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Bakgrunn for utarbeidelsen av 
behandlingslinjen

• Ønske om utarbeidelse av en behandlingslinje med faglige 
og praksisnære anbefalinger for utredning og behandling 
av utfordrende atferd hos barn og unge (0-18 år) som 
henvises til HABU i HSØ. 

• Beslutningen om å samarbeide regionalt om å utarbeide 
og implementere behandlingslinjen ble tatt i samråd med 
ledernettverket i regionen.



Behandlingslinjen

• Er ment som veiledende for fagpersoner ansatt 
ved HABU i Helse Sør-Øst.

• Retter oppmerksomhet mot oppgavene til 
spesialisthelsetjenesten sine oppgaver.  



Utarbeidelsen av behandlingslinjen

Ledet av RHABU.

En tverrfaglige arbeidsgruppe med fagpersoner fra alle HABU i regionen 
har deltatt i arbeidet. 

I tillegg har to representanter fra en brukerorganisasjon deltatt. 

Arbeidsgruppen har hatt syv møter i perioden april 2020 til mai 2022. 
Arbeidet ble satt på pause i januar 2021 og gjenopptatt i januar 2022.

August 2022- utkast sendt på høring til aktuelle instanser.

Siste høringsinnspill ble mottatt 14. november. 



Utarbeidelsen av behandlingslinjen

Baserer seg på: 

NICE guideline, prosedyrer, rutinebeskrivelser og 
behandlingslinjer for utfordrende atferd som 
allerede er utarbeidet ved enkelte av 
habiliteringstjenestene i regionen, lovverk, 
nasjonale og regionale veiledere og retningslinjer og 
annen litteratur.  



Innledning

• ulike former for utfordrende atferd 

• ulike alvorlighetsgrader og retten til 
helsehjelp 

• sårbarhetsfaktorer for utvikling av 
utfordrende atferd  

• viktigheten av forebyggende arbeid 



• OPPSTART

• UTREDNING OG KARTLEGGING

• BEHANDLING OG TILTAK

• EVALUERING

• AVSLUTNING



 

Ressurser 

Verktøy for å kartlegge utfordrende atferd og psykiske lidelser tilpasset for personer med 

utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser  

 Aberrant Behavior Checklist- 2 (ABC-2). 6-89 år. 

 Developmental Behavior Checklist- Parent form (DBC-P/DBC2-P). 4-18 år. 

 Psychopathology in Autism Checklist (PAC). Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom). Ungdom.  

 

Generelle verktøy for diagnostisering av psykiske lidelser 

 Kiddie-SADS (PL) DSM-5. 6-18 år. 

 Developement and well-being assessment (DAWBA). 5-17 år. Kan passe ved lett 

utviklingshemming. 

 

Kompetansetjenester med informasjon om ressurser 

 PsykTestBarn. Elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner 

av tester og kartleggingsverktøy. 

 Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP). 

 

 



Begrep og definisjon

• Begrepene atferdsvansker, atferdsforstyrrelser, atferdsproblemer og 
utfordrende atferd, atferd som utfordrer, problematisk atferd, eller 
atferdssymptomer brukes om hverandre i faglitteraturen. Skillene 
mellom de ulike begrepene er uklare. 

• «Kulturelt avvikende atferd som er så intens, hyppig forekommende 
eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre 
er alvorlig truet, eller at den i stor grad begrenser eller hindrer tilgang 
til vanlig sosial deltakelse i samfunnet» (Emerson & Einfeld, 2011).



Ulike former for utfordrende atferd
Noen eksempler:

• Fysisk aggressiv og voldelig atferd 

• Selvskading

• Omfattende og langvarige søvnvansker 

• Problematisk og skadelig seksuell atferd

• Ekstrem vegring og motstand mot krav i dagliglivet



Alvorlighetsgrader og rett til 
helsehjelp

• For å få rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten må tilstanden 
anses som alvorlig.

• I henvisninger som beskriver utfordrende atferd, hvor det vurderes 
vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og 
omsorgstjenestelloven kapittel 9 og kommunen ber om bistand, skal 
HABU bistå. 





Sårbarhetsfaktorer for utvikling av 
utfordrende atferd

Noen eksempler:

• Utviklingshemming

• Autismespekterforstyrrelser

• Språk- og kommunikasjonsvansker

• Somatisk sykdom, smerte 

• Søvnvansker 

• Psykiske lidelser



Sårbarhetsfaktorer for utvikling av 
utfordrende atferd

• Bivirkninger av medisiner

• Stress, belastninger, krav eller forventninger som overgår barnets 
eller ungdommens forutsetninger eller kapasitet

• Belastende livshendelser/traumer som vold, mishandling

• Miljøer med mye støy

• Store eller hyppige endringer i barnets eller ungdommens hverdag 
eller omsorgssituasjon 

• Feil eller lite tilpassede hjelpebetingelser, f.eks. lite struktur



Forebygging

• Informasjon til foreldre og kommune om 
sårbarhets- og risikofaktorer 

• Årlige legekontroller hos fastlege

• Tidligintervensjon



Oppstart

Første samtale

• Avklare henvisning

• Gi informasjon om HABU

• Skaffe informasjon

• Innhente samtykke



Planlegging av utredning 

• Plan for utredning- Behandlingsplan

• Innhente informasjon fra andre instanser

• Samarbeid, viderehenvisning



Umiddelbare tiltak

For eksempel

• Informere kommunen om barnets/ungdommens og familiens 
situasjon og behov for oppfølging fra kommune 

• Anbefale økning av eksisterende avlastningstilbud

• Flytting til heldøgns bo- og tjenestetilbud



Somatisk utredning

• Det anbefales tidlig i forløpet å gjennomføre en somatisk 
utredning av barnet/ungdommen for å eliminere at 
symptomer er grunnet nevrologisk og/eller somatisk 
sykdom.

• fagpersoner som kjenner barnet, for eksempel fra HABU 
eller kommunen, bør bidra med informasjon og eventuelt 
delta på legekonsultasjonen sammen med foreldre.



Utredning og kartlegging

• Kartlegge diagnoser som kan ha betydning for 
den utfordrende atferden

• Observasjoner av barnet/ungdommen   

• Beskrivelse av den utfordrende atferden og 
omfanget registreres og kartlegges 

• Funksjonelle analyser

• Voldsrisiko- og farlighetsvurdering



Miljø og rammebetingelser

• er i et miljø med tilpassede krav ut fra funksjonsnivå og 
hensiktsmessig fordeling mellom aktivitet og hvile 

• er i et miljø med kjente og trygge oppgaver og aktiviteter det mestrer 
og liker 

• er i et miljø med mange triggere for utfordrende atferd, som for 
eksempel spesifikke lyder, mye støy og/eller for mye informasjon 
samtidig

• gis tilstrekkelig hjelp og bistand ved gjennomføring av aktiviteter og 
gjøremål



Fagkyndig vurdering

• Kognitiv funksjon 

• Adaptiv funksjon 

• Eksekutive funksjoner og oppmerksomhet

• Språk- og kommunikative ferdigheter- behov for ASK 

• Emosjonell utvikling 

• Autismesymptomer

• Belastende livshendelser

• Psykiske lidelser



Oppsummering av utredning

• Oppsummeres i en skriftlig rapport 

• Tilbakemeldingsmøte

• Oppsummeringsmøte med henviser og aktuelle 
kommunale instanser

• Samarbeidsavtale



Behandling og tiltak

• Involverer og skjer i nært samarbeid med pasient/foreldre 
og kommune

• Behandling gis hovedsakelig ambulant og indirekte, 
dersom det ikke mer hensiktsmessig bør skje i institusjon 



Behandling og tiltak

• Foreldre- og søskenstøtte

• Opplæring og veiledning av foreldre/pårørende-
Foreldrekurs

• Rådgivning og veiledning av tjenesteytere i kommunen 



Behandling og tiltak

• Miljø og rammebetingelser

• Struktureringstiltak som dagsplan, ukeplan 
og aktivitetsplan  



Behandling og tiltak
• Opplæring, etablering av ferdigheter 

• Funksjonell kommunikasjonstrening

• Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

• Differensiell forsterkning

• Atferdsavtaler

• Sosiale historier 

• Sinnekontroll- og sosial ferdighetstrening

• Fysisk aktivitet

• Behandling av psykiske lidelser



Ansvar for psykisk helsehjelp til 
barn og unge

BUP: ansvar for psykisk helsehjelp til alle barn med unntak av barn og unge 
med alvorlig eller dyp utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse.

HABU: ansvar for å utrede og behandle barn og unge med alvorlig eller 
dyp utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse. BUP skal bistå ved 
behov. 



Valg av behandling 

Avhenger av og må ses i sammenheng med for 
eksempel

• Hva som mulig utløser og opprettholder atferden

• Funksjonsnivå og kognitiv fungering

• Språkforståelse og kommunikasjonsferdigheter

• Bosituasjon

• Ønsker og kapasitet hos pasient og foreldre



Medikamentell behandling

• I det tverrfaglig teamet kan medikamentell behandling 
vurderes som supplement til annen behandling. 

• Ha legemiddelfrie tiltak som førstevalg og som 
hovedregel at medikamentell behandling ikke brukes 
alene, men som del av den helhetlige behandlingen. 

• Benytte bivirkningsskjema og melde fra om bivirkninger.



Evaluering av medikamentell behandling

• Benytte flere informanter ved evaluering og 
oppfølging av medikamentell behandling. 

• Benytte standardiserte skjema, der det er 
hensiktsmessig, for å kunne vurdere effekt 
underveis i behandlingen.



Evaluering

• Sammen med foreldre og kommunale 
samarbeidspartnere evaluere og eventuelt justere 
behandling og tiltak ved ulike veilednings- og 
møtepunkter.



Avslutning

• Avsluttende tverrfaglig epikrise

• Overgang til HAVO



Publisering

• Behandlingslinjen vil når den er ferdig være 
å finne på vår hjemmeside:

Regionsenter for habiliteringstjenesten for 
barn og unge (RHABU) - Oslo 
universitetssykehus (oslo-
universitetssykehus.no)

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu


Implementering av behandlingslinjen

• Lederne i habiliteringstjenestene i regionen er ansvarlige for 
implementeringen av behandlingslinjen i eget helseforetak.

• Behandlingslinjen presenteres på aktuelle konferanser og 
nettverk.

• Tilbud kurs 2023
– Kartlegging psykiske lidelser

– Søvn



Takk for oppmerksomheten!

uxwosm@ous-hf.no


