Regional kompetansetjenste psykiatri,
utviklingshemning/autisme

Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner
Klinikk psykisk helse og avhengighet

REGIONAL KOMPETANSETJENESTE PSYKIATRI,
UTVIKLINGSHEMNING/AUTISME (RKT)
Regional kompetansetjeneste psykiatri, utviklingshemning/
autisme (RKT) i Helse Sør-Øst ble etablert i 2014 for å bygge opp
og formidle kunnskap om utredning og behandling av voksne med
utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Kompetansetjenesten har en
fast stab bestående av leder og
kontormedarbeider. I tillegg er det
forskere og fagutviklere tilknyttet
tjenesten.
Kompetansetjenestens oppgaver
er å øke kunnskapsgrunnlaget
for utredning og behandling
innen fagfeltet. Oppgavene
omfatter forskning, fagutvikling
og formidling gjennom
undervisning og publikasjoner
samt erfaringsutveksling og
nettverksbygging.
Utviklingshemning og psykisk
lidelse
Personer med utviklingshemning/
autisme kan utvikle alle former
for psykisk lidelse. Mennesker
med utviklingshemning ser ut
til å ha høyere forekomst av
psykisk lidelse enn den generelle
befolkningen. Personer med både
utviklingshemning og autisme har
sannsynligvis enda større sårbarhet
for å utvikle psykiske vansker.

Diagnostisering og behandling
Diagnostisering av psykisk
lidelse hos personer med
utviklingshemning er komplisert
og krever samarbeid mellom
familie, primærhelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten.
Det er særlig viktig å se på
utviklingsforløpet for å finne ut
når sykdomsforløpet startet. Hvor
langvarig problemene har vært
kan gi en pekepinn på hvordan
behandlingen skal legges opp.
Personer som har hatt uoppdaget
psykisk lidelse i flere år, kan komme
til å trenge langvarig behandling.
RKT utarbeider behandlingsforløp
og bidrar med evidensbasert
kunnskap inn i relevante
behandlingslinjer.
Kurs og undervisning
Kompetansetjenesten arrangerer
ulike kurs og seminarer for
helsepersonell og samarbeider
med HIOA om en videreutdanning i
utviklingshemning og psykisk helse
ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

RKT arrangerer årlig et 2-dagers
seminar om sentrale psykiske
tilstander hos mennesker med
utviklingshemning / autisme.
Foredragsholdere er erfarne
klinikere og forskere tilknyttet RKT
og klinisk arbeid i Regional seksjon
psykiatri, utviklingshemning /
autisme.

Forskning og utvikling
RKT iverksetter og deltar i
forskningsprosjekter og kliniske
forbedringsprosjekter som
undersøker ulike sider ved psykiske
lidelser hos mennesker med
utviklingshemning.
RKT bidrar til forskning og
etablering av fagnettverk.

RKT holder fordypningskurs
for helsepersonell innen
kjerneområdene psykose,
depresjoner, angst, traume
og personlighetsforstyrrelser.
Undervisningen omfatter
utredning, diagnostisering,
behandling, og oppfølging.
Undervisningen bygger på
forskningsbasert kunnskap og
klinisk erfaring.

Kompetansetjenesten har bidratt
til kompetanseheving på fagfeltet
gjennom bøker og artikler.
Vitenskapelige artikler publiseres
jevnlig internasjonalt og i Norge i
fagfellevurderte tidsskrifter.

Sammen med pasientene utvikler vi
morgendagens behandling
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Regional kompetansetjeneste for
psykiatri, utviklingshemning/autisme
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Besøksadresse: Verkensveien 19, 1. etasje
Postadresse: Dikemarkveien 39, 1385 Asker
Telefon: 915 91 405
www.oslo-universitetssykehus.no/rktpua

www.facebook.com/PuaOUS

www.oslo-universitetssykehus.no
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst
og har en rekke nasjonale funksjoner. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.
Sentralbord: 02770
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