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Nevroutviklingsforstyrrelser

• Forstyrrelse i normal utvikling av nervesystemet
• Viser seg i barne- og ungdomsalder
• Jevnt forløp
• Biologiske og genetiske faktorer viktige, 

opphopning i familier
• Høy grad av overlapp mellom tilstandene –

symptomer og etiologi, stor grad av overlapp i 
sårbarhetsgener
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Nevroutviklingsforstyrrelser

• Autismespekterforstyrrelse (ASF)
• Psykisk utviklingshemning
• ADHD
• Tics/Tourette
• Språkforstyrrelse
• Dysleksi/Dyskalkuli
• Motoriske vansker
• (Shizofreni)                                                  DSM-5
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Selvmord	og	ASF
• Forekomst – få studier og variasjon i forekomst 

(selvmordsforsøk 1,8%-36%)
• Studier som viser at mennesker med ASF har 

mer enn tre ganger så høy forekomst av 
selvmord og selvmordsforsøk sammenlignet 
med befolkningen forøvrig. (Psychiatric News, 
APA)

• De fleste (over 90%) i denne gruppen, ASF, som 
har forsøkt eller tatt sitt eget liv hadde en 
komorbid psykisk lidelse.
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Selvmord	og	ASF
• De mest vanlige komorbide psykiske lidelsene i 

denne gruppen er angst og depresjon.
• Kombinasjonen av ASF og emosjonelt ustabil PF 

ser i følge studier ut til å være mer alvorlig enn 
hver av diagnosene alene når det gjelder 
selvmordstanker.

• Alvorlige spiseforstyrrelser
• En studie har også beskrevet hyppigere 

suicidforsøk hos pasienter med emosjonelt 
ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF) og 
samtidig ASF enn hos de med bare EUPF (Ryden
m.fl., 2008)
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Selvmord	og	ASF
• Britisk studie undersøkt forekomst av autsime og 

autistiske trekk blant mennesker som døde ved 
selvmord (Cassidy m.fl., 2022).

• Utgangspunkt var ASF og autistiske trekk som en 
klar risikofaktor for suicidalatferd. 

• Selvrapporterte autistiske trekk hos mennesker 
uten diagnose er også forbundet med økt risiko 
for både selvmordstanker og selvmordsatferd.
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Selvmord	og	ASF
• Signifikant økt risiko for å dø av selvmord blant 

mennesker med ASF, sammenlignet med 
populasjonen forøvrig.

• “Suicidal attacks” (Tony Attwood).
• Mange voksne med tydelige autistiske trekk, og 

spesielt kvinner, forblir ofte udiagnostisert.
• Økt risiko for suicid blant de som er diagnostisert 

med ASF sent i livet.

Regional Seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme



ASF	og	selvmordsrisiko
• ASF og autistiske trekk begynner å bli betraktet 

som sentralt innen selvmordsteori
• Manglende kognitiv fleksibilitet kan redusere 

evne til problemløsning i stressende situasjoner. 
Selvmord som eneste vei ut? 

• Sosial støtte og kommunikasjon
• Forsøk på å passe inn og kamuflere vansker, 

utenforskap og økt risiko. Jenter spesielt i barne-
og ungdomsalder (går under radaren).

• Diagnostisk overskygging.
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Betydningen	av	å	
forstå/oppdage	og	tilpasse
• Utredning av ASF og av psykiske lidelser. 

Differensialdiagnostikk
• Å kjenne til hvordan psykiske symptomlidelser 

kan se ut hos mennesker med ASF. Hva er likt og 
ulikt?

• Hvor ofte får de tilpasset behandling?
• Samarbeid psykisk helsevern og habilitering?
• “Lack of skill, not of will”
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Dialektisk	atferdsterapi	
(DBT/DAT)
• Tar utgangspunkt i at alle mennesker gjør så 

godt de kan.
• Utformet for å arbeide med følelsesregulering, 

EUPF/borderline. Individ. og i gruppe.
• Utviklet av Marsha Linehan, psykolog
• Kombinerer læringsteori, kognitiv teori, 

dialektisk filosofi og zenbuddhistisk tenkning
• Metoden har gitt gode resultater for flere 

psykiske lidelser. 
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DBT
• Bakgrunn for utvikling av metoden..
• Behandlingsmetoder som utelukkende fokuserte 

på forandring, og metoder som tok sikte på å 
støtte og trøste. 

• Utviklet for behandling av sammensatte og 
alvorlige vansker.

• Først og fremst kjent for behandling av 
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, 
men virksom for andre sammensatte og alvorlige 
vansker/psykiske lidelser også.
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DBT
• Dialektikken mellom aksept og forandring
• Aksept-validering
• Endring-ferdigheter/mestringsstrategier
• Tar sikte på å beskrive hvordan vanskene 

oppstår, faktorer som opprettholder vanskene 
og teknikker som kan være terapeutisk 
virksomme. 
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DBT
• Linehan om sårbarhet:

-høy sensitivitet for emsojonelle stimuli
-høy intensitet I den følelsesmessige reaksjonen
-langsom tilbakevending til nøytral tilstand

• Linehan (1993) kartlegging av ferdighetsbrister 
hos mennesker med EUPF, delt inn i 4 
hovedkategorier

1) Vansker med å regulere følelser
2) Vansker med å skape og opprettholde gode 

relasjoner
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DBT
3) Vansker med å holde ut ubehag/vanskelige 
situasjoner.
4)Vansker med å være fokusert på her og nå
• AKSEPT – å forsone seg, ikke å like
• Lære å holde ut psykisk smerte/vanskelige 

følelser uten å ty til destruktiv atferd
• Våge å se og akseptere hvordan virkeligheten 

faktisk ser ut, utgangspunkt for videre 
valg/atferd. Eks. Harry Potter og djevelsnaren.
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DBT
• Ikke kategorisere mellom riktig å galt, men fokus 

på hva som fungerer (mot et definert mål-et liv 
verdt å leve).

• VALIDERING- å bekrefte/gyldiggjøre
• Validering som den tydeligste måten å formidle 

aksept på
• Validering før problemløsning er norm
• Å arbeide ensidig med en type strategi er ofte 

ødeleggende. Eks. Ensidig fokus på bekreftelse 
eller endring blir invaliderende.
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Tilpasset	DBT
• Pilotstudie Nederland 2008
• Døgnbehandling PUA
• DBT-inspirert ferdighetstrening for mennesker 

med kognitive utfordringer
• Julie F. Brown; The Emotion Regulation Skills 

System for Cognitively Challenged Clients
• Alexandra Rosendahl Santillo; DBT-SS 

Ferdighetstrening, Känslohandtering vid 
kognitiva svårigheter
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Tilpasset	DBT-
ferdighetstrening
• En metode for å arbeide med følelsesregulering 

ved kognitive vansker
• Ferdighetssystemet-tydelig forankring i moderne 

forskning
• En beskrivelse av hvordan følelser og kognisjon 

fungerer og hvordan man på en systematisk 
måte kan arbeide med å forstå og håndtere 
følelser
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Tilpasset	DBT-
ferdighetstrening
• Kan anvendes som psykoterapi eller som støtte i

annen behandling, feks miljøbehandling.
• Alle kognitive vansker, med eller uten 

utviklingshemning
• Utviklet for arbeid med alvorlige 

atferdsproblemer
• Fungerer også godt for mindre alvorlige vansker, 

lettere følelsesmessig vansker, for å håndtere 
følelser og situasjoner som oppstår i livet.
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Tilpasset	DBT-
ferdighetstrening
• Om å finne riktig utviklingsnivå/innlæringsniva
• Trygghetssone-innlæringssone-panikksone
• Ufordringen med utbredt bruk av avledning
• Systematisk trening på følelseregulering
• Sikkerhet alltid først
• Ferdighetssystemet oppdelt i 9 ferdigheter, delt 

inn i to ulike grupper. Hele-tiden ferdigheter og
bare-rolig ferdigheter. For å lære seg dette
kreves øvelse/repetisjon
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Ferdighetstrening
• Individuelt og ferdighetstrening i gruppe.
• Visuell støtte, klar anbefaling om struktur, og 

arbeidsark for bruk mellom gruppetimer.
• Følelsesskala og gradering. Psykoedukasjon.
• Lærer å alltid gjøre en ferdighet mer enn

gradering av følelse tilsier.
• Stegvis etablering av ferdigheter.
• Klart bilde, på sporet tenkning, på sporet 

handling, sikkerhetsplan, nye meg ferdigheter 
(heletiden).
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Ferdighetstrening
• Problemløsning, uttrykke meg, få det rett, gode 

relasjoner – bare rolig ferdigheter.
• Skillssystem.com – Julie Brown
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Følg	PUA	på	Facebook!	
www.facebook.com/puaous
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