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Disposisjon 

1) Hva er Mobilt Innsatsteam (MIT) og 
Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) 

2) Forståelse av psykiske lidelser 

3)  Stemningslidelser, psykose, angst 

     Utredning og behandling 



Organisering i Helse Stavanger 

 
• Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO): psykisk utviklingshemming 

og/eller autismespekterlidelser, lettere psykiske lidelser, nevrologiske 
sykdommer, skader og syndromer, årsaksutredning PU, HOL. Organisert 
under Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, SUS 
 

• Mobilt Innsatsteam (MIT): psykisk utviklingshemming og/eller 
autismespekterlidelser med utfordrende atferd og/eller antatt 
moderat/alvorlig psykisk lidelse, HOL. Utredning, behandling, veiledning. 
Organisert under Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, SUS 
 

HAVO og MIT gir bistand til kommuner under Helse Stavanger:  
Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, 
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time.  

 
HOL : Helse- og omsorgstjenesteloven 
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Kristin J Fredriksen, Arne Leif Pedersen, Mona Ravndal, 
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Forståelse av psykiske lidelser 

Biopsykososial forståelsesmodell 
• Biologi 
• Psykologi 
• Sosial 

 
Stress-sårbarhet 
PUH: Høyt nivå av kronisk og akutt stress pga 

– Hjerneorganisk sårbarhet: 
• Cerebral dysfunksjon pga hjerneskade, utviklingsforstyrrelse og f.eks epileptisk aktivitet 
• Kognitiv sårbarhet 

– Psykisk sårbarhet (overgrep, traumer, relasjonsbrudd) 
– Sosial sårbarhet 
– Tillegg av andre somatiske tilstander 

 





Hva kommuneansatte kan gjøre for å 
forebygge og behandle psykisk lidelse 

• God nok personalfaktor. Trygghet, forutsigbarhet, rammer 
 

• Tilgang til meningsfulle aktiviteter (gir mening og selvtillit, 
opprettholder døgnrytme, dekke sosiale behov) 
 

• Daglig mosjon 
 

• Sunn kost 
 
• Støttesamtaler 

 
• Årlig helsesjekk av bruker hos fastlege 

 



ICD-10 Grad av utviklingshemming og 
mental alder 

ICD-10 Mental alder IQ 

Mild             F70 9-12 år 50-69 

Moderat       F71 6-9 år 35-49 

Alvorlig        F72 3-6 år 20-34 

Dyp             F73    <3 år <20 

U s p e s i f i s e r t  F 7 9 - - 
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Sigmund Freud  

“Before you diagnose yourself 
with low self-esteem, 
depression or mood disorders, 
make sure you are not just 
surrounded by assholes.” 



Misforståelser Feil 
læring 

Somatisk 
sykdom, 
inkl 
nevrologi 

Konflikter 
med andre 

Psykisk 
lidelse 

Berettigede 
reaksjoner 

Bivirkninger 
av 
behandling 

Tap og 
stress 

Avvikende 
atferd 

Utredning 
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Helseundersøkelser: helsesjekk.info 
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Momentliste for årlig helsesjekk: 
 
Anamnese 
• Diagnose, behov for ny utredning? 
• Medisinliste, obs interaksjoner/bivirkninger 
• Aktuelle helseplager/symptomer: 
 - syn og hørsel (obs ørevoks) 
 - hjerte‐ lungesymptomer 
 - fordøyelse 
 - smerter, bevegelsesvansker 
• Mistanke om psykiatrisk sykdom? Se eget avsnitt 
• Livsstil, prevensjon, vekt (BMI) og kosthold, tobakk, alkohol, fysisk aktivitet 
• Tannhelse 
 
Vanlig klinisk undersøkelse 
 
Supplerende undersøkelser 
• Urin stix 
• Blodprøver 
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Utfordringer i 
diagnostiseringsprosessen 

 

• Begrenset verbale evner og innsikt  

-> utredning i stor grad baseres seg på observasjoner av atferd, i 
tillegg til komparentopplysninger. Utfylling 
spesialinstrumenter/diagnostiske intervju basert på 
komparentopplysninger 

 
• MINI og andre diagnostiske intervju beregnet på kognitivt 

normalfungerende har ofte begrenset verdi 
 

• Sykdommer og skader som rammer hjernen (direkte eller 
indirekte) kan gi opphav til alle former for psykiske symptomer  
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Utfordringer ved diagnostisering av psykiske lidelser ved 
PU 

 

Maske

ring  

 

Feiltolking 

Oversky

gging 

Uvanlig atferd 

som følge av 

begrenset 

utvikling (f. eks. 

sosialt, evne til 

abstraksjon og 

kommunikasjon) 

feiltolkes som 

psykisk lidelse 

 

 

Uvanlig atferd 

knyttet til psykisk 

lidelse feiltolkes 

som del av det å 

være 

utviklingshemmet 

 Umoden 

stressrespons kan 

feiltolkes som 

psykisk lidelse 

GAL 

DIAGNOSE 



Nevropsykiatrisk utredning 
 

Familiehistorie (somatisk og psykiatrisk opphopning) 
 
Livsløphistorie (NB: ikke kun «aktuelle» psykiske problemer)  
 
Aktuelle symptomer / plager  
 - emosjonelle («psykiske symptomer»)  
 - kognitive  
 - atferdsmessige  
 - personlighet  
 - somatisk sykdom / somatiske symptomer / medikasjon  
 - kliniske observasjoner (oftest i bolig/hjemmet).  
 
Kartlegging kontekst  

Motivasjonelle forhold, omsorgsbehov (overvurdering?), selvstendighetsbehov 
(undervurdering?), bruk av tvang og makt, tilgang til meningsfulle aktiviteter 
 

Ved MIT: ta nye orienterende blodprøver. Evt EEG/MR. Utredningspakke hvis behov 
 



Grad av utviklingshemming og 
psykisk lidelse 

Lett PU (IQ 50-69) 
– Tilpasningsforstyrrelser, angst, depresjon, psykose 
– PTSD 
– Personlighetsforstyrrelser (engstelig, tvangspreget, avhengig, ustabil):  
– sårbarhet knyttet til utilstrekkelighet/ mindreverd 

 

Moderat PU (IQ 35-49) 
– Tilpasningsforstyrrelser 
– Ofte preget av umodne reaksjonsmønstre (utagering – regresjon) 

 
Alvorlig (IQ 20-34) og dyp PU (IQ <20) 

– Psykoser, atferdsforstyrrelser 
– I mindre grad lidelser der kognitive mekanismer spiller en rolle 

(f. eks. agorafobi med panikk, eksistensiell depresjon, suicidalitet) 
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Stemningslidelser 

 
• Vanlige lidelser i befolkningen 

• Alle aldersgrupper 

• Alvorlige lidelser (nedsatt funksjonsevne, økt 
dødelighet) 

• Mange og sammensatte årsaksfaktorer 

• Effektive behandlingsmetoder, både 
psykologiske og biologiske 

• Depresjoner og bipolar lidelse 



Hva karakteriserer stemningslidelser ? 
 

• Endret stemningsleie 
  - depresjon 
 - eufori 
 - irritabilitet 
 
• Endret aktivitetsnivå 
 - hemning 
 - aktivering 
 
• Episodisk forløp (Obs epilepsi) 
 - biologiske rytmer (døgn, årstider) 
  
 
-> Grundige registreringer av personal/foreldre viktig. 



Symptomer ved depresjoner 
(varighet minst 2 uker) 

• Senket stemningsleie (gledesløs, interesseløs) 
• Aktivitetsnivå oftest↓ 
• Tankevirksomhet ↑ eller ↓ 
• Kognitive forstyrrelser 
• Depressivt tankeinnhold 
• Angst 
• Irritabilitet 
• Somatiske symptomer (søvn, apetitt, smerter) 
• Psykose (hvis svært alvorlig)  

syn/hørselshallusinasjoner, paranoide ideer, 
tankeforstyrrelser 



 Misforståelser 
Mobbing 

Konflikter 

med andre 

Stress/ 

overstrek

king 

Depresjon (og sosial fobi), selvskading, 

impulsiv suicidalitet 

Unge voksne med lett PU opplever 
ofte mestringssvikt 

Sorg 

Mestringssvikt  
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Depresjonsbehandling  

• Jevnlig avtale. Samtale, bringe håp, skape 
trygghet og forutsigbarhet  

•  Søvn 

•  Kosthold 

•  Mosjon/aktivitet 

 

•  Evt medisiner 



Akutte psykoser 

Definisjon: mistet evnen til å realistisk teste eller 
vurdere virkeligheten innenfor egen 
kulturkontekst 

 



Symptomer/tegn 

• Vrangforestillinger 

• Tankemessig desorganisering 

• Hallusinasjoner  

• Uro 

• Storhetsideer 

• Mistenksomhet/forfølgelsesideer 

• Fiendtlighet 

• Influenssymptomer (påvirkningsideer som 
tanketyveri/kringkasting osv) 



Akutt behandling/tiltak ved psykose 

• Kroppslig undersøkelse; blodprøver, urinprøve, evt CT/MR hode. 

 
• Miljøterapi 

– Trygging 
– Ro, skjerming fra stimuli 
– Formuler deg enkelt og direkte 

 

• Medikamentell behandling 
– Oppstart av antipsykotiske medisiner  
– Evt medisiner for god søvn 
– Evt medisiner for angst 

 
Innleggelse? Kan ofte behandles i bolig  

 



 
Angst 

 
• Ubehagelig, anspent følelse av at noe truende vil inntre 
• Aktivering av kroppslige reaksjoner 
• Atferd som tar sikte på å mestre eller unngå faren 

• Egen lidelse eller symptom ved andre psykiske lidelser 
(depresjon, schizofreni, personlighetsforstyrrelser). 
 
 

Symptomer: 

• Fysiologiske (rent biologisk i kroppen) 

• Emosjonelle (følelser) 

• Kognitive (påvirkning av hjernefunksjon) 
 



Behandling av angst 

• Miljøtiltak; trygghet, forutsigbarhet, god nok 
personalfaktor, minst mulig gruppe rundt bruker/pasient 

• Fysisk trening 
• Avspenningsøvelser, pusteteknikker 
• Motivere for rusfrihet 

 
• Eventuelt medikamentell behandling 

 
• Kognitiv atferdsterapi 

– Eksponering 
– Sosial ferdighetstrening 

 
 



Søvnhygiene- og behandling 

• Lys fra morgenen 

• Blokke lys om kvelden (Blueblockers, redusere 
skjermtid) 

• Ikke koffein og alkohol på kvelden 

• Fysisk aktivitet daglig 

• Ikke sove på dagtid 

 

• Tips: nye pulsklokker: kan måle antall timer søvn, 
og søvndybde 



Medikamentell behandling av psykiske 
lidelser 

• Velge medikament både ift effekt og bivirkningsprofil 
(av og til er bivirkninger gunstige) 

• Starte med lav dose 
• Hyppig evaluering av effekt/bivirkninger 
• Titrere opp til rett dose. 
• Serumkonsentrasjonsmålinger viktigere  
• Hvis ikke effekt- trapp ned og avslutt 

 

• Ikke gjøre medikamentelle endringer samtidig med at 
andre endringer skjer  

• Færrest mulig medikamenter. Velge medikament med 
minst mulig bivirkninger på kognisjon 



 
Kostholds betydning for psykisk helse  

 
 
 
 
 
 
 
Diets that promote inflammation  
• high in refined starches, sugar, saturated and transfats,  
• low in omega-3 (n-3) fatty acids, natural antioxidants, and fiber 

from fruits, vegetables, and whole grains. NF = nuclear factor  
Kiecolt-Glaser JK. Psychosom Med 2010; 72:365-369  



Hva kommuneansatte kan gjøre for å 
forebygge og behandle psykisk lidelse 

• God nok personalfaktor. Trygghet, forutsigbarhet, rammer 
 

• Tilgang til meningsfulle aktiviteter (gir mening og selvtillit, 
opprettholder døgnrytme, sosiale behov) 
 

• Daglig mosjon 
 

• Sunn kost 
 
• Støttesamtaler 

 
• Årlig helsesjekk hos fastlege 

 


