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Tema og begreper 
 Om psykose og utviklingshemning  
Forekomst, årsaker og sammenhenger 
Utredning og behandling / intervensjoner 
Familiene 
Schizofreni - fra gresk: Schizo = spaltet, Phrenos= sinn 
Psykose – fra gresk: sammensatt av ‘psyke’ og kaos’ 
Schizofreni er en psykotisk sykdom 
Alvorlig psykisk lidelse - ”Alvorlig sinnslidelse” (jus). Ellers 

begrep med litt flytende grenser – blir helst brukt og 
psykoselidelser, både affektive og ikke-affektive 

 
 
 
 



Begreper 
Fenomen: det som viser seg (gjennom sansene). Fra gresk: 

phainomenon 
Fenomenologi: læren om det som viser seg. 
 Fenomenologi i filosofi: bevissthetens fenomenologi (Hegel 

1807) om erkjennelse . Moer moderne Husserl ca. 1900 F. er 
ren faktakunnskap – om tingen slik den fremtrer. 

Symptom: fra gresk; noe som forekommer – oppr. sum-piptein 
(sammen-faller) – brukes om kjennetegn på sykdommer 

Kriterium: «skjelnemerke» - det som kan skille det ene fra det 
andre,  Fra gresk ‘krinein’ å se forskjeller  «kritike’ techne» 
– «kunsten å bedømme» (= kritikk) 



Historisk 
Kreaplin innførte termen ”Pfropfschizophrenia”: særlig tidlig 

debuterende schizofreni (pfropf=klump) 
Psykose hos UH har vært kjent lenge – beskrevet allerede på 

slutten av 1800 Kreaplin 1896: ”certain forms if idiocy 
with developed mannierisms and steretypies might be 
early cases of dementia precox” 

Bleuler uenig, mente at mannierismene som man så hos 
”idioter” ikke kunne forveksles med kataton atferd. 

Brugger (1928) hevdet at idioti og schizofreni var to helt 
atskilte tilstander. 

Økt forekomst – sårbar hjerne. 
På populasjonsstudier – flest studier kliniske utvalg. 
 

 



                                                             

Kunnskapsgrunnlaget før 
Lite forståelse for samtidig PU og psykisk lidelse. Symptomer 

på psykisk lidelse ble vurdert som en del av det 
karakteristiske ved å være UH.  

Begrepet diagnostisk overskygging blir brukt om dette 
fenomenet - forklaring på underrapportering og 
underdiagnostisering av psykisk lidelse hos UH. 

ICD 9: ikke «tillatt» med samtidig autisme og schizofreni-
diagnose. Tillat brukt i ICD 10.  

Fra ca 1990. økende antall publikasjoner. Først case-studier 
og små kliniske utvalg. 

Fra ca 2000 forekomst i kliniske utvalg – enkelte studier av 
behandling med kontrollgruppe.  

Fra ca 2005 - 2010: representative studier som omfatter 
voksen / personer m ASD.  
 



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 

 

 



                                                             

PSYKOSE 
En psykose omfatter (store) deler av en persons mentale univers 
Brukes ofte synonymt med ‘schizofreni’ eller ‘tilstand i 

schizofrenispekteret’  
– Truet virkelighetsoppfatning – tolker verden feil 
– (vrangforestillinger) 
– Sanse-(Persepsjons)-problemer (hallusinasjoner) 
– Påvirker kognitive funksjoner (hukommelse, konsentrasjon, 

oppmerksomhet, utførelsesvansker) 
– Påvirker emosjoner(for mye, lite, eller upassende) 
– Påvirker atferd (disorganisering, aggresjon, selvskade) 

 



                                                             

Årsaker og 
sammenhenger: 
Stress / sårbarhet 
Personer disponert for schizofreni har ekstra stor sårbarhet 
 genetiske faktorer.  
Arvelighet ca. 80%. 
Kopitallsvarianter (duplikasjon / triplikasjon) og delesjon 
(tap) hos PU gir også økt risiko for schizofreni.  
Noen syndromer gir ultrahøy risiko: 22Q11.2 DS (Di 
George), Fragilt X-syndrom. Utviklingshemning generelt gir 
økt risiko.  
Autisme gir økt risiko. PU gir økt sårbarhet for krav, kritikk, 
bekymringer, overinvolvering osv. 
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Forekomst 
Livstidsforekomst: i underkant av 1 % (varierer i ulike land: 0,3 – 

0,8%). Varierer over år – går ned i noen land, opp i andre. 
Er forekomsten synkende? Ja i Finland, Canada, Sverige, økende i 

Italia)  
Hos PU: 3,3% (Ref. 2016) variasjon 0,4 – 7,8 livstidsprevalens 
Insidens: ca 10 pr. 100 000 / år 
I Norge. ca. 10 000 personer med schizofreni til enhver tid i beh. 
Sytti % får sykdommen før de er 30 år. Debut ca 19 år. NB: 

Tidligere hos PU? 
Koster samfunnet > 5,5 milliarder i året 
I vestlige land: ca. 1% av BNP 
10% av alle uføretrygdede i Norge har schizofreni 
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Sykdomsutbrudd 
Før sykdommen bryter ut (2 -5 år ++): 

Angst, Depresjon, Isolasjon, Søvnforstyrrelser, Bisarr atferd 
Debutalder ca 19. år hos neurotype. Hva med PU? Dette 

er ikke studert i større grupper.  
Studie fra 2004 (Friedlander & Donnellay) om EOS hos 

UH 
Når sykdommen bryter ut: 

Positive symptomer (vrangf, hall., tankeforstyrr.) 
Atferdsforstyrrelser (disorganisert atferd) 
Negative symptomer (vilje, sos,tilb.trekk, energitap) 
  

 



Psykose, UH og atferdsvansker 
Sammenhengen mellom psykose og utfordrende atferd er 

kompleks 
Atferdsvansker er sterkere assosiert med angst og psykose 

sammenliknet med andre psykiske lidelser – ikke spesifikt 
studert hos UH 

Hos personer med psykose vil faren for atferdsvansker være størst 
i akutt fase – også hos UH 

 Atferdsvansker samvarierer med symptomtrykket 
 Fellesnevneren er dysfunksjonell emosjonsregulering – som 

forekommer ved en rekke tilstander. 



                                                             

Schizofrene psykoser 
Psykoser i schizofrenispekteret 
Ikke-affektive psykoser (DC-LD) 
«Schizofreni-liknende psykose» 
Enighet om økt forekomst hos mennesker med 

utviklingshemning 
Ikke like stor enighet om økt forekomst hos mennesker med 

autisme 
Stort symptomoverlapp (særlig hos mennesker med 

kognitive problemer) til autismespekterforstyrrelser 
Hos mennesker med autisme: særlige 

differensialdiagnostiske vansker mellom grunnlidelsen, PF 
/ TF, angstlidelser, tvangslidelser  



                                                             

Affektive psykoser 
Mani med psykotiske symptomer 
Depresjon med psykotiske symptomer 
Tegn på depresjon eller mani eller begge samtidig 
Svingende sykdomsbilde 
Ikke overlapp med autisme på samme måte som 

ved schizofreni 
Antatt betydelig økt forekomst hos personer med 

PU / autisme, sammenliknet med 
normalbefolkningen  
 
 

 
 



Klara 
“Klara” har alvorlig utviklingshemning og autisme bruker og 

forstår ca 30 ord 
Utredning avdekket minst 3 gjennomgåtte psykotiske episoder, 

ubehandlet 
Hun ble henvist grunnet aggresjon, søvnløshet og betydelig 

vekttap 
Verbalt språk forsvant, og Klara angrep både personer og 

gjenstander uten forvarsel 
Aggresjon ble knyttet til angstanfall 
Vrangforestillinger og hallusinose var vanskelig å bedømme 
Miljøterapeutene observerte atferd forenlig med hallusinose; 

holder for ørene og skriker, 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 

Gjenvant vanlig fungering etter ca ett år med medikamenter og 
tilrettelagt miljøbehandling  

 
 
 
 



Differensialdiagnostikk 

• Psykose eller utviklingshemning? Senere i dag 
• Psykose eller kognitiv overbelastning? 
• Psykose eller atferdsvansker pga smerte etc 
• Psykose eller angst? Senere i dag 
• Psykose eller autisme? Senere i dag 
• Psykose eller traume? Senere i dag 
• Psykose eller personlighetsforstyrrelse? 
• Psykose eller stemningslidelse? 



Familiene 
Svært store utfordringer for familiene – særlig mødrene 
 er utsatt for overhyppighet av angst- og 
 depresjonstilstander. 
Kompliserte tilstander – vanskelig å få hjelp til utredning 
 og adekvat oppfølging. Konflikter med 
 helsevesenet  
Overbelastning 
Bekymring for voksne barn  
Søsken – utsatt for overlevelsesskyld / opplever å måtte 
 ta stort ansvar fra de er barn 
 



Behandling 
• Kombinasjonsbehandling anbefalt - psykososiale og 

medikamentelle metoder (van Os og Kapur, 2009) 
• Medikamenter – i morgen kl. 09. 
• Psykososiale intervensjoner må tilpasses kognitivt nivå 

og personlig kommunikasjonsstil 
• Psykoedukasjon kan være effektiv –  UH / autisme 
• Samtalebehandling i morgen kl 10.15 
• Miljøbehandling basisbehandling i morgen kl. 11.30 
• Gruppebehandling – FFG i PUA 
 

 
 



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 

 



Lavaffektiv samhandling – lav EE 
Ved psykose: 

– Lar i større grad klienten styre grad av kontakt  
     Aksepterer at personen tåler mindre sosialt samvær 
– Relaterer problemer til tilstanden, ikke vond vilje / latskap 
– Varme, støttende, rolig, tålmodige, tydelige kommunikasjon 
– Ikke-kritiske, ikke-fiendtlige, ikke emosjonelt 

overinvolverende 
– AKTUELT UH: Færre instrukser og krav, mindre ”mas”,  
– Ikke gjennomføre aktiviteter når klienten signaliserer uvilje  
– Ta over der klienten ikke får til oppgaven. 
– Overse avvik som ikke er til bryderi for noen (at personen 

vandrer omkring, tar på ting etc) 
– Omsorgsfull, men OBS – stabilt stemningsleie 
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