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Tema
• Organiseringen av helsetjenester for personer med 

nevroutviklingsforstyrrelser

• Hvem oppsøker hjelp i spesialisthelsetjenesten?

• Pasientenes vurdering av spesialisthelsetjenesten for personer med 
nevroutviklingsforstyrrelser

• Samfunnets vurdering av spesialisthelsetjenesten for personer med 
nevroutviklingsforstyrrelser

• Hvordan kan spesialisthelsetjenesten møte pasientenes og 
samfunnets behov for helsetjenester til personer med 
nevroutviklingsforstyrrelser?



Organisering av helsetjenester for 
personer med 
nevroutviklingsforstyrrelser





Organiserende prinsipp for tjenester til 
personer med nevroutviklingsforstyrrelser 

• Psykisk helsevern
• Habilitering
• Spesialist/kommune
• Alder
• Diagnose
• Behandlingsmetode
• Ledernes interesser 
• Behandlernes interesser
• Grenser (HF, fylke, 

kommune)
• Status quo - det har alltid 

vært slik



Noen organiseringsprinsipp som 
mangler? 



Hvem oppsøker hjelp i 
spesialisthelsetjenesten?



https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/#ticlidelser

https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/#ticlidelser












Diagnoser - hovedtilstand, komorbid eller 
differensial ?



Thapar, A., Cooper, M., & Rutter, M. (2017). Neurodevelopmental disorders. The Lancet Psychiatry, 4(4), 339-346

Diagnoser – eller bare samtidig overlappende? 

Emosjonelle 
lidelser og 

atferdsforstyrrelser



Hvorfor ber personer med 
nevroutviklingsforstyrrelser om 
hjelp fra spesialisthelsetjenesten? 



Pasientenes vurdering av 
spesialisthelsetjenesten for personer 
med nevroutviklingsforstyrrelser





•Reports were evaluated for whether they
• (1) addressed caregiver perceived needs, 
• (2) used available data to provide appropriate

information about child needs, 
• (3) provided recommendations that were

actionable and specific to needs,
•4) had appropriate readability levels and 
• (5) followed existing autism assessment guidelines. 



Results

• Clinicians were more focused on autism diagnostic needs while caregivers 
were more focused on multiple transdiagnostic needs. 

• Recommendations provided in the reports that were related to autism
diagnoses were specific and actionable, but reports rarely addressed
transdiagnostic needs or comorbidities (e.g. cognitive impairments, mental 
health). 

• Only 13% of reports contained recommendations for conditions other than
autism spectrum disorder, despite 61% of the population receiving two or 
more diagnoses. 

• Reports largely followed autism assessment guidelines, but the language
used was more complex for families than what is typically recommended. 



Hvor nyttig er hjelpen fra spesialisthelsetjenesten? 



Samfunnets vurdering av 
spesialisthelsetjenesten for personer 
med nevroutviklingsforstyrrelser







Hvordan kan spesialisthelsetjenesten 
møte pasientenes og samfunnets 
behov for helsetjenester til personer 
med nevroutviklingsforstyrrelser?



Dette svarte ChatGPT



Every system is perfectly designed 
to get the results it gets


