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Etiologia

Sairauksien yhteisesiintymisen etiologian määritteleminen
johtaa kana vai muna -väittelyyn: kumpi oli ensin?
Tutkimuksissa ei ole saatu varmuutta psyykkisten häiriöiden
ja päihdehäiriöiden välisestä syysuhteesta. Psyykkisten
häiriöiden ja riippuvuusongelmien oireet ovat yhteydessä ja
vuorovaikutuksessa toisiinsa.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että psyykkiset häiriöt ja
persoonallisuushäiriöt ilmaantuvat yleensä ennen
päihdehäiriöitä, toisin sanoen ne lisäävät ihmisten alttiutta
tällaisille ongelmille (esim. Kessler et al., 2001; Bakken
et al., 2003). Huumeidenkäyttö voi kuitenkin myös
pahentaa psyykkisiä häiriöitä (esim. masennusta: McIntosh
ja Ritson, 2001), tai niitä voi esiintyä rinnakkain.

Huumeidenkäyttö voidaan nähdä myös psyykkisen häiriön
tai persoonallisuushäiriön osana tai oireena sekä
itselääkityksen yrityksenä (esim. Williams et al., 1990;
Murray et al., 2003). Se, että päihteiden käyttö lievittää
tuskallisia oireita, edistää riippuvuuden kehittymistä. Oireet
saattavat palata sen jälkeen, kun huumeidenkäyttö on
lopetettu esimerkiksi vieroitushoidon tai korvaushoidon
avulla. Akuutteja huumeiden aiheuttamia psykooseja
esiintyy erityisesti kokaiinin, amfetamiinin ja
hallusinogeenien käyttäjillä, ja ne menevät yleensä ohi
melko nopeasti. Päihtymyksestä johtuvia oireita saattaa
kuitenkin olla hyvin vaikea erottaa päihteistä
riippumattoman psykoottisen kohtauksen oireista.

Krausz (1996) ehdottaa neljää kaksoisdiagnoosin luokkaa:

• päädiagnoosina mielisairaus, jota seuraa (kaksois-)
diagnoosi päihteiden väärinkäytöstä, joka vaikuttaa
kielteisesti mielenterveyteen

• päädiagnoosina huumeriippuvuus, johon liittyvät
psyykkiset komplikaatiot johtavat mielisairauteen

• päihteiden väärinkäytön ja psyykkisten häiriöiden
samanaikaiset diagnoosit

• kaksoisdiagnoosina päihteiden väärinkäyttö ja
mielialahäiriö, joiden molempien taustalla on
traumaattinen kokemus, kuten posttraumaattinen
stressireaktio.

Johdanto

Psyykkisten häiriöiden ja päihdehäiriöiden päällekkäisyys
eli sairauksien yhteisesiintyminen tai kaksoisdiagnoosi, ei
ole mikään uusi ilmiö. Se on kuitenkin viime vuosina
noussut pintaan poliittisissa ja alan ammattilaisten
keskusteluissa, kun on käynyt ilmi, että se koskee suurta ja
todennäköisesti kasvavaa määrää ihmisiä. Tässä luvussa
keskitytään psyykkisten häiriöiden ja
persoonallisuushäiriöiden esiintymiseen laittomien
huumeiden käytön yhteydessä. Usein onkin syytä puhua
monidiagnoosista, sillä tällaiset henkilöt kärsivät usein myös
somaattisista sairauksista, kuten HIV- tai 
C-hepatiittitartunnasta, ja sosiaalisista ongelmista, kuten
perheongelmista, työttömyydestä, vankeudesta tai
kodittomuudesta. Hoitopalveluilla ei yleensä ole
voimavaroja tämän asiakasryhmän diagnosointiin ja
hoidontarpeen täyttämiseen, eivätkä ne välitä kaikista
asiakkaan ongelmista ja/tai kykene käsittelemään niitä.
Tämän seurauksena ajaudutaan usein
”pyöröovitilanteeseen”, jossa hoitoa kipeästi tarvitsevat
ihmiset ohjataan yhdeltä palveluluukulta toiselle, samalla
kun heidän tilansa heikkenee koko ajan.

Kannabiksen käytön ja psyykkisten häiriöiden välistä
suhdetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti kannabista
koskevan erityiskysymyksen yhteydessä (s. 82).

Määritelmä

Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee sairauksien
”yhteisesiintymisen tai kaksoisdiagnoosin siten, että
henkilöllä on samanaikaisesti psykoaktiivisen aineen
käyttöä koskeva häiriö ja muu psyykkinen häiriö” (WHO,
1995). Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja
rikollisuuden torjunnan toimiston (UNODC) mukaan
kaksoisdiagnoosipotilas on ”henkilö, jolla on diagnosoitu
alkoholi- tai huumeongelma sekä jokin toinen sairaus,
yleensä psyykkinen sairaus, kuten mielialahäiriö tai
skitsofrenia” (UNODCCP, 2000). Sairauksien
yhteisesiintymisellä tarkoitetaan siis tässä yhteydessä sitä,
että henkilöllä esiintyy samanaikaisesti vähintään kaksi
psyykkistä häiriötä tai persoonallisuushäiriötä, joista yksi on
päihteiden ongelmakäyttö.
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Erityiskysymys 3: Sairauksien yhteisesiintyminen

Samaten Ruotsin kansallisessa raportissa erotetaan
toisistaan sairauksien yhteisesiintymisestä kärsivät
psykiatriset potilaat ja huumeriippuvaiset asiakkaat, joilla
on huumeidenkäytön pahentamia persoonallisuushäiriöitä,
joita ei aina diagnosoida oikein.

Morel (1999) tekee eron huumeriippuvaisilla esiintyvien
tarkemmin määrittelemättömien psyykkisten häiriöiden sekä
huumeidenkäyttöön liittyvien komplikaatioiden välillä.
Huumeidenkäyttäjillä esiintyy usein muun muassa seuraavia
häiriöitä:

• ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt

• unihäiriöt, jotka johtuvat masennuksesta,
ahdistuneisuushäiriöstä tai psykoosista

• aggressiivinen ja kiihkeä käyttäytyminen, joka viittaa
epäsosiaaliseen, psykopaattiseen, skitsofreeniseen tai
paranoidiseen persoonallisuushäiriöön.

Huumeidenkäyttöön liittyviin ongelmiin kuuluvat muun
muassa:

• hallusinogeenien tai amfetamiinin aiheuttamat psykoosit

• sekavuusoireyhtymät.

Viimeaikaisten neuropsykologisten ja neurobiologisten
tutkimusten sekä sellaisten tekniikoiden ilmaantumisen, joilla
aivojen toimintaa voidaan visualisoida, avulla on voitu
esittää oletuksia psyykkisten ja fyysisten traumojen, aivojen
kehittymisen, huumeiden vaikutusten, stressin ja psyykkisen
kehityksen välisistä vuorovaikutuksista.
Palkitsemisjärjestelmä on olennainen riippuvuuden
kehittymisen kannalta, ja riippuvuuteen liittyy rakenteellisia
muutoksia ja aivojen mukautumista mikro- ja makrotasolla
(Nestler, 2001).

Muissa teorioissa on liitetty tiettyjä huumeita tiettyihin
psyykkisiin häiriöihin, heroiinin on esimerkiksi oletettu
voivan vähentää stressiä, lieventää kipua ja vaimentaa
uhkaavia ääniä skitsofreniaa ja rajatilaskitsofreniaa
sairastavilla potilailla. Vakavista psyykkisistä häiriöistä
kärsivät potilaat eivät kuitenkaan käytä heroiinia. Kokaiinin
on esitetty voivan lieventää masennusta, poistaa estoja
käyttäytymiseltä ja antaa narsistisen persoonallisuuden
käyttäytyä mahtailevasti. Kannabis voisi puolestaan
lieventää jännitettä ja ekstaasi voisi poistaa sosiaalisia
estoja (Verheul, 2001; Berthel, 2003).

Irlannin vuoden 2002 kansallisessa raportissa tarkasteltiin
useiden tutkimusten tulosten pohjalta masennuksen
esiintymistä huumeidenkäyttäjien keskuudessa ja todettiin,
että huumeiden, etenkin opiaattien ja bentsodiatsepiinien,
ongelmakäytön ja korkean masennustason välillä on vahva
yhteys. Saksalaisessa tutkimuksessa päihdehäiriöiden,

masennuksen ja itsemurhan välisestä suhteesta
johtopäätöksenä oli, että masennuksesta kärsivillä on
selkeästi muita korkeampi itsemurhariski (Bronisch ja
Wittchen, 1998). Jotkut masennuksesta kärsivät henkilöt
saattavat lääkitä itseään opiaateilla ja bentsodiatsepiineilla:
hoito-ohjelmiin osallistuvien asiakkaiden masennustaso on
alhaisempi kuin asiakkaiden, jotka osallistuvat matalan
kynnyksen palveluihin (Rooney et al., 1999) tai joiden hoito
on vasta alkamassa (McIntosh ja Ritson, 2001).

Norjassa tehdyssä tutkimuksessa (n = 2 359) todettiin, että
suurella osalla huumeidenkäyttäjistä on ollut vaikeita
perheongelmia lapsuudessa tai nuoruusiässä. Heistä
70 prosentilla oli ollut oppimis- ja käyttäytymisongelmia
koulussa, 38 prosenttia oli joutunut koulukiusaamisen
uhriksi ja 21 prosenttia oli saanut psykiatrista hoitoa
lapsuudessa tai nuoruusiässä (Lauritzen et al., 1997).
Naispuoliset huumeidenkäyttäjät, joilla on psyykkisten
sairauksien yhteisesiintymistä, ovat usein joutuneet
traumaattisen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi (esim.
Beutel, 1999).

Diagnosointi

Huumehoitopalveluissa hoidon alussa suoritettavaan
perusdiagnosointiin ei aina kuulu psyykkisten häiriöiden ja
persoonallisuushäiriöiden rutiininomaista arviointia. Joitakin
erityisen valveutuneita ja/tai erikoistuneita palveluja lukuun
ottamatta psyykkisiä oireita ja häiriöitä tutkitaan vain
harvoin huumehoitopalvelussa.

Sairauksien yhteisesiintymistä on joka tapauksessa
tunnetusti vaikea diagnosoida. Huumeriippuvuus ja sen
aiheuttama häiriökäyttäytyminen hallitsevat usein kliinistä
taudinkuvaa ja peittävät psyykkisiä oireita.
Päihderiippuvuus voi myös aiheuttaa psyykkisiä oireita,
joita on vaikea erottaa psyykkisten häiriöiden oireista
(Berthel, 2003), ja vieroitustila tai akuutti päihtymystila
saattaa muistuttaa lähes mitä vain psyykkistä häiriötä
(Liappas, 2001). Lisäksi masennusta ja ahdistuneisuutta
saatetaan pitää päihtymykseen tai vieroitukseen kuuluvina
oireina; oireet, joita huumeet ovat lievittäneet, ilmaantuvat
päihteettömän ajanjakson tai korvaushoidon aikana.

Myös menetelmien kehittyminen on parantanut sekä
psyykkisten häiriöiden että päihdehäiriöiden diagnosointia.
Psyykkisten oireiden ja persoonallisuushäiriöiden
mittaamiseen samoin kuin huumeiden käyttötapojen ja
riippuvuuden tason arviointiinkin on nykyään useita
standardoituja ja hyväksyttyjä välineitä.
Päihderiippuvuuden vakavuuden mittaamiseen käytettävä
Addiction Severity Index (ASI) on monipuolinen väline, jota
voidaan käyttää diagnosoinnissa, hoidon suunnittelussa ja
seurannassa sekä tutkimuksessa. ASI:n etuna on sen
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muiden mielenterveysongelmien hoitojaksojen määrä kasvoi
hoitoilmoitusrekisterin mukaan 441:stä 2 130:een vuosina
1987–2001. Hoitojaksot, jotka liittyvät opiaattien käyttöön
yhdessä psyykkisten häiriöiden kanssa, ovat
kolminkertaistuneet vuoden 1996 jälkeen. Luvut vastaavat
huumeidenkäytössä tapahtunutta kasvua, joskaan mitään
suoraa syy-yhteyttä ei ole esitetty. Irlannissa psykiatriseen
laitoshoitoon ensimmäistä kertaa otettujen
huumeidenkäyttäjien määrä lähes nelinkertaistui vuosina
1990–2001.

Espanjan kansallisessa raportissa huomautetaan, että
sairauksien yhteisesiintymisen lisääntyminen saattaa johtua
osittain siitä, että riippuvuus psykoaktiivisista piristeistä on
lisääntynyt.

Sairauksien yhteisesiintymisen levinneisyys
hoitoympäristöissä

Taulukossa 7 annetaan yksityiskohtaisia tietoja joistakin
kansallisissa raporteissa esitetyistä selvityksistä, joita
jäsenvaltioissa on tehty sairauksien yhteisesiintymisestä
erilaisissa huumehoidon ja psykiatrisen hoidon
ympäristöissä. Päihdehäiriöiden käsittelystä psykiatrisissa
hoitoympäristöissä ei ole saatavilla yhtä paljon tietoa kuin
psyykkisten häiriöiden käsittelystä huumehoitoympäristöissä.
Vaikka katsauksen kohteena olevat tutkimukset eivät
olekaan vertailukelpoisia, ne antavat osviittaa tilanteesta
EU-maissa. Tutkimuksen kohteena olleissa väestöissä,
diagnostisissa kriteereissä, käytetyissä välineissä ja
diagnosoinnin ajankohdissa on huomattavia eroja. Edellä
mainituista syistä on todennäköistä, että useissa tapauksissa
on tapahtunut alidiagnosointia.

Kreikassa ja Ranskassa tehdyssä vertailevassa tutkimuksessa
tuli ilmi, että vaikka psyykkisten häiriöiden levinneisyys
hoidossa olevien opiaattien käyttäjien keskuudessa oli
melko samankaltainen näissä kahdessa maassa, häiriöiden
laaduissa oli eroja: mielialahäiriöiden levinneisyys oli
Ranskassa korkeampi kuin Kreikassa (19 % vs. 7 %) kun
taas epäsosiaaliset persoonallisuushäiriöt olivat yleisempiä
Kreikassa (20 % vs. 7 %). Tutkimuksen tekijät esittivät erojen
syyksi huumeidenkäytön alhaisemman levinneisyyden
Kreikassa: ”mitä vähemmän sosiaalisesti tuomittavaa
käyttäytymistä esiintyy, sitä todennäköisemmin sosiaalisesti
poikkeavat henkilöt osallistuvat siihen” (Kokkevi ja Facy,
1995).

Norjalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolieroja
päihteiden sekakäyttäjien (joista 85 % käytti heroiinia) ja
alkoholistien välillä. Otoksessa oli hyvin suuri osa
henkilöitä, joilla oli psyykkisiä ja persoonallisuushäiriöitä
(93 %). Naisilla oli yleisesti ottaen huomattavasti enemmän
vakavaa masennusta, fobioita ja rajatilahäiriöitä kuin

moniulotteisuus, sen avulla voidaan mitata entisiä ja
nykyisiä ongelmia seitsemällä osa-alueella: terveydentila,
työssäkäynti ja omavaraisuus, alkoholinkäyttö,
huumeidenkäyttö, oikeusasema, perhe- ja sosiaaliset suhteet
sekä psyykkiset oireet (Krausz, 1999a; Öjehagen ja
Schaar, 2003). ASI on standardoitu ja käännetty
englannista useimmille Euroopan kielille (EuroASI) (172).
Trimbos Instituut on kehittänyt ja testannut protokollia
tarkkaavaisuuden ja ylivilkkauden häiriöstä (ADHD)
kärsivien päihderiippuvaisten asiakkaiden diagnosointiin ja
hoitoon (Eland ja Van de Glint, 2001).

Levinneisyys

Useissa tutkimuksissa on pyritty mittaamaan psyykkisten
häiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden sekä huumeiden
käyttötapojen levinneisyyttä väestön keskuudessa sekä
psykiatristen potilaiden ja huumeidenkäyttäjien keskuudessa
hoitopalveluissa ja niiden ulkopuolella. Tuloksissa on sekä
lukumäärien että diagnoosien osalta suurta vaihtelua
perusjoukon käytettävyyden ja valintatavan,
otantamenetelmien, diagnosointitaitojen ja -pätevyyden
sekä tutkimuksen aikana käytettyjen diagnosointivälineiden
pätevyyden ja luotettavuuden mukaan.

Erilaisten tutkimusten katsauksessa Uchtenhagen ja
Zeiglgänsberger (2000) totesivat, että yleisin psykiatrinen
diagnoosi huumeidenkäyttäjien keskuudessa on
persoonallisuushäiriö, joka on todettu 50–90 prosentilla, ja
seuraavaksi yleisimmät ovat mielialahäiriö (20–60 %) ja
psykoottiset häiriöt (20 %). Potilaista 1–50 prosentilla
esiintyy samanaikaisesti useampi kuin yksi psyykkinen
häiriö tai persoonallisuushäiriö.

Huumeriippuvaisten henkilöiden psykopatologiasta tehtyjen
kansainvälisten tutkimusten katsauksessa Fridell (1991,
1996) esitti sairauksien yhteisesiintymisestä
huumeriippuvuuden yhteydessä kliinisen taudinkuvan, joka
on vahvistettu hänen omissa tutkimuksissaan Lundissa,
Ruotsissa. Häiriöt voitaisiin luokitella kolmeen pääryhmään:
persoonallisuushäiriöt (65–85 %), masennus- ja
ahdistuneisuustilat (30–50 %) sekä psykoosit (15 %).
Hoidetuista huumeriippuvaisista tehtyjen kuuden
tutkimuksen katsauksessa Verheul (2001) havaitsi, että
epäsosiaalinen (23 %), rajatila- (18 %) ja paranoidinen
(10 %) persoonallisuushäiriö olivat erityisen yleisiä.

Monet huumealan asiantuntijat uskovat, että
huumeriippuvuuden ja psyykkisten häiriöiden
yhteisesiintyminen on yleistymässä, tosin joidenkin mielestä
tämä johtuu siitä, että asia on entistä paremmin tiedossa
ja/tai että psyykkisten häiriöiden diagnosointia ja luokitusta
on muutettu ja/tai että terveydenhuoltopalveluja on
organisoitu uudelleen. Suomessa samanaikaisten huume- ja
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Taulukko 7: Sairauksien yhteisesiintymisen levinneisyys hoitoympäristöissä eri EU-maissa

Maa Hoitoympäristö Väestö n Sairauksien Diagnoosit Lähde
yhteisesiintymisen 
levinneisyys (%)

Belgia Psykiatriset sairaalat ja
psykiatriset palvelut
tavallisissa sairaaloissa

Huumeongelmien takia
hoitoon otetut
(1996–1999)

18 920 86 Skitsoidi, paranoidi,
skitsotyyppinen: 86 %
Masennus: 50 %
Persoonallisuushäiriöt: 43 % 

Minimum Psychiatric
Data -tietokanta (1)

Tšekin
tasavalta

Hoitoyhteisöt Laitoshoidossa olevat
asiakkaat (2001–2002)

200 35 Persoonallisuushäiriöt: 14 %
Masennus: 7 %
Neuroottiset häiriöt: 6 %
Syömishäiriöt: 5 %

Tšekin kansallinen
raportti (1)

Saksa Hoitokeskukset Opiaattiriippuvaiset 272 55 Stressi- ja somatoformiset
häiriöt: 43 %
Mielialahäiriöt: 32 %
Fobiat: 32 %
Masennusjaksot: 16 %

Krausz 
(1999b) (1)

Kreikka Vankila ja hoitopalvelut Opiaattiriippuvaiset
miehet

176 86 Ahdistuneisuus: 32 %
Mielialahäiriöt: 25 %
Skitsofrenia: 6 %

Kokkevi ja Stefanis
(1995) (1)

Espanja Metadonihoitopalvelut Opiaattiriippuvaiset
henkilöt

150 tes Rajatilahäiriöt: 7 %
Epäsosiaaliset häiriöt: 6 %
Sosiaalinen fobia: 6 %
Masennus: 5 %

Ranska Metadonihoitopalvelut Opiaattiriippuvaiset
henkilöt

3 936 tes Ahdistuneisuus: 4 %
Masennus: 3 %
Käyttäytymishäiriöt: 3 %
Syömishäiriöt: 2 %

Facy 
(1999) (1)

Irlanti Akuutin hoidon
psykiatriset laitospalvelut 

Ensimmäiset hoidot,
diagnosoitu
huumeriippuvuus
(1996–2001)

1 874 26 Masennus: 21 %
Skitsofrenia ja muut psykoosit:
11 %
Persoonallisuushäiriöt: 19 %

National Psychiatric
Inpatient Reporting
System (1)

Italia Mielenterveyspalvelut Pitkäaikaiset
huumeidenkäyttäjät

58 > 22 Mielialahäiriöt: 22 %
Ahdistuneisuus: 21 %
Skitsofrenia: 16 %

Siliquini et al. 
(2002) (1)

Luxemburg Huumehoitopalvelut Potilaat, jotka ovat olleet
aiemmin yhteydessä
psykiatrisiin palveluihin
katkaisuhoitoa lukuun
ottamatta (1996–2002)

380 32 tes AST/RELIS 
(2002) (1)

Alankomaat Maan koko väestö Huumeriippuvaiset
18–64-vuotiaat henkilöt
(1996)

tes tes Masennus: 29 %
Sosiaalinen fobia: 29 %
Kaksisuuntainen
mielialahäiriö: 24 %
Dystymia: 22 %

Ravelli et al. 
(1998) (1)

Itävalta Erilaiset hoitopalvelut
(katsaus)

Huumepotilaat tes 41–96 Persoonallisuushäiriöt,
epäsosiaaliset häiriöt,
rajatilahäiriöt, narsismi

Itävallan kansallinen
raportti (1)

Portugali Xabregas CAT
–hoitokeskus

Huumepotilaat 596 > 73 Obsessiivis-kompulsiivinen
häiriö: 73 %
Masennus: 72 %
Somatisaatio: 60 %
Paranoia: 58 %

Portugalin kansallinen
raportti (1)

Suomi Sairaalat Huumeisiin liittyvät
sairaalahoitojaksot (2002)

2 180 29 Paranoia: 58 %
Mielisairaudet 32 %
Mielialahäiriöt 28 %
Neuroottiset häiriöt 10 %
Persoonallisuushäiriöt 29 %

Sairaalan
potilashoitorekisteri

Ruotsi Yliopistollinen sairaala,
Lund

Katkaisuhoito-osaston
potilaat (1977–1995)

1 052 83 Epäsosiaalisuus: 23 %
Jokin psykoosi: 14 %
Masennushäiriö: 11 %

Fridell (1996) (1)

Yhdistynyt
kuningaskunta

Yhteisön ja laitosten
riippuvuushoitopalvelut

Huumeriippuvaiset
potilaat, 90 %
opiaattiriippuvaisia

1 075 > 33 Psykoottisuus
Ahdistuneisuus
Masennus
Paranoia

Marsden et al. 
(2000) (1)

Huom. Tämän taulukon tiedot viittaavat eripituisiin ajanjaksoihin (esimerkiksi elinaikaiseen tai viimeisen aikana tehtyyn diagnoosiin). tes = tietoja ei ole saatavilla.
(1) Lisätietoja tästä tutkimuksesta on taulukossa vuosiraportin online-versiossa taulukossa 12 OL: Taulukot sairauksien yhteisesiintyvyydestä maittain.

Espanjan kansallinen
raportti (1)
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oireina, tai päinvastoin, vieroitus- tai päihtymystilat
tulkitaan virheellisesti psyykkiseksi sairaudeksi.
Mielenterveysalan työntekijät ovat liian usein taipuvaisia
lähettämään sairauksien yhteisesiintymisestä kärsivät
potilaat riippuvuushoitoon, ja riippuvuushoidon alan
työntekijät lähettävät heidät oitis takaisin – tai päinvastoin.
Hoidon jatkuvuus on mahdotonta näissä oloissa. Silloinkin,
kun sairauksien yhteisesiintyminen on diagnosoitu, sitä ei
usein oteta huomioon myöhemmissä hoitotoimenpiteissä
(Krausz et al., 1999). Sama pätee potilaisiin, joilla
diagnosoidaan psykiatrisessa hoidossa päihdeongelma ja
jotka eivät yleensä saa mitään hoitoa siihen (Weaver et al.,
2003). Näistä yleistyksistä huolimatta jotkin psykiatriset
palvelut ja huumehoitopalvelut saavuttavat erinomaisia
tuloksia sairauksien yhteisesiintymisestä kärsivien potilaiden
kanssa.

Lisäksi psykiatriset palvelut suhtautuvat usein epäilevästi
tunnistamiinsa huumeidenkäyttäjiin ja saattavat kieltäytyä
ottamasta heitä vastaan. Samoin voi käydä
korvaushoidossa oleville huumeidenkäyttäjille, joiden tila on
vakaa. Asiakkailta saatetaan toisaalta evätä huumehoito
siksi, että heillä on mielenterveysongelmia. Esimerkiksi
Espanjassa useimmat psykiatriset palvelut eivät ota vastaan
asiakkaita, joilla on päihdehäiriöitä, eikä niiden
henkilöstöllä ole asianmukaista koulutusta. Itävaltalaisten
psykoterapeuttien parissa tehdyssä tutkimuksessa tuli esiin,
että vain osa heistä ottaa asiakkaakseen huumeriippuvaisia
potilaita (Springer, 2003). Italiasta on raportoitu, ettei
potilaiden ohjaamiseen huumehoitopalveluista
mielenterveyspalveluihin ole selkeitä ohjeita ja että
mielenterveyspalvelut suhtautuvat asiaan vastahakoisesti,
koska niillä ei ole riittävästi asiantuntemusta. Norjassa
asiakkaiden ohjaamisen matalan kynnyksen
huumehoitopalveluista psykiatriseen hoitoon on raportoitu
olevan vaikeaa.

Kreikassa 54 prosenttiin huumehoito-ohjelmista ei oteta
huumeidenkäyttäjiä, joilla on psyykkisiä häiriöitä.
Sloveniassa ja muissakin maissa annettavassa
lääkkeettömässä laitoshoidossa hoito-ohjelmiin pääsyn
edellytyksenä on, etteivät potilaat käytä mitään
lääkeaineita. Tämä on vakava este
kaksoisdiagnoosipotilaille, sillä täydellinen päihteettömyys
edellyttäisi muiden hoitojen lopettamista, mikä ei aina ole
mahdollista.

Hoitorakenteet

Kansainvälisessä kirjallisuudessa kuvaillaan kolme muotoa,
joissa sairauksien yhteisesiintymisen hoitoa tarjotaan:

1. Perättäinen tai sarjoittainen hoito. Psyykkiset häiriöt ja
päihdehäiriöt hoidetaan perättäin, ja palvelujen välillä

miehillä. Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön
yhteisesiintyminen oli yleisintä miespuolisten päihteiden
sekakäyttäjien keskuudessa (Landheim et al., 2003).

Levinneisyys – vankilat ja pakkohoito

Vankilaväestöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Psyykkisten häiriöiden levinneisyys, kuten huumeidenkäytön
levinneisyys, on vankiloissa huomattavasti korkeampi kuin
väestön keskuudessa kokonaisuudessaan. Irlannin
toimittamien tietojen mukaan 48 prosenttia miesvangeista ja
75 prosenttia naisvangeista on henkisesti häiriintyneitä, ja
vankiloissa olevista miehistä 72 prosenttia ja naisista
83 prosenttia ilmoittaa kokeilleensa huumeita ainakin
kerran elämässään (Hannon et al., 2000). Vuonna 1999
Wienin poliisin pidätyskeskuksessa olleista huumeiden
ongelmakäyttäjistä 23 prosentilla oli psyykkisiä ongelmia
(Dialog, 2000). Vankilatuomioita kärsineet
huumeidenkäyttäjät sortuvat usein uudelleen huumeisiin, ja
vankeuden uskotaan yhä laajemmin voivan pahentaa
mielenterveysongelmia. Tilanne on vielä kärjistyneempi
huipputurvallisissa vankiloissa ja vankiloissa, joissa vangit
suorittavat pitkiä tuomioita.

Ruotsissa 72–84 prosenttia pakollisessa huumehoidossa
olleista aikuisista kärsi psyykkisistä ongelmista sen lisäksi,
että he olivat päihteiden väärinkäyttäjiä (Gerdner, 2004).
Lapsille ja nuorille tarkoitetussa pakkohoidossa olleista
46 päihderiippuvaisesta tytöstä kahdella kolmasosalla oli
psykiatrinen diagnoosi tai persoonallisuushäiriöitä (Jansson
ja Fridell, 2003).

Sairauksien yhteisesiintymisen hoidon esteitä

Yksi sairauksien yhteisesiintymisen diagnosoinnin ja hoidon
tärkeimmistä esteistä on se, että psykiatrinen hoitohenkilöstö
ei yleensä tiedä kovin paljon huumehoidosta eikä
huumehoitohenkilöstö tiedä kovin paljon psykiatriasta.
Näiden kahden erityisalan lähtökohdat ovat melko erilaiset:
yksi perustuu lääketieteeseen ja luonnontieteisiin, toinen
perustuu psykososiaalisiin menetelmiin ja teorioihin.
Mielenterveyspalvelujen tavoitteena on lisäksi ensisijaisesti
ihmisten ja väestön turvallisuuden ylläpitäminen, kun taas
päihderiippuvuuspalvelut odottavat asiakkaiden olevan
– jossain määrin – motivoituneita ja osallistuvan hoitoon.
Nämä erilaiset lähtökohdat tekevät usein kattavan ja
kokonaisvaltaisen lähestymistavan mahdottomaksi.

Kuten edellä on todettu, huomattava määrä sairauksien
yhteisesiintymisestä kärsiviä potilaita jää säännöllisesti
huomaamatta sekä psykiatrisilta hoitopalveluilta että
päihdehoitopalveluilta. Kun kaksoisdiagnoosipotilaat
hakeutuvat hoitoon, heidän akuutteja psyykkisiä oireitaan
pidetään usein virheellisesti päihteiden aiheuttamina

98



Erityiskysymys 3: Sairauksien yhteisesiintyminen

on vain vähän yhteydenpitoa. Potilaat saavat yleensä
ensin hoitoa vakavimpaan ongelmaan, ja kun tämä
hoito on saatettu päätökseen, hoidetaan potilaan muut
ongelmat. Tämä malli saattaa kuitenkin johtaa siihen,
että potilaita siirretään palvelusta toiseen ilman, että
mikään palvelu pystyisi täyttämään heidän tarpeitaan.

2. Rinnakkainen hoito. Kahden erillisen häiriön hoito
aloitetaan samanaikaisesti siten, että huumehoito- ja
mielenterveyspalvelut ovat yhteydessä keskenään ja
tarjoavat palveluja rinnakkain. Molempiin
hoidontarpeisiin sovelletaan usein erilaisia
lähestymistapoja, ja psykiatrian lääketieteellinen malli
saattaa olla ristiriidassa huumehoitopalvelujen
psykososiaalisen suuntautumisen kanssa.

3. Kokonaisvaltainen hoito. Hoito tarjotaan psykiatrisessa
palvelussa tai huumehoitopalvelussa tai erityisessä
sairauksien yhteisesiintymiseen keskittyvässä ohjelmassa
tai palvelussa. Ohjaamista muihin palveluihin vältetään.
Hoitoon sisältyy motivaatioon ja käyttäytymiseen
kohdistuvia toimenpiteitä, uudelleen sortumisen
ehkäisemistä, lääkehoitoa ja sosiaalisia näkökohtia
(Abdulrahim, 2001).

Sairauksien yhteisesiintymisen hoitoa EU:ssa, siten kuin se
on kuvailtu kansallisissa raporteissa, ei voida helposti
luokitella näihin kolmeen ryhmään. Kokonaisvaltaista
hoitoa pidetään ihanteellisena mallina, mutta se on vaikea
toteuttaa. Asiaa koskevia tutkimuksia tehdään yleensä
Euroopan ulkopuolella. Australiassa toteutetussa sairauksien
yhteisesiintymistä koskevassa kansallisessa hankkeessa
(Commonwealth Department for Health and Ageing, 2003)
on todettu kirjallisuuskatsauksen pohjalta, ettei
kaksoisdiagnoosipotilaiden käsittelyn ja hoidon
lähestymistapoja ole tutkittu järjestelmällisesti tai arvioitu
tarkasti, mikä johtuu osittain siitä, että ihmisiä, joilla on
sekä mielenterveyshäiriöitä että päihdehäiriöitä, on vaikea
tutkia muun muassa heidän epäsäännöllisen elämäntapansa
takia. Toisessa katsauksessa todettiin löytyvän näyttöä siitä,
että kaksoisdiagnoosipotilaiden kokonaisvaltainen hoito
tuottaa hyviä tuloksia sekä mielenterveyden että
päihteidenkäytön alalla (Drake et al., 1998).
Kokonaisvaltaista ja rinnakkaista hoitoa on verrattu vain
yhdessä tutkimuksessa, mutta niiden välillä ei huomattu
mitään merkittäviä eroja, eikä yhdessäkään tutkimuksessa
ole verrattu kokonaisvaltaista ja perättäistä hoitoa.

Perättäinen hoito

Jotkut asiantuntijat esimerkiksi Tanskassa (Andreason,
2002), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Department of
Health, 2002a) ja Norjassa (Sosial- og helsedepartementet,
1999), uskovat, että hoitopalvelujen pitäisi ainakin

sellaisten vakavasti mielisairaiden henkilöiden osalta, joilla
on päihdeongelmia, perustua psykiatriaan, ja niihin voisi
mahdollisesti osallistua ulkopuolisia huumeterapeutteja.
Tanskassa on luotu virallisia yhteyksiä psykiatristen
sairaaloiden ja paikallisten huumehoitopalvelujen välille.
Luxemburgissa ja Norjassa psykiatriset palvelut ovat
ottaneet käyttöön erityisiä toimenpiteitä, joilla pyritään
tavoittamaan henkilöt, jotka ovat skitsofrenian varhaisessa
vaiheessa ja joista monilla on vakavia päihdeongelmia,
sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että hoidon aloittaminen
varhaisessa vaiheessa parantaa ennustetta.

Tšekin kansallisessa raportissa esitetään, että
riippuvuusongelmia tulisi yleensä pitää kiireellisempinä kuin
mielenterveysongelmia, sillä psyykkisiä häiriöitä on
vaikeampaa hoitaa, kun riippuvuus vääristää kliinistä
taudinkuva. Tšekin huumehoitopotilaista 10–20 prosenttia
käyttää nykyään psykiatrin määräämää lääkettä, mitä olisi
ollut mahdotonta ajatellakaan vielä muutama vuosi sitten.
Myös Kreikassa on hyvin harvinaista, että
huumehoitopotilaille määrätään lääkkeitä psyykkisiin
oireisiin. Kreikan rikosoikeusjärjestelmässä
mielenterveyshäiriöiden katsotaan kuitenkin menevän
riippuvuuden edelle, ja rikolliset, joilla on sairauksien
yhteisesiintymistä, otetaan psykiatriseen sairaalaan joko
vankilassa tai yhteisössä (K. Matsa, henkilökohtainen
tiedonanto, 2004). Espanjassa huumeidenkäyttäjiä
hoidetaan yleensä huumehoitojärjestelmän piirissä, ja
heidät ohjataan psykiatrisiin palveluihin ainoastaan, jos
häiriöt ovat niin vakavia, että ne edellyttävät
sairaalahoitoa.

Jotkut asiantuntijat ovat pitkään olleet sitä mieltä, ettei
huumeriippuvaisille henkilöille pitäisi antaa mitään
lääkehoitoa, koska on olemassa riski, että he tulevat
riippuvaisiksi molemmista, esimerkiksi heroiinista ja
bentsodiatsepiineista. Tätä näkemystä ollaan kuitenkin
kyseenalaistamassa (esim. Popov, 2003).
Huumeidenkäyttäjille määrätään toisinaan psyykelääkkeitä
samalla tavalla kuin muillekin, mikä johtuu osittain siitä,
ettei aika riitä tarpeellisiin tutkimuksiin. Itävallan
kansallisessa raportissa tuodaan esiin, että
huumeidenkäyttäjien heikko hoitomyöntyvyys vaikeuttaa
psyykkisten häiriöiden lääkehoitoa, minkä lisäksi
huumausaineiden ja lääkkeiden yhdistetty käyttö saattaa
– jos sitä ei valvota asianmukaisesti – johtaa laittomien
lääkkeiden ja reseptilääkkeiden yhteisvaikutuksiin tai
reseptilääkkeen tehottomuuteen.

Rinnakkainen hoito

Käytännössä on melko harvinaista, että mielenterveys- ja
huumehoitopalvelut jakaisivat vastuun asiakkaasta
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Kokonaisvaltaisen hoidon yleisin täytäntöönpanotapa on
psykiatrien palkkaaminen huumehoitopalveluihin ja/tai
huumehoitohenkilöstön palkkaaminen
mielenterveyspalveluihin. Tämä on kenties käytännöllisin
ratkaisu pienillä paikkakunnilla, joilla erikoistuneita,
kokonaisvaltaisia hoitolaitoksia ei voi toteuttaa. Espanjassa
huumehoidon alalla työskentelevät yleislääkärit ovat
vuodesta 2002 lähtien voineet saada ”psykiatrian
erikoislääkärin” nimikkeen, jos he läpäisevät tutkinnon ja
heillä on todistetusti kokemusta työskentelystä
mielenterveyspotilaiden kanssa. Portugalissa hoitokeskuksen
hyväksyminen ja sertifiointi edellyttää, että siellä
työskentelee vähintään yksi psykiatri. Kaikilla
huumehoitopalveluissa työskentelevillä psykiatreilla ei
kuitenkaan ole erikoisosaamista ja koulutusta
huumeidenkäyttäjien hoitamiseen, ja he saattavat tarvita
jatkokoulutusta.

Palveluohjaus (Case management)

Palveluohjaus, jossa asiakkaan hoitoa koordinoidaan siten,
että hänelle tarjotaan yksilökohtaista perättäistä tai
rinnakkaista hoitoa ja häntä opastetaan hoitojärjestelmän
kiemuroissa, vaikuttaa melko harvinaiselta EU:ssa.
Ranskassa on raportin mukaan luotu huumehoito- ja
mielenterveyspalvelujen välille yhteistyötä, jotta potilaat,
joilla on sekä psyykkisiä häiriöitä että riippuvuutta,
voitaisiin ottaa yhdistetysti hoitoon ja heille voitaisiin antaa
palveluohjausta. Yhteistyötä tehdään kuitenkin usein vain
yksittäisissä tapauksissa. Luxemburgissa ja Alankomaissa
ammattilaiset pitävät palveluohjausta tehokkaimpana
tapana hoitaa kaksoisdiagnoosipotilaita, mutta se on
kallista ja työlästä ja siihen tarvitaan erikoistunutta

rinnakkaisen hoidon mallin mukaisesti. Paikalliset
työryhmät, joihin kuuluu sekä huumehoitopalvelujen että
mielenterveyspalvelujen edustajia, ovat kuitenkin usein
tärkeä vaihdon, yhteistyön ja verkostoitumisen väline.
Ranskassa, Italiassa ja Alankomaissa viralliset määräykset
tai protokollat velvoittavat huumehoitopalvelut olemaan
tiiviissä yhteydessä psykiatrisiin palveluihin ja mieluiten
tekemään niiden kanssa virallisia alueellisia sopimuksia
hoitoon ohjaamisen menettelyistä ja kliinisten tietojen
vaihdosta (Olin ja Plaisait, 2003). Yli puolet Alankomaiden
kaksoisdiagnoosipotilaista on kuitenkin sitä mieltä, etteivät
tällaiset sopimukset paranna hoitoa (Van Rooijen, 2001).

Luxemburgissa ja Itävallassa huumehoitohenkilöstö voi
seurata psykiatrisiin sairaaloihin ohjattujen potilaidensa
hoitoa. Yhdistyneen kuningaskunnan ohjeissa painotetaan,
että kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidon suunnitteluun pitäisi
osallistua sekä riippuvuus- että mielenterveyspalvelujen
ammattilaisia, jotta hoitoreittejä voitaisiin priorisoida
(Department of Health, 2002a).

Kokonaisvaltainen hoito

Tässä mallissa sama ryhmä vastaa molempien häiriöiden
hoidosta. Tämän etuna on, ettei asiakkaalle anneta kahta
ristiriitaista viestiä. Joissakin maissa tällaista yhdistämistä
vaikeuttavat erilliset hallintojärjestelmät (esim. Espanja) tai
erilliset rahoitusjärjestelmät (esim. Saksa).

Useimmissa maissa on vain muutama erikoistunut
kokonaisvaltainen ohjelma tai yksikkö
kaksoisdiagnoosipotilaille, eikä tarjonta vastaa läheskään
kysyntää, kuten osoitetaan taulukossa 8, jossa esitetään
saatavilla olevat tiedot.
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Taulukko 8: Kokonaisvaltaiset hoitopalvelut Euroopan eri maissa

Maa Kokonaisvaltaiset hoitopalvelut

Belgia Kokonaisvaltaisten palvelujen kehittäminen on toteutettavuustutkimusten vaiheessa.

Saksa Ensimmäiset aloitteet 20 vuotta sitten. Kokonaisvaltaista hoitoa ei vieläkään ole riittävästi saatavilla.

Kreikka Yksi kokonaisvaltainen ohjelma käynnistyi vuonna 1995 ja tarjoaa kaksi eri hoitovaihtoehtoa psyykkisen häiriön vakavuuden mukaan. Tulokset ovat olleet
myönteisiä.

Espanja Vuonna 2002 185 keskuksessa hoidettiin 4 803 liitännäissairauksia potevaa asiakasta. Yksi erikoistunut kokonaisvaltainen hoitoyksikkö sijaitsee Kataloniassa
ja yksi hoitoyhteisö Kantabriassa laitoshoitoa tarvitseville kaksoisdiagnoosipotilaille.

Alankomaat Kaksi kokonaisvaltaista laitoshoito-osastoa. Prosessia ollaan arvioimassa hyvien toimintatapojen kehittämiseksi.

Itävalta Huumepalvelu ja läheinen psykiatrinen sairaala tekevät yhteistyötä; osa sairaalan psykiatreista työskentelee huumehoitolaitoksessa. Potilaat pysyvät
huumehoidossa, ja heidät ohjataan sairaalaan vain, jos psyykkiset oireet muuttuvat liian vakaviksi.

Yhdistynyt kuningaskunta Useita kokonaisvaltaisia palveluja erilaisissa yhteisöympäristöissä. Useita kaksoisdiagnoosilääkäreitä toimii riippuvuuspalveluissa tai mielenterveyden
hoitotiimeissä.

Norja Yksi kokonaisvaltainen hanke psykiatrisen laitoksen alaisuudessa Oslossa. Seurantaa ja arviointia jatketaan enintään kahden vuoden ajan, ja siinä keskitytään
perustarpeisiin, kuten asumiseen, työhön, sosiaalietuuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin.
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ammattitaitoa. Joissakin maissa on otettu käyttöön
palveluohjauksen erityinen muoto, ”työryhmäpohjainen
tehostettu avohoito” (assertive community treatment)
(ks. jäljempänä).

Hoitomenetelmät ja hyvät toimintatavat

Sairauksien yhteisesiintymisestä kärsivien asiakkaiden
hoitoon liittyy paljon ongelmia, se vaatii äärimmäisen
paljon henkilöstöltä, ja se on usein epäkiitollista. Asiakkaita
on usein vaikea käsitellä heidän – etenkin niiden, joilla on
”vakavia” persoonallisuushäiriöitä – häiritsevän ja
aggressiivisen käyttäytymisensä sekä henkisen
epävakaisuutensa takia. Hoidon sääntöjen ja vaatimusten,
kuten sovittujen tapaamisten tai lääkkeiden ottamisen,
vastustaminen tai noudattamatta jättäminen on yleistä, ja
epäkiitolliset henkilökohtaiset suhteet pahentavat
pettymystä. Menestys on usein vähäistä ja keskeytykset ovat
yleisiä, mikä tekee hoidosta työlästä ja kallista sekä
turhauttavaa henkilöstölle, jonka keskuudessa ilmenee
– kuten odottaa saattaa – usein kärsimättömyyttä,
tukahdutettua aggressiivisuutta ja työuupumuksen oireita.
Seurantamenettelyjen ja jälkihoidon puute johtaa siihen,
että useat sortuvat uudelleen päihteisiin, ja sekä psyykkiset
häiriöt että riippuvuushäiriöt kehittyvät usein kroonisiksi.
Toisaalta asiakkailla on usein ollut huonoja kokemuksia
tukipalveluista, ja he saattavat siksi suhtautua hoitoon
vastahakoisesti.

Ammattilaiset pyrkivät vaikeasta tilanteesta huolimatta
jatkuvasti löytämään ja kehittämään entistä tehokkaampia
lähestymistapoja. Säännölliset ja alojen väliset keskustelut
tapauksista sekä tiivis yhteistyö saattaisivat auttaa eri alojen
työntekijöitä ymmärtämään toisiaan. Tällaiset ponnistelut
tarjoaisivat kaikille asianomaisille entistä
yksityiskohtaisempaa tietoa asiakkaista ja auttaisivat
kehittämään hyviä toimintatapoja tai hoitostrategioita.
Hoidon laatu on tärkein tekijä hyvien tulosten
saavuttamisessa.

Dokumentaatio, arviointi ja tutkimus ovat surkealla tolalla
sairauksien yhteisesiintymisen alalla, kuten useilla muillakin
huumeisiin liittyvillä aloilla. Hoitotyyppien
menestyksekkyydestä ei ole selkeää näyttöä. Cochrane-
yhteistyössä on tarkasteltu psykososiaalisia hoito-ohjelmia
(Ley et al., 2003). Tarkasteltava materiaali oli suppea: kuusi
tutkimusta, joista neljä oli laajuudeltaan pieniä ja joissa
kaikissa suunnittelu ja raportointi oli yleisesti katsoen
kehnoa. Tärkein tulos oli, ettei ”ole mitään selkeää näyttöä
siitä, että jokin päihteiden väärinkäyttöä koskeva
ohjelmatyyppi olisi vakavasti psyykkisesti sairaille
perushoitoa parempi”. Johtopäätöksenä todettiin, että
”vakavasti psyykkisesti sairaille tarkoitettuja uusia

erikoistuneita päihdehoitopalveluja pitäisi toteuttaa
yksinkertaisten, huolellisesti suunniteltujen ja valvottujen
kliinisten kokeilujen puitteissa”.

Alkoholi- ja huumehoidosta kansainvälisellä tasolla tehdyn
tutkimuksen laajassa katsauksessa löydettiin vain kahdeksan
satunnaistettua tutkimusta, jotka koskevat vakavista
psyykkisistä häiriöistä kärsivien huumeriippuvaisten hoitoa
(Jansson ja Fridell, 2003). Monet luopuvat hoidosta jo
ennen kuin se edes alkaa. Lyhyen aikavälin seurannassa
ilmeni, että laitoshoito, etenkin hoitoyhteisössä, tuotti
parempia tuloksia elinolojen ja päihteidenkäytön osalta
muttei psyykkisten oireiden osalta.

Kaikilla hoitotilanteilla on joitakin yhteisiä piirteitä.
Jäljempänä esitettävät suositukset ovat peräisin
huumehoitoa koskevien kansainvälisesti julkaistujen
satunnaistettujen ja valvottujen tutkimusten katsauksista ja
meta-analyyseistä (Berglund et al., 2003):

1. Huumetottumusten muuttamiseen tulisi keskittyä jatkuvasti.

2. Hoidon tulisi olla kunnolla jäsenneltyjä.

3. Hoidon tulisi jatkua riittävän pitkään, jotta sillä olisi
vaikutuksia.

4. Hoidon tulisi kestää vähintään kolme kuukautta,
mielellään vielä pitempään.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on terveysministeriön
suuntaviivoissa (Department of Health, 2002b) sekä
tutkimushankkeissa ja kirjallisuuskatsauksissa (esim.
Crawford, 2001) alettu siirtää painoa kaksoisdiagnoosille.
Näyttöä on kuitenkin saatu lähinnä Pohjois-Amerikasta, ja
alle 10 prosenttia Crawfordin abstrakteista on peräisin
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyistä tutkimuksista.

Alankomaissa tehdyn kansainvälisten tutkimusten
katsauksen mukaan yksi palveluohjauksen malli, joka voisi
olla tehokas, on työryhmäpohjainen tehostettu avohoito,
johon kuuluu rakenteellisia (potilasmäärä, ryhmätyö,
yhteistyö muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten
kanssa), organisatorisia (yksiselitteiset valintakriteerit,
uusien potilaiden määrän rajoittaminen,
ympärivuorokautinen kriisiapu) ja sisältöä koskevia (tuen ja
avun tarjoaminen arkitilanteissa, aktiivinen lähestymistapa,
tiivis yhteydenpito) näkökohtia (Wolf et al., 2002).
Birminghamissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa,
työryhmäpohjaisen tehostetun avohoidon tiimeille tarjotaan
opaskirjan pohjalta koulutusta kognitiivis-behavioraaliseen
kokonaisvaltaiseen hoitoon. Tiimit saavat jatkuvaa tukea
toimenpiteen toteuttamisessa, ja niitä arvioidaan sekä
prosessin että tulosten osalta (Joint Meeting of the Faculty of
Substance Misuse of the Royal College of Psychiatrists and
the World Psychiatric Association, 2003). Norjassa ollaan
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(173) Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on useiden erilaisten kognitiivisten ja behavioraalisten hoitostrategioiden soveltamista rajatilahäiriöihin,
itsetuhokäyttäytyminen mukaan luettuna.

(174) Ks. http://www.entermentalhealth.net/papers/kbm02.pdf.
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• Kaksoisdiagnoosipotilaista Norjassa tehtyjen
hoitotutkimusten katsauksessa todettiin, että
aggressiivista ja impulsiivista käyttäytymistä hoidetaan
parhaiten konfrontoivalla, jäsennellyllä ryhmäterapialla
yhdistettynä perheterapiaan. Masentuneet tai
ahdistuneet potilaat hyötyvät enemmän
henkilökohtaisesta psykoterapiasta ja kannustavasta
ryhmäterapiasta (Vaglum, 1996).

Tutkimus

Euroopan komission tutkimuksen ja teknologian
kehittämisen viidennessä puiteohjelmassa on hiljattain
käynnistetty kaksoisdiagnoosia koskeva tutkimushanke.
Tässä prospektiivisessa tutkimuksessa, joka toteutetaan
monessa keskuksessa, muun muassa Tanskassa, Ranskassa,
Puolassa, Skotlannissa, Englannissa ja Suomessa, on
tarkoitus kuvailla palveluja, joita kaksoisdiagnoosipotilaille
tarjotaan seitsemässä eurooppalaisessa psykiatrisessa
hoitoympäristössä, ja vertailla 12 kuukauden ajanjaksolla
sairastuvuutta ja palvelujen käyttöä niiden potilaiden välillä,
joilla on kaksi diagnoosia, ja niiden välillä, joilla on vain
yksi diagnoosi. Tutkimuksen kohteena tulee olemaan
riippuvuuden vakavuus, psyykkiset oireet, hoitomyöntyvyys,
psykososiaalinen toiminta, sosiaalinen verkosto, hoidon
keskeyttäminen ja sairastuvuus. Tuloksia odotetaan
vuodeksi 2005 (174).

Koulutus

Useimmissa maissa lääkärit ja sairaanhoitajat saavat
koulutuksensa aikana vain vähän opetusta
huumeriippuvuudesta ja vielä vähemmän sairauksien
yhteisesiintymisestä. Italiassa on lisätty mielenterveysalan ja
huumehoitoalan työntekijöiden yhteistä koulutusta.
Alankomaissa Trimbos Instituut järjestää koulutuskursseja
sekä huumeriippuvuusalan että mielenterveysalan
ammattilaisille, jotka osallistuvat kaksoisdiagnoosipotilaiden
hoitoon. Muut maat ovat raportoineet palvelujen sisäisestä
koulutuksesta ja kursseista, mutta niiden toteutus on
satunnaista ja hajanaista.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa Royal College of
Psychiatry on analysoinut koulutustarvetta (Mears et
al., 2001) useiden ammattilaisryhmien keskuudessa sekä
mielenterveyspalvelujen että huumehoitopalvelujen alalla.
Otoksesta 50 prosenttia ilmoitti tuntevansa, ettei ole
riittävän hyvin valmistautunut työskentelemään
kaksoisdiagnoosipotilaiden kanssa, ja tarvitsevansa
lisäkoulutusta.

testaamassa muutamaa työryhmäpohjaisen tehostetun
avohoidon tiimiä.

Seuraavassa yleiskatsauksessa esitellään Reitoxin
kansallisten seurantakeskusten ilmoittamia hyviä
toimintatapoja:

• Hampurin huumehoitopalveluissa hoidossa olleiden
219 opiaattiriippuvaisen seurantatutkimuksessa ilmeni,
että heroiinin ja kokaiinin käyttö oli vähentynyt kahdessa
vuodessa. Asiakkaista 47 prosentilla ilmeni psyykkisissä
häiriöissä muutosta parempaan (Krausz et al., 1999).

• Italialaisessa tutkimuksessa todettiin, että metadonilla
annetun ylläpitohoidon tulokset eivät eronneet sen
enempää hoidossa pysymisen kuin heroiinin käytönkään
osalta merkittävästi niiden potilaiden välillä, joilla oli
vakavia psyykkisiä oireita, ja niiden välillä, joilla oireet
olivat lievempiä. Potilaat, joilla oli vakavia psyykkisiä
häiriöitä, vaikuttivat kuitenkin tarvitsevan keskimäärin
suurempia metadoniannoksia (Pani et al., 2003).

• Dialektinen käyttäytymisterapia (173) on hoitovaihtoehto,
joka vaikuttaa soveltuvan erityisen hyvin naispuolisille
päihteiden käyttäjille, joilla on vakava rajatilahäiriö
ja/tai itsetuhoisia taipumuksia. Näyttöä on kuitenkin
saatu vain muutamasta tutkimuksesta. Dialektisesta
käyttäytymisterapiasta Alankomaissa tehdyssä
valvotussa kokeessa todettiin, että
itsetuhokäyttäytyminen väheni sekä koeryhmässä että
ryhmässä, jonka ”hoitoa jatkettiin tavalliseen tapaan”.
Alkoholinkäyttö väheni selkeästi enemmän koeryhmässä,
mutta huumeidenkäytössä ei huomattu mitään eroa (Van
den Bosch et al., 2001).

• Ruotsalaisessa tutkimuksessa ASI-lomakkeen toistuva
käyttö koko hoitojakson ajan kestävän
laadunhallintamallin mukaisesti osoitti, että kaksi vuotta
hoidon lopettamisen jälkeen tehdyssä
seurantatarkastuksessa 46 prosenttia potilaista oli
pidättäytynyt päihteistä. Kaksoisdiagnoosipotilaiden
ongelmaprofiili oli ASI:ssa vaikeampi kuin
psykoosipotilaiden. Persoonallisuusprofiileissa ja
oireissa oli yleisesti ottaen pieniä muutoksia, mutta
useiden potilaiden elämänlaadun todettiin
seurantatarkastuksessa parantuneen ja elämäntilanteen
vakiintuneen (Jonsson, 2001).

• Yhdistyneessä kuningaskunnassa Barrowclough et al.
(2001) havaitsi, että motivoiva haastattelu, kognitiivis-
behavioraalinen terapia ja perheinterventiot paransivat
skitsofrenia- ja päihdehäiriöpotilaiden tilannetta.
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