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Kompetanseområder 

– Kunnskap om hjernen 

– Adaptive ferdigheter 

– Emosjonell modenhet 

– Kunnskap om tilleggstilstander 

– Symptomforståelse / gjenkjenningskompetanse 

– Samhandlingsferdigheter 

– Hva mener pasientene? 

 

 

 

 





Hjernen hos voksne 
– Stabilitet, balanserer emosjonelle uttrykk 

– Skiller hva som er farlig og ikke farlig 

Høyre og venstre hjernehalvdel: 

– Høyre hjernehalvdel (hemisfære) romlig og ikke-verbal 
tenkning, følelser, forstå intonasjon i tale, kunstnerisk. 

– Venstre hjernehalvdel senter for språk, tale, logikk, 
seriebehandling av informasjon og beregninger. 
Høyrehendte bruker høyrehånd for finmotorikk og 
bevegelse 
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Hjernens oppgaver 

– Innhente og bearbeide sanseinformasjon 

– Sørge for at det er orden på indre organer, at det er stabilitet 

– Gjenkjenne emosjonell status hos seg selv og hos andre og 
regulere emosjonell reaksjon ut fra dette 

– Løse oppgaver på en god måte - og mange andre oppgaver  
Jo mer som blir mest mulig automatisert, jo bedre 

– Kompliserte oppgaver er å forstå hva som er sosialt 
akseptabelt. For eksempel ikke grovis til hovedretten i 
konfirmasjon 

 

 



Autismehjernen 

– Autisme er en tilstand som kan forklares av en 
funksjonell nettverksforstyrrelse i hjernen  

– Forstyrrelse i koplingen / overføring av informasjon fra 
den ene hjernecellen til den neste 

– Ulike deler av hjernen samarbeider ikke så godt  

– Autismehjernen blir stresset av for mye informasjon fra 
for mange kilder samtidig 

– Autismehjernen hviler når den forholder seg til kjente 
situasjoner / oppgaver / mennesker 
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UH og ASD - Likt og forskjellig 

– Dysfunksjonell kognisjon – ujevn evneprofil 

– Vansker med selvregulering (spesielt 
emosjonsregulering) – henger sammen med kognisjon 

– Vansker i sosial fungering – et hovedkriterium for ASD-
diagnose 

– Vansker med introspeksjon – mangelfull/ikke til stede 

– Vansker med mentalisering – mangelfull/ikke til stede 
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Adaptive ferdigheter 

Ferdigheter for å leve selvstendig i samfunnet 

– Kommunikasjonsferdigheter 

– Sosiale ferdigheter 

– Praktiske ferdigheter 

Mye brukt måleinstrument Vineland Adpative Scale 
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Pasienteksempel 

Kvinne i 20-årene med IQ 90 -100, liten misdannelse i hjernen 
– uklart om denne medfører praktiske / sosiale vansker.   

Avvikende atferd siden 2-3årsalder. Skjevutvikling siden 
skolestart. Økende vansker fra pubertet. Panikkanfall. 
Uforklarlig atferd. Raserianfall.  

Store uenigheter i psykisk helsevern om diagnose. ASD eller 
EUPF? Eller psykose? Eller? 

RAAD-R og ADI-R gir autismediagnose, men uvanlig profil.  

Vineland-skåre tilsvarende lett PU. 

Karlegging av emosjonell modenhet viser fra mllm 6-18 mndr 
til mllm 4-7 år.  
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Emosjonell modenhet ved ASD 

Behov for regulering utenfra- gjelder mange områder foruten 
følelser; også søvn, aktivitet, mat etc 

Vansker med å gjenkjenne emosjonsuttrykk hos andre og 
regulere egen atferd ut fra denne informasjonen 

NB: Kognitivt nivå VS emosjonelt modenhetsnivå 

Emosjonsregulering utvikles i tett samspill med emosjonelt nære 
personer fra fødsel til voksen alder 

Emosjonsregulering er generelt på lavere nivå hos UH / spesielt 
de med samtidig ASD 

Spesielt ved: angst, psykose, traume, depresjon, sensorisk- og 
kognitiv overbelastning 

 

 



Kartlegging av emosjonell modenhet 

Pasienter med PUH/ASD bør kartlegges for emosjonell 
modenhet  gir retning for samhandling og miljøterapi 

Pasienteksempel 

Ungdom på 16 år med IQ rundt 70. Atferdsvansker siden 
10årsalder. Økende siste to-tre år. Vineland tilsvarende lett – 
moderat PUH. Kartlegging av emosjonell modenhet viser mellom 
4-7 år. Mellom 1,3 – 3 år i nære relasjoner.  miljøterapi og 
samhandling hjemme lagt om 

Emosjonell modenhet kan måles med Scale of Emotional 
Development (Sappok etal, 2019, 2020). Ikke på norsk. 



Kognitiv overbelastning 

Prosesseringsvansker hos personer med PUH /ASD 

For vanskelige oppgaver daglig over tid 
Overbelastet sentralnervesystem - ”koketemperatur” 
Gir hverdagsplager som irritabilitet, aggresjon, uro, 

søvnvansker, forstyrret spising etc 
Uro og høyt fysiologisk beredskap (”arousal”) hos 

personer med UH / ASD kan forveksles med høyt behov 
for aktiviteter 

Tiltak: tilpasse oppgavenivå til kognitiv kapasitet; mer enn 
bare evnenivå 

 



Sensoriske integrasjonsvansker 

Personer med kognitiv funksjonshemning (særlig autisme) 
spesielt ofte hyper- eller hyposensitive.  

Gjelder alle sansemodaliteter; syn, hørsel, lukt, smak, tids- og 
stedsfornemmelse, berøring/smertesans, 
temperaturfornemmelse, kjenne igjen personer 

Kan være vanskelig å oppdage – kan gi atferdsvansker 

Bør undersøkes hos personer med mer alvorlig grad av 
utviklingshemning / autisme 

Undersensitiv: Symptomer kan være ”hører ikke etter”, ”kler 
seg ikke etter været”, ”skrur på TV’en altfor høyt” - 
trenger sterkere sanseinntrykk  



Utviklingshemming og psykisk lidelse 

Personer m UH har en overhyppighet av psykiske 
lidelser og kan utvikle alle typer lidelser 

Andel personer med psykisk lidelse øker med økende 
grad av psykisk utviklingshemming 

Generelle vansker som søvn, stress, uro, atferdsvansker, 
øker med grad av utviklingshemming 

Hos mennesker med alvorlig og dyp UH og autisme, vil 
kommunikasjonsstil og atferdsmønster påvirke 
symptomer på psykisk lidelse slik at disse fremstår 
som uvanlige (men er egentlig det samme) 



Observasjoner og atferdsekvivalenter 

– Observasjon av latente fenomener 

– Når personen har begrenset verbal kapasitet  
Atferdsekvivalenter 

– Atferdsekvivalenter er atferd som antas å være 
likeverdig symptomer på psykisk lidelse, smerte eller 
andre vansker hos personen 

– Brukes i utredning av bl a smerte, sensorisk 
dysfunksjon og psykiske vansker 



Observasjon av stress 

– Økt autismetypisk atferd – regulering av ubehag. 
Mistolkes hyppig som OCD 

– Høy kroppslig beredskap 

– Irritabel 

– Dårlig søvn 

– Dårlig matlyst 

– Alt dette kan gi atferdsvansker hos personer som har 
vansker verbalt 



Koronaerfaringer fra habilitering 

To studier er gjort i Norge, begge omfatter brukere med store og 
kompliserte vansker som har omfattende hjelpebehov 

1. Ett av tre bofellesskap i Signo Vivo. 24 deltagere med KF, 
sansetap og andre tilstander. Prosjektleder Bodil Ellingsen. 
Funn: mindre stress. Mer tid m brukere. Mindre strevsom 
dagsplan. Økte ferdigheter hos brukere. 

2. Ti bofellesskap i tidl. Telemark fylke. Prosjektleder Linda K. 
Hørsrud (AHV, Sykehuset Telemark HF, Skien). Deltagere m 
moderat / alvorlig/ lett UH + autisme + atferdsvansker. Funn: 
mindre stress observert. Mer tid. Mindre strevsom dagsplan. 
Mindre (plagsom) transport. Flere fornøyde brukere.  

Konklusjon: brukere med mer komplekse tilstander og omfattende 
hjelpebehov har i de fleste tilfelles hatt bedre dager ILA 
pandemien.  



Tiltak og behandling 

– Hverdagsvansker behandles ikke – tilrettelegging og 
god samhandling 

– Det viktigste er å identifisere vanskene 

– Ikke iverksette tiltak overfor utfordrende atferd før 
årsaken er utforsket 

– Samhandling og aktivitet og oppgaver «treffer 
planken» – tilpasses kognitivt nivå, emosjonell 
modenhet og personlig kommunikasjonsstil 



Autismekompatibel samhandling 

Bruk personens ord og uttrykk til å begynne med – utvid 
etter hvert som relasjonen tillater 

Benevn det åpenbare – fortell hva du ser, hva du gjør og 
hvorfor. Ikke tro at den andre (som har autisme) forstår 

Be om unnskyldning når det er nødvendig – og gjerne litt 
oftere 

Fortell konkrete ting om deg selv, det gir trygghet for 
personen 

Bruk styrkeområder i samhandlingen 
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Uvanlig kommunikasjon 

Henger sammen med svekket kognisjon 

Konkret tenkning og forståelse 

Vanskelig med nyanser – «sort-hvitt»  

Vansker med Ja og Nei 

Vansker med pronomen – evt. reverserer 

Idiosynkrasier - om nyrer og farlige menn 
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Å benevne det selvfølgelige 

Kjerneområde når pasienten har autisme. Fortelle om seg selv som 
terapeut.  

En pasient lå i sengen da jeg kom inn. Han sa det var OK da jeg 
spurte om å få komme inn. Jeg ble stående på gulvet. Jeg var jo 
overbevist om at jeg hadde tolket han riktig da jeg oppfattet det 
som at han ikke ville snakke med meg. Men jeg satte ord på det og 
spurte «Betyr det at du ikke vil snakke med meg?». Så snur han seg 
og sier «Nei, det betyr det ikke. Jeg vil gjerne snakke med deg».  

Pasienten virker uinteressert og ser ut av vinduet. Og terapeuten 
føler seg kanskje lite engasjerende eller at stemningen i timen er 
dårlig. Ser du ut av vinduet fordi du ikke vil snakke med meg / Ser 
du ut av vinduet fordi du vil slippe å se meg i øynene? 
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Hva mener pasientene? 
SHT: PHV og HAB. Kan pasienter med utviklingshemming 
velge om de vil mottar behandling og i tilfelle hvilken 
behandling de foretrekker? 

Beslutningsstøtte (alt som medvirker til at pasienten kan ta 
et informert valg). For personer med utviklingshemming: 
tillit og tid. 

Finnes det valgbare behandlinger? 

Vektdyne 

Psykoterapi 

Hva med atferdsmodifisering? Kan pasienten si «Nei takk. 
Jeg vil heller ha samtalebehandling og sanseterapi»? 

SHT har en lang vei å gå.  



Pasienterfaring fra PUA 

Jeg føler jeg ble sett her på Dikemark da. Enn det jeg 
har opplevd tidligere i psykiatrien da.  

Mye medisiner, medisiner hele tiden. Strengt hele tiden, 
det var sånn strengt hele tiden. Jeg likte det ikke.  

Dem sto i det på Dikemark. Dem sto i følelsene mine. 
Jeg syns det var så godt. Å få roa det ned på et vis. Ikke 
bare 

«Nå tar vi belter» eller «Nå tar vi medisin». 



 

Sam-rapportering PLUO 19 (OsloMet) 
 
Prosjekt sam-rapportering for brukere med utviklingshemming i 
kommunale tjenester. En pilot.  

– Brukere med utviklingshemming deltar sjelden (ikke) i 
dagsrapportering 

– Fire deltagerpar i kommunale tjenester; bruker + tjenesteyter 
skrev dagrapport sammen 5 ganger og svarte på et enkelt 
spørreskjema etterpå. 

– Alle klarte å gjennomføre med tilrettelegging. Brukerne var 
noe skeptiske. En bruker visste ikke at det ble skrevet rapport. 

– Deltagerne var stort sett fornøyd. I ett av bofellesskapene er 
sam-rapportering innført som fast aktivitet flere ganger i 
uken. 

 

  

 

 

 

 

 



Engasjement og pålitelighet 

Skulle være selvsagt, men pasienten kan ha hatt mange nederlag 
og er sår for desinteresse  

– Vær presis til time 

– Hold hva du lover (sjekke om det er mulig å får permisjon til….) 

– Ikke avlys time hvis ikke tvingende nødvendig 

– Hvis du må flytte timen, gi god grunn (tannlegen) 

Pasienter (mange nederlag) ser ofte på seg selv som en det er 
vanskelig å like  

Respekt og engasjement kan derfor nesten ikke overvurderes 
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Oppsummering 

«Krav, struktur og grenser» er gammeldags 

Tett samarbeid med pasienten er moderne 

Det er terapeuten som må tilpasse seg pasientens 
sårbare hjerne 

Terapeutferdigheter omfatter kunnskap på både 
gruppenivå og personnivå 

La pasienten bli kjent med deg for å bli trygg 

 



Nyttige nettsteder og tidsskrifter 
 NKUP Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming 

og psykisk helse https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-
kompetansetjeneste-for-utviklingshemning-og-psykisk-helse 

 NAKU.no Nasjonal kompetansetjeneste om 
utviklingshemming (nettsted). Artikler og videosnutter om 
psykisk helse. 

 E-læringskurs om utviklingshemming og psykisk helse: 
http://kurs.helsekompetanse.no/psykiske-lidelser 

 SOR Rapport. Tidsskrift for Samordningsrådet for 
utviklingshemmede (SOR). 6 utgivelser pr. år. 

 Lite om vårt fagfelt i Fontene, men noe. 

 Tidsskrift for psykisk helsearbeid 
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