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Litt åpent, men blant annet…

• Medikamentbruk og psykoleptika

• Forekomst og identifisering

• Psykososiale risikofaktorer

• Miljøarbeid og tjenester

Tema for dagen



• Medikamentbruk sammenliknet med den 

generelle befolkningen

• Psykoleptika og antipsykotika

Medikamentbruk hos voksne med utviklingshemning



• Personer med utviklingshemning har flere helseproblemer, dårligere generell 

helsestatus og dør yngre enn individet i den generelle befolkningen 

• Den dårligere helsestatusen i denne gruppen er anerkjent som en urettferdig 

helseforskjell 

• Ulikheter i tilgang og bruk av medisinsk behandling for voksne med 

utviklingshemning sammenlignet med den generelle befolkningen har også blitt 

funnet 

Urettferdige helseforskjeller



• Koronar hjertesykdom og respiratorisk sykdom er identifisert som ledende 

dødsårsaker i denne gruppen 

• Høyere forekomst av helseproblemer innen nevrologi, psykologi, endokrine, 

metabolske og ernæringsmessige, og muskel-skjelettlidelser. 

• Høyere forekomst er også funnet for diabetes, høyt blodtrykk, overvekt eller 

overvekt, og være inaktiv, som alle er risikofaktorer for koronar hjertesykdom

• Til tross for fokus på helseproblemer og helseproblemer hos personer med 

utviklingshemning vet man lite om farmakoepidemiologi i denne gruppen

Høyere forekomst av en 

rekke sykdomstilstander



• Det meste av det vi vet om medikamentbruk i denne gruppen kommer fra studier 

av bruk av psykoleptiske legemidler. 

• Populasjonsbaserte studier på voksne med utviklingshemning har funnet 

punktprevalensstall mellom 30-50% for foreskrevne psykoleptiske stoffer 

• Dette er vesentlig høyere enn det som er funnet i befolkningen generelt, hvor 

frekvensen er funnet å variere mellom 6-15% 

• To studier rapporterer medisinbruk hos voksne med utviklingshemning fant at 75-

79% tok medisiner, inkludert psykoleptiske legemidler

• En studie av eldre voksne med utviklingshemning i Irland fant at 92% brukte en 

eller flere medisiner 

Studier på legemiddelbruk



• Kontrollgruppe fra Reseptregisteret: 

– ca 290 000 personer

• Populasjonsstudie med utviklingshemmede

– Ca 600 personer

Metode
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• Betydelig lavere gjennomsnittsalder hos 

personer med utviklingshemning i 

totalutvalget
– (t = 5,36, df = 289913, p = <. 0001). 

• og blant de  med rapporter medisinbruk
– (t = 8.34, df = 146149, p <.0001). 

• Kjønnsforskjeller
– X2 (1, n = 146148) = 18,7, p <.0001.

Resultater - Utvalgene

Total samples Prescribtion sample

ID
N=593

Control
N=289 325

ID
n=368

control
n=145 784

n (%) n (%) n (%) n (%)
Gender

Male 315 (53.1) 143 283 (49.5) 189 (51.4) 58 733 (40.3)
Female 277 (46.3) 146 042 (50.5) 179 (48.6) 87 042 (59.7)

Age groups
18-30 152 (25.6) 67 995 (23.5) 82 (22.3) 25 236 (17.3)
31-40 139 (23.4) 60 213 (20.8) 83 (22.6) 21 558 (14.8)
41-50 145 (24.5) 53 669 (18.5) 93 (25.3) 22 600 (15.5)
51-60 87 (14.7) 45 651 (15.8) 61 (16.6) 26 639 (18.3)
61-70 45 (7.6) 27 761 (9.6) 29 (7.9) 21 031 (14.4)

71+ 22 (3.7) 34 028 (11.8) 18 (4.9) 28 710 (19.7)

Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)
Age 41.8 (14.5) 45.8 (18.1) 43.3 (14.8) 51.7 (19.3)



• Høyere aldersjustert forekomst av 

medisinbruk hos voksne med 

utviklingshemning (p <0,001)

• Når ATC-N-kategorien ikke var inkludert 

i den totale beregningen, var det ingen 

aldersjustert forskjeller mellom de to 

gruppene med hensyn til foreskrevne 

legemidler. (p = 0,351).

Frekvensfordeling alle typer 

foreskrevne medisiner



ATC-Code ATC group General adult population*
N=289 325 

Population with ID
N=593

n % (95% CI) n % (95% CI)
ATC A Fordøyelsesorganer og stoffskifte 23 668 8.2 (8.1 – 8.2) 77 13.0 (10.5 – 15.9)
ATC B Blod og bloddannende organer 23 568 8.2 (8.1 – 8.3) 3 0.5 (0.2 – 1.5)
ATC C Hjerte og kretsløp 48 223 16.7 (16.5 – 18.8) 49 8.3 (6.3 – 10.8)
ATC D Dermatologiske midler 13 082 4.5 (4.4 – 4.6) 2 0.3 (0.1 – 1.2)
ATC G Urogenitalsystem og kjønnshormoner 31 307 10.8 (10.7 – 11.0) 45 7.6 (5.7 – 10.0)

ATC H Hormoner til systemisk bruk eksl. 
kjønnshormoner og insulin

12 798 4.4 (4.4 – 4.5) 59 10.0 (7.8 – 12.6)

ATC J Antiinfektiva til systemisk bruk 28 031 9.7 (9.6 – 9.8) 7 1.2 (0.6 – 2.4)
ATC L Antineoplastiske og immunmodelerende midler 2 939 1.0 (1.0 – 1.1) 2 0.3 (0.1 – 1.2)

ATC M Muskler og skjelett 28 764 10.0 (9.8 – 10.1) 31 5.2 (3.7 – 7.3)
ATC N Nervesystemet 50 671 17.8 (17.5 – 17.8) 293 49.4 (45.4 – 53.4)
ATC P Antiparitære midler, insekticider og insektmidler 2 261 0.8 (0.8 – 0.8) 0 0.0 (0.0 – 0.0)

ATC R Respirasjonsorganer 27 065 9.4 (9.3 – 9.5) 67 11.3 (9.0 – 14.1)
ATC S Sanseorganer 11 953 4.1 (4.1 – 4.2) 5 0.8 (0.4 – 2.0)
ATC V Varia 173 0.1 (0.1 – 0.1) 1 0.2 (0.0 – 1.0)



Aldersavhengig endring….

Signifikant aldersavhengig høyere økning sammenlignet med grunnlinjen i 

kontrollgruppen fra middelalderen i medisiner foreskrevet for: 

• Fordøyelsesorganer og stoffskifte (ATC-A)

• Hjerte og kretsløp (ATC C) 

• Nervesystemet (ATC N)

• Respiratoriske system (ATC R)
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• Signifikant forskjell i mønster av 

overordnet legemiddelforskrift ble funnet. 

Sammenlignet med baseline økte 

legemiddelforskriftene mer i 

kontrollgruppen enn i ID-gruppen ved 

aldersintervall 61-70 (z-score = 1,51, p 

<.0001). 

• Annet enn det ble det ikke funnet noen 

forskjell i mønster av generelle 

foreskrevne legemidler mellom de to 

gruppene. 

Aldersavhengig endring
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ATC-Code ATC group General adult population*
N=289 325 

Population with ID
N=593

n % (95% CI) n % (95% CI)
N01 Anestetika 232 0.1 (0.1 – 0.1) 0 0.0 (0.0-0.0)
N02 Analgetika 21 162 7.3 (7.2 – 7.4) 46 7.8 (5.9 – 10.2)
N03 Antiepileptika 4 219 1.5 (1.4 – 1.5) 157 26.5 (23.1 – 30.2)
N04 Antiparkinson midler 700 0.2 (0.2 – 0.3) 4 0.7 (0.3 – 1.7)
N05 Psykoleptika 28 110 9.7 (9.6 – 9.8) 152 25.6 (22.3 – 29.3) 
N06 Psykoanaleptika (eks antidepr, adhd…) 15 712 5.4 (5.4 – 5.5) 53 8.9 (6.9 – 11.5)
N07 Andre midler 564 0.2 (0.2 – 0.2) 0 0.0 (0.0-0.0)

Nervesystemet



Aldersavhengige endringer
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ATC-N02: ID (N=590)

ATC-N02: GP (N=289 325)
ATC N05
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ATC N03



N05A Antipsychotics 5 251 1.8 (1.8 – 1.9) 118 19.9 (16.9 – 23.3)
N05B Anxiolytics 12 226 4.2 (4.2 – 4.3) 57 9.6 (7.5 – 12.3)
N05C Hypnotics and sedatives 16 926 5.9 (5.8 – 5.9) 7 1.2 (0.6 – 2.4)

Psykoleptika



• Generelt mer medisinbruk hos voksne med utviklingshemning enn generell befolkning

• Ser man bort fra medisiner som virker på nervesystemet er det ingen forskjell, selv om dette skulle forventes 

grunnet høyere sykelighet

• Selv om det indirekte måles, antyder studien at voksne med utviklingshemning er ubehandlet eller 

underbehandlet for flere medisinske tilstander, inkludert en av de viktigste dødsårsakene i gruppen, nemlig 

kardiovaskulær sykdom.

• Voksne med utviklingshemning har mindre økning i medisinbruk ved økende alder enn den generelle 

befolkningen

– Dette kan tyde på at aldersrelaterte sykdommer i mindre grad blir identifisert og behandlet i alderdommen

– Men det kan ikke utelukkes at de med utviklingshemning som overlever inn i alderdommen er ved 

spesielt god helse

• Den foreliggende studien støtter funn fra tidligere studier av høy total frekvens av foreskrevne legemidler hos 

voksne med utviklingshemning og spesielt for nervesystemet, og utvider tidligere kunnskap om aldersrelatert 

mønster av forskrivning.

Oppsummering av 

hovedfunn



• Individnivå

– Dårligere kommunikasjonsevner og mangel på kunnskap om tegn på sykdom gjøre det vanskelig for 

personen med utviklingshemning å søke eller kommunisere behovet for hjelp. 

– Utfordrende atferd kan gjøre helsekontroller vanskelig. 

• Systemnivå

– Organisering av og kvalitet på tjenester, utdanningsnivået etc. spille en rolle. 

– Tilgjengelighet av tverrfaglige tjenester både i primær- og sekundærhelsevesenet, interaksjon mellom 

tjenester og samarbeid og tilgjengeligheten av spesialiserte tjenester for utviklingshemmede kan også 

spille en rolle

• For å redusere helseforskjeller hos voksne med utviklingshemning er det behov for mer forskning på flere 

nivåer av omsorg, og med en rekke forskjellige metoder

Forhold som bidra til 

underbehandling?



Nye problemstillinger

 Gruppen er underdiagnostisert og overmedisinert?

 Brukes psykotrop medisin ved problematferd?

 Er det sammenheng mellom medisiner og symptomer?

 Varier bruk av psykotroper med grad av utviklingshemning?

 Er det kjønnsforskjeller i psykotropbruk?

 Brukes det mindre psykotroper der kvaliteten på kommunale tjenester er god?



• De fleste skal ikke ha antipsykotika og får det ikke

• Av 36 personer med psykose identifisert med PAID hadde 16 antipsykotisk 

behandling (44,4%), 

• men 47% fikk det ikke

• Av de 483 uten indikasjon for antipsykotisk behandling var 17,2% feilbehandlet

• De som er feilbehandlet kjennetegnes ved å svære svakt fungerende og/eller ha 

autisme

• Feilbehandling skyldes ikke kommunikasjonsvansker hos personer med 

utviklingshemning

• Feilbehandling er forbundet med fysisk utagering og destruktiv atferd

Oppsummering



Sannsynligvis:

• Behov for økt fokus på somatisk helse og behandling av dette, særlig ved økende alder

• Rutiner for årlig somatisk helsesjekk

• Behov for mer kunnskap om somatiske tilstander blant tjenesteytere

• Øke kunnskapsnivået om somatisk og psykisk helse hos personer med utviklingshemning

• Høy andel feilbehandlet med antipsykotika

• Psykoselidelser sannsynligvis underidentifisert

• Behov for årlig psykisk helsesjekk, særlig hos svaktfungerende og personer med autisme

Implikasjoner



• Focus on mental health for more than 30 years

• Mental disorders are common

• Not appropriately identified

• Sufficient services not available

• Reliable diagnosis a clinical challenge

Psykisk helse hos voksne med 

utviklingshemning



• Angst
– reaktivitet, mestring, bakgrunn

• Depresjon
– Sosial støtte, selvfølelse, fysisk helse

• Psykose
– Genetisk sårbarhet, vennskap, sosiale ferdigheter

Biopsykososial modellen -
Den gjensidige påvirkning biologiske, psykologiske og sosiale forhold har på psykisk helse



• Psykiatriske diagnoser først og fremst basert på selvrapport av tanker, følelser og opplevelser

– Milde kognitive vansker:

• kan gjøre det vanskelig å organisere opplevelser og erfaringer

• språklig uttrykksevne kan gjøre det vanskelig å fortelle om det

• forståelsesvansker kan gi utfordring med å vite hva en som er relevant å fortelle om

– Alvorlige kognitive vansker kan gjøre det umulig å uttrykke egne tanker, følelser og opplevelser

• Livet levd med utviklingshemning kan påvirke hvordan man tenker, føler og opplever 

omgivelsene

– avhengighet av andre, ønsker om normalitet, skjule vansker, 

• Problematferd kan gjøre det vanskelig for nærpersoner å se forandringer i reaksjon og atferd

• Måten nærpersoner tenker om personens kapasitet kan påvirke tolkning av uttrykk

• Manglende kunnskap om utviklingshemning i spesialisthelsetjenesten

Diagnostisering –
særlige utfordringer hos personer med utviklingshemning



Forhold som påvirker tilnærming og behandling: 

• behovet for varierende grad av bistand og er sårbare for kvalitetsaspekter ved tilbudet som gis 

• er sårbare for livshendelser og har svekket evne til mestring, særlig av konfliktfylte relasjoner

• har flere medisinske tilstander og benytter mer medisiner enn personer uten utviklingshemning

• Har unaturlig høy bruk av psykoleptiske medisiner og som ofte benyttes ved problematferd der 

det ikke er indikasjon for slike medisiner. 

Utfordringer og behov –
Grunnleggende elementer



• Det er som regel nærpersoner som er bekymret og går til fastlege
– Forteller om endringer i atferd som uro, isolasjon, problematferd, svekket funksjonsnivå, vil 

ikke gå på jobb, merkelige utsagn osv

• Hvor høy er terskelen for å si i fra?

• Behov for generell kunnskap om psykisk helse hos tjenesteytere. Mer 

samarbeid med kommunal psykisk helsetjeneste og miljøpersonell i bolig

Bekymring og behov



• Dependent on classification system used
– DC-LD: 35-57%%

– ICD-10: 16-24%%

– DSM-IV: 13-15%

– Klinisk diagnose: 40%

• Problem behavior: 10-20%

Forekomst av psykiske lidelser
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Funksjonsnivå kan ha en betydning
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• Stirrer til siden eller på et tomt felt, nikker og gestikulerer som om vedkommende hører en koversasjon.

– Må ikke forveksles med lært atferd, noe en fyller tiden med, selvsnakking, unngåelse av krav/oppgaver 

eller situasjoner hvor personen synes å ha kontroll/bevissthet på det den gjør. 

• Personen slåss eller skyggebokser. 

• Personen forsøker å børste vekk material fra dem selv som ikke andre ser. 

– Må ikke forveksler med enkelte former for epileptisk anfall eller andre problemer med nerversystemet

• Personene beskytter øre eller øyne.

– Må ikke forveksles med frykt eller stenge ute ubehagelig minner, samt kan være knyttet til 

hypersensitivitet (eks migrene)

• Personen bruker uvanlige omslag på ankle, handled, ører eller andre kroppshuler

• Personen stirrer med uvanlig sinne eller intensitet på en person

– Må ikke forveksles med funksjonell sinne eller fientlighet som skyldes angst

• Personen kler seg som å tilhøre en annen rolle (eks brannmann)

– Må ikke forveksles med ønsker og drømmer, transeksuell atferd, 

• Personen inspiserer mat og drikke med uvanlig og overdriven misteksomhet og intensitet

– Må ikke forveksles med begrunnet mistenksomhet

• Personen løper I sirkel til denne kollapser

– Må ikke forveksles med bivikrning av medikamenter (eks akatesi)

Psykose ved mer alvorlig utviklingshemning:

Disorganisert atferd



• Woman

• Not having hearing problems

• Downs syndrome

• Smoking

• Negative life events

• More contact with GP

• Not being immobilized

• Visual impairments

• Not having epilepsy

• Long term hospital stay

• Higher age

• Quality of community services

• Psychiatric history

Risk factors
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Life events



Life events cont…



Frequency of ID/BID in SUD-

population

Level of ID Diagnostic accuracy

Definite

n (%)

Probable

n (%)

Possible

n (%)

Total

n (%)

ID 2 (2.1) 3 (3.2) 2 (2.1) 7 (7.4)

Borderline ID 5 (5.3) 8 (8.5) 9 (9.6) 22 (23.4)

2007: ca 12 000 inneliggende personer i TSB = 

600 personer med utviklingshemning
2 700 med borderline



Factors associated with ID

Factor ID/BID Non-ID Statistics

Mean (SD) Mean (SD) t(df) p-value

Education 2.15 (.72) 2.70 (1.04) -2.90(70) .005

Contact with public support system 2.52 (1.83) 1.07 (1.23) 3.65(40) .001

Number of Childhood difficulties 13.79 (8.30) 8.61 (6.81) 2.77 (66) .007

Age first use 13.88 (1.90) 13.71 (1.75) .40 (72) .690

Age regular use 15.82 (2.64) 16.89 (4.57) -1.01 (68) .288

Years from first use to regular use 2.15 (1.79) 3.37 (4.23) -1.35 (65) .181

Number for SUD/AUD 2.19 (.98) 1.95 (1.35) .94 (64) .353

Severity of use 2.44 (1.58) 2.27 (1.12) .51 (40) .610

Number of mental disorders 1.08 (.98) .56 (.65) 5.92 (85) .004



• Miljøterapeutiske veiledningstemaer

Kvalitet på kommunale tjenester



• Diskuter kvalitetsapektene. Hvilke tiltak vil dere prioritere og hva kan dere 

gjøre for å forbedre dette?

Gruppearbeid
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• Det er en klar ledelsesstruktur: alle vet hvem som er leder(e), hvor de kan treffes og hvilket 

ansvar og oppgaver de har.

• Den faglige ledelse er tilgjengelig for avgjørelser om faglige spørsmål i det daglige

• Det finnes overordnede prosedyrer for hvilke tjenester som skal gis den utviklingshemmede og 

som er definert eller godkjent av leder

• Skriftlige systemer/prosedyrer beskriver det daglige tjenestetilbudet

• De som jobber i små stillinger får like mye faglig oppfølging som de som jobber i store stillinger

• Det er rutiner for intern veiledning og disse er gjennomført jevnlig

Organisering



• Personalets arbeid bygger på felles målsetninger og metoder 

• Det er samsvar mellom klientens behov og personalets praksis

• Personalet er enig om den praktiske gjennomføringen av den daglige samhandling

• Personalet arbeider på samme måte med klienten

Konsistens i miljøarbeid



• Diskuter organisering og konsistens i miljøarbeidet. Gi dere selv en skåre 

fra1 til 4, hvor en er at påstanden passer dårlig og 4 er at påstanden 

passer svært godt.

• Hvilke tiltak vil dere prioritere og hva kan dere gjøre for å forbedre dette?

Gruppearbeid
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• Tjenestetilbudet er utformet i samarbeid med bruker/pårørende og personalet 

• Pårørende er tilfreds med det tjenestetilbudet som gis

• Personene har påvirkningsmuligheter i det daglige

Brukermedvirkning



• Det er et lavt konfliktnivå i personalgruppen

• Samværet mellom tjenesteyter og person er preget av positiv oppmerksomhet og 

varme

• Samværet mellom tjenesteyter og personen er preget av likegyldighet

• Holdningene til tjenesteyterne er at personene må forandre seg

Atmosfære



Gruppeoppgave

• Diskuter brukermedvirkning og atmosfære. Gi dere selv en skåre fra1 til 4, 

hvor en er at påstanden passer dårlig og 4 er at påstanden passer svært 

godt.

• Hvilke tiltak vil dere prioritere og hva kan dere gjøre for å forbedre dette?
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• Tjenestetilbudet er utformet i samarbeid med bruker/pårørende og personalet 

• Pårørende er tilfreds med det tjenestetilbudet som gis

• Det er samsvar mellom klientens behov og personalets praksis

• Personalet er enig om den praktiske gjennomføringen av den daglige samhandling

• Personalet arbeider på samme måte med klienten

De fem viktigste?



Forskning



Impact of continuity of services



• PAS-ADD checklist

Screening av psykiske lidelser



• Screeninginstrument

• baserer seg på ICD-10

• Lett til dyp utviklingshemning

• Brukes for å identifisere ”casenes”

PAS-ADD Checklist –
introduksjon



• 25 spørsmål

• Relatert til 3 kategorier av psykiske vansker

– Affektive og nevrotiske lidelser

– Mulig organisk lidelse (inklusiv demens)

– Psykotisk forstyrrelse

• Måler tilstedeværelse og alvorlighetsgrad av symptomet (0-2)

PAS-ADD Checklist –
innhold



• Informanten bør være en nærperson med minimum 6 mnd kjennskap til klienten

• Den/de som fyller ut bør ha helse- og sosialfaglig eller pedagogisk kompetanse

• De/den som fyller ut må ha hatt jevnlig kontakt med vedkommende siste 4 uker

• Tar om lag 15 minutter

PAS-ADD Checklist –
administrasjon



• Verdiene ført i kolonnen som er avkrysset summeres i skåringsblokker under hver 
bolkene A, B, C, D og E

• Totalskåre 1 beregnes ved å summere bolk A og B

• Totalskåre 2 beregnes ved å summere bolkene B, C og D

• Totalskåre 3 er den samme som skåren i bolk E

PAS-ADD Checklist –
skåring



PAS-ADD Checklist 



• Terskelverdi for å mistenke organisk forstyrrelse er 5 av 8 poeng

• Terskelverdi for å mistenke affektiv eller nevrotisk forstyrrelse er 6 av 28 poeng

• Terskelverdi for å mistenke psykotisk forstyrrelse er 2 av 6 poeng

• Alle skårer over terskelverdi indikerer at man bør kontakte spesialisthelsetjenesten 
for ytterligere utredning

PAS-ADD Checklist –
tolkning



• Symptomer tilstede
– Mindre i stand til å utføre egenomsorg (linje 24-27)

– Tap an konsentrasjon (linje 28)

– Irritabel (linje 18)

– Tap av interesse og glede (linje 15-18)

– Fremstår deprimert, trist, nedtrykt (linje 10-13)

– Unngår sosial omgang eller kontakt (linje 14)

– Tal av selvtillit, selvbilde og skyldfølelse (linje 19-22)

– Beveger seg saktere enn vanlig (linje 31)

– Tap av appetitt (linje 13-16)

– angst for offentlige plasser (linje 5-6)

– Panikkanfall (linje 10-11)

– Fysiske symptomer: hetebølger, svetting, kvalme/syk (linje 7)

Praktisk øvelse –
Beate



PAS-ADD Checklist –
Skåring



Treffsikkerhet –
Ulike screeningverktøy

Beate Bjørn Tore

ADD Depresjon: 8

Demens: 2

Schizofreni: 2

Angst: 4

PF: 2

PAS-ADD sjekkliste Affektiv/nevrotisk Ingen

P-AID Depresjon (m/psykose?)

Agorafobi (m/panikk?)

Sosial fobi

OCD

Mini PAS-ADD intervju Depresjon

Angst

OCD

Klinisk inntrykk av 

uavhengig psykiater

Depresjon

Angst?

OCD


