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Avd for Nevrohabilitering OUS 
hvem er vi ?          

• Gul brakke på Ullevål 

• En avdeling med 34 
ansatte 

• 8 leger 
• Avd ol Nils Olav Aanonsen 

• Prof Bjørnar Hassel 

• Kathrine Haggag 

• Alma Siciric 

• Jutta Rummel 

• Anne Kat Holmøy 

• Helene Potilla 

• Sigrun Hope 

• 7 psykologer 

 

 

 



Avd for nevrohabilitering OUS 
 

• > 6000 konsultasjoner pr år  

 

– Poliklinisk utredning og behandling 

 

– Ambulante konsultasjoner med observasjon, 

utredning, miljøbaserte tiltak og/ med 

medikamentell behandling 

– 7 leger  

•  ansvar for nevrohabilitering og epilepsi 

 



Hvem omfattes av Nevrohabiliteringens 
tilbud ?  
Prioriteringsveileder for habilitering av 
voksne i spesialisthelsetjenesten.  
 
• Bred definisjon:  

• «funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte eller tidlig 
ervervede tilstander.» 
• Med tidlig ervervet menes at tilstanden er ervervet før 18 år 
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Utviklingshemming, en alvorlig 
tilstand på flere måter 
Store 
helsebudsjettkostnader 

• Nederlands 
undersøkelse over 
helse-og 
omsorgskostnader til 
forskjellige diagnoser 

• 9% av totale utgifter til 
utviklingshemming 

• 10 % til alle psykiske 
lidelser 
• Polder, J.J., et al., 2006 

•   

 

• Stor byrde for 
pårørende:  

• Maes, B., et al., 2003.  

• Forkortet livslengde 

• Mortalitet  
• 3.5 ganger så høy hos 

voksne med 
utviklingshemming  

• Også etter kontroll for 
komorbiditet 

• Hosking, F.J., et al., 
2016. 106(8): p. 1483-
90. 
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Autisme og utviklingshemming 

primære målgrupper for nevrohabilitering i 

spesialisthelsetjenesten 

• Ca 0,6 % av befolkningen i Norge har 
diagnose utviklingshemming  

• Strømme P. Valvatne K. Mental 
retardation in Norway. Acta 
Pædiatrica 1998; 87: 291-6.  

 

• ca 1% har  autismespekterforstyrrelse 

• Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring Network 
(ADDMN) Surveillance Year 
2006. MMWR Surveil Summ 58, 
1- 20; 2009 

 0.7 % av barn i Norge ( ref Pål 
Suren et al)  

 

 

• IQ: Ca 2% av befolkningen har IQ < 70 

 

– Ca 85% av disse  har  IQ 55-70 

som tilsvarer lett utviklingshemming, 

Funksjonsnivå ca som hos 9 – 12 

åringer 

 

• Lorentzen Eirin. Psykisk 

utviklingshemning- hvordan 

stilles diagnosen. TfNL2008; 

128: 201-2 

• Antall registrerte 
utviklingshemmede i egen bolig 
med kommunale tjenester i Oslo  

• Ca 1800 

 

 



 
        Kap. 2 Prioriteringveileder for habilitering av 
voksne i spesialisthelsetjenesten 

• 2.1  Atferdsvansker 
• 2.2  Demens i målgruppen 
• 2.3  Følgetilstander av skader i nervesystemet og      

 muskelsykdommer  
• 2.4  Gjennomgripende 

 utviklingsforstyrrelse/Autismespekterforstyrrelse  
• 2.5  Språk/kommunikasjonsvansker i målgruppen 
• 2.6  Alvorlig psykisk lidelse ved moderat og dyp 

 utviklingshemning  
• 2.7  Psykisk utviklingshemning/ kognitiv svikt 
• 2.8  Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen 
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Habiliteringspasienten 

Personalgruppe 

Pårørende /  

Hjelpeverge 

Organspesialiteter 
Fastlege 

Støttekontakt 

Arbeidplass /  

dagsenter / skole 

NAV / Arbeids- 

rådgivningskontor 

Nevrohabiliteringen 

Psykisk helsevern 

Spesialisthelsetjeneste Kommune 

Pasient 



Overordnede føringer for 
tjenester til personer med 
nevroutviklingsforstyrrelser 

• 1) Kommunal helse- og omsorgstjenestelov 
 

• 2) Rundskriv om spesialisthelsetjenestens 
veiledningsplikt. 

 

• 3) Veileder for habilitering i spesialisthelsetjenesten 
og Veileder for psykisk helsevern 

 

• 4) Aktuelle offentlige utredninger/ 
Stortingsmeldinger 

• 5) Oppdragsdokumenter 
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Kommunal helse og omsorgstjenestelov 

Kommunens ansvar 

 

•§9.1 Rettssikkerhet ved 
bruk av makt og tvang 
overfor psykisk 
utviklingshemmede 
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Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt 
overfor kommunal helse og omsorgstjeneste 



Habilitering i spesialisthelsetjenesten 

 

 

«Spesialisthelsetjenesten skal ha 
ansvaret for tiltak som krever 
spesialkompetanse». 

 
 
• Kommunereformen. Meld. St. 14 (2014-2015). Punkt 5.3.2 Habilitering 

og rehabilitering 

• Samhandlingsreformen. St. meld, nr. 47 (2008- 2009) Punkt 6.4.3 
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Utredning  
 som krever spesialistkompetanse 

• Medisinsk utredning og vurdering av 
utviklingshemming og autisme 
• Stille diagnoser  
• Medisinsk årsaksutredning 

• Nevropsykologisk utredning testing og vurdering 
• Viktig for å kunne stille diagnose utviklingshemming og 

autisme 
 

• Vernepleierfaglig utredning av psykososialt 
funksjonsnivå og adaptiv evne m.m. 
 

• Tverrfaglig systematisk utredning og analyse av 
problemadferd og funksjonskartlegging.  
 
• Vurdering av kommunikasjonsvansker, seksuelle problemer, 

ernæringsproblemer m.m. 
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Nevrologi 

 

Psykologi 

Psykiatri 

Adferdsproblematikk   

Vernepleierfag 



Hvilke faglige metoder for utredning  
og behandling av psykisk lidelse hos 
utviklingshemmede brukes? 
  

 

 

• Nasjonalt ledernettverk for voksenhabilitering 2013 
fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet 

• Innhenting av data /kunnskap:  
• spørreskjema til alle habiliteringstjenestene  

• Habiliteringstjenestene hadde en 3 dagers workshop 

•  Representanter fra alle regionene og ulike faggrupper.  

• Resultat utarbeidet et forslag til ulike verktøy og 
metoder som brukes i tjenestene.  



Prioriteringsveileder- habilitering av voksne i 
spesialisthelsetjenesten 
Helsedirektoratet 02.11.2015  
                                      

 
• «Skal dekke 75- 80% av henvisningene.» 

 
• «Målet er at pasientrettighetene blir oppfylt i lik grad 

uavhengig av hvor pasientene bor og uavhengig av 
hvilken sykdom de har.» 
 
• Hvilke sykdommer? 

 
• 2: «Tilstander for habilitering av voksne i 

spesialisthelsetjenesten» 
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Hvilke faglige metoder for utredning  
og behandling brukes ved psykisk 
lidelse hos utviklingshemmede ? 
  

 

 

• Nasjonalt ledernettverk for voksenhabilitering 2013 
fikk prosjektmidler fra Helsedirektoratet 

• Innhenting av data /kunnskap:  
• spørreskjema til alle habiliteringstjenestene  

• Habiliteringstjenestene hadde en 3 dagers workshop 

•  Representanter fra alle regionene og ulike faggrupper.  

• Resultat utarbeidet et forslag til ulike verktøy og 
metoder som brukes i tjenestene.  



Utredning og behandling som 
ledd i pasientforløp 



Medisinsk utredning ved psykisk lidelse hos 
utviklingshemmede 
Nasjonalt ledernettverk www.habilitering.no/wp-content/uploads/2014/10/psykiske-lidelser-2014.pdf  



Medisinske sårbarhetsfaktorer for psykisk 
lidelse hos utviklingshemmede 

• Genetiske faktorer,  
• sjeldne sykdommer 

• Infeksjoner  
• (f.eks nevrotrope virus,- herpes /vannkopper, toxoplasma) 

• Autoimmun sykdom  
• (systemisk lupus erythematosus,  sarkoidose, Hashimoto's encefalopati og anti-NMDA-

receptor encefalitt) 

• Hjerneskade 

• Sykdommer 
• Epilepsi, stoffskifteproblemer, hormonelle avvik, autoimmune sykdommer, hjertesykdom, 

• Medisiner, eks noen epilepsi-medisiner, kolesterol-senkende 

• Dårlig kosthold 
• Mangel på vitaminer, vit D, folsyre og vitamin B12 kan være gunstig ved depresjon, psykose 

og autisme. Ikke tåle jern (hemokromatose), gluten (cøliaki), melk, glucose (diabetes) 

• SmerterLite/ dårlig søvn 

• Lite fysisk aktivitet  

 

 



• Overordnet mål:  
• skaffe ledetråder til 

medisinske 
sårbarhetsfaktorer  

• Utviklingsanamnese 
Eks: 
Forsinket språk  
Forsinket motorikk 
Balansevansker 
Autistiske trekk  
Gulsott 
Hørsel, syn, eksem, allergi 
Hypermobile ledd 

  
 

• Klinisk undersøkelse: nøye 
• BT sittende og stående 

• Nevrologisk us 
• Øye 

• Motilitet, lillehjerne (Niemann-Pick og 
Wilson, autisme) 

• Blinking (dopamin) 

• Kaiser fleicher –ring?  

• Tunge 
• Ataxi (cerebellum) (fragil X) 

• Tå-hælgang 

• Reflekser 
• Vibrasjonssans /leddsans 

(tynnfiber), stikk /temp,nedsatt 
følelse for stikk/smerte  

• Muskeltonus (parkinsonisme) ?  

Klinisk undersøkelse, viktig for å 
kunne rekvirere supplerende 
undersøkelser 



• Blodprøver 
• Klinisk kjemisk (vanlig skjema) 
• Genetisk prøver – eget skjema 
• Metabolsk skreening eget 

skjema 
• Hormonprøver- eget skjema 
• Immunologisk/allergisk- eget 

skjema 

• Urinprøve  

• MR, Spectroskopi 

• EEG  

• Spinalpunksjon ? 
• Undersøkelser kan måtte gjøres 

i narkose 

 

Supplerende medisinsk utredning 



Utredning av somatiske forhold av ved 
psykisk lidelse og utviklingshemming 
Referanse: www.habilitering.no/wp-content/uploads/2014/10/psykiske-lidelser-2014.pdf 



Objektive 

funn. Nat 

funk 

Nytt ? 

Periodisk ? 

Utvikling 

Kjent  

sykdom 

Alle NB ! 

medika- 

menter 

Kjent 

syndrom 

Tilleggs 

handikap 

Presentasjon av symptom / problem 

Ovennevnte gir ikke svar, gå til diagnose 

Sjekklister 

                                                                                                           

“Hurtig 

liste” 

Ikke løsning   
Atferds 

vurdering 

 Kyndig 

bistand 

Ikke løsning 

Psykiatrisk 

diagnose ? 

1. 

Indre- 

medis

in 

2. 

Kir- 

urgi 

3. 

Nev- 

rolo

gi 

4. 

ØNH 

og 

tenn

er 

5.Hu

d  

og 

aller

gi 

6.Øye 

7. Orto- 

pedi 
8.Gyn 9. Syn- 

drom 

10.  

Andre ! 

Ivar Mæhle 1997 

MAS o.a 



Diagnose-spesifikk sårbarhet  
Hvorfor etiologisk utredning viktig for 
behandling av psykisk lidelse ?  

• Mange har ikke fått utredning med de nye genetiske metoder.  

• Å finne en genetisk årsak til pasientens utviklingshhemming kan bidra 
til behandlingen av den psykiske lidelsen 

• Har pasienten en genetisk tilstand som gir fallende funksjon med alder 
?  

• I så fall: pasienten vil neppe bli vesentlig,- snarere verre 
• Eks Spielmeyer Vogt, Mucopolysaccaridose, muskelsykdommer, 

mitokondriesykdommer, kreatinmangel, til en viss grad Fragil X 

• Har pasienten en genetisk tilstand som gir risiko for en psykiske lidelse ?  

• Eks  
• Prader-Willi : økt risiko for  spiseforstyrrelser og tvangslidelse, psykose ( obs lav GABA, høy oxytocin) 

• Fragil X: økt risiko for autisme, ADHD, immunologiske sykdommer, svakt fallende funksjon med alder ( obs god effekt av antidepressiva, 
litium 

• Down syndrom: økt risiko for demens og autoimmun leversykdom 

• 22q11-delesjon (DiGeorge) _ øket risiko for autoimmune sykdommer og schizofreni 

 

• Diagnose-spesifikk forskning kan gi tips til hva som er god behandling og hva som kan forventes av resultat  



Hva er den vanligste monogene årsak til 
utviklingshemming?   
• Fragil X syndrom 

• Mer enn 200 repeats i FMRP 
• Forekomst: 1 per 3300 personer  

• ( Ref; Hantasch 2011),  

• Tassone et al 2012, N = 14000, nyfødtskreening, USA  

• Gråsone : 1/ 66  kvinner and 1/112 menn 

• premutasjon 1/209 kvinner og 1/430 menn  

• Estland: 1 av 12.000 levende fødte 

 

• Hvilke psykisk lidelse har de økt risiko for ?  

• autisme, ADHD, conduct disorder, sosial angst, depresjon, 
bipolar lidelse 

•  psykose ( Ref Winami)  

• Hvilken behandling har dokumentert effekt:  
• Expert opinion av Randi Hagerman) :  

• Serotonin-reopptakshemmer bedrer prognosen,- bør gis 
tidlig 

• Andre medisiner  

• Minocyclin:  
• effekt i randomisert placebokontrollert studie 

• Melatonin  
• normaliserer søvn (ref Paribello)  

• normaliserer angst og kognisjon i dyremodeller 

• Oxytocin (Hall 2012) 
• Folsyre 
• Litium (Berry Kravis 2008, Liu 2012),  
• Abilify (Erickson 2011) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Hva er nest vanligste genetiske årsak til 
utviklingsforstyrrelser ?   

• Antagelig kreatin-mangel-sykdommer 
• ca 1 % av utviklingshemming ukjent årsak ? 

• Referanse: Clark 2006)  

 

• Språkvansker   

• Autisme-spekter  

• Diagnose:  
• metabolsk skreening I urin 
• MR-spektroskopi- mangel på kreatin-topp 

• Behandling:  
• Kreatin-tilskudd / 

• cyclokreatin  

 

 
 



Behandlbare årsaker til 
utviklingshemming 
«Treatable intellectual disability»?  
• Utviklingshemming kan skyldes minst  100 forskjellige 

behandlbare sykdommer.  
• Årsaken til utviklingshemmingen er da ofte en 

mangeltilstand  

 

• Mange av sykdommene kan bli verre med alderen 

• Mange av sykdommene kan også gi psykisk og 
nevrologisk lidelse 

• Mer informasjon finnes på egen internett side: 
treatable intellectual disability 







Udiagnostisert sjelden sykdom og 
utviklingshemming 

 



• Oversiktsartikkel hvordan 
gjøre klinisk utredning av 
voksne 
utviklingshemmede  

• Mål: finne de pasientene 
som har en behandlbar 
metabolsk sykdom 

• Hope, Johannesen, 
Aanonsen og Strømme 
2015  

 

Hvor finnes informasjon om utredning av   
metabolsk årsak til psykisk utviklingshemming hos voksne?  



• Generelle blodprøver  
• Mangel på vitaminer, hormoner og andre avvik bør 

oppdages 

• Gentester:  
• Kopitallsvariasjon (Array cgh)  

• Genmutasjoner:  

• panel epileptisk encefalopati» som tester 800 gener 
eller triosekvensering 

• Metabolske avvik: metabolsk skreening 
blodprøver og urinprøve 

Hvilke blodprøver tas i årsaksutredning 
av utviklingshemming 



Psykisk lidelse hos 
utviklingshemmede: hva sier 
prioriteringsveileder for psykisk 
helsevern for voksne? 

 

• «Det presiseres at mennesker med en 
utviklingshemning, på lik linje med andre, har rett 
til utredning og behandling av psykisk lidelse i 
spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern. « 

• «Distriktspsykiatriske sentra /DPS skal ha 
kompetanse på psykiske lidelser hos lettgradig 
psykisk utviklingshemmete» 

 

• Veileder IS-1388 om DPS fra 2006, side 43  
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Behandling  
psykisk lidelse ved utviklingshemming 
Nasjonalt ledernettverk 
Referanse: www.habilitering.no/wp-content/uploads/2014/10/psykiske-lidelser-2014.pdf 

 



Behandling 

 som krever spesialistkompetanse 

 

• Medisinsk behandling av følgetilstander av tidlige 
skader/ sykdommer i nervesystemet og av genetiske 
muskelsykdommer. 

• Behandling av psykisk lidelse hos personer med 
moderat og alvrolig utviklingshemming 

• Veiledning og psykoedukasjon 

• Miljøbaserte tiltak og tverrfaglig behandling av 
atferdsforstyrrelser, selvskading  
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Nevrohabilitering Oslo 
Universitetssykehus: medisinske 
tilbud og ønsker:  
• Vi utreder  

• OM en person har utviklinshemming eller 
autisme 

• OM  en person har annen tidlig 
debuterende sykdom, som eks Spielmeyer Vogt 
og muskelsykdommer 

• Om en person har epilepsi eller annen 
nevrologisk lidelse 

• HVA utviklingshemmingen/autismen, 
degenerativ sykdom, skyldes  

• Vi utreder nye symptomer og problemer hos 
personer som har utviklingshemming 

• Hos de med udiagnostert sjelden sykdom 

• Og tilbyr diagnosespesifikk tilnærming til dem 
som har kjent sjelden sykdom  

• Vi ønsker av bydelene:  

• Tjenesteansvarlig eller 
primærkontakt følger til konsultasjon 
hos lege 

• Medisin-ark og anfallskalender bringes 
med 

• Årlig kontroll hos fastlege, -  

• jmfr forslag til skjema fra aldring 
og helse 

• At pasient får hjelp til å finne egnet 
vernet arbeid 

• God omsorg med sunnlivstil:  
• Kosthold med mye grønnsaker 

• Fysisk trening. Fysioterapi 
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Veiledning 
 som krever spesialistkompetanse 

• Veiledning til personalgrupper i kommunen, 
kommunal helsetjeneste m.fl.  
• «workshops» kommune og pårørende vedrørende 

enkeltpersoner.  

• Miljøbaserte behandlingstiltak 

 

• Strukturerte opplegg for alternativer til bruk av 
makt og tvang 

• Lovpålagte oppgaver knyttet til Kommunal 
helse- og omsorgstjenesteloven, Kapittel 9 
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Oppsummert om 
Nevrohabiliteringens gjøremål  

• Vi utreder OM pasienter har 
utviklingshemming , autisme  

• Vi utreder HVA som er årsak til 
utviklingshemming og autisme 

• VI utreder årsak til at pasienter med 
utviklingshemming og autisme har blitt 
dårligere fungerende 

• Vi tilbyr behandling  
•  av psykisk lidelse hos de med moderat 

utviklingshemming 
• Behandling av sykdomspesifikke faktorer 
• Behandling og tiltak ved atferdsproblmer 

• Veiledning til bydeler  

• Om atferdsproblemer 

• Og tvangsvedtak  

 

• TAKK For oppmerksomheten 


