
Kurs for Stvg kommune
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser hos barn og unge med 

funksjonsnedsettelse i Sør-Rogaland.

Samarbeidsprosjekt Barnehabilitering:

Østerlide og Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, SUS

v/psykologspesialist Marit Nygaard og avdelingsleder for 
autismeteamet Asle Hjelmen



Bakgrunn for prosjektet

• Drøftingene rundt behandlingstilbudet til målgruppen barn og unge 

med utviklingshemning eller funksjonsnedsettelse og samtidig 

atferdsforstyrrelse/psykiske lidelser har vært et tema siden 2004.

• En erkjennelse av at behandlings og oppfølgingstilbudet fra 

spesialisthelsetjenesten til denne målgruppen ikke var tilfredsstillende 

• Arbeid med søknad om prosjektmidler for å se nærmere på denne 

problemstillingen startet mai 2006.

• Kontakt med Helsedirektoratet vedr søknad om midler ble første 

gang etablert i 2008. Det ble søkt gjentatte ganger.

• Endelig prosjektsøknad ble sendt 14.05.2010 med støtte fra 

divisjonsdirektører i Psykiatrisk divisjon og Kvinne-Barn divisjonen.



Definisjon av målgruppen i prosjektet

Barn og unge (0-16 år) med medfødt eller tidlig ervervet

funksjonsnedsettelse og /eller utviklingsforsinkelser

eller utviklingsforstyrrelser som har behov for spesialiserte

habiliteringstjenester (se prioriteringsveilederen Habilitering 

av barn og unge2010)  og som samtidig kan ha behov

for psykisk helsehjelp fra barne-og ungdomspsykiatrien 



Definisjon av målgruppen…..

• Inkluderer bl.a. barn og unge med cerebral parese, psykisk 
utviklingshemning, ulike type syndromer, annen type 
nevrologisk betingede sykdommer/tilstander, men med 

særlig fokus på gruppen med utviklingshemning



Utviklingshemming, psykiske vansker og 

atferdsforstyrrelser
• Nasjonale og internasjonale studier viser at personer med 

utviklingshemning er mer utsatt for å utvikle psykiske vansker og 
atferdsforstyrrelser enn befolkningen generelt.

• Gruppen er likevel underrepresentert når det gjelder utredning, 
behandling, forskning og faglig oppmerksomhet. 

• Behov for å øke forståelse for at mennesker med utviklingshemming 
kan ha psykiske lidelser.

• Behov for å fokusere på psykisk helse og sårbarhet for å utvikle
psykiske lidelser hos denne gruppen barn og unge

(se NAKUs hjemmeside)

• Nyere prevalensstudier viser forekomst av psykiske lidelser i 
målgruppen rundt 40% (Einfeld& Tonge, 1996a, b; Stromme & 
Diseth, 2000; Emerson, 2003). 



Funksjonshemming og psykiske vansker

• Funksjonshemmede rapporterer langt oftere og langt flere 

psykiske problemer en ikke-funksjonshemmede i aldersgruppen 
16 -79 år (se undersøkelse fra forskningsinstituttet NOVA, 

rapport 3/98) 

• Overlege Hanne Marit Bjørgaas v/Østerlide finner i sitt 

pågående doktorgradarbeid at 42 av 56 barn med cerebral 

parese oppfylte kriteriene for en psykiatrisk lidelse eller hadde 
symptomer på psykiatrisk lidelse(subtreshold område)



Prosjektperiode og deltakere

• Prosjektet varer fra 01.04.11 til 01.04.12

• Prosjektleder : Psykologspesialist Marit Nygaard ved 
Barnehabilitering Østerlide (70% stl) og Avdelingsleder Asle 
Hjelmen ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, Autismeteamet 
(20% stl).

• Referansegruppe:

• Barnehabiltiering Østerlide :3 medarbeidere 

• BUPA ved Psykiatrisk divisjon: 2 medarbeidere

• Mobilt innsatsteam ved Psykiatrisk divisjon (voksne): 2 medarbeidere 

• Lassa voksenrehabilitering, 1 medarbeider f.o.m oktober 2011

• Kjersti Eide, rådgiver ved RKHR, kan trekkes inn i forhold til 
aktuelle problemstillinger

• Representant for NAKU holdes orientert



Mål for prosjektet

Hovedmål:

• Bedre kvaliteten på arbeidet med habilitering av barn og 
unge og kunnskapsgrunnlaget for praksis

• Måloppnåelse via:

• Oppbygging av et mer samordnet og koordinert 

spesialisthelsetjenestetilbud for målgruppen

• Utarbeiding av behandlingslinjer for målgruppen mellom 

barnehabilitering og barne-og ungdomspsykiatri

• Øke kompetanseutviklingen i spesialisthelsetjenesten 



Datainnsamling

• Screening av kompetansenivå hos ansatte i barne og 
ungdomspsykiatrien og barnehabilitering

• Gruppeintervju av representanter fra 3 kommuner i Sør-
Rogaland : ”Hvor trykker skoen?”

• Kartlegging av kommunenes psykiske helsetjenester til 
målgruppen og områder med behov for 
kompetanseoppbygging

• Innhenting av informasjon om hvordan andre HF  i landet 
organiserer samarbeid mellom barnehabilitering og barne-
og ungdomspsykiatri, og hvorvidt de har et samarbeid

• Hospitering på St.Olav for å se på samarbeidsrutiner



Datainnsamling

• Innhente informasjon om hvilke fagmiljø som har 
kompetanse ift denne målgruppen både regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt.

• Utarbeide pasientforløp/retningslinjer for samarbeid 
mellom BUPA og Barnehabilitering Østerlide

• Foreløpige forslag til pasientforløp:

• Utviklingshemning og angstlidelser

• Cerebral parese og tvangslidelse



Datainnsamling

• Brukermedvirkning:

• Invitasjon til foreldreforeninger om å delta i 
referansegruppe

• Vanskelig på dagtid p.g.a. jobb, belastninger ellers

• Brukermedvirkning ivaretatt via:

• Gruppeintervju av foreldre til barn i målgruppen

• Gruppeintervju av mødre til voksne ungdommer i 

målgruppen

• Brukergruppe har sagt seg villig til å gi innspill via mail på

forespørsel



Datainnsamling

• Foreldre til barn og unge som kommer til undersøkelse 
v/barnehabilitering Østerlide i perioden 01.08.11-01.02.12 
blir forespurt om å delta i screening av forekomst av 

symptomer på mulige psykiske vansker (via 
spørreskjemaet SDQ, sterke og svake sider)

• Hvis kartlegging tilsier det, kan ansvarlig fagperson 
henvise til drøfting i konsultasjonsteam (se neste plansje) 

• Forekomst av symptomer beskrives i prosjektrapport



Foreløpige tiltak som er igangsatt

• Opprettelse av et konsultasjonsteam mellom barnehabilitering og 

barne og ungdomspsykiatri(01.08.11-01.04.12)

• Møtes fast 2 timer annenhver uke

• Problemstillinger: Spørsmål om viderehenvisning/delutredninger av 

pasienter v/BUPA/Østerlide ev. i kommunehelsetjenesten

• Samarbeid om saker med tilbud både fra BUPA/Østerlide

• Konklusjon journalføres i DIPS

• Teamet har myndighet til å viderehenvise til delutredning hos 

BUPA/Østerlide

• Konsultasjonsteamets anbefalinger er gjensidig forpliktende

• Nytteverdi avgjør om ordningen vil bli permanent etter 

prosjektperioden



Foreløpige tiltak som er igangsatt

• Prosjektleder deltar i avklarende team (samarbeidsprosjekt 
Vekst og utvikling for barn, unge og familier mellom 
BUFETAT, BUPA, Rogaland A-senter)

• Prosjektleder deltar som observatør i pasientforløpsarbeid 
for Asperger syndrom ved SUS 

• Prosjektleder deltar i prosjekt pasientforløp v/SUS med 
utgangspunkt i målgruppen



Kompetanseutvikling

• Arrangere fagdager i januar og mars 2012 for ansatte i 
spesialisthelsetjenesten

• Kurs: ”Hvordan snakke med barn om deres 
funksjonsnedsettelse?” ved psykolog Christina Renlund
31.10.11

• Gjensidig kompetanseutvikling i konsultasjonsteam

• Inngå et samarbeid med fagpersoner/fagmiljø i Norge 
som har spesialkompetanse på behandling av barn og 
unge i målgruppen

• Vurdere aldersgjennomgående team som organisering av 
fremtidige tjenester for målgruppen.



Utsagn fra pårørende om møte med 
spesialisthelsetjenesten

• ”Det er tilfeldig om vi havner i barne-og
ungdomspsykiatrien, barnehabiliteringen el i statped-
systemet. Ingen som planlegger, vi går en vei som vi ikke 

vet hvor ender, oppleves som et orienteringsløp uten 
kart”.

• ”Svært mangelfullt med kompetanse ift tilrettelegging for 
denne elevgruppa i skolen. Vi opplever at skolen gir mer 

av det samme som ikke fungerer”

• ”HVPU-reformen var veldig bra, gode intensjoner, men 
hvor ble det av kompetansen? Behov for tett samarbeid 

både ift pedagogikk og helse knyttet til disse barna”


