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Et billede af den komplekse 
dobbeltdiagnosepatient

og 
nogle af de tiltag, der

kan bedre muligheden for at 
de gennemfører tilbudt

integreret dobbeltdiagnose
behandling
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Afdeling M

• Varetager behandling af patienter med 

dobbeltdiagnoser alvorlig psykisk lidelse og svært 

behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) 

• Et behandlingstilbud til en sårbar gruppe, der oftest ikke 

har et behandlingstilbud 

• Afdelingen har 76 senge i Fjordhus, hvor man 

indlægges til integreret dobbeltdiagnosebehandling. 

Fjordhuskonceptet.

• Specialambulatoriet  80 patienter

4



Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Iben Junker Haupt

Definition af målgruppe:

WHO’s definition på dobbelt diagnose:

Dobbeltdiagnose er en tilstand, hvor der forekommer 

brug af et eller flere psykoaktive stoffer og en psykiatrisk 

lidelse hos det samme individ. 
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Dobbeltdiagnose – eller 4+ diagnoser

• Psykisk sygdom

• Misbrug

• Somatisk lidelse

• Retslig foranstaltning
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Det hænger oftest sammen
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Kompleksiteten er ikke kun hos patienten

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser
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Når en dobbeltdiagnosepatient rapporterer et 
symptom… Er det så:

• Et symptom på den psykiske lidelse

• En bivirkning fra  behandling med psykofarmaka

• Tegn på forgiftning med et misbrugsstof

• Tegn på abstinens ift. misbrugsstof

• Senfølge af en af ovenstående

• Tegn på somatisk lidelse
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I Fjordhus må man godt være indlagt og 
modtage samtaleterapi som led i integreret 
dobbeltdiagnose behandling, selv om man er:

• Psykotisk – men der skal være mulighed for indlæring i løbet af indlæggelsen

• Misbrugende – hvis der er tale om få tilbagefald i afdeling eller hjemme som led i afprøvning af 

nye strategier – og man bruger erfaringerne i det videre arbejde

• Hjemløs – hvis der er en plan, som sikrer snarlig bolig

• Udsat og uden eget netværk – det gælder de fleste

• Kompliceret – det er nærmest et adgangskrav

• Afvist af andre tilbud – Fjordhus er for en del sidste mulighed
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Den fælles samtaleterapeutiske ramme
• Et ikke urealistisk indlæggelsesforløb i dag kunne være, at 

man indlægges af sygeplejerske med en kort uddannelse 

inden for motiverende samtale og Dialektisk 

adfærdsterapi, efterfulgt af en lægelig journaloptagelse af 

yngre læge der er i gang med en psykodynamisk

uddannelse. Om natten, når man får det sværere, får man 

først hjælp af en kontaktperson uddannet inden for narrativ

psykoterapi, og senere en med en systemisk tilgang. 

Næste dag kommer der en erfaren læge med en længere 

samtaleterapeutisk uddannelse indenfor Kognitiv 

adfærdsterapi og fortager den anden lægesamtale 

hvorunder der i fællesskab udarbejdes en behandlingsplan

• Hvis man ikke allerede var bange, usikker og havde svært 

ved at danne sig et sikkert billede af, hvad der kommer til at 

ske, så hjælper ovenstående ikke altid
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Fjordhusprojektet - Fjordhuskonceptet
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• År 2000 Nyt behandlingskoncept for patienter med dobbeltdiagnose (alvorlig psykisk lidelse og 

svært behandleligt misbrug):

• Samtidig integreret behandling af  Misbrug og psykisk sygdom på integreret afsnit

• Principper: Kontinuitet og sammenhæng, Den bedste sundhedsfaglige indsats (evidens baseret), Integreret 

indsats i et integreret sengeafsnit, Tværfaglig indsats, Samarbejde med patient og pårørende

Kognitiv Miljøterapi

• En’ psykoterapeutisk tilgang til misbrug og psykisk lidelse, udmøntet i kognitiv miljøterapi, Kognitiv adfærdsterapeutisk 

gruppe- og individuel behandling.

• Alle med patientkontakt uddannes i kognitiv adfærdsterapi

• Åbent/lukket afsnit

• Medikamentel  og psykoterapeutisk behandling

• Social indsats, fysisk træning, færdighedsmæssig genoptræning

• Speciallæge i almen medicin til somatiske problemstillinger

• Motivation og Frivillighed



Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Jakob Krarup

Effekt af Kognitiv Miljøterapi 

Udvikling af tvang i Fjordhus* (2002-2005)
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Udvikling af tvang i Fjordhus 2013-2018
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Manual til plejepersonale
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Alt personale får en 1 årig KAT-uddannelse.
Det medvirker til, at alle arbejder i samme 

retning.
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Kognitiv terapi: 

begrebsdannelsen

Livshistoriske begivenheder

Kerneskemaer

Leveregler og antagelser

Kompensatoriske strategier

Situation

Tanker

Følelser

Krop

Adfærd

Situation

Tanker

Følelser

Krop

Adfærd

Situation

Tanker

Følelser

Krop

Adfærd

(J. Beck 2006)

Det 

generelle 

niveau

Det 

specifikke 

niveau

Triggere
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Det er nødvendigt med sammenhæng imellem patientens motivation og interventionen.

Motivationsstadium kerneantagelser Terapeutisk intervention
Før-overvejelser ”jeg er ikke…” ”jeg behøver ikke

ændre min adfærd…”
Feed-back, give information, vise
muligheder, Psykoedukation,
Sokratisk udspørgen om
sammenhæng mellem adfærd og
problemer. Dagbog over adfærd.

Overvejelser ”Måske vil det være bedre hvis…,
men jeg kan ikke gøre det.” ”jeg er
i tvivl om hvordan..”

Analyse af fordele og ulemper.
Identificere og udfordre antagelser
og automatiske tanker. Udvikle og
fremkalde  selvmotiverende
udsagn.

Beslutning/forberedelse ”Det er på tide at gøre
noget…”Den og den dag vil jeg
starte…”

Hjælpe pt. med at lægge
realistiske, konkrete planer og
forudse vanskeligheder

Handling ”Det er hårdt, men jeg vil gøre det”
”Jeg gør det rigtige for mig selv”

Positiv forstærkning. Kognitiv
omstrukturering af patientens
antagelser og arbejdet med
komorbiditet (angst, depression,
personlighedsforstyrrelser,
psykotiske symptomer). Evt.
medicinsk behandling.
Tilbagefaldsforebyggelse

Vedligeholdelse ”Jeg er ikke længere …..” Tilbagefaldsforebyggelse
igennem vedligeholdelse af pt’s
færdigheder.

Tilbagefald ”Nu er jeg syg, så kan det hele
være lige meget, jeg kan lige så
godt lade være, jeg kommer
aldrig…”

Ikke svigte, holde kontakt med pt.
Hjælpe ved tilbagefald, evt.
indlæggelse. Intensivere
behandlingstiltag, som hjalp
tidligere.

JL.



Nyt afsnit i på afdeling M
2020

Ny manualiseret tilgang
BIMI

Elementer fra den 
adfærdsterapeutiske del af 
kognitiv adfærdsterapi og 
den motiverende samtale

6 Senge 1-4 uger før 
klassisk Fjordhusforløb
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KISA -Kognitivt Indslusnings Stabiliserings Afsnit
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2 Patientforløbsbeskrivelser
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Slide om DD FACT konceptet på PCA

• tværsektoriel behandlings- og samarbejdsmodel til

mennesker med svær psykisk sygdom og

rusmiddelproblematik
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Det er godt at vide, hvad der er god 
behandling – men det er langtfra nok, hvis man har et 
ønske om, at hele målgruppen får et tilstrækkeligt tilbud

• Behandlingsvejledninger

• Patientforløbsbeskrivelser

• Tværsektorielle patientforløbsprogrammer

• Kompetenceoverblik

• Uddannelsesenheder og kompetence budgetter
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Tilbage til emnet – Psykiatriplanen – hvad er 
løsningen – når man er klinikchef på M

• Tag afsæt i, at dobbeltdiagnose populationerne på landsplan 

forsat langt hen af vejen er underserviceret og uden tilstrækkeligt 

behandlingstilbud.

• Ovenstående medfører, udover menneskelig lidelse hos patienter 

og pårørende, nedslidning og forøget flow blandt de mennesker, 

der er ansat for at afhjælpe problemerne, at der samlet mistes  

enorme ressourcer i svingdøren, bæltet og de afbrudte 

patientforløb 

• Derfor bør man starte med det sværeste område, 

dobbeltdiagnoseområdet. 

• Overflytte ansvaret for den meste komplekse del af 

dobeltdiagnosepopulationen til regionerne.
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National plan for implementering af ny DD 
strategi  som primær strategi i 10 +årsplanen

Organisation: 

1 National styregruppe

2. landsdels kompetencecentre

Vest og Øst

5 regionale specialiserede DD 

sengeafsnit (særlige pladser?) 

Løbende udbygning af DD KISA 

og DD FACT teams I 

regionerne, indtil der er min. et 

ved hvert Psykiatrisk center

med akutmodtagelse.
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• Tidsplan

• 2022 Beslutning

• 2023 Forberedelse –> ansættelse af 

trænere/supervisorere. I hver landsdels DD 

kompetancecenter

• 2024 1. hovedfunktions KISA + DD-FACT i hver region 

• 2025 2. hovedfunktions KISA + DD-FACT i hver region 

• 2026 3. hovedfunktions KISA + DD-FACT i hver region 

• 2027 4. hovedfunktions KISA + DD-FACT i hver region 

• 2028 5. hovedfunktions KISA + DD-FACT i hver region 

• Ect

•
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Så erfaringen var

• At det handler om, hvilken kompetence, der er 

tilgængeligt for patienten døgnet rundt

• At det nytter at investere massivt i alle behandleres

kompetencer

• At integreret DD behandling kan give rimelige resultater
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Færdig
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Integreret – hvad mener du

Integration mellem:

• Døgn og ambulant behandling

• Behandling af alle lidelser (inkl psykiatrisk og misbrug)

• Farmakologisk og samtaleterapeutisk behandling

• Sociale tiltag – housing first
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Samskabelse af de fremtidige 
tværsektorielle DD patientforløb

• Patientforløbsbeskrivelser som fælles produkt 

• En tværsektoriel Klinisk Akademisk Gruppe 

30



Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Jakob Krarup 31



Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Jakob Krarup

Løsning må være integreret 
behandling

• Med en læge der entydigt er ansvarlig for hele den multidisiplinære

indsats leveret af et tværfagligt team, som leverer behandling i form 

af:

• psykofarmakologisk behandling

• psykoterapeutiske behandling

• somatisk behandling

• sociale indsats – housing first

• fysiske træning

• Færdighedsmæssig genoptræning

• Alt dette leveret i en fælles tilgang – der er forudsigelig for patienten
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Udfordringer og løsninger

• Rekrutering – kompetanceudvikling

• Hvordan skaber man Bæredygtig Organisatorisk 

kompetence

• Den initiale uddannelsesindsats er kun første skridt, 

herefter behøves løbende uddannelse, træning og 

supervision.

• Ved mange af de psykiatriske lidelser er der medicinsk 

behandling med effekt, men uden psykoedukation og et 

personale der er uddannet til at kunne håndtere 

arbejdet med psykisk syge medmennesker så både de 

og patienten klarer det bedst muligt i det lange løb 33



Kognitiv behandlingsmiljø

• Primær terapeut 

• Staff model

• Add-on

• Helhedsmodel

• Fleksibel model



fælles behandlings- og plejemæssige 
forståelsesramme 

• Kognitiv Adfærdsterapi – kognitiv miljøterapi

• Formålet med at etablere en fælles forståelsesramme 

er at sikre kontinuiteten i det kvalitative, 

indholdsmæssige, behandlings- og plejemæssige tiltag i 

hele det psykiatriske patientforløb. 

• Således at forløbet bliver sammenhængende for 

patienten. 
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Udarbejdelse af 
standarder og 
indikatorer i 
patientforløbs-
beskrivelsen
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Eksempler på kognitive fællesskemaer til 
dataindsamling
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Faseopdelt indlæggelsesforløb 
på afd. M

• Forsamtale

• Indlæggelse.

• Udskrivelse.

• 3. behandlingsplansmøder                                        

under indlæggelsen,                                                         

opstarter hver nye fase.
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Manualer til brug for gruppeterapeuter i 
afsnittene
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Afdeling M 
– organisatorisk kompetence til 
dobbeltdiagnosebehandling

• Fjordhus - Uddannelse uddannelse uddannelse

• Kognitiv adfærdsterapi – Kognitiv miljøterapi

• Et sats på dem som er sammen med patienten

• Lav tvang siden indførelsen af kognitiv miljøterapi
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Changes in Substance Abuse (n=102)

• Abstinent: No substance use in at least last month of admission (urine screen)

• Parital: Ceased use of one substance without increased use of others 

• No change: No systematic change in pattern of substance abuse
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Abstinent Partial No change
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Bolig som kriterie for visitation og 
fastsættelse af indlæggelsestidspunkt 

• For at kunne profiterer af det det kognitive miljø og 

psykoterapeutiske behandlingstilbud er det vigtigt at 

patienten har mulighed for  afprøvning af indlærte 

strategier under udgang og i weekender

• Udskrivelse til bolig er vigtig, udskrives patienten til 

gaden er erfaringen at den genvundne funktionsniveau 

og misbrugsfrihed hurtigt mistes.

• Det vigtigste er ikke hvad der sker under indlæggelsen 

– men hvordan patienten har det efter indlæggelsen
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Videre psykiatrisk behandling, 
rusmiddelbehandling uden for psykiatrien eller 
om social støtte/bosted af udskrivningsnotat
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Udskrevet til videre behandling ved
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Vi samler erfaringer med VR behandling og 
tilbud til patienterne siden 2017

• Som patientadministrerede headsets

• Som del af psykoterapeutisk behandling af social angst 

ved psykose.

Erfaringen viser at der er et væsentligt forarbejde med 

infrastruktur og implementering, herunder instruktion af 

personalet.

Der er forskel på IT hjemme/kontor og IT som element i 

sundhedsfaglig behandlig hvor personalet ikke accepterer 

en eksperimenterende tilgang 
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Hvilken forskning mangler der ift
dobbeltdiagnoser

• Det meste - registerstudier

• Naturalistiske studier – med virkelige misbrugende 

patienter

• Psykoterapeutisk – digitalisering – implementering – VR

• Hvad sker der efter udskrivelse
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En Vision for 
Dobbeltdiagnosebehandling i 
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