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Hvordan forstå psykiske lidelser? En bio-psyko-sosial-kulturell 
utviklingsmodell for psykiske symptomer og lidelser

Gener og miljø

• Individ

• Familie

• Samfunn

Svangerskap    
og fødsel

0 år 18 år

Beskyttelses  
faktorer 
(genetikk, 
epigenetikk
og miljø)

Risikofaktorer 
(genetikk, 
epigenetikk og 
miljø)

Miljøbelastning, traumer, etc.

Psykiske symptomer 
og lidelser



Hvordan forstå psykiske lidelser?

• «Differential-susceptibility framework» (Hartman & Belsky, 2015)

• Epigenetikk

Gener kan skrues av og på som resultat av miljøbetingelser

Gener kan representere risiko eller beskyttelsesfaktorer

Miljøet kan representere risiko eller beskyttesesfaktorer

Donald Hebb: ”To ask what contributes more to the development of the
personality, nature or nurture, is like asking what contributes more to the area 
of a rectangle, the lenght or the width.”



Bare et eksempel

• I Tanzania er det både lov og veldig vanlig å slå barn som ledd i barneoppdragelse (kulturell 
miljøfaktor)

• I følge «Differential-susceptibility» modellen varierer individer i sin mottagelighet/følsomhet for 
barnemishandling.

• (Kulturfaktoren «å slå barna» er ikke en ren miljøfaktor - varians på foreldre som slår grunnet eget 
miljø + gener) 

• I følge epigenetisk TEORI antas «kulturfaktoren» til å påvirke DNA (gener) – skru av noen gener 

• EMPERI: To grupper- I. Barn som ble slått versus II. De som ikke ble slått. Gruppe I. viste
epigenetiske endringer i proopiomelanocortin genet (POMC)
Hecker et al, 2016 Dev Psychopathol. 2016 Nov;28(4pt2):1401-1412. Epub 2016 Jan 12

POMC har mange funksjoner, hvorav en er i corticostereoid regulering styrt av hypofysen.

• Det antas også at modifiserte gener kan arves videre til neste generasjonen (gryende evidens-
trengs mer forskning hos mennesker)



Hvordan forstå psykiske lidelser?

• Dimensjonell versus kategorisk kartlegging av psykiske problemer/lidelser? –
fordeler og ulemper med begge tilnærminger.

• National Institute of Mental Health in USA sitt alternativ til DSM/ICD: Research 
Domain Criteria(RDoC) 

• Finnes det en P-faktor (psykopatologifaktor) som omfatter både eksternaliserende
og internaliserende problemer?

• Transdiagnostisk tilnærming for en del intervensjoner?

• Caspi et al. The p Factor: One General Psychopathology Factor in the Structure of 
Psychiatric Disorders? Clin Psychol Sci. 2014 Mar; 2(2): 119–137. 
doi: 10.1177/2167702613497473

https://dx.doi.org/10.1177/2167702613497473


Research Domain Criteria(RDoC) 

• National Institute of Mental Health in USA

• Hovedintensjon:
• Bottom-up tilnærming

• Patofysiologisk begrunnet taksonomi

• Dimensionelle begrep

• Atferdsfungering

• Biologiske mekanismer

Doyle 2015



Konklusjoner så langt…….(og premissene for resten av 
forelesningen)

• Det foregår så mye spennende forskning relatert til forståelse og kartlegging 
av psykiske problemer og lidelser slik at hvis jeg nå snakker videre blir dette 
en helt annen forelesning. Derfor må jeg stopper her! 

• I resten av forelesningen brukes det en klassisk (mer tradisjonell) nosologisk 
klassifikasjon av psykiske lidelser i overenstemmelse med DSM/ICD 
systemene.

• Denne måten å klassifisere på omfatter en kategoriell (enten i eller utenfor 
boksen) fenomenologisk forståelse (dvs. uten årsaksforklaringer) av psykiske 
lidelser



SELV OM DENNE TILNÆRMINGEN HAR SINE KLARE 
SVAKHETER……

• ….så er den meget nyttig for å kartlegge barns problemer før de får en 
intervensjon som f.eks. DUÅ

• …..for å vite hva man behandle

• ….for å vite hva man ikke skal behandle

• …..det er et spørsmål om kompetanse og etikk

Ellers så er DSM/ICD systemet et språk, en verktøykasse for kommunikasjon blant 
klinikere og forskere – hverken mer eller mindre. (Husk at diagnoser er ikke 
ontologiske sannheter, men begrepskonstruksjoner!)

Det vil bli endret og erstattet, men per i dag er det faktisk nyttig.



Forekomst av de vanligste psykiske DSM-IV lidelser i en 
representativ norsk generell befolkning av 4-åringer (n=995, 
svarprosent = 80%)                                                                                                   

(«Trygg i Trondheim studien» Wichstrøm et al., 2012)

DSM IV diagnose Forekomst CI 95% interval

ADHD 1,9 % 1,6-2,4 %

CD (alvorlig atferdsforstyrrelse) 0,7 % 0,5-1,1 %

ODD (opposisjonell atferdsforstyrrelse) 0,3 % 0,1-0,5 %

MDD (alvorlig depresjon) 0,3 % 0,1-0,5 %

Minst én depressiv lidelse 2,0 % 1,6-2,7 %

Separasjonsangst 0,3 % 0,2-0,6 %

Sosial angst 0,5 % 0,3-0,9 %

Minst én angstlidelse 1,5 % 1,1-2,0 %

Minst én psykiatrisk lidelse 12,5 % 11,1-14,1 %



Forekomst av de vanligste  psykiske lidelser i en representativ norsk generell befolkning av 4-åringer 
FORTSETTELSE

• Husk at tallene er kommet fram ved hjelp av personlige strukturerte psykiatriske 
intervjuer (PAPA) av foreldrene

• Husk derfor at dette ikke er bare problemer, men lidelser- dvs. i tillegg til 
problemer må tilstanden har hatt en viss varighet og ikke minst 
funksjonsnedsettelse (impact)! Dvs. strengere enn bare et spørreskjema!

• Generelt mye komorbiditet (med unntak av angstlidelser)

• Generelt lavere prevalenstall enn i USA der samme PAPA intevjuet ble brukt 



ADHD – hyperkinetisk forstyrrelse



Per (7 år)

Per går i 2.klassen. Han er så impulsiv og vimsete at han alltid hopper 
og spretter to meter foran de andre. Han har hatt trafikkundervisning 
på skolen, men ser han noe spennende på den andre siden av veien, 
glemmer han seg og løper rett over. På legekontoret snakker Per om alt 
mulig, høyt og uforferdet og er i uavlatelig aktivitet. Han oppdager 
stiftemaskinen og forteller fornøyd at han vil lage en bok, og på en-to-
tre har han tatt noen ark opp av papirkurven og stiftet dem sammen til 
et slags hefte. Øyeblikket etter har han fått fatt på stetoskopet og leker 
doktor med moren som pasient. Men så får han øyne på instrumentene 
i glasskapet, og rask som han er, er det bare på hengende håret at 
legen får stoppet han med et bestemt «nei»!



Beate (6 år)

Beate ble født en måned for tidlig, var slapp og ble lagt i kuvøse. I første 
leveår var hun usedvanlig rolig, og hun passerte milepælene langt 
senere enn sine to eldre søsken. Fire år gammel gikk hun fremdeles med 
begge ben på hvert trinn i trappen og kunne ikke sykle på trehjulssykkel. 
Hun begynte sent å snakke, og hadde bare to-ords setninger ved 
treårsalderen. Beate var overvektig og sen i bevegelsene, og ga ikke 
inntrykk av å være hyperaktiv. Når man så nøye etter ble man klar over 
at hun egentlig hele tiden gikk fra det ene til det andre og ikke samlet 
seg om noe over tid. Hun var uoppmerksom og kunne ikke ta i mot 
beskjeder som ble gitt til hele gruppen i barnehagen. I 1. klasse 
opplever læreren nå at det som hindrer henne i å lære, er 
avledbarheten og det nedsatte oppmerksomhetsspennet.



Etiologi og utvikling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Thapar & Cooper. Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet, 2016

Tidlige risiko faktorer:

• Genetikk

• Lav fødselsvekt/prematuritet

• In-utro eksponering til mors stress, 
røyking, alkohol, medikamenter og 
stoff. 

• Toksiner i omgivelsen (bly, 
organofosfat pestisider, 
polyklorinerte bifenyler)

• Psykososiale risikoforhold er 
korrelater, unntatt veldig alvorlig  
tidlig sosial deprivasjon (som i 
adoptivbarn fra Romania)



ADHD - Patofysiologi

Biologi

• Involvering av dopaminerge, noradrenerge og
serotonerge nevrotransmisjon i hjernestammen, 
mesencefalon og frontal corteks

Kognisjon

• Påvirker eksekutive funksjoner i den frontale hjernen: 
spesielt response inhibering, vigilans, “working 
memory” og planlegging

Biledteknikker

• Abnormaliteter i hjernens nettverk på fMRI, 
forandringer i hvit substans mikrostrukturer,  
redusert grå substans og basal ganglia volumen

RKBU, DMF, NTNU



Diagnose

• I ICD-10 er hyperkinetisk forstyrrelse samlebetegnelsen for ulike forstyrrelser av aktivitet, 
impusivitet og oppmerksomhet. I Norge brukes F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og 
oppmerksomhet synonymt med betegnelsen «ADHD» fra det amerikanske 
diagnosesystemet DSM-V.

• Betegnelsen ADD (Attention deficit Disorder without Hyperaktivity) fra tidligere DSM –
utgaver ble erstattet med «ADHD hovedsakelig oppmerksomhetssvikt» type. Barn med 
konsentrasjonsvansker uten hyperaktivitet diagnostiseres i ICD-10 under «F98.8 Andre 
spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i 
barndommen» eller under «F90 ADHD overveiende oppmerksomhetstype»

• Viktig: Diagnosen baserer seg på karakteristisk atferd hos barnet over tid hjemme, i 
barnehagen/skole og andre steder. Ikke nok å være hyperaktiv i én setting! Det kreves 
også betydelig funksjonsnedsettelse!
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ADHD – kriteria for diagnosen I
Oppmerksomhetsproblemer (6 of 9)

• Often fails to give close attention to details, or makes careless errors in schoolwork, work, 
activities

• Often fails to sustain attention in tasks or play

• Often appears not to listen to what is being said to him or her

• Often fails to follow through on instructions or to finish schoolwork or duties in the workplace

• Is often impaired in organizing tasks and activities

• Often avoids or strongly dislikes tasks, such as homework, that require sustained mental effort

• Often loses things necessary for certain tasks or activities (pencils, books, toys or tools)

• Is often easily distracted by external stimuli

• Is often forgetful in the course of daily activities



21

ADHD – kriteria for diagnosen II
Hyperaktivitet ( 3 of 5)

• Often fidgets with hands or feet or squirms on seat

• Leaves seat in classroom or in other situations

• Often runs about or climbs excessively in appropriate ways

• Is often unduly noisy in playing or has difficulty in engaging quietly in leisure activities 

• Exhibits a persistent pattern of excessive motor activity that is not substantially modified by social 
context or demands
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ADHD – kriteria for diagnosen III
Impulsivitet (1 of 4)

• Often blurts out answers before questions have been completed 

• Often fails to wait in lines or await turns in games or group situations

• Often interrupts or intrudes on others

• Often talks excessively without appropriate response to social constraints



ADHD – Utredningsprinsipper I
Klinisk intervju med foreldrene

• Symptom kartlegging: Avviker disse fra forventet relater til alder/utviklingsnivå? 

• Kartlegge informasjon på tvers av “settinger” (hjemme, skole, venner, etc.)

• Screen for assossierte (komorbide) problemer (f.eks. lærevansker og angst)

• Familie historie – (inkluder også hvordan søsken og voksne mestret skolen!)  

• Barnets utviklingshistorie (f.eks. Motorisk forsinkelse)

• Barnets medisinske historie (f.eks. epilepsi)

• Vurder alvorlighetsgrad og psykososialt fungering

RKBU, DMF, NTNU



ADHD – Utredningsprinsipper II

Samle inn informasjon fra skole/barnehage/hjemme

• Atferdskarakteristika
(Bruk skårer fra spørreskjemaer: f.eks. ADHD Rating Scale, Achenbach Child Behavior Checklist (CBCL)/Teacher Report Form 

(TRF), fra flere informanter for å få med  ulike perspektiver; lærer, mor, far etc.)

• Skoleprestasjoner i forhold til alderen

• Sosial fungering med voksne og barn

• Informasjon relevant for evt. differensial diagnose

• Kognitive (WISC-IV)- og språk- skrive-regne tester fra “Pedagogisk-Psykologisk
Tjeneste”

• Medisinsk nevrologisk undersøkelser med EEG og evt. Blodprøver. 

• Cerebral MR og eller nevropsykologisk undersøkelse på indikasjon.

RKBU, DMF, NTNU



ADHD og komorbide tilstander 



Behandlingen (multimodal og tverrfaglig)

• Informasjon til barnet og andre personer rundt barnet (psykoedukasjon)

• Rådgivning, veiledning og trening for foreldrene

• Individuell tilpasset utdanningsplan på skolen/barnehage (IEP) 

• Psykofarmakologisk behandling

• Individual psykoterapi (spesielt for ungdommer)

• CBT  basert gruppe behandling

• DUÅ hjelper også

• Atferdsorienterte behandlingsprogrammer for komorbide atferdsforstyrrelser
(ADD og CD)  

RKBU, DMF, NTNU



Medisin - Farmakoterapi

• Sentral stimulantia: Metylfenidat (mph) er første
valget. Langsom utskillelses mph trenger bare én
dosering/døgn

Dexamfetamin eller

Lisdexamfetamin er andre valgspreperater blant

stimulantia

• Atomoxetin (ingen sentral stimulant) er en god   
andre valg

• Virkningsmekanismer: Modifiserer utskillelse av
transmitter substanser i synapser

RKBU, DMF, NTNU
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Forløp og prognose

• Ca.  1/2 av barna ”vokser ut av” sin hyperaktivitet mot voksenalder (vekst og
modning av hjernen)

• Ca. 50 % - 65% av barna med ADHD fortsetter å ha symptomer og funksjons-
nedsettelse opp gjennom ungdomsalder. Det er typisk at hyperaktiviteten
avtar mens konsentrasjonsvanskerne fortsetter. 

• Medisinering har godt dokumentert korttids-, men usikker lang tids effekt. 
Når den seponeres kommer ofte problemene tilbake. 

• 78 % av patientene har noen problemer som voksne. Barndom ADHD (6-12 
år) er assossiert med problemer i yrkeslivet, lavere sosial fungering og økt
mortalitet i voksenlivet (ulykker)



Tic lidelser
og Tourette syndrome

RKBU, DMF, NTNU



Synøve (5 ½ år)

Synøve er foreldrenes første barn og var en etterlengtet baby. Foreldrene er 
engstelig for avvik hos henne. Mor har selv hatt «uvaner» med å skjære grimaser i 
oppveksten og er redd for at Synøve skal få det samme. I det siste har Synøve 
begynt å blunke noen ganger, mens hun strekker ut tunga. Hun har også begynt å 
trekke den ene skulderen samtidig og hun kremter uvanlig mye. Problemer kommer 
i bølger og kan være nesten borte i flere dager. Så kommer de tilbake. Fastlegen er 
godt kjent med Tourette og bekrefter diagnosen. Sammen med andre fagfolk i 
kommunen finner han ut at Synøve ikke lider av tvang eller ADHD i tillegg. 
Foreldrene får god informasjon fra Tourette forening og Synøve får noen 
tilrettelegging i form av strukturering på skolen. Hun får også ta pauser når hun er 
sliten. Læreren informerer klassen om hvorfor Synøver ticser. Etter hvert slapper 
foreldrene mere av, familieklimaet blir betydelig bedre. Etter at hun har rundet 13 
år blir symptomene betydelig bedre og ingen sekundære problemer er tilstede.



Tics er:

• repetive
• hurtige
• plutselige
• uforventede
• meningsløse
• arrytmiske
• semi-ufrivillige
• (= uimotståelige)
• lyder
• eller bevegelser

RKBU, DMF, NTNU



Enkle motoriske tics (eksempler)

• Øye blunking

• Øye bevegelser (ruller med øynene) 

• Nese bevegelser

• Munnbevegelser (åpning og “kyssing”) 

• Ansiktsgrimasser (

• Hodebevegelser (raskt snuing eller risting)  

• Skulderhevelse (raskt heving og senking av skulderen) 

• Arm bevegelser

• Hand bevegelser (hand bøying eller raske fingerbevegelser) 

• Magestramming (stramme til muskler i mageregionen) 

• Leg, fot, eller tå bevegelser

RKBU, DMF, NTNU
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Komplekse motoriske tics: Serie eller kombinasjon av
tics som involverer mer enn en muskelgruppe (kan faktisk
være enhver bevegelse som kroppen er i stand til å utføre)

• Gester med hode (bøye hodet mens en ruller i nakken) 

• Skrive tics (f.eks. gjentar ord mens man skriver) 

• Rotere rundt (f.eks. snurre rundt i en sirkel) 

• Blokkering (f.eks. å ha vansker med å begynne en bevegelse, eller plutselig
brudd i en flytende bevegelse)

• Tic-relater tvangsmessig atferd (f.eks. berøre ting) 

• Selv-skade atferd (å slå eller sparke seg selv, plukke på huden) 

• Paroxysmale tics (voldsom utbrudd av mange tics i en rekke) 

RKBU, DMF, NTNU



Enkle vokale tics: Raske, gjentagende, og/eller
ukontrollerte vokale utbrudd, raske “meningsløse” 
lyder

• Hosting 

• Kremting

• Snufsing

• Dyrelyder

• Plystring

• Puste lyd

• Differensial diagnosen ift ”normale” lyder er mengden, konteksten, 
gjentagelsen, evt. intensitet slik at foreldre/venner noen ganger blir
gal av det! 

RKBU, DMF, NTNU



Komplekse vokale tics: 
Plutselig gjentagelse av ord eller setning

• Blokkering (tics i begynnelsen av setningen, f.eks. å ha vansker
med å starte en setning eller å begynne å snakke, avbrudd av den 
normale talestrømmen)  

• Avvikende tale (f.eks. stotring, stamming, eller uttalt rask tale)  

• Kort vokalisering: ”Oj-oj, skjønner du, hold kjeft du da, ok, all 
right, hva da, huff da…”. 

• Uhemmet tale (å snake impulsive og å fornærme andre)

RKBU, DMF, NTNU



Ekko-fenomen: 
Å imitere andre mennesker eller seg selv

• Echokinesia: Gjenta andres bevegelser

• Echopraxia: Gjenta ting man nettopp har sett f.eks. på TV 

• Echolalia: Gjenta hva andre har sagt

• Palilalia: Spontan gjentagelse av egne ord….egne ord…egne ord.  

RKBU, DMF, NTNU



Copro-fenomen
hos ca. 10 % av personer med TS

• Copropraxia:
Uanstendig eller forbudte gester, upassende seksuelle
bevegelser, berøre egne eller andres intime kroppsområder, 
etc. (NB! Må ikke forveksles med seksualisert atferd grunnet i
overgrep!)

• Coprolalia: 
Plutselig banning, bruke uanstendige eller taboo ord

RKBU, DMF, NTNU



Årsak til Tourette

• Neurologisk lidelse. Spesifik patologi ennå ikke

identifisert med involverer hjernestrukturene nucleus 

caudatus som viser lavere volum og celleforandringer; 

fronto-basale baner er også forstyrret. 

• Endringene i nucleus caudatus virker genetisk bestemte

• Felles genetisk grunnlag for tics, Tourette og OCD



Tourette Syndrom: Naturlig forløp

RKBU, DMF, NTNU



Tourette Syndrom: 3 forskjellige lidelser?

• Bare TS: Godartede symptomer, god prognose. 
Informasjon er det eneste som trengs.

• “Full blown TS”: Invalidiserende tics, echophenomena, 
coprolalia. Krever ofte medisinering.

• TS plus: Moderate primær symptomer. Alvorlige
tilleggsproblemer (alvorlige atferdsforstyrrelse, annen
komorbiditet). Ofte vanskelig å behandle. Multimodal 
behandling. 

RKBU, DMF, NTNU



Tourette Syndrome: Prevalence 

Mason et al.1998, (UK),                         2,9 %

Hornse et. al. 2001 (UK),                       1,85 %

Kadesjø/Gilberg, 2001 (Sweden)           1,1   % 

Meta analysis Robertson 2008:              1      % 

Ca. 3 - 5 boys: 1 girl.



ICD-10 diagnosen:  F 95.2 Tourette syndrom

• Multiple motoriske tics og en eller flere vocale / fonetiske tics

• Opptrer daglig eller nesten daglig I mer enn 1 år, ingen

symptomfrieperioder lengre enn 2 måneder.

• Debut før 18 år

• Betydelig påvirkning/redusert funksjon



• ADHD / ADD (21 – 90 %!)                                                               

• OCD: Tvangstanker/tvangshandlinger (20 - 40 %)

• Depresjon (20 %?)

• Angst (20 %?)

• Ukontrollert raseri utbrudd (ca. 30 %)

• Andre atferdsproblemer

• Lærevansker

• Autisme spektrum forstyrrelser (4–6 % med ASD har TS)

Viktig: Kartlegg og behandle komorbide lidelser!

Tourette syndrom: Komorbiditet



Utredning

• Motoriske og vokale tics, observer av fagperson eller annen reliabel
observatør eller dokumentert ved hjelp av video 

• Alvorlighetsgrad, hyppighet, intensitet, type, debutalder, 
dokumentert av fagperson eller tic-symptom liste.

• Tilleggssymptomer som atferdsproblemer (raseri/aggresjon), 
komorbiditet (ADHD/OCD) og tics i andre familiemedlemmer
støtter opp under diagnosen, men er ikke diagnosekriterier. 

• Medisinsk undersøkelse (vurder EEG!) for å ekskludere andre
tilstander som (epilepsi, tardiv dyskinesia, Sydenham’s chorea, 
dystonia, medikament bivirkninger, etc. etc.)

RKBU, DMF, NTNU



Tiltak/behandling

• Informasjon til pasienten og foreldrene!!! 

• Holdningsendring Change of attitude (“tics er ikke resultat av

dårlig oppdragelse men en nevrolidelse”)

• Individuell pedagogisk tilpassning: Struktur og forutsigbarhet

• Rådgivning/støtte av barnet/foreldre hvis nødvendig

• Informasjon til klassen

• Medisinering bare hvis nødvendig

• Psykologiske teknikker ved behov, f.eks. CBIT/ ”Habit Reversal 
Training” (Woods & Piacentini)



Farmakologisk behandling: Oversikt

• Tics/TS per se er ingen grunn/indikasjon for 
psykofarmakologisk behandling,- kun hvis veldig
invalidiserende

• Neuroleptika: Lav dose

• Antiepileptika: Klonazepam, Kepra

• Clonidine: 3 / 4 x daglig eller I plasterform

• VIKTIG: Å behandle komorbide tilstander kan indirekte
bedre ticsene! OCD: SSRI; ADHD: sentralstimulantia eller
annet.



Habit Reversal Training (Woods, Piacentini)

3 Komponenter:

• Awareness Training

Hjelpe barnet til å identifisere ticsen og forutgående

fornemmelser

• Konkurrerende respons

Gir barnet en atferd som fysisk ikke kan kombineres med 

ticsen

• Sosial støtte

Lærer, familie, venner
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(Norwegian translation available)

Therapist guide/manual & Parents workbook



Prognose

• Tics er ofte mest intense i 10-14 års alderen

 Tics avtar gradvis mellom 15 og 18 år

 In voksenalderen:         - 25 % uten tics

• - 50 % bedre

• - 25 % ingen endring/forverring
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Francisco Goya: 
Los Caprichos, 1799

Tvangslidelse (OCD) 
(Obsessive- Compulsive 
Disorder):
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Tvangslidelse (OCD) 
(Obsessive- Compulsive Disorder):

• Tvangshandlinger (Repetitiv atferd) 

• Tvangstanker (Tilbakevendende uønskede tanker og 
bekymringer)
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Tvangstanker (Obsessions)

• Tanker, ideer eller bilder som kommer igjen og igjen, selv om man ikke vil. 

• De kan være ekle, dumme eller gjøre en forlegen eller flau.

• Eks. smitte av farlige bakterier, eller at noe ekkelt/ farlig kan skje med en selv 
eller foreldre, søsken. 
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Tvangshandlinger (Compulsions)

• Ting man føler man må gjøre selv om man vet innerst inne at det er 
meningsløst eller unødvendig. Allikevel er det vanskelig å slutte med 
dette. Man kan ha en følelse av angst, irritasjon eller ubehag inntil 
man har gjennomført det.

• Eks. Vaske hendene om og om igjen selv om de ikke er skitne, telle til 
et spesielt tall eller sjekke ting som dører, elektriske apparater osv. 
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OCD Diagnosekriterier:

• Tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. 

• Ideer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i 
bevisstheten i en stereotyp form. 

• Foruroligende, og pasienten prøver ofte, uten hell, å motstå dem.

• Pasienten erkjenner dem som sine egne tanker, selv om de er 
ufrivillige og ofte frastøtende. 



OCD diagnosekriterier

• Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på 
gang. De er ikke i seg selv behagelige eller nyttige. 

• Hensikten er å hindre en objektivt sett usannsynlig hendelse som medfører skade 
på eller som er forårsaket av pasienten, og som vedkommende ellers frykter vil 
komme til å skje. 

• Vanligvis blir denne atferden erkjent av pasienten som meningsløs eller nytteløs, 
og vedkommende gjør derfor gjentatte forsøk på å motstå den. 

• Angst er nesten alltid til stede. 

• Hvis tvangshandlingene / tvangsritualene motstås, blir angsten verre. 
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Vanlige tvangstanker hos barn og ungdom         
Thomsen PH. European Child & Adolescent Psychiatry 1998, 7:1-11)

Tvangstanker  om 

• å bli skitten eller smittet                         40 %

• at noe forferdelig hender                         20 %

• å bli syk                                                    20 %

• å dø                                                         20 %

• Symmetri                                                 15 %

• Sex                                                          10 % 

• Religiøse tanker                                      10 %

• Redsel for å skade seg selv eller andre   8 %
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Vanlige tvangshandlinger hos barn og ungdom 
Thomsen PH. European Child & Adolescent Psychiatry 1998, 7:1-11

Tvangshandlinger

• Vasking  (hender, dusje)                         50 %

• Sjekking (dører, ledninger, apparater)    40 % 

• Gjenta handlinger (inn og ut døra)          40 %

• Rette på og ordne på ting                      30 %

• Bestemte ritualer                                    25 %

• Telleritualer                                             20 %



Prevalens

• 0,5-2 %
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Differensialdiagnose og komorbiditet.
OCD ses hyppig ved følgende tilstander: 

• Tourettes syndrom

• Depresjon

• Spiseforstyrrelse

• Angstlidelse

• Aspergers syndrom
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Behandling av OCD: Eksponering med responsprofylakse

http://www.erfurt-muell.de/medien/2001/wille_ist_da_ta-09-11-01.htm
http://www.infobroker.de/direct/lbibldd.html
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Medikamentell behandling:

• Antidepressiva (SSRI): Ofte behov for høyere doser enn ved 
depresjonsbehandling

• Hvis man ikke får motivert pasienten

• Ved komorbiditetsproblematikk

• Evt. kombinasjon CBT og medikament  



Autisme spektrum lidelser (ASD) 

Leo Kanner (1943) klassisk artikkel: 

“Early infantile autism” characterized by significant 

cognitive and communicative deficiencies, including 

delayed or absent language development. 

Samme år 1943 publiserte Hans Asperger i Wien en

avhandling om barn med “autistisk psykopati” (senere kalt

for Asperger syndrome av Lorna Wing, 1981.)

I dag er autism klassifisert under gjennomgripende

utviklingsforstyrrelser og betraktes som et sett av relativt

hetereogene tilstander.



Helle, 5 år

Mor merket tidlig at Helle var annerledes enn sine søsken. Som baby pludret hun 
nesten ikke og mor fikk ikke skikkelig øyekontakt med henne, hun brukte lite gester 
og hadde nesten ikke mimikk. Mor tenkte ofte at hun hadde steinansikt. Hun vegret 
seg alltid mot nærgående kontakt. Som toåring kommuniserte hun bare med enkle 
lyder. Hun søkte ikke trøst, fulgte aldri etter mor. Hun likte å stille opp dukkene og 
bilene etter størrelse og farge. Hun elsket å spinne rundt på et leketøy. Hun hadde 
vanskelig å skjønne hva medfølelse dreier seg om og hadde store problemer med å 
skjønne vanlige regler for sosial atferd. Hun hadde store sinneutbrudd og raserianfall 
for en liten bagatell.



DSM 5 Kriterier for Autism Spektrum Lidelser 

• A. Vedvarende mangel i sosial kommunikasjon og sosial interaksjon i forskjellige kontekster. 
Dette kan ikke forklares av generell utviklingsmessig forsinkelse og viser seg ved 3 følgende
kriterier:

1. Mangler i sosial-emosjonell gjensidighet; varierende fra unormal sosial tilnærming og manglende evner til
normal fram og tilbake samtale på grunn av redusert deling av interesser, emosjoner og følelsesmessig respons
til en fullstendig mangel av sosialt samspill. 

2. Mangel i ikke-verbal kommunikativ atferd i det sosiale samspill. Dette kan rekke fra dårlig integrert verbal og
ikke-verbal kommunikasjon, via unormalt øyekontakt og kroppsspråk og mangel av forståelse og bruk av ikke-
verbal kommunikasjon til fravær av ansiktsutrykk og gester. 

3. Mangler i å utvikle og opprettholde aldersadekvate relasjoner med andre utover med omsorgspersonene. 
Dette kan rekke fra vansker med å justere atfers til å passe forskjellige sosiale kontekster, via å delta i “liksom-lek” 
og det å inngå vennskaper til tilsynelatende fravær av interesse I andre mennesker.  



DSM 5 kriterier for ASD (fortsettelse)

• B. Begrenset, gjentagende atferdsmønstre, interesser eller aktiviteter (som viser seg
i minst 2 av 4 tilleggskriterier – ikke gjengitt her, se DSM V)

• C. Symptomene må være tilstedet i tidlig barndom (men trenger ikke å vise seg
fullstendig inntil at sosiale krav fra omgivelsen gjør begrensningene åpenbare). 

• D. Alle symptomene samlet begrenser og påvirker hverdagsfunksjonen til barnet. 



Autisme spektrum lidelser (ASD) 
• Forekomst

Tallene har økt i løpet av de siste 20 år i ulike epidemiologiske undersøkelser og 
anslåes nå til å ligge rundt 1 %

• Årsaksforhold

Tvillingsstudier bekrefter en svært høy arvelighet!

Miljøgifter? Høy reproduksjonsalder? Andre?

• Komorbiditet

Psykisk utviklingshemming, ADHD, forstyrrelse av tale/språk, angstlidelse, 
tvangslidelse, tilknytningsforstyrrelser, schizofreni, selektiv mutisme og 
atferdsforstyrrelser (7%)!

• Prognose

Livslang tilstand

• Behandling: Tilpasse verden til pasienten + finne «ressursnisjer»



Tilknytingsforstyrrelser



Jens (4 år)

• Har vært utsatt for omfattende omsorgssvikt. Hans mor strever med 
et ustabilt følelsesliv og virket hjelpeløs i sine forsøk for å være en god 
mor for Jens. Mye gråt og nattevåk i første leveår. I andre leveår var 
han «sur og grinete» og kunne sitte lange stunder og se framfor seg. 
Utviklet seg sent språklig og var senere å gå enn jevnaldrende. Han 
går nå i barnehagen der han viser en ensformig, repeterende lek (la 
lastebilen kjøre fram og tilbake). Hvis andre barn nærmer seg blir Jens 
rasende og biter dem. Han kan også med vilje dunke hodet i veggen.  
Han holder seg mest for seg selv med unntak når Wenche er på jobb i 
barnehagen. Da er han som et «frimerke» på henne. Vil sitte i fanget 
hennes. Når mor kommer for å hente han virker han uinteressert.



Tilknytingsforstyrrelser

• Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen

-debut de første 5 leveår

-vedvarende avvik i barnets sosiale relasjonsmønster

-ambivalens og motstridende reaksjoner

-følelsesmessig forstyrrelse i form av fryktsomhet, økt vaktsomhet, dårlig sosialt 
samspill med jevnaldrende, aggresjon mot seg selv og andre, tristhet og evt. 
veksthemming.



Tilknytingsforstyrrelser (fortsettelse)

• Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen

-debut første 5 leveår

-avvikende sosial fungering

-diffus udiskriminerende kontaktform med oppmerksomhetssøkende og ukritisk 
vennlig atferd

-unyansert forhold til jevnaldrende

-atferd må være uavhengig av situasjon



Tilknytingsforstyrrelser (fortsettelse)

• Prevalens

-Ukjent i den generelle befolkningen, men sjeldent.

-I BUP langt under 5 %

-Hos fosterbarn 20 % (Lehman et al., 2014)

• Differensialdiagnoser

-Autisme spektrum lidelser

• Det finnes forbausende lite forskning omkring barn med disse diagnosene, med 
unntak av de klassiske barnehjemsstudiene i Romania på 90’tallet (Rutter et al.)



Angst
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Hva er angst?

• Følelse av ubehag eller indre smerte som reduserer ens styrke og til og med kan 
føles helt lammende. 

• Fysiologiske reaksjoner: pupilleutvidelse, hurtig respirasjon, muskelspenning, 
hjertebank – «fight or flight»

• Paraplybegrep som dekker både følelsen og de fysiologiske reaksjonene
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Forskjell mellom frykt og angst

• Frykt/redsel = følelse av trussel når en spesiell person/situasjon/objekt er tilstede

• Følelse av trussel når en antisiperer en uønsket hendelse (mer irrasjonell men ikke 
nødvendigvis patologisk)

• Begge kan være normale/patologiske avhengig av sammenheng og grad  
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Multifaktorielle årsak

• Tvillingstudier viser at både genetiske og miljøfaktorer bidrar likeverdig til familiær 
opphopning av angstlidelser.

• Psykologisk ”arv”: Engstelige foreldre

• Dysfunksjonelle familier

• Fysisk sykdom i familien (angst for sykdom selvopplevd eller formidlet via 
foreldrene)

• Traumatiske opplevelser (Dysfunksjonelle og urealistiske tanker ift farer)

• Evt: epigenetiske endringer som arves til neste generasjon
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”False belief” (kognitiv teori) = dvs en ikke (så) farlig situasjon blir 
oppfattet som farlig
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Panikkangst (anfall)
Plutselig intens følelse av å miste kontroll, hjertebank, 
pustevansker, svetting, å besvime og redsel for å dø



Separasjonsangst lidelse: 

• Vedvarende og uttalt angst knyttet til separasjon fra hjem eller tilknytningspersoner

• Debut < 6 år: 

• Frykt for at foreldrene blir skadet

• Unngår å sove borte fra hjemmet

• Unngår å gå på skolen

• Separasjon fører til alvorlig stress (tilbaketrekning,                                                                  
apati, tristhet, irritabilitet) og signifikante problemer
i sosial fungering



Sosial angstlidelse i barndommen
• Overdrivelse og persistens av normal utviklingsfasen fremmedfrykt (normal opp til

30 måneder)

• Overdrevet og vedvarende frykt for å bli ydmykt eller “å dumme seg ut” – en
unngår situasjoner man er redd for 

• Resulterer i dysfunksjonelle relasjoner

Typiske situasjoner: 

–Muntlige eller andre presentasjoner (musikk, idrett, etc.)

–Eksamen (muntlig eller skriftlig)  

–Snakke i telefonen  

–Ustrukturerte sosiale situasjoner 



Generalisert angstlidelse i barndommen

• Urealistisk eller overdrevet, vedvarende, generalisert angst for situasjoner i hverdagen

• Opptrer på de fleste dagene 

• Fører til funksjonsnedsettelse på mange områder, inkludert soialt og på skolen



Selektiv mutism

• Sjelden lidelse: < 1 % (Bergman et al., 2002) 

• Barnet er stum i spesifikke situasjoner men viser språkkompetanse i andre
situasjoner

• Typisk er at barnet snakker hjemme eller med nære venner men er stum på skolen
eller sammen med fremmede

• Vanligvis assossiert med sosial angst, tilbaketrekning og overfølsomhet

• Normal eller nesten normal språkkompetanse, men ofte andre spesifikke
utviklingsforstyrrelser (f.eks. noe språkforsinkelse eller artikuleringsproblemer) 

• Viktig og vanskelig differensialdiagnose er autisme spektrum lidelser

• Terapi: Defokusert kommunikasjon og atferdsteknikker



Prevalens i barndommen: Angstlidelser er en av de mest
vanlige problemer i barndommen. 

• Angstlidelser(alle typer) 5 - 9 % (forskjellige studier) 

• Generalisert angstlidelse 2 - 6 % (forskjellige studier) 

• Separasjonsangst lidelse 4  til 8 %, Last, 1992 

• Spesifikke fobier (edderkopp, hunder, slanger, etc) 2 - 3 % Silverman, 1993 

• Sosial fobi 1 % Klykylo, 1998 

• Skolefobi 1- 2 % Egger et al., 2003 

• Skolefobi Norge 0,2 % 

• Panikk lidelse sjelden før pubertet
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Kjønn, debut og komorbiditet

• Kjønnsfordeling: barn: jente = gutt; ungdom/voksne: flest kvinner

• Debut: 50 % i barndommen

• Komoriditet: De forskjellige angstlidelsene seg imellom; angst + depresjon; angst 
+ADHD +atferdsforstyrrelser

• Komorbiditet og/eller differensial diagnoser: depresjon, ODD (opposisjonell 
atferdsforstyrrelse), OCD (tvangstanker/handlinger), Psykose
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Behandling av angst/prognose

• CBT (=kognitiv atferdsterapi)

• En-sesjon-eksponeringsterapi (for fobier)

• Psykofarmaka i form av SSRI-preperater

• Prognose: 2/3 ingen problemer senere i livet

1/3 kronisk angstlidelse

høyere prevalens av depresjon i 

voksenalder



Kognitiv atferdsterapi program for engstelige barn 

Philip C. Kendall: 

«The coping cat». 

Therapist manual and 

Workbook. 3.rd edition. 

Norwegian version available: 

"Mestringskatten" 

(Kristin Martinsen og 

Simon-Peter Neumer

(Universitetsforlaget) 
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Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

A. kriteriet:  Traumehendelse

• Opplevelse eller vært vitne til 
traumatisk hendelse

• Involvert død eller trussel om død, 
alvorlig skade, eller trussel mot 
egen/andres fysiske integritet

• Personens reaksjon involvert intens 
frykt eller hjelpeløshet
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PTSD – (fortsettelse)

B. Kriteriet: Gjenopplevelser

• Tilbakevendende gjenopplevelser i form av

bilder («flashbacks»), drømmer, følelser knyttet til hendelsene

utløst av ”cues” eller symboler (hos barn ”atferdshukommelse”)

• Forutanelser ( ”vil skje igjen”).

• Enhver påminnelse skaper økt engstelighet.
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PTSD – (fortsettelse)

C. Kriteriet: Unngåelsesatferd 

• Unngåelse av tanker, følelser, samtaler assosiert med traume

• Unngåelse av aktiviteter, steder, folk etc.

• D. Kriteriet: Psykogen amnesi eller Hypersensibilitet

• Nedsatt interesse i signifikante  aktiviteter

• Følelse av fremmedgjøring/isolasjon

• Irritabilitet / aggressivitet

• Konsentrasjonsvansker

• Psykosomatiske reaksjoner

• Overdreven oppmerksomhetsrespons



PTSD – (fortsettelse)

NB! Traumatiske hendelser i barn- og ungdomsalder fører ikke 
nødvendigvis til en PTSD diagnose

• Utrykkes gjennom en rekke komorbide diagnoser som depresjon, angst, etc. 
(Greger et al., 2015) 

• «Delvis PTSD» (Dyb et al., 2014)

• «Kompleks PTSD» (Maerker, 2013)

• «Utviklingstraume forstyrrelse» (Van der Kolk, 2009)



Depresjon hos barn
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• Unipolare lidelser

• diagnostikk, symptomer, forløp, 

• Komorbiditet, differensial 
diagnoser

• Behandling

• Bipolare lidelser

• Debut først i ungdomsårene, 
men i USA en del forskning på 
affektive regulerings-
forstyrrelser hos barn 
(gjennomgås ikke her)



Sanna (7 år)

Sannas mor oppsøker fastlegen fordi hun var bekymret for datteren. 
Hun hadde brukt lang tid til å tilpasse seg skolen, mor måtte følge 
henne hver dag. Da Sandra for første gang hadde avtalt å bli med hjem 
til en av de nye klassevenninnene rett etter skolen, hadde hun bare 
grått og grått uten at læreren eller venninnen greide å roe henne. Det 
som bekymret læreren var at det ikke var noe samsvar mellom Sannas 
gode evner og lave selvtillit.  Sanna virket så uglad. Lite som vekket 
spontan lyst og virketrang hos henne. 
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Symptomer

• Emosjonelle symptomer: Nedsatt stemningsleie (Anhedonia) – manglende lyst til å utføre 
aktiviteter.

• Kognitive symptomer: lav selvfølelse

• Motivasjons symptomer: Trøtthet – mangel av energi, (evt. endring av vekt og appetitt) 

• Somatiske symptomer: smerter, evt. søvnforstyrrelser

• NB! Barn med depressive tilstander viser mer angst, somatiske plager, uro og agitasjon enn 
ungdom. Ungdom rapporterer trøtthet, lav interesse, skyldfølelse, lav selvfølelse og nedstemthet, 
mer lik deprimerte voksne.



Diagnosen

3 Hovedkriterier:

• Nedstemthet det meste av dagen i minst 2 uker

• Mistet interessen for aktiviteter

• Mistet energi og initiativ

Ulike antall tilleggskriterier bestemmer om mild, moderat eller alvorlig depressiv 
episode!



Forekomst

• 1-2% hos barn; 

• «Barn i Bergen» studien 0,2 % hos 8-10 åringer

• «Trygg i Trondheim» studien 2,0 % hos 4-åringer

• MEN den mest vanlige psykiske lidelser hos UNGDOM!
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Komorbiditet

• Angst

- Skole fobi

- Generalisert angst

• Atferdsforstyrrelser

• ADHD (hyperaktivitet)

• PTSD

• Somatisk sykdom
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Differensial diagnoser

• Tilpassningsforstyrrelse etter stresset livshendelse – kort varighet!

• Sorg   - faser!

• (Anorexia- ungdom)

• Tidlig schizofreni

• En gruppe barn med tidlig depresjon (20-40%) vil utvikle bipolar lidelse

• Somatisk sykdom
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Behandling

Biologisk:

• (Medisinering-ungdommer)

• Fysisk aktivitet

• Søvn. Hvile.

Psykologisk:

• Individuell

• (Grupper-ungdommer)

• Familie

• Kognitiv atferdsterapi (CAT)



Forløp

• Ubehandlet – episodevarighet 3-8 måneder

• Ca. 50% får tilbakefall (de fleste innen 2 år)

• OBS: sekundærproblemer som å falle ut av skole, venneflokken, nedsatt 
familiefunksjon, hemmet psyko-sosial utvikling

• Viktig å også behandle sekundærproblemer



Referanser og anbefalt 
videre lesning:

Berit Grøholt, Ida Garløv, Bernhard 
Weidle, Hilchen Sommerschild. 
(2015). 

Lærebok i barnepsykiatri. 5.utgave. 
Oslo: Universitetsforlaget.

Vignettene i denne presentasjonen
er tatt fra denne boken.



Tusen takk for oppmerksomheten!

Nidelven i Trondheim


