og på hvilket utviklingsnivå
personen trenger utviklingsstøtte.
 Er den autonome reguleringen av nervesystemets aktivering
god nok eller blir personen lett svært stresset? Er
følelsesreguleringen ok? Og mentaliseringsevnen?
 Modellen Utviklingshuset samsvarer i stor grad med
nivådelingen i den tredelte hjernen.

Føle
Grunnleggende følelsesmessige behov,
(Panksepp)








Utforskning / motivasjon / avhengighet
Omsorg / kjærlighet
Lek / glede
Seksuell lyst
Frykt
Sinne
Panikk / separasjonsangst / tristhet
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Øvelse
Følelser
For alle kjernefølelser nysgjerrighet, glede, tristhet, frykt, sinne
og skam så kan du tegne en liten sirkel. Plasser hver sirkel enten
på innsiden av, utsiden av eller på linjen til den store sirkelen
basert på din opplevelse som barn av hvor mye din
omsorgsgiver klarte å romme/holde de ulike følelsene dine.
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Øvelse
Lek
Hvilke følelsesmessige behov får vi dekket gjennom
lek?
* Kjærlighet

* Veiledning og råd

* Omsorg

* Passende grenser

* Beskyttelse

* Sette seg mål

* Bli sett

* Lære samarbeid

* Bli hørt

* Aksept og ros

* Respekt

* Uttrykke egne meninger

* Empati

* Uttrykke behov og følelser

* Selvstendighet

* Oppmerksomhet

* Anerkjennelse

* Rett til å slappe av og leke

* Bekreftelse

* Bekreftelse på egne behov

* Nærhet

og følelser

* Stabilitet

* Glede og nytelse

* Forutsigbarhet

* Venner
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Sanse
Trygghetssirkelen

Emosjonsfokusert terapi
1. Legg merke til følelsen
2. Benevn og vis følelsen
3. Gyldiggjør den
4. Møt det følelsesmessige behovet
5. Løs problemet
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Toleransevinduet
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Teknikker ved overaktivering
•
•
•
•

Bli sett, hørt og forstått av et trygt og rolig menneske
Fokusere/sanse: Begrense mengden info, nået
Grunning: Oppleve bakkekontakt, stødighet
Pusteøvelse: Lang utpust roer ned

Teknikker ved underaktivering
• Alt som vekker og hjelper til nærvær!
• Fokusøvelse: nået
• Fysiske øvelser: Strekke seg, klappe kroppen, presse
føtter ned, presse fingerspissene mot hverandre
• Pusteøvelse: Kraftig innpust aktivierer
Teknikker ved frys
• Oppleve å ha et valg! Bevegelse
• Orientere: se rundt seg og ”se” at de er i nåtiden og at
det ikke er noen fare
• Tine opp kroppen: Bevege fingre, tær – små
bevegelser, etterhvert større, Krumme-rette ryggen,
Reise seg opp og gå rundt
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Praktisk bruk
1. Her og nå
«Hvordan er det nå – er du over, under eller midt i vinduet? Hvordan
merker du det? Kjenner du igjen noe fra listen her? Hva gjør du
vanligvis for å regulere deg når du har det sånn? Vil du prøve det
nå?» Eller «Hvis du gjør …(en ressurs) kan det hjelpe? Skal vi
prøve?»

2. Permisjonsplanlegging
«I helgen når du skal på permisjon. Hvilke situasjoner kan bringe deg
ut av vinduet?» «Hvor er du i forhold til toleransevinduet kvelden før
du skal av sted? Og samme morgenen? Og på bussen? …» Her kan
en gjennomgå helgen og kartlegge indre og ytre faktorer som kan
virke som triggere. For så å finne og øve på ressurser som kan
hjelpe.

3. Enkelthendelser
«Da du var på møtet med NAV. Klarte du å tenke klart? Hva
skjedde?» Kartlegge situasjonen sett i forhold til toleransevinduet og
drøfte hvilke ressurser og tiltak som kunne vært satt inn.

4. Trene på regulering
Bruke skjemaet, f.eks. for en trigger om gangen. Registrere tegn og
fremheve og oppøve ressurser.

Øvelse
Toleransevinduet
• Kjenner du igjen disse mønstrene hos noen av
brukerne?
• Er det noen av dem du ser med nye øyne?
• Kjenner du igjen egne reaksjoner?
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Øvelse
Haimusikk

Rusmidler
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Behandlingsnivå
 Behandlingsnivået bør velges ut fra brukerens utviklingsnivå.
 Grunnbehov dekkes først. Deretter kan en jobbe seg
oppover i huset, etasje for etasje, så langt som brukeren har
forutsetninger for og ønsker.

Susan Harts nevroaffektive teori
 Sentralt her er modellen om den tredelte hjernen. Den
tydeliggjør at alt etter hvor i hjernen reguleringsvanskene er,
trengs det ulike og tilpassede tiltak.
 Mennesker som reagerer fleksibelt og veltilpasset i ulike
situasjoner har ofte bedre psykisk og somatisk helse.
 Henger man fast i enkelte reaksjonsmønstre («Vanske») blir
hverdagen gjerne problematisk.
Nivå

Hjernedel

Vanske

Eksempler på terapiinnhold og -form1

1

Det
autonome
nervesystem

Over- eller
underaktivering av
nervesystemet som
holder en i en tilstand av
enten behag eller
ubehag

Innhold: Energiregulering, lek, rytme, speilende
samspill, synkronisering, ta tur, trygt sted,
stressreduksjon
Form: Psykomotorisk fysioterapi, sensorimotorisk
psykoterapi, musikkterapi, terapi med dyr,
mindfulness, familiebehandling, miljøterapi, fysisk
trening, ACT/FACT, DBT, miljøterapi
Innhold: lære mer utforske følelser, utvikle
sosiale relasjoner og bli bevisst egne og andres
mønstre
Form: EFT, ISTDP, skjematerapi, kunstterapi,
musikkterapi, sosial trening familiebehandling,
selvhjelpsgrupper, psykoedukasjon, gruppeterapi
Innhold: Utforske tanker, følelser og motiver,
mentaliseringstrening, psykoedukasjon, samtaler
Form: MBT, KT, MI, 12-trinnsbehandling,

Det
limbiske
system

Overopptatthet av enten
egne eller andres
følelser og fastlåste
2
forventninger om at
tilstandene er negative
eller positive
Prefrontal Svak mentaliseringsevne
kortex
og følelsesstyrthet eller
hypermentalisering/
rasjonalisering med
frakoblete følelser og
3
sansninger. Og samtidig
et vedvarende mønster
av enten sterk
impulskontroll eller
impulsaktivering.
1
Terapiinnholdet og –formene er kan selvsagt ikke sorteres eksakt i nivåer. Oversikten kan bare
gi noen ideer om hva en skal se etter i vurderingen av egnet behandling.
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Behandlingsmål
Nivåer

0. Hjelperens forutsetninger

Verdier, holdning, kultur, etikk, kunnskap, utviklingsmuligheter og
ressurser. I
• Organisasjonen og ledelsen. Spesielt rammevilkår som
styring, organisasjonstype (verdikjede, -verksted eller nettverk), lærende organisasjon og ressurser, for eksempel
langsiktige økonomiske forhold.
«Grunnmur og reisverk»
• Teamet. Spesielt kunnskap, muligheter for refleksjon og
samarbeidsevne.
• Behandleren. Spesielt egenskaper som åpenhet,
relasjonskompetanse, sårbarhet, refleksjonsevne,
reguleringsevne, kunnskap og sosiopolitisk bevissthet.
«Taket»
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1. Stabilitet: dekke grunnbehov og styrke
kroppslig regulering

Stabiliteten er som husets ventilasjonsanlegg - det må ivaretas og
justeres kontinuerlig!
Skal en bidra til stabilitet hos brukeren må akutte forhold og andre
stressfaktorer dempes. For å ikke overse viktige temaer og
livsområder har jeg utviklet Behovssjekken.







Blålys: Intervenere ved akutt livsfare
Behovssjekken: gjør det enkelt å skape en oversikt over
viktige livsområder. Hvilke behov og ressurser er det.
Relasjonskompetanse: Alliansebygging starter umiddelbart.
God veiledning og støtte til hjelperne gir god behandling.
Toleransevinduet. Reguleringsteknikker bør brukes bevisst.
Behandleren må selv være godt regulert.

Blålys
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Behovssjekken
Hensikten med behovssjekken
 Behovssjekken gjør det enkelt å skape en oversikt over
viktige livsområder og er
 en hjelp til å prioritere hva en skal ta tak i og
 hvilke andre instanser som må kobles på.
 Den kan være et godt grunnlag for både behandlingsplan og
individuell plan (IP).
 Den gjør det enkelt å se endringer over tid.

Fremgangsmåte
 Vi anbefaler å ta stilling til alle områdene og sette kryss der
det passer. Har en for lite informasjon bør det markeres.
 Områdene kan merkes som rødt=kritisk, gult= risiko eller
grønt=godt nok.
 Sirkelen kan brukes kreativt og helst sammen med brukeren.
Mange setter kryss, skriver stikkord eller lager piler.
 Røde områder prioriteres. Da kommer brukeren lett ut av
toleransevinduet og er i alarmberedskap. Undersøk hva som
er viktig for brukeren å ta tak i.
 Først når vanskene er mindre akutte (gult eller grønt) og
personen føler seg trygg og er kroppslig stabilisert, har
annen utredning, testing og samtalebehandling noe hensikt.
 Hva en velger å kartlegge og hvor grundig en går frem er
blant annet avhengig av brukerens behov og ønsker,
arbeidsplassens oppdrag og behandlers muligheter.
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Bruksområder
 Forbedring av rammer
 Kompetanseheving
 I behandlingen
o Hvert enkelt møte
o Behandlingsplanlegging
o Samhandling
o Psykoedukasjon

Kartlegging
Det finnes utallige måter å få vite mer om brukeren på. Både
sjekklister, kartleggings- og utredningsverktøy samt tester er i
bruk. Listen nedenfor er ikke komplett og jeg går ikke god for at
alle verktøyene holder vann metodisk. Men kanskje kan listen
være nyttig likevel. Tre temaer ville jeg hatt med som røde tråder i
utredningen
1. Livshistorien. Det er svært ulikt hvor mye brukeren har
behov for og nytte av å fortelle livshistorien sin. Klarer hun
eller han å fortelle (i passe doser) uten at følelsene stadig
blir skrudd av eller på fullt og hjelperen tåler å romme
opplevelsen, kan det virke styrkende. En variant som kan
bidra til å skape oversikt og sammenheng er å tegne en
vertikal livslinje og føre opp årstall for bosted, rusbruk og
viktige hendelser. Ved å skrive på en flippover får man løftet
blikket og arbeidet blir mer dynamisk ved at man både sitter
og står. Dette kan bidra til at brukeren regulerer seg inn igjen
i Toleransevinduet. Arket kan dessuten oppbevares og
jobbes videre med siden.
2. Rusens påvirkning. Det kan være lærerikt å spørre om
hvordan rusavhengigheten generelt og russuget spesielt
påvirker de mange livsområdene i Behovssjekken. For
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eksempel kan informasjon om en brukers rusrelaterte
kognitive vansker, impulsivitet og nedsatt evne til å reflektere
over konsekvenser være nyttig. En kan da lettere vurdere
om hun eller han kan klare seg med poliklinisk oppfølging
eller trenger innleggelse for å stå imot russug. Valg av
individuelle støttetiltak blir da også lettere.
3. Ressurser. Selv om livsområder på «grønt» i Behovssjekken
kan anses som ressurser, er det tydeliggjørende å lage en
egen oversikt over ressurser. Også recoveryprosessen kan
fremheves. Skjemaet Substance Use Recovery Evaluator
(SURE) virker nyttig og kommer snart på norsk.

Behovssjekken og nærmere kartlegging
HELSE
 Kognitiv fungering
o Vansker med konsentrasjon,
hukommelse, å komme i
gang, tempo, verbal
forståelse,
organiseringsvansker
(eksekutivfunksjon), logisk
evne. Demensutvikling. Ofte
lurt: nevropsykologisk
utredning.
 Psykisk helse
o Verktøy (ifølge: retningslinjer). Forventet: MINI SCREEN,
SCL-10. Tillegg: MINI PLUS, EUROP ASI, ASRS 6,
CAGE. TSB: SCID-I, SCID-II, PRISM.
o Temaer: Selvmordsrisiko, selvskading, voldsrisiko,
psykose, traumer (enkle, komplekse, utviklingstraumer),
vansker med spising, søvn, relasjoner, andre psykiske
lidelser.
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o Tiltaksløshet og depressivitet er vanlige plager ved avhold
siden belønningssystemet (dopamin) er forstyrret.
Naturlige stimuli må da vektlegges.
 Fysisk helse
o Ernæring, fysisk aktivitet, medikamenter, vaksine,
sykdommer, rusprøver, tannhelse
RUS
 Rusmiddelbruk
o Rusbrukens omfang: AUDIT, DUDIT, EuropASI/-ADAD
o Rusbrukens funksjoner: DUDIT-E, Alcohol-E
 Rusatferd og -identitet
 Rusmiljø og kriminalitet
o Inkluder opplevd trygghet
LIVET
 Venner, familie, parforhold og støttepersoner
o Nettverkskartlegging
o Familie- og generasjonsperspektiv, særlig
oppmerksomhet på barna
o Vurdere nettverksmøter (for eksempel Åpen dialog)
o Når vi opplever tilknytning aktiveres belønningssystemet
vårt. Mange som mangler tilknytningspersoner bruker
rusmidler som erstatning siden disse aktiverer
belønningssystemet svært kraftig. Offentlige hjelpere kan
dermed bidra til avhold ved å være en tilknytningsperson.
Men mens relasjonen til en behandler ofte er på
brukerens premisser kreves det mer av dem i naturlige
relasjoner. Det kan bli slitsomt og da er det utfordrende å
ikke bruke rusmidler som gir hurtig velvære. Mange
brukere trenger derfor å først få knytte seg til en
behandler, så få støtte til å utvikle og bevare andre
relasjoner.
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 Arbeid, aktivitet, utdanning, interesser og åndelighet
o «Skattejakt» etter tidligere og nye ressurser og
meningsfulle aktiviteter. Naturlig stimuli er særlig viktig for
å motvirke konsekvensene av at hjernens
belønningssystem er i ulage etter rusmiddelbruk.
o Skille på hva som har kortsiktig perspektiv og hva som
kan gi langsiktighet og betryggelse i livet.
o Våge å drømme.
o Religiøse, åndelige eller eksistensielle temaer (for
eksempel VITA)
 Bo- og hverdagsfungering og økonomi
o Kartlegge primær og instrumentell ADL
o Rådgivning og hjelp om økonomi og gjeld
UTVIKLINGSNIVÅ
Nevral, affektiv og kognitiv utvikling kan for eksempel kartlegges
med modellen Nevroaffektive kompasser av Susan Hart og
Marianne Bentzen. Også The Neurosequential Model of
Therapeutics (NMT) virker lovende.
 Mentaliseringsevne
o Behov for utviklingsstøtte når: 1) Svak mentaliseringsevne
og følelsesstyrthet eller 2)
hypermentalisering/rasjonalisering med frakoblete følelser
og sansninger. Og samtidig et vedvarende mønster av
enten sterk impulskontroll eller impulsaktivering.
o Skille mellom potensiell og faktisk mentaliseringsevne.
o Blir lett svekket ved stress, traumer og bruk av rusmidler.
Finne triggere! Når mentaliseringsevnen styrkes, bedres
ofte psykisk og somatisk helse og rusbruk.
 Regulering av følelser
o Behov for utviklingsstøtte når: 1) Overopptatt av enten
egne eller andres følelser og samtidig fastlåste
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forventninger om at tilstandene er negative eller positive.
2) Vansker med å gjenkjenne følelser og forholde seg til
dem, for eksempel kjenne russug istedenfor sinne.
o Følelsesbevissthet, håndtering av følelser.
 Regulering av kropp
o Behov for utviklingsstøtte når: 1) Over- eller
underaktivering av nervesystemet som holder en i en
tilstand av enten behag eller ubehag. 2) Uforklarlig
kroppslig ubehag, for eksempel smerter.
o Kroppsbevissthet og -regulering (jfr. toleransevinduet).
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Ressurser
Personlige egenskaper
 Personlige kvaliteter som du selv synes er positive.
 Hva har hjulpet deg til å overleve og klare deg til i dag? For
eksempel stahet, koble ut, humor, selvstendighet, mestringstro,
”Du er en overlever”. Ofte knyttet til ambivalens: Hjalp da,
problem nå.
 Noen egenskaper kan vi jobbe med direkte, andre skal
valideres, men ikke styrkes (For eksempel antisosiale trekk:
”Jeg kan se at dette har vært en viktig måte for deg å overleve
på, men det kan også gi deg problemer.”
 Evne til regulering (Toleransevinduet) og håndtere følelser
 Evne til å bruke ytre ressurser!
Sosialt nettverk
 Nettverk for psykisk og praktisk støtte, aksept og forståelse,
trøst og omsorg, har du noen du kan ringe til når det er
vanskelige følelser. Som du er trygg på.
 Praktiske hjelpere (barnepass, ordne bilen osv.)
 En skal kunne bruke personene aktivt = kunne be om hjelp
Aktiviteter
 Hobby/Hva gjør deg glad? Traumepasienter vet ofte ikke
hvordan man leker: All energien har gått med til å overleve.
Positivt minne eller tanke
 En suksessopplevelse, en opplevelse av å være trygg, ”den
sommeren da…”
 En bekreftelse om tanken virker umiddelbart, eller stresser
 ”Det er sånn det er/var”, ”Det er ok”
 OBS: Ofte dobbelhet (glad i bestemoren, men nå er hun død)
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Gjenstander
 Minne, gave, symbolpreget
 Overgangsobjekter (gjenstander som hjelper deg med å
fremkalle minnet om noe elsket/trygt)
 Ha en stein i lommen å holde på, en gjenstand på nattbordet
som du kan kikke på når du våkner av mareritt om natten
Andre ting






Husdyr
Tro/religion
Økonomi
Medisiner
Større mening

Fordype ressurser
1.
2.
3.

Finne
Utdype og berike
Ta med deg erfaringen

Behandlers relasjonskompetanse
 Reguleringsevne og sårbarhet
 Personlighet
 Kunnskap om lidelsen (for
eksempel rus, traumer etc. )
 Felles mål og metode (for
eksempel FIT, KT)
 Samtaleteknikker (for
eksempel MI)
 Holdning, verdier (for
eksempel MI, Recovery,
Oppmerksomt nærvær, Åpen
dialog, FIT, TBO)
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2. Støtte: Mening, mestring, tilhørighet og
normalisering

Mening, mestring og tilhørighet
• Utforske ressurser, skape et meningsfylt liv
• Bidra til mestringserfaringer, tilhørighet og styrking av
relasjoner
• Ferdighetstrening, samregulering av emosjoner

Ny kunnskap og støtte
• Økt forståelse for egne reaksjoner virker stressdempende og
gir økt forutsigbarhet, trygghet og opplevelse av
sammenheng.
• Psykoedukasjon/undervisning er ofte nyttig når personen er
passe regulert og ikke i alarmberedskap.
• Brukeren bør ha nytte av støttende samtaler og
psykoedukasjon individuelt før en vurderer tilbud i gruppe. Er
det for vanskelig en og en er det ofte for tidlig med gruppe
da det er mer komplekst, triggende og vanskeligere å ivareta
alle.
• Undervisningen kan for eksempel handle om metoder eller
spesifikke vansker.
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3. Endring: Spesifikk terapi og
psykoterapeutisk endringsarbeid

Spesifikk terapi
• Mange samtalebaserte terapeutiske metoder blir anbefalt og
er nyttige. Valg av metode bør som nevnt baseres på
brukerens utviklingsnivå, behov og ønsker.
• Ikke alle brukere ønsker eller trenger behandling som tar
sikte på egenutvikling, økt mentaliseringsevne eller terapi for
spesifikke vansker. Når slik behandling gis er det uansett
nødvendig å sikre god nok stabilitet og at hverdagen er ok.
• Personen bør ha nytte av terapi og å utforske relasjoner en
til en før en vurderer tilbud i gruppe. Gruppebehandling kan
være verdifullt. Og kombinert terapi med gruppe- og
individualterapi bidrar til at brukeren er godt regulert og får
integrert nye erfaringer.
• Målet i terapi er ofte bedring av symptomer, økt arbeidsevne,
selvtillit og livsglede, mentaliseringsevne, et sosialt liv eller
bedring av kroppslig velvære og livskvalitet.
• Gjennom forskning og erfaring vet vi en del om hvilke
metoder og teknikker som er nyttige ved ulike lidelser.
Nasjonale retningslinjer og veiledere fremhever disse.
• I de fleste psykoterapier jobber en for å styrke
mentaliseringsevnen og mange inkluderer også arbeid med
følelser og kroppslig regulering.
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Systematisk evaluering av effekt, relasjon og
metode
Systematisk bruk av tilbakemeldingsverktøy i
behandlingen er anbefalt. Eksempler på metoder:
• FIT-outcomes (Feedback Informerte Tjenester)
• PCOMS (Partners for Change Outcome
Management System)
• OQ-45 (OQ (Outcome Questionnaire)®-Analyst)
Fordeler
• Oppdage hva behandleren ikke lykkes med og hva
han trenger for å utvikle seg som terapeut
• Oppdage om behandlingen har effekt eller bør
justeres
• Hindre drop-out gjennom å gi hjelp som nytter
• Få vite hvordan brukeren opplever relasjonen
• Gir folk ansvar i eget liv
• Jobbe med det som er viktig for brukeren og som
han er engasjert i
• Sikre at behandleren fortsatt er riktig person for
brukeren
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Gruppearbeid: metoder og
temaer
Velg gruppe
 Hvilken terapiform (eller tema) ønsker du å vite mer
om?

Besvar
 Hva er særegent ved denne metoden?

 Hva kreves av behandleren?

 Hvilke brukere passer den for?
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Kilder, litteratur og nettressurser
Retningslinjer
o Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og
avhengighet. Kartlegging og utredning i rusbehandling.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-avrusmiddelproblemer-og-avhengighet/seksjon?Tittel=kartlegging-og-utredning-i9225#helhetlig-tilnærming-i-rusbehandling
o Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser.
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside
o Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykiskhelsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
o https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/109/IS-1332-Psykiskhelsearbeid-for-voksne-i-kommunene.pdf
o Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannendelegemidler
o Samhandlingsreformen https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--ogomsorgstjenester-i-kommunene/samhandlingsreformen-i-kortversjon1/id650137/ og
https://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen og
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMST/Helse%20og%20omsorg/Sa
mhandlingsreformen/Sluttrapport/Sluttrapport%20nasjonalt%20nettverk.pdf
o Førerkortveilederen (inkl. psykiske lidelser og midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som
kan påvirke kjøreevnen https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen
Verktøy
o Ruskartlegging mm. www.snakkomrus.no
o Terapeutisk verktøy http://www.kognitiv.no/kognitiv-terapi/terapeutiske-hjelpemidler/
o Diagnostisk verktøy http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/6-utredning/6.13diagnostiske-verkt
o Elektroniske kartleggingsverktøy, Checkware: http://checkware.com/hva-vitilbyr/kartleggingsliste
o Substance Use Recovery Evaluator (SURE)
http://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/addictions/Scales,-Measures-and-Instruments/SURESubstance-Use-Recovery-Evaluator.aspx
o Individuell plan https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuellplan-og-koordinator/seksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935 og eksempel på IP
http://www.alesund.kommune.no/tjenester/selvbetjening/638-skjema/helse/3807-individuellplan-soknadskjemaer-og-samtykkeerklaering og IP-e-læring
http://kurs.helsekompetanse.no/plan/3305
o Kriseplan: MINPLAN http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/min-plan-norskapp-for-kriseplan og https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.minplan.controllers
o Funksjonssirkelen. Kartlegging av rusavhengige foreldres fungering på livsområder som er
viktige for barns utvikling. (Modellen inspirerte oss til å lage behovssjekken):
http://ladebs.no/files/PROSJEKTRAPPORT_AGS.pdf
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Nettverksmøter http://www.erfaringskompetanse.no/wpcontent/uploads/2015/08/H%C3%A5ndbok-ODIN.pdf
Velg behandlingssted – rus og avhengighet https://helsenorge.no/velgbehandlingssted/undersokelser-og-behandlinger-innen?bkid=TSB
The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) Kartlegging av utviklingsnivå
http://childtrauma.org/nmt-model/ og https://rvtssor.no/aktuelt/25/et-verktoy-for-a-forsta-hvabarnet-trenger/
Symptomnettverk: Experience Sampling Method (ESM)
http://www.clinicalneuropsychiatry.org/pdf/borsbooml.pdf

Kompetansetjenester
o Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser
(TSB) https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionaletjenester/tsb
o Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse: www.rop.no
o Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
http://www.rvts.no/
o Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) http://www.r-bup.no
o Modum Bad http://www.kildehuset.no/
Systematisk evaluering med tilbakemelding
o FIT: https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&tags=fit og
https://www.youtube.com/watch?v=bK3gaLYxyXw&list=PLctNtsshqLe_1zsR5MzBEz-aBRXjQMaQ&index=11
o OQ-45: https://www.napha.no/tilbakemelding_verkt%C3%B8y/
o PCOMS: http://www.pcoms.com og https://www.youtube.com/watch?v=ZKNskpIxULA
o NORSE: https://www.youtube.com/watch?v=9IAUGoAejBE
o Brukermedvirkning: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=109679&a=2
Toleransevinduet, utviklingsstøtte, reguleringsvansker, utviklingstraumer og traumer
o TBO: http://traumebevisst.no/edukasjon/traumeforstaaelse.php
o TBO: http://traumebevisst.no/
o Utviklingstraumer og reguleringsvansker: http://www.cactusnettverk.no/ og boken:
Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi
https://www.fagbokforlaget.no/Utviklingstraumer/I9788245020496 og Stabilisering – det
viktigste leddet i traumebehandling?
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=266478&a=2
o Neuroaffektiv utviklingspsykologi og tilknytning: www.docenten.dk og
http://runahelmersen.no/wp-content/uploads/144596_PSYKOMOTORIK-0115_14.pdf og
http://hansreitzel.dk/Psykologi/De-neuroaffektive-kompasser-plakat/9788741263427
o Trygghetssirkelen, emosjonsfokus m.m. http://www.folkom.no/
o Psyke og soma er ett: Hvordan krenkede barn blir syke voksne
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksneuf.html
Mange rusrelaterte nettsider:
o http://handling.forebygging.no/Veiledningsmateriell/
o http://handling.forebygging.no/Evaluerte-programtiltak/
Arbeid med rus og psykisk helse – en helhetlig tilnærming
Siv Tonje Luneng og Reidar Pettersen Vibeto

KoRus-Sør

32

o
o
o
o

Relasjonskompetanse
http://www.forebygging.no/Global/Spurkelandartikkel%20nr.%202.pdf
http://mindfulnessnorge.no/
https://www.researchgate.net/publication/232476331_The_Cognitive_Emotional_and_Relatio
nal_Characteristics_of_Master_Therapists

Terapeutiske tilnærminger (*=anbefalt i Nasjonal faglig retningslinje…)
o *Kognitiv terapi (KT/KAT) http://www.kognitiv.no/ og
http://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og-debatt-2/Rusmiddelproblemer-ogbruk-av-kognitiv-terapi/
o *Kognitiv miljøterapi http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/kognitiv-miljoterapigir-nye-muligheter-psykisk-helse-og-rus og https://www.napha.no/multimedia/3775/NAPHARapport-Kognitiv-7k.pdf
o *Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) http://slideplayer.no/slide/11201989/
o Traumebevisst miljøterapi
http://www.schizofrenidagene.no/uploads/documents/Dag_%C3%98ystein_Nordanger__Heine_Steinkopf_-_Miniseminar_traumebevisst_milj%C3%B8terapi.pdf og
http://www.schizofrenidagene.no/uploads/documents/Heine_Steinkopf_-_Miniseminar__Traumebevisst_milj%C3%B8terapi.pdf
o Miljøterapi
https://www.fo.no/getfile.php/134701/06%20Profesjonene/Barnevernpedagogene/Artikkelsa
mling%202010/Olkowska%20%26%20Landmark.pdf
o *Systematisk fysisk aktivitet og treningskontakt
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebyggingog-behandling
o Basal eksponeringsterapi (BET)
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=139382&a=3
o Dialectical Behavior Therapy (DBT) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2797106/
o *Mentaliseringsbasert terapi (MBT) http://mentalisering.no/index.php/mbt-i-praksis/rus og
http://kompetansesenterrus.no/file/rusfag-2011mentalisering.pdf
o Psykodynamisk behandling http://tidsskriftet.no/2011/05/anmeldelser/rusbehandling-paoverste-hylle
o Overføringsfokusert terapi http://www.psykologibloggen.no/?p=1216
o Emosjonsfokusert terapi http://www.nieft.no/
o Unified Protocol f. Transdiagn. Treatm. of Em. Disor. http://www.unifiedprotocol.com/ og
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2646395?utm_source=TWITTER&
utm_medium=social_jn&utm_term=1010868037&utm_content=content_engagement%7Carti
cle_engagement&utm_campaign=article_alert&linkId=40494804
o *12-trinnsmodellen http://www.forebygging.no/spm-og-svar/1-Teorilitteratur/Jeg-lurer-pa-omdet-finnes-noe-relevant-litteratut-ang-12-trinns-modellen-Onsker-a-lese-om-dette-Som-jegforstar-er-dette-en-egen-utdanning/
o *Motiverende intervju (MI) https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju og
http://www.korus-sor.no/verktoy/mi/
o Recovery https://napha.no/content/14852/Recovery-historikk-begrep-og-perspektiver
o Grønn omsorg https://napha.no/content/14716/Gronn-omsorg---hva-gir-helseeffekt
o Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) og Fleksibel aktiv oppsøkende behandling
(FACT) https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/act-og-fact-team
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Traumebevisst rusbehandling (Avholdt)
http://www.traumebevisst.no/program/avholdt/trinn3.php
Skjematerapi https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionaletjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-personlighetspsykiatri-napp/behandling-avpersonlighetsforstyrrelser
Psykomotorisk fysioterapi http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/muskelskjelett/psykomotorisk-fysioterapi-12485.html
Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) http://www.istdp.no/
Sensorimotorisk psykoterapi http://www.modum-bad.no/kroppsorientert-psykoterapi/ og
http://www.rvtssor.no/kurs/kurs.php?id=1024
Somatic Experiencing (SE) http://www.traumeheling.no/index.php?site=default
*Mindfulness http://mindfulnessnorge.no/ og https://beingbodhi.org og
/http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/mindfulness-apper-pa-norsk
*Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP) http://www.mindfulrp.com/
Acceptance and commitment therapy (ACT) http://acthouse.dk/wpcontent/uploads/Wilson_et_al_ACT_12_step.pdf
Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) https://www.aedpinstitute.org/
Compassion Focused Therapy (CFT) https://compassionatemind.co.uk/about-us
Kunst- og uttrykksterapi https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/kunst-oguttrykksmetoder-i-terapi/
*Musikkterapi http://www.musikkterapi.no/
Leketerapi http://www.nussa.dk/ og http://theraplay.no/
Terapi med dyr http://www.umb.no/helse/artikkel/stor-interesse-for-dyreassistert-terapi
Aktiv omsorg https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/aktiv-omsorg/
Åpen dialog http://www.erfaringskompetanse.no/wpcontent/uploads/2015/08/H%C3%A5ndbok-ODIN.pdf
Familieterapi http://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hvaer-familieterapi
Terapeutisk samfunn
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/152959/bachelor_haug.pdf?sequence=
1&isAllowed=y
VITA http://forskning.no/psykiske-lidelser-religion-psykologi/2012/01/apner-terapidoren-gud
Selvhjelpsgrupper https://www.hjelptilhjelp.no/?s%C3%B8k=selvhjelpsgrupper

Spesifikke vansker
o Avhengighet http://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp/hvaer-avhengighet
o Sinne http://atv-stiftelsen.no/
o Søvn www.sovno.no
o Smerter http://www.norsksmerteforening.no/
o Depresjon http://psykiskhelse.no/depresjon
o Tvangslidelse http://www.ananke.no/index.php/om-ocd
o Psykose http://www.tips-info.com/
o Selvmordsrisiko http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/selvmord-kartleggingog-vurdering-av-selvmordsrisiko
o Psykiske lidelser som personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, angst, bipolar lidelse,
ADHD http://www.psykologforeningen.no/publikum/velkommen-til-psykologhjelp
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Tilknytning/Trygghetssirkelen/Circle of security (COS)
https://www.hjelptilhjelp.no/video/trygghetssirkelen-slik-gjor-du-barnet-ditt-trygt
Gjeld https://dnbfeed.no/privatokonomi/slik-kommer-du-deg-ut-av-gjeldsfloka/

Annen litteratur
o Addiction as an Attachment Disorder https://www.amazon.com/Addiction-AttachmentDisorder-Philip-Flores/dp/0765709058
o Slik bryter du avhengighet. En håndbok i syv trinn for å bryte all avhengighet
http://www.norli.no/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10651&urlLangId=101&productId=429931&urlRequestType=Base&langId=-101&catalogId=10051
o The Heart of Addiction. https://www.amazon.com/Heart-Addiction-Understanding-AlcoholismAddictive/dp/0060958030
o Nettverk etter soning https://www.vista-analyse.no/site/assets/files/5703/va-rapport_201438_nettverk_etter_soning_hva_kan_samfunnet_tjene_pa_bedre_ettervern.pdf
o Seeking Safety. A Treatment Manual for PTSD and Substance Abuse
http://www.guilford.com/books/Seeking-Safety/Lisa-Najavits/9781572306394/reviews
o Integrert behandling - av rusproblemer og psykiske lidelser (Kim T. Mueser)
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/integrert-behandling-uf.html
o Ruslidelser og personlighetsforstyrrelser: Ulikt uttrykk, likt problem? (Foredrag av Espen
Arnevik, TSB)
https://sykinn.easymeeting.net/Mediasite/Play/a9c5743b5b394034b0c99b7606d35f581d
o Samhandlingsmodell for behandling av personer med ROP-lidelser (Foredrag av Bård
Grønstøl: ROP Vestfold)
https://sykinn.easymeeting.net/Mediasite/Play/16ef025f48ae49bfaef649f76bf7d8991d
o Ernæring. Så påverkar tarmfloran din hjärna (Foredrag av Katarina Gospic)
http://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio?video_id=3799532 Sjarmen med tarmen (Bok
av Giulia Enders) http://tidsskriftet.no/2015/06/anmeldelser/underholdende-safari-gjennomgastrointestinalkanalen
o Ledelse. Ledelse mellem hjerne og hjerte – om mentalisering og neuroaffektivt lederskab
(Susan Hart og Henrik Hvilshøj (red.)) http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Ledelsemellem-hjerne-og-hjerte/9788741256252
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Ønskeliste
Hva vil du lære mer om?

Lykke til med å utforske videre hva du kan bruke når
og hvordan du kan ivareta deg selv og andre!

siv.tonje.luneng@borgestadklinikken.no
reidar.pettersen.vibeto@borgestadklinikken.no
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