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Regional seksjon psykiatri, 

utviklingshemning / autisme – 

PUA, Oslo universitetssykehus 

 
Psykiatrisk spesialistavdeling ved OUS 

Primært i helseregion Sør-Øst.  

Samarbeid med habiliteringstjenestene,  

bydelene i Oslo, DPS og andre 

avdelinger ved OUS 

   To poster / 10 døgnplasser  

   Spesialpoliklinikk 

   Regional kompetansetjeneste 

PUA deltar i forskningssamarbeid  

med Autismeenheten 

Avdelingen samarbeider med en rekke 

fagmiljøer i Norge, Danmark og Sverige 

 

PUA er på facebook – 

www.facebook.com/PUAOUS  

 



Kunnskapsstatus 2017 
Forskning  

• Utredning: validitet, overskygging, kriterier 

• Biologiske metoder: medikamenter, ECT, lysbehandling 

• Psykososiale metoder: tilpassede metoder fra generell psykiatri 

• Miljøbehandling: svært få studier, mange studier om atferdsvansker 

Klinisk erfaring (publisert og upublisert) 

Kunnskap om tjenestene 
• Antatt svært mange av pasientene blir ikke oppdaget / får ikke tjenester 

• Alvorlige atferdsvansker overskygger psykotiske symptomer også hos 
pasienter med verbalt språk 

Kunnskap om familiene 
• Mødrehelse: økende antall studier om mødre til barn m autisme 

• Søskenhelse: enkelte studier 

 

 



Hva sier helsemyndighetene? 

• Helsedirektoratets veileder IS-1388: Distriktspsykiatriske sentre 
- med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte 
sykehusfunksjoner i ryggen  

• Pasienter med lett PU: tjenester i ordinært psykisk helsevern 

• Pasienter med moderat, alvorlig og dyp grad skal ha tilbud om 
utredning / behandling / oppfølging av spesialiserte tjenester.  

• MEN: Spesialiserte tjenester varierer sterkt – ikke tilgang til 
døgnbehandling i alle helseforetak. Norge: totalt 17 døgnplasser 
til denne gruppen.  



Hva mener spesialisthelsetjenestene? 

• PUA: undersøkelse i 2016 ifm søknad om nasjonal 
kompetansetjeneste.  

• Av 46 helseforetak svarte 36 (3 spesialiserte tjenester, 
9 generell psykiatri, 13 voksenhab, 4 
kompetansetjenester, 1 aktuelle brukeorg).  

• Tilbudet til pasientgruppen er magert.  

• Spesielt mangel på døgnplasser – kun 17 i Norge.  

• Helse Fonna, Vestre Viken (spesialisert) og AHUS 
voksenhab – mener at tilbudet er tilfredsstillende  

•  Stort behov for kompetanseoppbygging 



Hva mener brukerne? 

Brukerrådet I PUA svært aktivt 

I søknad om NKT har brukerrådet organisert svar fra NFU, 
Autismeforeningen, LUPE og LPP. Påpeker at det er svært 
mangelfull kompetanse, virkårlig om psykisk lidelse blir 
oppdaget, og altfor lang ventetid for utredning og 
behandling. 

Skrevet brev til helse Sør-Øst og bedt om flere 
døgnplasser for pasienter med PU og psykisk lidelse.  



Hvem skal utrede hva? 
• Utredning av psykisk lidelse er en oppgave for psykisk 

helsevern 

• Kompliserte tilstander henvises SHT av fastlegen 

• Utfordringer hos barn og voksne med utviklingshemning: 

– Begrenset verbalspråk – uvanlig og personlig samhandlingsstil 

– Atypiske symptomer (spes aggresjon og selvskade) – overskygger 
konvensjonelle tegn på psykisk lidelse  

• Psykisk lidelse blir oversett hvis atferdsvanskene blir sett 
på som problemet og forsøkt behandlet 



Pasientforløpsstudie i PUA 

• Alle pasienter utskrevet 2010 – 2017  133 pasienter. 106 
døgn 27 poliklinikk (fra 2014). 

• Behandlingstid døgn totalt gj.snitt. 21 mndr, 9 i døgn + 12 
mndr. oppfølging.  

• Flest lett PU, ca halvparten har autisme. 

• Diagnoser: 84% psykisk lidelse – 16% ikke. Hvorfor? 31% av 
de diagnostiserte to eller tre psykiatriske diagnoser 

• Schizofreni 30%, depresjon 14%, angst 15%, PF 14%, PTSD 
13%, ADHD 12%. 

 

 



Gode tilbud etter utredning 

• Må henge sammen med kunnskapsgrunnlaget 

• Psykisk lidelse tar erfaringsmessig lang tid – utredning, 
behandling og rehabilitering kan ta opp mot 5 – 7 år for 
psykoselidelser i denne gruppen.  

• Robust forskning: ikke metoden, men relasjonen til 
terapeuten er utslagsgivende  Adekvat behandlingsmiljø 
forutsetter langvarige relasjoner til kommunale tjenesteytere 

• Psykisk helsearbeid = Miljøbehandling – er eget fagområde 
innen psykisk helsevern som omfatter observasjon og 
terapeutisk samhandling.  



Når går det bra? 

• Når lidelsen oppdages og det er felles forståelse om hva 
som er pasientens problem 

• Når det er tett samarbeid mellom alle berørte parter (felles 
møter, hospiteringsordninger etc).  

• Familien er selvsagt.  

• Ikke behandle atferdsvanskene, men lidelsen (hvis mulig) – 
Kombinasjonsbehandling er anbefalt. 

• Antagelig behov for mye lengre oppfølging enn det som er 
mulig i dag.  

 



Eksempler 
• Eksempel 1: DØGN  

– Voksen mann moderat PU, autisme. Henvist voksenhab - var sterk 
faglig uenighet mellom alle berørte parter – pasient med sterk 
angst, mod PU og autisme.  

– Utredning fant OCD. Arbeid med å skille hva som var 
autismetypisk atferd og hva som var OCD ble avgjørende.  

– Tett samarbeid med habilitering 

– Kommunale tjenester med vilje og energi. Robuste relasjoner 
mellom pasient og ansatte.  

• Eksempel 2: POLIKLINIKK 

– Ung mann i slutten av tenårene moderat PU. Mistenkt psykose.  

– PUA gjør utredning og finne schizofreni, DPS følger opp 
medikamentell behandling og veileder kommunale tjenesteytere.  

 

 



Hvem skal gjøre hva? 

• Utredning av psykisk lidelse hos PU er primært en oppgave 
for psykisk helsevern – spesielt de mer kompliserte 
tilstandene som differensialdiagnostikk mellom autisme og 
psykose.  

• Bør gjøres av kompetente fagfolk. Utredningen bør være 
tverrfaglig med ulike yrkesgrupper. Særdeles viktig med 
observasjonskompetanse (spesialisert miljøbehandling).  

• Psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning / 
autisme behandles som i den generelle befolkningen. 

• Må tilpasses – eks lite aktuelt med trening på egenhånd. 
Trenger hjelp utenfra – eks. kognitiv terapi.  



Oppsummering 

• Det er mye ugjort på feltet. 

• Forskningsbasert klinisk praksis og samarbeid mellom 
instansene er veien å gå.  

• Det er stort behov for forskning – spesielt knyttet til 
intervensjoner. 

• Forskning på komplekse intervensjoner kan være 
fremtiden. 

• De kliniske miljøene bør samarbeide om prosjekter. 



Klara 

Alvorlig PU - autisme, ca 30 ord 

Utredning avdekket minst 3 ubehandlede psykotiske episoder 

Henvist Voksenhabilitering grunnet aggresjon, søvnløshet og 
betydelig vekttap 

Verbalt språk forsvant, angrep både personer og gjenstander 
uten forvarsel  henvist PUA 

Aggresjon ble knyttet til angstanfall 

Vrangforestillinger og hallusinose vanskelig å bedømme 

Miljøterapeutene observerte atferd forenlig med hallusinose; 
holdt for ørene og skrik, klager på vondt i ørene uten at otitt 
eller annen øreplage ble avdekket 



Klara  - mer info 
Alvorlig disorganisert (kaotisk) atferd observert da Klara ble 

innlagt i PUA, samtidig med symptomer nevnt foran. Varte ca 
et halvt år. 

Tegn på disorganisering: 
– Rekkefølgevansker 

– Falt ut av oppgaven (avsporer) nesten hele tiden, også da hun 
gikk – et par skritt, stopp, retningsskifte etc 

– Virket forvirret det meste av tiden 

– Opprettholdt mersomhet kun få sekuner under oppgaveløsning  

– Spiste servietter til middag i tillegg til mat 

Konkludert med schizofreni  beh. Medikasjon + 
psykosevennlig miljøbehandling, tilrettelagt for evnenivå og 
idiosynkratisk kommunikasjon. Bedring etter 6 måneder. 

 

 

 

 


