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Disposisjon

• Hvorfor gjøre en 

psykisk helse 

vurdering i HABU?

• Hvilke standardiserte 

mål bør vi bruke?

• Momenter i psykisk 

helsevurdering.
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Declaration of Interest

• Ingen finansielle/personlige bindinger til 

instrumentene som tas opp i 

presentasjonen.
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Familiens behov 

• Oppleve/mestre hverdag med et søsken/ barn 

m/funksjonsnedsettelse.

• Følelsesmessig bearbeiding 

• Mer omfattende omsorgsarbeid/økt stressnivå*

• Foreldregruppen dårligere helse, særlig 

mødrene*: 

– Langvarig sykdom, skade, lidelse fysisk el. 

psykisk art.

• Opplever hjelpen som knapp og fragmentert/lite 

samordnet*
4

*Tøssebro & Wendelborg, 2014.



FOREKOMST, KJENNETEGN 

OG KONSEKVENSER
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Forekomst av psykiske lidelser og 

kjennetegn
Systematic review (2011):   

Formål «rydde» opp.
Barn og ungdom med en 

intellektuell funksjonsnedsettelse:

• Inkluderte kun 

befolkningsstudier/ 

community/spesialskoler (N 

>100).

• Krav om 

instrumentbruk/klinikere i 

diagnostisering av psykiske 

lidelser.

• 85 studier, hvorav 9 inkludert.
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Betydningsfull studie: Einfeld et al., 2011.



Systematic review:

• Forekomst:

– Barn og unge med en 

intellektuell 

funksjonsnedsettelse: 30-

50%

– Sammenlignbare tall fra 

den generelle 

barnebefolkningen: 8-18%
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Kjennetegn:

• Generelt alder, kjønn, 

grad av PU = ikke 

entydige.

• Alder – positive funn
• Yngre barn (5-13 år): 

høyere forekomst.

• Eldre barn  (11-16 år): 

emosjonell lidelse.

• Yngre barn (5-10 år): 

hyperaktivitet

• OCD hos eldre barn (13-20 

år)

Systematic review:

8
Einfeld et al., 2011



Kjennetegn:

• Generelt alder, kjønn, 

grad av PU = ikke 

entydige.

• Kjønn – positive funn
• Høyere forekomst hos 

gutter
• Atferdsvansker/

hyperaktivitet

Systematic review:

9
Einfeld et al., 2011



Kjennetegn

• Generelt alder, kjønn, 

grad av PU = ikke 

entydige.

• Grad av PU – positive 

funn

Mild PU:

– Angst, depresjon, milde 

atferdsvansker

Alvorlig/dyp PU:

– større atferdsvansker, 

selvskadende atferd, 

aggresjon, autistiske trekk, 

stereotypier

Review (ikke-systematisk)
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Halvorsen et al., 2014



Nyere data 
Systematic review and 

meta-analysis (2020)

• Inkl. 19 studier med 6151 barn 

6-21 år.

• Befolkningsstudier av barn 

med intellektuell 

funksjonsnedsettelse.

• Forekomst 38 % psykiske 

helsevansker (DBC:KI: 31,46) .

• Hyppigste lidelser: ADHD 

(30%), conduct disorder (3-

21%), angst lidelser (7-34%).
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Varighet av vansker

• Australian Child to Adult 

Developmental study:

– Befolkningsutvalg barn 

med PU alle grader 

(N=578)

– 14 års oppfølging

– 4 måletidspunkt:

• T1 = 12,1 år 

• T2 = 16,5 år 

• T3 = 19,5 år 

• T4 = 23,5 

– 82.5% deltakelse fra T1-

T4.

– Psykometrisk egnet 

psykisk helsemål (DBC) 12



Varighet av vansker

• T1 = 41% psykisk 

lidelse (12-15% generell 

barnepoulasjon)

• T4 = 31 % psykisk 

lidelse (13% generell ung 

voksen populasjon)
– De med mild PU raskere tilfriskning vs. 

alvorlig/dyp PU.

– Angst: Mindre tilfriskning over tid hos 

jenter enn gutter: ↑ Anxiety for jenter 

med alvorlig/dyp PU ved økende alder.

• Kun 10 % med 

psykisk lidelse fått 

hjelp spes.helsetj. 13



Mors og barnets mentale helse over tid

Australian Child to Adult 

Developmental study:

• Generelt høyt nivå av «distress» 

hos mor 

– vedvarte over 11 års 

oppfølging (selv om noe 

nedgang i vansker hos barna).

• Psyk vansker hos barnet assosiert 

med vansker i mors psyk helse.

• Mødre til yngre barn med mild PU 

anga mindre «distress» enn 

mødre til eldre barn (>12 år) med 

mild PU.

• «Bidirectional relationship»:  

påvirkning begge veier, 

korrelasjonell studie.
14Gray et al. 2011 



Hvorfor gjøre psykisk helse vurdering i 

HABU:

• Psykiske tilleggsvansker hos barn og unge 

med intellektuell funksjonsnedsettelse: 
– Er vanlig, også inn i voksenalder.

– Gir større begrensninger i  

skole/utdanning/arbeidsliv/bolig og sosial inkludering 

enn den intellektuelle funksjonsnedsettelsen, alene.

– Påvirker livskvalitet foreldre/søsken i større grad enn 

intellektuell funksjonsnedsettelse.

– Blir ofte ikke behandlet i spes.helsetj.

15Einfeld et  al., 2006; Gray et al., 2011; Munir, 2016



IDENTIFISERING AV 

PSYKISKE HELSEVANSKER
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• Psykisk 

helsevurdering bør 

inngå for 

barn/ungdom i HABU.

• Utfordringer:

– Symptomoverlapp.

– Kommunikasjons-

vansker.

• Foreldre/nærperson

– Atypiske symptomer.

• Hvilke instrumenter 

fungerer?
17



Kartleggingsinstrumenter

• Bruk av flere metoder når vurdere 

psykiske tilleggslidelser.

– Standardiserte kartleggingsverktøy kan være 

et nyttig hjelpemiddel (sammen med andre).

• Anbefales innledningsvis å vurdere et bredt 

spekter av symptomer og funksjoner.

→ Bruk generelle/bredspektrede instrumenter
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Systematic review (2022): Formål:

• Hvor egnet er instrumenter 

som brukes i kartlegging av 

psykiske helsevansker blant 

barn og unge med ID?

• Bredspektrede instrumenter

• Dokumentasjon:

– Reliabilitet og validitet

• Alder barn: 4-20 år
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Inklusjonskriterier:

A) FSIQ < = 80/ PU

diagnose/ elev på 

spesialskole for PU.

B) Alder 4-20 år. 

C) Original data/empirisk 

data/data 

måleegenskaper 

publisert i Journals/PhD.

D) ICD-10 diagnoser, men 

ikke nevroutviklings-

forstyrrelser.

Eksklusjonskriterier:

A) Eldre enn 1980.

B) Mål med kun 2 eller 

færre symptomområder.

C) Ikke psykofarmaka-

studier.

D) Kun deskriptive 

gjennomsnittsskårer for 

utvalg, og ingen annen 

data måleegenskaper.
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Litteratursøket

Databaser:

• Medline

• Embase

• PsycINFO

• Health and Psychosocial

Instruments

• CINAHL

• ERIC

• Web of Science

Mengde treff:

• > 20.000 sammendrag

• < 800 fulltekster 

• Vi endte opp med 49 inkluderte 

studier… etter 1 års 

gjennomgang av treffene…

• Gjorde oppdatert søk i 

etterkant.

• PRISMA Guidelines/EFPA 

Review Model: Skåringer.
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Litteratursøket…
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Funn: 10 instrumenter med 

dokumentasjon i målgruppen

Spesialmål:

1. Aberrant Behavior Checklist

(New Zealand/USA).

2. Behavior Problems Inventory 

(USA)

3. Challenging Behavior Inventory 

(UK).

4. Developmental Behavior

Checklist (Australia)

5. Nisonger Child Behavior Rating

Form (USA)

6. Reiss Scales for Children’s Dual 

Diagnosis (USA)

7. Well-Being in Special Education

Questionnaire (Sverige)

Konvensjonelle mål:

8. Achenbach System of Empirically

Based Assessment (USA)

9. Behavior Problem Checklist (USA)

10. Strengths and Difficulties

Questionnaire (UK).

23

Grønn skrift = 

selvutfyllingsversjon som 

ungdom selv fyller ut.



Funn

• Felles alle instrumentene = screening mål.

• Bottom-up/empirisk tilnærming.

– Leddene, spesifikke beskrivelser av barnets 

fungering, kom fra journalbeskrivelser/ekspert 

konsensus, andre instrumenter og litteratur.

• Erfaring med at psykiske vansker kan uttrykke seg 

på andre måter enn symptombeskrivelser fra 

diagnosemanual.

– Kun ASEBA/CBCL: Hadde tilleggsskalaer 

utledet fra diagnosemanual (DSM)
24



Mest dokumentasjon i synkende 

rekkefølge
1. Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA, 11 papers)

2. Developmental Behavior Checklist (DBC; 10 papers).

3. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; 7 papers).

4. Aberrant Behavior Checklist (ABC)/Nisonger. Begge 6 papers.

5. Behavior Problems Inventory (BPI-01, 4 papers)

6. Behavior Problem Checklist (BPC, 3 papers)

7. Challenging Behavior Inventory/.Reiss Scales for Children’s Dual 

Diagnosis/Well-Being in Special Education Questionnaire: Alle 1 paper

hver.

Gul skrift = instrumenter som ikke er utviklet for målgruppen.

Mest dokumentasjon betyr ikke nødvendigvis at målene fungerer etter 

formålet!

25



Kvalitetsvurderingen

• Viste for barn og unge med borderline til 

moderat ID…

– Gjennomgående bedre 

reliabilitet/validitetsskårer for instrumenter 

utviklet for målgruppen:

• 1. valget er: DBC, ABC/Nisonger.

– Vedr. de konvensjonelle instrumentene er:

• 1. valget ASEBA (CBCL).

26



Developmental Behavior Checklist

(DBC-2; Gray et al., 2018 - USA)
Utviklet for 

utviklingsforstyrrelser:
• Proxy-mål: Foresatt/lærer.

• 1992 (Einfeld & Tonge, Australia).

• Emosjonelle- og atferdsvansker.

• 96 ledd

• Inspirert av ABC og CBCL. 

• Klinisk erfaring/journalbeskrivelser.

• Western Psychological Services: 
Foreløpig kun tillatt  forskningsbruk i 
Norge. 

• Lanseres for klinikkbruk i år. 

• Norsk versjon foreligger, og vi har 
fått tillatelse til å validere den.

Screeningmål/effektmål:

27



DBC-2

• 96 ledd skåres fra 0 («stemmer ikke») til 2 («stemmer 

svært godt/stemmer ofte»).

– Disruptive («Grov i munnen. Banner mot andre») 

– Self-absorbed («Dunker hodet»)

– Communciation disturbances («Gjentar det andre sier 

som et ekko»)

– Anxiety («Redd for å være alene»).

– Social relating («Unngår øyekontakt. Vil ikke se deg 

rett i øynene»).

• Totalskåre – klinisk grenseverdi = 46 poeng

• Utfylling gjøres av foresatte og lærer: Siste seks mnd.

• Tidsbruk: 10 min. 28



Dokumentasjon

• Det er solid dokumentasjon på egnetheten for den 

engelskspråklige og ikke-engelskspråklige versjonen for 

barn og unge med utviklingsforstyrrelser.

– Ny systematisk review* viser at DBC er målet som 

fungerer best for barn og unge med IQ < 80.

• Det gjenstår å dokumentere egnetheten av DBC for 

autisme, spesielt.

– Evne til å skille begrepsmessig mellom autisme vs. 

psykiske vansker.

• Dette tester vi ut i en pågående forskningsstudie i Helse 

Nord.  

29*Halvorsen, Helverschou et al. (2022). Journal of Autism 

and Developmental Disorders. Open access.



K-SADS1

• Diagnosekategorier DSM-5.

• Norske/skandinaviske studier: adekvat 

inter-rater reliabilitet for sentrale 

diagnosegrupper. Måleegenskaper ellers 

lite undersøkt 2.

• Vi vet ikke hvor egnet intervjuet er for 

unge med PU.

301Kaufman et al., 2016. Tilgjengelig Helsebiblio.2 Kornør… 2016 



K-SADS

• Er ikke tilpasset barn med PU.

– Blir opp til klinikeren å tilpasse sp. til barnets 

utviklingsnivå og

– vurdere om symptomer som etterspørres kan 

forstås som uttrykk for utviklingsnivået eller 

uttrykk for tilleggslidelser.

• Erfaringer?
• Gjevik og medarbeidere (2011): Bruk av K-SADS ved ASF og 

varierende intellektuell funksjon.
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MOMENTER I PSYKISK 

HELSEVURDERING
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Arbeidsmodell v/sammensatte 

tilstander (nevroutviklingsforstyrrelser)
Helhetlig kartlegging i 

småbarns-/førskolealder:

• Oftest være vansker over 

flere områder:

– Generell utvikling (kognitiv 

funksjon)

– Kommunikasjon og språk

– Sosialt samspill

– Motorikk

– Oppmerksomhet

– Aktivitetsnivå

– Atferd

– Stemningsleie

– Søvn 33



Oppsummert: Vurdering psykiske 

tilleggsvansker ved PU

• Viktig og nødvendig

• Vanskelig ved alvorligere PU og lite språk

• Alltid vurder: Medisinske forhold, psykososiale 

stressorer, kommunikasjonsutfordringer, mangelfull 

tilrettelegging 

• Bruk alltid mange informasjonskilder/metoder: Bred 

kartlegging innledningsvis

• Etabler nivå for premorbid/baseline funksjon mtp

vurdering av hva som utgjør noe nytt/annet/forverring 

atferdsmønster

– Oppfølging over tid

34



HABU ta mer ansvar?

• Identifisering og behandling av 

psykiske tilleggsvansker er 

viktig da slike tilleggsvansker:

– Gir ekstra 

funksjonssvekkelse hos 

barnet1

– Kan redusere effekten av 

habiliteringstiltak2

– Medfører betydelig 

belastning for 

foreldre/søsken3

35
1 Halvorsen et al. 2019;2 Anderson et al., 

2011;3 Haukeland et al., 2015



Modell i habilitering (WHO) : 

Psykisk helse har også en plass

36
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