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Problematferd hos folk med psykisk utviklingshemning kalles  
gjerne ’utfordrende atferd’ (etter bl.a. Emerson, 2001) 
 
’Mindre krevende utfordrende atferd’: 
Personen viser en eller annen problematferd, men som ikke oppfyller noen av de fire kriteriene  
for mer krevende utfordrende atferd. Også mindre krevende utfordrende atferd er alvorlig  
problematferd, det vil si at den er vanskelig å håndtere dersom ikke spesielle tiltak settes i  
verk, som ekstra solid utstyr, ekstra bemanning, fysisk atskillelse fra ting eller personer, eller  
andre forhåndsregler. Det er altså ikke tilstrekkelig at atferden er avvikende eller problematisk.  
 

’Mer krevende utfordrende atferd’ krever minst ett av følgende: 
a) Personen viser atferden minst en gang hver dag. 
b) Atferden hindrer vanligvis personen i å delta i aktiviteter som passer med hans/hennes 

ferdigheter og generelle fungering. 
c) Mer enn én person må som regel gripe inn for å kontrollere atferden. 
d) En vanlig følge av atferden er betydelig skade på personen selv eller på andre personer 

(pga. smerter, sår, kutt, brudd eller stikk). 
 
Angrep, selvskading, ødeleggelser og annen atferd er de fire generelle formene, i tillegg til  
spesifikke former innenfor hver generell form. 
 
Utfordrende atferd må vi gjøre noe med, men atferd trenger ikke å være utfordrende for at det  
bør gjøres noe med den. Mye kan kalles problematferd. 

 
Terskelen er høyere for å snakke om utfordrende atferd hos barn, av naturlige grunner! 



Funn fra en studie av utfordrende atferd i Hedmark 
(Holden & Gitlesen, 2006) 

 
- 3.8 % viste Mer krevende utfordrende atferd 
- 7.3 % viste Mindre krevende utfordrende atferd 
- Angrep på andre var vanlig hos dem med mer krevende utfordrende 

atferd 
- Ingen ”signifikante” kjønnsforskjeller i generell forekomst 
- Hele 20 % av personer under 20 år hadde utfordrende atferd 
- 31 % av dem med utfordrende atferd bor med naturlige familier 
- Forekomst av utfordrende atferd øker med grad av utviklingshemning, 

særlig selvskading 
- For de med mer krevende utfordrende atferd (ca. 30 personer) hadde 

selvskading ført til medisinsk behandling hos 35 % siste år. Av hele 
gruppen hadde 55 % fått medisinsk behandling siste året, og hos 45 % av 
gruppen hadde det medført sykmeldinger hos personalet 

- 44 % av de med utfordrende atferd fikk atferdsanalytisk behandling 
- Nesten halvparten hadde problematferd som ikke var utfordrende 
 
Resultatene beskriver trolig langt på resten av landet. Tallene er litt lavere  
enn det som vanligvis er rapportert internasjonalt 
 



Svakheter ved studier av forekomst av psykiske  

lidelser hos personer med utviklingshemning 

• Uklare definisjoner av psykiske lidelser 

• Mangel på sammenligning med grupper uten 
utviklingshemning 

• Bruk av screeningredskaper for å stille diagnose 

• Bruk av spesielle utvalg, det vil seleksjon 

• Bruk av små utvalg 

• Manglende vurderinger av medisinske tilstander som 
kan forveksles med psykiske lidelser 

 

Nytten av å vite forekomst 

• Planlegge og dimensjonere tjenester (selv er jeg 
skeptisk til den store nytten) 



Populasjonsstudier 

 
Cooper, Smiley, Morrison, Williamson & Allan (2007a) 

• Først screening (PAS-ADD sjekkliste) 

• Så ble alle deltakerne med en viss skåre observert 

direkte av den som vurderte diagnose, som også 

kunne innhente journalopplysninger og snakke med 

nærpersoner 

• Når man inkluderte autisme og utfordrende atferd, 

hadde ca. 40 % en psykiatrisk diagnose. 

• Når man så bort fra dette, var det ca. 15 % 

• En svakhet er at relativt få med borderline 

evnemessig fungering (i dag IQ 70–80) deltok 



Cooper og medarbeidere (2007b) 

• Forekomst av psykose over en toårsperiode 
hos personer med alle grader av utviklings-
hemning 

• Forekomst på 2–4 %, avhengig av 
diagnoseredskap 

• Forfatterne hevder at dette er betydelig høyere 
enn i den øvrige befolkningen, men uten å 
vise til sammenlignbare studier 

• En annen begrensning ifølge dem selv er at 
”det per i dag er umulig å diagnostisere 
psykose hos personer med manglende 
kommunikasjon” 



Cooper og medarbeidere (2007c) 
• Studie av personer med dyp utviklingshemning 

• Når man så bort fra autisme og utfordrende atferd, var det ut 
fra DC-LD 16,5 % som oppfylte en diagnose 

• Det påpekes også her at det er umulig å bekrefte psykose hos 
personer med dyp utviklingshemning, slik at dette kan ha blitt 
underestimert 

 

Mantry og medarbeidere (2008) 
• Fant litt lavere forekomst hos personer med Downs syndrom 

enn i den forrige studien 

 

Melville og medarbeidere (2008) 
• Forekomst hos personer med autisme 

• Når man så bort fra utfordrende atferd, var forekomst ca. 15 
% (5 % med DSM-IV-TR), altså som hos personer med 
utviklingshemning uten autisme 



White, Chant, Edwards, Townsend & Waghorn (2005)  

(Australia) 
• Så på psykose, depresjon og angst 

• Samlet forekomst var 23 %, men de brukte lavt utdannede 
personer, og selvrapport, til å vurdere diagnoser 

• Dette er en stor svakhet 

 

Hassiotis og medarbeidere (2008) 
• Sammenlignet forekomst hos personer med ”borderline” fungering (IQ 70–

80), og uten utviklingshemning 

• Generelt høyere forekomst hos de med bordeline fungering (som kan 
styrke at personer med lav intelligens, men ikke særlig utviklingshemning, 
kan være utsatt) 

 

Mer om sammenhengen mellom grad av utviklings-  

hemning og forekomst 
• Cooper & van der Speck (2009): lett utviklingshemning er risikofaktor for å 

få psykiske lidelser 

• Holden & Gitlesen (2004): høyere forekomst hos de bedrefungerende 



Oppsummering 

• Studier som har benyttet administrative utvalg, viser  

 jevnt over langt høyere forekomst, ofte over 50 % 

• En rimelig grunn til dette er seleksjon: For eksempel  

 henviste personer har betydelig høyere forekomst 

• Også studier som er basert på screeningredskaper 
viser langt høyere forekomst 

• En grunn til dette er nettopp at screening skal fange  

 opp de som bør undersøkes skikkelig 

• Ellers er det trolig DC-LD-kriteriene som gir resultater  

 som ligger nærmest resultatene fra kliniske  

 undersøkelser (bortsett fra at DC-LD inkluderer  

 utfordrende atferd som psykiske lidelser) 



Konklusjoner 

• Funn av forekomst har variert fra 13 til 74 % 

• Den beste studien er trolig Cooper og 

medarbeidere (2007b), som fant 13,9 % (og 

40 % når autisme og utfordrende atferd ble tatt 

med) 

• Med andre ord forklares mye av inntrykket av 

at forekomsten av psykiske lidelser er så høy 

av:  

 - Inkludering av autisme og utfordrende atferd 

 - Bruk av administrative utvalg 

 - Bruk av screeninginstrumenter 



Spesielt om psykiske lidelser hos personer med  

utviklingshemning, særlig alvorlig og dyp 

 

• DSM-IV-TR/ICD-10 er laget for intellektuelt 

normalfungerende  

• Personer med lett og til dels moderat 

utviklingshemning kan stort sett vise atferd 

som inngår i diagnosekriteriene 



Men hva med alvorlig og dyp utviklings- 

hemning? 
• Kriteriene er problematiske for personer med alvorlig og dyp 

utviklingshemning, som knapt kan si hva de tenker og føler 

• Mange kriterier, særlig for psykose, mani og depresjon, er 
språklige 

• Også kriterier som tristhet ved depresjon og økt aktivitet ved 
mani, krever et visst atferdsrepertoar  

• Vanskelig å skille angstlidelser fra utviklingsmessig normal 
atferd hos svakfungerende: Plutselige bevegelser, skjelving 
og søvnvansker kan oppfattes som angst, uten å være det 

• Tilsynelatende psykosesymptomer, som snakking med seg 
selv, fantasier og ønsketenkning, kan være utviklingsmessig 
normal atferd 



Redskaper for å diagnostisere psykiske lidelser og  

personer med psykisk utviklingshemning: 

• Reiss screen* 

• DASH-II* 

• PIMRA* 

• The PAS-ADD Checklist* 

• The Mini PAS-ADD Interview Pack 

• DC-LD og DM-ID er diagnoseverk som bygger på 
ICD-10 og DSM-IV-TR 

*sjekklister, screening 

 

Selv om redskapene er beregnet for personer med  

utviklingshemning, må det stort sett være de samme  

symptomer på psykiske lidelser i denne gruppen som  

hos andre 



Mulighetene for å komme fram til rett  

diagnose er relativt bra, men: 

• Mindre atferdsrepertoar fører generelt til mer 

uklare symptomer og mer usikre diagnoser 

• Det er også usikkert om svakfungerende har 

samme lidelse som normalfungerende med 

samme diagnose, det vil si om lidelsen går ut 

på det samme 



Hvorfor kan det være mer psykiske lidelser hos  

personer med moderat og lett  

utviklingshemning? 

• De faller mellom to stoler, og vet det? 

• De har språklige forutsetninger for å utvikle 

psykiske lidelser (kognitiv fusjon, begrunnelse 

og opplevelsesmessig unngåelse)? 

• Generelt større atferdsrepertoar? 



Forståelse  

og  

miljøbehandling  

av  

psykiske lidelser 
 

Børge Holden 



Litt om leting etter årsaker til problematisk  

atferd: funksjonelle analyser 

 
1. Atferd kan utløses av opplevd mangel på noe som andre kan 

gi tilgang til 

 Og opprettholdes av at atferden fører til at dette oppnås 

 (Oppmerksomhet, kontakt, omsorg, aktiviteter, materielle 
goder, mat drikke, sex osv.) 

 

2. Atferd kan utløses av opplevd ubehag  

 Og opprettholdes av at atferden fører til at dette unngås eller  

 unnslippes 

 (Krav, oppgaver, nærhet og andre opplevde ubehag) 



 3. Atferd kan utløses av opplevd mangel på positive 
kroppslige opplevelser (og er altså ikke sosial) 

 Og opprettholdes av atferden fører til at dette oppnås 

 (”Selvstimulering”, onani, rus osv.)  

 

 4. Atferd kan utløses av opplevd kroppslig ubehag 
(og er altså ikke sosial) 

 Og opprettholdes av at atferden fører til at dette 
unngås eller unnslippes 

 (Smerte, tvangshandlinger, tics, tristhet, angst osv.) 
 

  ”Opplevd” betyr at både hva som oppleves og hvordan det 

reageres på det, er høyst subjektivt og individuelt  



Hvis utløsende faktorer er sterke nok, kan atferden  

forekomme selv om sjansen for å lykkes med den er  

liten eller ingen 

 

• Også bakenforliggende faktorer kan utløse utfordrende  

 atferd, enten alene eller i kombinasjon med mer  

 umiddelbare faktorer som er nevnt ovenfor 

• Dette kan være tristhet, angst, smerter, sykdom, 
menstruasjon, oppstemthet osv.  

• Noe av dette er stemninger og følsomheter som inngår i 
psykiske lidelser)  

 

Verbal fungering: Hva personen tenker og sier om sin atferd,  

som: 

• Koordinering 

• Tenkning i årsaksrelasjoner: Hvis – så  

• Evaluering/sammenligning 



Alt dette er aktuelt både når atferd ”bare” er  

utfordrende, og når den inngår i psykiatriske  

diagnoser 

 

Det er også vanskelig å snakke om psykiske lidelser  

uten at det foreligger spesielle former for atferd,  

inkludert noe personen forteller og tenkning og  

Føling - psykiske lidelser er ikke noe ”bak” atferd  

 

Presise funksjonelle analyser kan være til hjelp for å  

stille psykiatriske diagnoser. Hva består for eksempel  

ubehag i? 



En funksjonell forståelse av viktige psykiske  

lidelser 
• Overfølsomhet for forsterkere: Mani, personlighets-

forstyrrelser, AD/HD 

• Følsomhet for spesielle forsterkere: Seksuelle avvik, rus, tics 

• Liten interesse for normale forsterkere: Depresjon, schizofreni  

• Overfølsomhet for ubehag: Personlighetsforstyrrelser, 
aggresjon  

• Opplevelse av spesielle ubehag: Tics, tvangslidelse, fobier 

• Underfølsomhet for normale ubehag. Psykopati, pedofili  

 

Alt dette kan:  

• Ha et biologisk grunnlag, eller  

• Skyldes læring (forsterkning, sensitivisering, manglende 
eksponering/tilvenning/straff) 



Noen fordeler med funksjonell tilnærming: 
• Detaljert og individuell kartlegging 

• Får fram at særlig ”avgrensede” lidelser som 
angstlidelser, tvangslidelser, tics/Tourette og andre 
repeterende atferdsforstyrrelser har klare funksjoner, 
altså årsaker 

• Gjør det lettere å ”slå sammen” lidelser. For 
eksempel sosial angst og rus (når rus brukes mot 
sosial angst) utgjør til sammen unngåelse, som kan 
behandles etter samme prinsipper  

• Generelt liten sammenheng mellom diagnoser og 
behandling, særlig fordi det er stor variasjon innad i 
diagnoser  

• Den er en motvekt mot at diagnoser i seg selv betyr 
at problemet er forklart, og at det finnes helt ”egen” 
behandling for psykiske lidelser 



 

Det er også liten vits å diagnostisere psykiske  

lidelser når somatisk eller miljømessig  

behandling fører fram 

 

Diagnoser og funksjonelle analyser utelukker  

ikke, men utfyller, hverandre 

 



Psykiske lidelser som årsak til utfordrende  

atferd. Psykiske lidelser kan: 
1. Være utfordrende atferd i seg selv, som pedofili, blotting og  

 stereotyp atferdsforstyrrelse med selvskading. Tics kan 
være det  

2. Forårsake utfordrende atferd når oppnåelse av forsterkere 
eller unnslippelse av ubehag hindres: 

• Depresjon (som kan være overfølsomhet for ubehag) + krav 

• Angst (bl.a. overfølsomhet for ubehag) + spesielle ”krav” 

• Tvangslidelse (bl.a. overfølsomhet for ubehag) + hindring i å 
utføre tvangshandlinger 

• Tics/tourette (trang til å utføre tics) + hindring i å utføre tics 

• Mani (bl.a. følsomhet for forsterkere) + hindring i å skaffe 
forsterkere 

• Mani (bl.a. underfølsomhet for ubehag) + krav 

• Psykose (bl.a. vrangforestillinger) + krav, avvisning  

  Og så videre… 



Behandling 

• Fobier: Eksponering, med hjelp til ikke å 

unnslippe 

• Tvangslidelse: Eksponering, med hjelp til 

responsprevensjon (ikke å unnslippe) 

• Tics/Tourette: Hindring av tics, altså 

eksponering av ubehag som motiverer tics 

• Seksuelle avvik: Hindring, generell alternativ 

atferd 

• Mani: Hindring og regulering 

 



Depresjon (særlig lett, moderat) og psykose: 

• Fjerne ubehag 

• Tilpasse krav etter tilstand 

• Atferdsaktivisering i passe doser 

• Forsterkning 

• Tilvenning til ulike ubehag 

• Psykoterapi? 

 

Generelt:  

• Endre språklige faktorer som fremmer ”kreving”  

 og unngåelse, gjennom samtalebehandling (ACT, 

kognitiv atferdsterapi) 

• Gode relasjoner 



”Ordinær” psykiatrisk behandling av personer  

med lett utviklingshemning kan fungere 

 

I akutte faser kan en kortvarig innleggelse være  

en god løsning, i det minste kan det ”roe  

situasjonen” 

 

Også lengre opphold kan ha noe for seg! 

 

Men for svakfungerende har det liten hensikt 



Sevin et al. (2001) om atferdsanalyse og  

farmakologisk behandling: 

• Atferdsanalyse alene er godt dokumentert 

• Farmakologisk behandling alene er i alle fall 

noe dokumentert 

• Atferdsanalyse kan behandle ett problem og 

farmaka et annet: Eksponering for angst og 

medikasjon for depresjon 

• Atferdsanalyse og farmaka kan behandle 

sammen når én er ikke nok 

 

                                                                 forts. 



Forts. 

• Farmaka kan svekke atferdsanalytisk 

behandling: sedasjon kan skape trøtthet og 

protester 

• Farmaka kan styrke atferdsanalytisk 

behandling, som når belønningssystemer 

virker best med farmaka 

• Atferdsanalyse kan gjøre nedtrapping av 

medikasjon mulig: behandling av tics/Tourette 

ved f.eks. ”habit reversal” 

 


