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Disposisjon

• Hvorfor fokus på 

psykisk helse?

• HABU, psykisk helse 

og BUP

• Bredspektrede

instrumenter i 

begynnende 

kartlegging

• Autismestudie i Helse 

Nord
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UNN HABU Tromsø: 

Skoleklasse på besøk.
HABU Tromsø tilbud:

• Prioriteringsveileder

– Medfødte/tidlig ervervede 

funksjonsnedsettelser

• Autismeutredninger i 

regionen uavhengig av 

evnenivå (høyt-lavt).

• Flest førskolealder eller 

yngre.
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Barn har overlappende vansker
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

F.eks. Gillberg (2010)
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HABU bør ha kompetanse

Kartlegge psykisk helse

• Begynnende kartlegging 

av alle som henvises til 

utredning/oppfølging.

– Mulighet til 

veiledning/forebygging.

• Vi vet at psykiske vansker 

gir stor lidelse for 

barnet/familien.

– Oftest det største hinderet 

for deltakelse skole/fritid.
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HABU bør ha kompetanse

Bygge kompetanse:

• Psykisk helsekompetanse 

bør styrkes i HABU.

• Bør prioriteres av ledelse.

• Krever klinikere med 

kompetanse:

– utviklingsforstyrrelser, 

kognitive vansker og 

psykisk helse

Systematiske reviews og 

forekomst*:

• Psykiske lidelser i 

målgruppen: 30-50 %

• Andre barn i 

befolkningen: 8-18 %

6*Buckley et al., 2020; Einfeld et al. 2011



HABU + BUP

• HABU møter barna 

fra tidlig alder og 

kontroller i oppvekst:

– Unik mulighet til å 

fange opp vansker

• Noe kan vi veilede og 

forebygge sammen 

med 1. linjen.

• Andre ganger BUP.
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Brukerorganisasjoner, NOU og 

NICE guideline
• Familien opplever

– Knapp og lite 

samordnet hjelp fra 

helsetjenesten

• Dårligere tilgang til 

hjelp i psykisk 

helsevern hele livet.

• Begynnende 

kartlegging av psykisk 

helse integrert del av 

helsetilbudet*
8

*Halvorsen et al., 2022, submittet og NICE 2017



• Hvordan integrere kartlegging av psykisk 

helse i HABU?

• Spesialisert kompetanse:

i. Betydelig symptomoverlapp mel. 

Utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser

ii. Kommunikasjonsvansker/språklig fungering

iii. Mulige atypiske symptomer

i. Gjennom atferd hos barn med 

PU/kommunikasjonsvansker
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Psykisk helsevurderinger i 

HABU

– Medisinske forhold, psykososiale stressorer, 

kommunikasjonsutfordringer, mangelfull 

tilrettelegging.

– Bruk alltid mange informasjonskilder/metoder: 

Bred kartlegging innledningsvis.

– Etabler premorbid/baseline funksjon mtp

vurdering av hva som utgjør noe 

nytt/annet/forverring av atferdsmønster.

• Oppfølging over tid.
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• Gode bredspektrede

instrumenter i en 

begynnende 

kartlegging.

– Hvilke?

– Identifiserer korrekt de 

som har behov for 

grundigere utredning 

og de som ikke har 

slikt behov.
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Begrensninger ved instrumenter

• Bruk av 

standardiserte 

instrumenter krever 

kompetanse.

– Administrering

– Skåring og tolkning

• Ansvar for å kjenne 

instrumentets styrker 

og svakheter.

– Testmanual/norske 

valideringer f.eks. 

PsykTest barn 
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HABU/BUP og instrumenter

• Utbredt bruk av kartleggingsmål på 

psykiske symptomer og lidelser

– som ikke er utviklet for målgruppen og som 

ikke tar høyde for nedsatt FSIQ og 

kommunikasjons- språklige vansker el. 

atypiske uttrykksformer

• Achenbach System of Empirically Based

Assessment (ASEBA)

• Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

• Kiddie-SADS-PL

13Halvorsen et al., 2022; Halvorsen et al. submitted.



• Kunnskap om instrumenters 

begrensninger
Systematic review (2022): Funn:

I. Relativt begrenset 

dokumentasjon på 

egnetheten av barne- og 

ungdomspsykiatriske 

mål i målgruppen.

II. De har svakere 

reliabilitet og validitet 

sammenlignet med 

spesialmål utviklet for 

utviklingsforstyrrelser/ 

PU.
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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).
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Grønn skrift = 

selvutfyllingsversjon som 

ungdom selv fyller ut.

Review Halvorsen et al. 2022



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)
16

Review Halvorsen et al. 2022



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!
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Review Halvorsen et al. 2022



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).
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Developmental Behavior Checklist

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

utviklingsforstyrrelser:
• Proxy-mål: Foresatt/lærer.

• 1995 (Einfeld & Tonge, 
Australia).

• Emosjonelle- og atferdsvansker.

• 96 ledd

• Inspirert av ABC og CBCL. 

• Klinisk 
erfaring/journalbeskrivelser.

• Western Psychological Services:

• Lanseres for i helsetjenesten i 
Norge i år. 

• Norsk versjon foreligger, og vi 
har fått tillatelse til å validere 
den. Det er nylig gjort*

Screeningmål/effektmål:

19
*Halvorsen et al., submitted.



Dokumentasjon for DBC

– 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.  

20*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.

211Kaufman 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/grunntilstand eller uttrykk for 

tilleggslidelser.

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

varierende intellektuell funksjon.
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Identifisering av psykiske 

helsevansker hos barn og unge med 

autismeforstyrrelser:

En regional multisenterstudie

Marianne Berg Halvorsen, PhD, 

psykologspesialist

UNN HABU



TENK DEG AT

• Du er ti år og henvises til BUP/ 

habilitering

– mye engstelig og lei deg  

– mye sint og i konflikt 

– kanskje alt på en gang? 

• De nærmeste forstår ikke hva 

du strever med og kanskje ikke 

du selv? 

– vansker med å sette ord på vonde 

tanker/følelser.

– vansker med å uttrykke deg/ 

forstå sammenhenger.

24

• Helsetjenesten forstår deg 

heller ikke!

Du har autisme = vansker med 

kommunikasjon og sosial 

samhandling.



Psykiske tilleggsvansker

Systematic reviews: 

• Utbredt (50 % vs. 7%)1

• Helsetjenesten henger 

etter2

• NICE guidelines 2017:

– Helsetjenesten bør 

undersøke psykisk helse 

hos personer med autisme 

ifbm autismeutredninger.

I Norge:

25

Dårlig tilgang til hjelp i 

psykisk helsevern gjennom 

hele livsløpet.

1Howlin (2021);2Lord et al., (2020) 



Type vansker 

• Barn og unge med autisme:  

50 % ( svært varierende tall fra 

enkeltstudier).

• Generelle barnebefolkning:     

7 %

• Typiske vansker

– angst, opposisjonell 

atferdsforstyrrelse, 

depresjon (ungdom), OCD 

(tvangslidelse), ADHD* 

(konsentrasjon/ 

hyperaktivitet)

26Howlin (2021); Lord et al., (2020)

*nevroutviklingsforstyrrelse i nyeste 

diagnosemanualer.



Hvorfor henger klinikken etter?

• Klinikken mangler god 

nok kunnskap og 

metoder for :

– Hvordan skille mellom 

autisme og samtidig 

psykisk lidelse.

– Tilpasset barnas store 

kommunikasjons-

vansker og intellektuell 

fungering.

27Halvorsen, Kildahl & Helverschou (2022): Handbook of Autism 

and Pervasive Dev.



Hvorfor henger klinikken etter?

• Svært få psykiske 

helsemål er validert 

for gruppen, dvs. 

autismetilpassede 

instrumenter.

• Vi har lite kunnskap 

om hvordan de og 

andre BUP-

instrumenter 

fungerer…

28Halvorsen, Kildahl, & Helverschou (2022): Handbook of Autism and 

Pervasive Dev.



Hvilke bredspektrede instrumenter ? 

Barn og unge

• Autismetilpassede 

instrumenter:

– ASD-CC (Autism Spectrum 

Disorder Comorbidity) (USA)

– PAC (Psychopathology in 

Autism Checklist) (Norge)

• Generelle PU 

instrumenter:

– ABC (Aberrant Behavior

Checklist) (New Zealand/USA)

– DBC (Developmental

Behaviour Checklist (Australia)

• BUP instrumenter 

for generelle 

barnepopulasjon:

– Kiddie-SADS (USA)

– DAWBA (Development and 

Well-Being Assessment) (UK)

– CBCL (Child Behavior

Checklist) (USA)

– SDQ (Strength and Difficulties

Questionnaire) (UK)

29
Halvorsen, Kildahl & Helverschou (2022) i Handbook of Autism and Pervasive Dev.



Formål med studien

• Ny kunnskap: 

utredning/diagnostikk av 

psykiske lidelser ved 

autisme hos barn og 

unge (2-18 år)

• Vi evaluerer en 

bred/helhetlig 

undersøkelse som inkl. 

psykisk helse ifbm

autismeutredning.

Sp. om autisme?

Medisinsk 
undersøkelseKognitiv undersøkelse

Autismeundersøkelse

Psykisk 
helseundersøkelse
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Datainnsamling startet opp i alle 

helseforetak i nord 
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Helgelandssykehuset fra oppstart i februar 2022.

Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.

Samarbeid Habilitering og BUP.



Finnmarkssykehuset

32Hammerfest sykehus fra oppstart i feb. 2022.

Samarbeid Habilitering og BUP.



Nordlandssykehuset 

33
BUPA autismeteam Bodø fra oppstart i 

januar 2022.



Universitetssykehuset Nord-Norge
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HABU Tromsø:  Fra oppstarten i februar 2020 



Gjennomførbar
UNN HABU mars 2020-2021

N = 167 ( i dag = 200 deltakere)

• UNN BUK HABU:
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Vi ønsker

• at 10 åringens vansker fanges 

opp tidlig og blir forstått

– Autisme vs. psykiske 

vansker vs. normal 

variasjon

• at psykisk helse står i fokus 

ved autismeutredninger fra ung 

alder.

• at modellen Helse Nord tester 

ut kan vise vei for 

helsetjenesten i resten av 

landet.
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Personer med autisme 

skal få bedre hjelp for 

psykiske helsevansker i 

helsetjenesten.
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Takk for oppmerksomheten ☺

Marianne.berg.halvorsen@unn.no
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