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Regional seksjon psykiatri, 
utviklingshemning / autisme – 
PUA 
 
To poster / 10 døgnplasser  
   Poliklinikk 
   Regional kompetansetjeneste 
Samarbeid med  
habiliteringstjenestene,  
bydelene i Oslo, DPS og andre 
avdelinger ved OUS 
Forskningssamarbeid  
med Autismeenheten (NevSom) 
Samarbeider m en rekke 
fagmiljøer i Norge, og i Danmark 
og Sverige 
  

 



Psykose ved utviklingshemning 
Personer med utviklingshemning har i varierende grad 

manglende selvrapporteringsevne 
Diagnostiseringsarbeidet er i stor grad avhengig av 

rapporteringsevne hos pasienten 
Overlappende symptombilde 
Diagnostisk overskygging 
Symptomidentifisering ved sparsomt verbalt språk: 

atferdsekvivalenter til hallusinose, disorganisering og 
negative symptomer ved sparsomt verbale pasienter 

Stort symptomoverlapp til autismespekterforstyrrelser 
Hos mennesker med autisme: særlige differensialdiagnostiske 

vansker mellom grunnlidelsen, PF / TF, angstlidelser, 
tvangslidelser 



Uorganisert (kaotisk) tale / atferd 
Tankeforstyrrelser – Formal thought disorder (Andreasen 1979) 
Grundig studert på 70-80-tallet 
Schizofreni: inkoherens, ordsalat, avsporinger 
Autisme: omstendelighet, konkret tenkning, tangentialisering 
Uorganisert atferd:  

– Rekkefølgevansker 
– Atferdsmessig avsporing 
– Ikke målrettet vandring 
– Bizarr motorikk 
– Disorientering / apraksi 

Bakken mfl. 2007: 8 pas gj.snittlig 4,5 kjennetegn 
NB. Bør observeres i aktiviteter oppgaver pas kjenner og vanligvis 

klarer bra. 
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Angst hos personer med PU 
Alle typer angst beskrevet - forekomst langt høyere enn 

i normalbefolkningen 
Panikkanfall og fobier lettere å identifisere enn 

generalisert angst og PTSD 
Utfordrende atferd kan ha en angstkomponent 
Psykologiske behandlingsformer virker godt, også i 

kombinasjon med medikamenter. 
Psykoedukasjon 
Miljøbehandling innebærer observasjon og fortolkning 

av atferd, samt lindrende samhandling 



Angst eller psykose? 
Atferdsekvivalenter til  

– Hallusinose  
– Disorganisering knyttet til panikk VS disorganisering 

knyttet til oppgaveløsning 

Aggresjon; er det angst? 
Se etter idiosynkratiske tegn på angst 
Kan det være angst / dysfunksjonell 

emosjonsregulering som følge av traume? 
 



Aggresjon og psykose 
Tre typer voldsatferd hos mennesker med psykose 

– Psykosebetinget vold (vrangforestillinger, hallusinose) 
– Mangelfull emosjonsregulering ”dårlig impulskontroll” 
– Panikkanfall – kjemper for livet 

Barlow etal 2000. Døgnpas i psykiatri: 6% sto for 71% av 
voldstilfellene. Høyrisikopasienter: menn < 32 år med 
løpebane i rettsvesenet.  

Næss og Teigset 2010. Psykoseavd døgn for ungdom. Vold 
IKKE hyppigere hos pas m psykose sammenliknet med 
andre diagnosegrupper. Prediktorer for vold: mishandling 
under oppvekst / PTSD, tidlig kontakt m helse/sosial, 
kriminalitet  dysfunksjonell affektregulering. Også her et 
lite mindretall utøver det meste av volden.  



Aggresjon og psykose 
En myte at mennesker med psykose generelt er farlige for 

andre mennesker  
Schizofreni. Høy selvmordsrate, omkring 20 års redusert 

forventet levetid 
I Akuttavdelinger: en liten andel av pasientene står for det 

meste av fysisk aggresjon som medfører bruk av 
tvangsmidler (Maria Knutsens doktorgrad). 

Hos mennesker med utviklingshemning og psykose: utløsende 
årsaker for er ikke studert – pasientene klarer i liten grad å 
fortelle om sine symptomer. 

Klinisk erfaring tilsier at voldsatferd tilhører akuttfasen (som i 
den generelle befolkningen). 

En studie publisert 2013 finner at blant UH med komorbid 
psykisk lidelse som blir innlagt i psykiatrisk døgnavdeling er 
det en overhyppighet av unge menn m lett PU (og autisme) 
og psykose- eller stemningslidelse.  

 



Psykose, UH og aggresjon 
Lund 1985: psykose assosiert med aggresjon (ikke  

diagnostisert ved IQ < 50). Angst ikke diagnostisert ved IQ 
< 50.  

Sammenheng mellom psykiatrisk lidelse og utfordrede atferd 
er ikke godt studert – det vi vet er at det er samtidig 
forekomst.  

Angst og psykose de to psyk lidelsene oftest assosiert med 
utfordrende atferd ved UH. Lite kunnskap på området.  

Klinisk erfaring:   
Utfordende atferd forekommer hos personer med 

dysfunksjonell affektregulering  angst- og 
belastningslidelser, tilknytningsforstyrrelse.  

Hos personer med psykose: psykosesymptomer, mangelfull 
impulskontroll, disorganisert tenkning og atferd, 
panikkanfall.  
 



Kasuistikk 
Ung mann lett PU og autisme og paranoid schizofreni. 
Utfordrende atferd siden tidlig ungdomsår.  
Innlagt PUA ca 10 måneder. Skjermet avsnitt. Hyppig 

voldsatferd første to måneder.  
Frekvente panikkanfall. Vrangforestillinger og negative 

symptomer. Ikke utpreget uorganisert tale / atferd.  
Beh: adekvat medikasjon og lavaffektiv samhandling. 
Videreføring i botiltak med 2:1-bemanning (Se Hovden 

og Bakken, 2015. Tidsskrift for psykisk helsearbeid). 



Kasuistikk 
Jente i tenårene med lett UH og autismediagnose 
I perioder atferdsendring 
Lavfrekvent svært alvorlig vold 
Tentativ psykosediagnose fra BUP 
Innlagt ungdomspsykiatrisk avdeling  de andre pasientene 

måtte flyttes 
Utredning i regi av PUA: observasjon, psykometri, 

familiesamtaler, angstprotokoll, mange møter med lokal 
BUP, HAB og kommunen 

Resultat og videre oppfølging: ikke psykose. Langvaring 
samtalebehandling, relasjonsarbeid. 



Behandling - akutt 
Samhandling  

– Kommunikasjon på pasientens premisser 
– Observasjon / lindring av angst 
– ingen krav – omsorg 
– Ikke instrukser, ev. forsiktig gradert håndledelse 
– ikke la pasienten være alene (angst) 
– skjerming – avgrense inntrykk 
– ta over oppgaver (kle på og mate om nødvendig) 
– ikke valg i akuttfasen 
– PASIENTEN ”MISTER” IKKE INNLÆRTE FERDIGHETER 

NÅR MILJØTERAPEUTEN TAR OVER OPPGAVENE I 
AKUTTFASEN 

Innleggelse i psykiatrisk avdeling? 
Medikamenter?  
Angstdempende tiltak 

 



Observasjon av angst 
Kroppslige tegn 
Konvensjonelle tegn 
Uvanlige tegn – IDIOSYNKRASIER 

– eksempler 

Angst som vises ved utfordrende atferd  
Protokoll: ta utgangspunkt i samhandlingstrøbbel, eller 

(”uforklarlig”) utfordrende atferd, lag systematisk 
oversikt. 

Miljøterapeutene eller familie får i oppgave å dokumentere 
tegn  virker pedagogisk 



  Behandling - langtidsperspektiv 
Utredning – prosess 
Sårbarhet, varseltegn, kriseplan 
Sykemelding 
Miljøbehandling 
Psykoterapi (samtaler) 
Medikamenter 
Atferdsanalyse?? 
Ivareta av personalet 
Nettverksbygging 
 



Miljøbehandling psykose og UH 
Postatmosfære preget av lavt nivå av sinne og 

aggresjon, høyt nivå av praktisk støtte og orden & 
organisasjon (programklarhet). 

Lavaffektiv samhandling (lavt nivå av kritikk, 
fiendtlighet og emosjonell overinvolvering) 

Angstlindrende tiltak (være til stede, støtte, trøste) 
Unngå grensesetting & realitetsorientering 
Skjerme for inntrykk 
Skjerme ved utfordrende atferd 
 



Trine Bakken - 2013 

Takk for oppmerksomheten! 
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