
Utredning av psykisk utviklingshemming
Case 

Sigrun Einarsdottir, spesialist i klinisk nevropsykologi – HABU
Marie Therese Birkedal, fagkonsulent - HAVO

Nettverk for Utfordrende atferd 11.11.2022



Diagnoser

• Årsaksdiagnoser – genetikk, FAS, 

• Symptomdiagnoser – ikke årsak – kun symptomer tilstede eller ikke tilstede –
gjelder alle psykiatriske diagnoser

• Funksjonskartlegging – kan i to tilfeller føre til en diagnose: 
• Psykisk utviklingshemming (F-70-F79)
• Spesifikke språkvansker (F80-F89) – signifikant splitt (forskjell) i evneprofil 

Språk oppgaver < visuelle oppgaver 



Diagnostiske manualer

Diagnostiske manualer: 
ICD-10 i Europa – kommer snart ICD-11
DSM-V i USA 



Hjernen 

Livsviktige ting – pust, hjerterytme og 
tempratur

Alle sanseorganer  - syn, hørsel, 
lukt, smak og sensorisk (hud)

Egenledelse –
stoppe, regulere og 
begynne atferd. 
Regulere følesler



Helhetlig vurdering – utredning på forskjellig nivå 

Syndrom

• Fragil-X

• Down syndrom

Symptomer

• Fikle/rastløs/vente 
på tur (ADHD?)

• Unngåelse (Fobi?)

• Tvangshandlinger 
(OCD?)

Funksjon

• IQ

• Språk

• Hukommelse

• Egenledelse

• Motorikk

Nyoppstått eller har 
vært der lenge?



Evnetester 
Historie og bruk

WAIS-IV - Pearson Clinical & Talent Assessment

Skolesammenheng- Frankrike 

Krigen – velge ut riktige individer til å ta store 
avgjørelser 

I dag – vi er klar over begrensninger og styrker –
evnetesten tester ikke alt.  Vi vet evnenviå har 
sammenheng med skole/jobb, fysisk/psykisk helse og 
hvor lenge man lever. 

https://www.pearsonclinical.no/wais-iv


Utfordringer i 
vurderinger av 
psykisk 
utviklingshemming

Syn
Motorikk 
Språk

Ikke komparent opplysninger fra barndommen og 
fungering i dag – nye landsmenn

Antall år skolegang 

Medisiner/rus



Evnenivå, mental alder og ICD-10 diagnoser

IQ Mental 
alder

Lett Moderat Alvorlig Dyp ICD-10 
diagnose

69-50 9-12 X F70

49-35 6-9 X F71

34-20 3-6 X F72

<20 <3 X F73

I noen tilfeller er det vanskelig med standardiserte tester å gjøre en fullstendig 
gradering da settes det ofte F79.9

Når man skal si hvor omfattende atferdsvansker det er tilstede brukes det 
F70.1
Ikke stor forskjell mellom lett puh og F83 og mellom F70 nedre del og F71 



Oppbygging av en evnetester og hverdagslig fungering 
(spørreskjema/intervju)

WPPSI (2-6 år ) – WISC (6-16 år) WAIS (6-90 år)
• Verbale oppgaver
• Visuelle oppgaver 
• Arbeidsminne
• Tempo – prosesseringshastighet
• Samlet av 4 indekser blir så til Fullskala IQ

• Vineland eller ABAS – mest vanligste verktøy 
for hverdaglig fungering 

• Kommunikasjon (lytte, forstå, snakke, lese og 
skrive)

• Dagliglivets ferdigheter (ADL, 
samfunnsdeltakelse, helse og sikkerhet)

• Sosiale ferdigheter (sosial forståelse, lek/fritid, 
tilpassningsferdigheter i samfunnet/sosialt)

• Samlet skår av 3 indekser – GAF – generell 
adaptiv funksjon 



Utvikling for psykisk utviklingshemmede 
15 år

8 år

2 år

Utvikling hos individer med psykisk 
utviklingshemming

Normal utvikling



Vineland-III

Hverdagslig fungering etter grad av 
utviklingshemming (voksne)

Lett Moderat Alvorlig Dyp

Kommunikasjon Kommuniserer bra, kan ofte 
lese og skrive (mellomtrinn 
nivå).

Kan ofte snakke, noen bruker 
ASK
Begrense lese og 
skriveferdigheter. 

Lite kommunikativit språk,  
kanskje noen ord, tegn/ASK. 
Mest her og nå, enkelt språk.   
Ikke forståelse for 
mengde/penger etc.  Ikke 
lesing og skriving. 

Ikke noe språk. 
Sanseproblemer, begrenser
også ofte kommunikasjon. 
Gester, emosjonelle signaler.

Dagligdags ferdigheter Kan bruke selvstendig 
samfunnets tilbud, buss, tog, 
handle, kino, konserter.

Trenger lang trening, men 
kan være selvstendig 
påkledning, huslige gjøremål 
etc. 

Trenger støtte i all aktiviteter, 
måltider, kan gjøre enkel ting 
husarbeid med støtte.  
Mange år innlæring. 

Trenger konstant tilsyn.  Kan 
gjøre enkle sortering og 
organisering , men tilsyn i all 
aktivitet

Sosiale ferdigheter Har venner og kjæreste , men 
ikke aldersadekvat. 

Kan ha venner og kjærest –
men misforstår mye sosiale
signaler. 

Forhold til 
familiemedlemmer og kjente 
er kilde til glede/hjelp. 

Noen form gjenkjennelse av 
kjente, noen gester/signaler

Deltakelse i samfunnet Kan ta buss, noen har 
førerkort, noen bor alene.  
Vernet bedrift, eller tett 
oppfølgning med uføretrygd. 

Trenger hjelp med transport, 
kan ikke ha førerkort.  
Trenger tilrettelagt bolig og 
jobb/dagsenter. 

Mye hjelp til å gjør oppgaver, 
ikke alene deltakelse i 
samfunnet. 

Helt hjelpetrengende, hele 
tiden. 



Differensial diagnostisk vurderinger

• Lærevansker vs. utviklingshemming 
• F81. 3// F83.0  Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter /spesefikke

ferdigheter (språk/motorikk)

• ADHD (ofte med språkvansker/lærevansker i tillegg)

• Flerkulturelle

• Alvorlig omsorgssvikt 

• Medisiner (f.eks. epilepsimedisiner) 



Tilleggsdiagnoser

Årsaksdiagnoser
• CP
• Genetikk
• Virus
• Alkohol

Andre symptomdiagnoser: 
Autisme
ADHD
Tourettes syndrom
Angst
Depresjon 
Bipolar
OCD 

Andre symptomdiagnoser: 
Epilepsi

Når en person har flere symptomdiagnoser f.eks. F70 og F90.0 ADHD og/eller 
autisme – blir funksjonsfallet større på hverdagslig fungering 



Psykisk utviklingshemming 

• Samtykkekompetanse – vurdere enkelt 
problemstilling, spesielt for dem mellom IQ 
55-70 (forstår årsak/virkning, penger, 
konsekvenser)

• Behov for oppfølgning (jobb, boligen, fritid 
etc), ytelser fra NAV. 

• Førerkortvurderinger (kun for dem med lett 
psykisk utviklingshemming ca IQ >55 og  
ingen tilleggsdiagnoser (epilepsi, adhd, 
autisme etc) 



Grad/mengde av 
hjelp/tid
Veilederen for 
Habilitering – barn 
og voksne

SUS

Diagnostisering og 
funksjonskartlegging

Kommunen

- Hjelp i form av bistand hjemme, 
arbeid/NAV,  

Bolig/hjemme



Case – man 31 gammel
Tidligere utredninger og diagnose 
Testet med WAIS-III -
Evnetestet når han var 23 år – men ikke gjort utredning av hverdagslig fungering 
Evnetest FSIQ presterte han  -2.9 SD fra gjennomsnittet – som er <0.1 % percentil.  
Arbeidsminne (AHI) var lavest -3.3 SD < 0.09%
Bodde hjemme, var aktiv med støtte av foreldrene, var aldri alene, gikk 4 år tilrettelagt vgs
skole,  og så til vernet bedrift. 
• F70.0  Lett psykisk utviklingshemming, uten atferdsproblemer

Ny utredning og diagnose: 
WAIS-IV – prestere han FSIQ <0.1  % men sin styrke på verbal forståelse (0.2% percentil)
ABAS – Generell adaptiv funksjon (GAF)  <0.1, lavest på praktisk domene (ADL) 0.1% perentil
og i forhold til seg selv, prestere best på sosiale domene 0.2% percentil
Bor i bolig – vernet bedrift, aktiv på kveldene, vansker med å ta valg, utagering, vansker å 
begynne. 
Diagnose: 
• F71.1 Moderat psykisk utviklingshemming, betydelig atferdsproblemer 



Takk for 
oppmerksomheten!!


