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Innledning
• Ca. 1 -3 % av befolkningen har psykisk utviklingshemming (Maulik mfl.
2011)

• Personer med utviklingshemming blir omtalt som en sårbar gruppe som i
liten grad selv etterspør helsetjenester
• Et forhold som kan komplisere helsetjenestetilbudet er psykiske
problemer/utfordrende atferd
• Hovedfokus i mitt arbeid var på personer med utviklingshemming og
samtidig utfordrende atferd/psykisk lidelse

Innledning forts.
• Psykiske lidelser og atferdsproblemer blant personer med utviklingshemming er
det usikre tall på (antatt 2-4 x så høyfrekvent som hos befolkningen forøvrig
(Matson & Shoemaker, 2011))
• Flere og sammensatte grunner til økt sannsynlighet hos personer med
utviklingehemming
•
• Denne pasientgruppen trenger ofte helhetlige og sammensatte tjenester
(somatisk og psykisk)
• Hvordan fastlegene jobber med denne gruppen er lite undersøkt og beskrevet

Fokusområder og metode
1. Samhandling mellom fastlege og psykisk helsetjeneste fokusgruppeintervjuer

2. Nærpersoner forteller om fastlegen - dybdeintervjuer
3. Fastlegene beskriver sitt tilbud - dybdeintervuer

Forskning er moro – men vanskelig
•
•

Feltstudie → flue på veggen hos fastlege
Intervjuguide – hovedspørsmål - stikkordliste

•

Feltnotater, lydopptak, transkripsjoner

•

Totalt 800 sider, Times New Roman, 12, enkel linjeavstand…

•

Vurdering av feilkilder og reliabilitet

Tilgjengelighet på min forskning
• Alle artiklene (engelsk) og avhandlingen
(norsk) er gratis tilgjengelig i fullformat på
nett – open access!
• Google Scholar – søk Terje Fredheim

Resultater artikkel 1
Styrker og svakheter i samhandling
• Styrker relatert til situasjoner der fastleger og behandlere har
møttes ansikt til ansikt
•

Når fastlegene først får tak i rett person får de god hjelp

•

Utfordringer knyttet til å møtes og få kontakt

•

Mangel på gjensidighetskunnskap og systematikk i kompetanse- og
erfaringsutveksling

Resultater Artikkel 2
•

Foresatte forventer ikke at fastlegene skal gjøre noe med psykiske
lidelser/atferdsproblemer

•

Foresatte opplever at fastlegen ikke er særlig interessert i annet enn
”enkel somatikk”

•

God erfaring med standard dobbelttime, og høyfrekvente legebesøk for
”små problemer”

•

Ingen ønsker å bytte fastlege (enten fordi de var fornøyd med den de
hadde, eller fordi de ikke trodde en annen lege kunne dette bedre)

Resultater Artikkel III
•

Fastleger har forskjellige synspunkter på hvordan denne pasientgruppen
bør følges opp (eks. hjemmebesøk, helsesjekker, psykofarmaka, deltagelse
på ansvarsgruppemøter)

•

Kunnskapen er i all hovedsak erfaringsbasert

•

Fastleger føler seg ”alene” og uttrykker liten tillit til
spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen

Noen hovedpunkter og konkrete råd
• Samhandling er lettest når det er kontinuitet i samarbeidet og
forventninger er avklart
• Familier må bruke fastlegen (til barna) selv om de har
spesialisthelsetjeneste (med tanke på situasjonen etter 18 år)
• Avgjør viktighet av å ha med fastlege på ansvarsgruppemøter, og hold
møtene på fastlegekontoret
• Husk «årlig helsekontroll for utviklingshemmede» - se
www.aldringoghelse.no

6 år har gått siden avhandlingen – noen
betraktninger
• Leger generelt fortsatt like «uinteressert i gruppa vår» (vurdert ut fra hvor mange som
tar kurset: allmennlegens møte med utviklingshemmede)
• Fra 2008→2012: 50 personer tatt kurset
• Fra 2015→2019: 36 personer tatt kurset

• Tips: kurs NAKU – Helseoppfølging av personer med utviklingshemming
• Kanskje en sakte glidning mot mer fokus på årlig helsekontroll av personer med
utviklingshemming?
• Selv om jeg i praksis kan møte uttalt motstand fra leger
• Utprøving av primærhelseteam – 9 kommuner i 8 fylker

• Hypotese: «Underforbruk av somatiske legemidler, overforbruk av psykotrope
legemidler» - en kombinasjon som kan være fullstendig kritisk

Alle: Omsorgsarbeid er rettet inn
mot generell ivaretakelse, hjelp og
assistanse – dekking av
grunnleggende behov

Miljøbehandling

De fleste: Miljøarbeid er rettet inn
mot generelle målsettinger ved
hjelp av generelle planer og
retningslinjer, uten særlig krav til
struktur

Miljøarbeid

Noen få: Miljøbehandling er rettet
mot avgrensede og spesifikke
målsettinger, og gjennomføres med
svært strukturert arbeid gjennom
skriftlige prosedyrer og målinger av
effekt

Omsorgsarbeid
Fredheim 2020

• Et hierarki for tiltak ved
utfordrende atferd (Hab. Oppland)
• Medikamentell behandling?
(samtidig med alt eller i «metode»)?
HUSK «ÅRSAK»
• OBS 1: diagnose
• OBS 2: smerte/somatikk

Tvang

Metode

Forebygging

Lik
praksis/forutsigbarhet/trygghet

Et lagarbeid for somatisk oppfølging og behandling
av utfordrende atferd
• Hos personer med psykisk utviklingshemming trengs det lagarbeid
• Aktørkjede

• Flere instanser på banen
•
•
•
•

Lege (fastlege)
Overordnede instanser
Spesialisthelsetjenesten
Nærpersoner (førstelinje, pårørende)

• Stor spennvidde i «holdning» til medikamentell behandling
• Overdreven tiltro → prinsippfast uvilje

• Nærpersoner må være ekstra bevisst
• Ikke opptre som privatpersoner, men representere et tjenesteapparat
Skeie (2016)
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Generelle råd (og hvordan de skal håndteres i
praksis)
• «Ikke gjøre medikamentelle endringer samtidig med at andre endringer skjer»
• Viktig poeng – men ikke alle endringer kan kontrolleres (eks. personalendringer,
endringer i «nabolaget», endringer på skole/dagtilbud/arbeidsplass, ferie etc.)

• «Ikke iverksett medikamentell behandling uten stadfestet psykisk lidelse»
• Viktig poeng – men hvordan få stadfestet en reliabel psykisk lidelse på ALLE vi tenker
kan ha det?» - tentative diagnoser greit? symptombehandling greit?

• «Ikke la fastlegen drive medikamentell behandling av personer med
utviklingshemming/ASD uten spesialisthelsetjenesten involvert»
• Hvis dette skal følges opp må det et regelverk på plass, samt økte ressurser til
habiliteringstjenesten

Viktige elementer (ved medikamentell behandling)
Før man starter bør man ha en formening om hva man ønsker å se effekt på, og
hvordan dette kan måles
Dvs. operasjonalisering av atferd og bruk av «reliable registreringsverktøy» på
virkning og bivirkning
Oppfølging er viktig, både for å vurdere effekt og for å vurdere bivirkninger
Sette datoer for evalueringsmøter, og hvem som skal delta (personer – ikke
instanser – tverrfaglighet bør ivaretas)
Ha en formening om hvor lenge medikamentet skal testes ut, og seponer hvis det ikke
har ønsket effekt
Her er legen sentral for å kunne si noe om forventet tid før evt. effekt
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Gyldige grunner for medikamentell
behandling uten mer undersøkelse?
• «Jeg syns det ser ut som
blodsukkeret er på bærtur»
• «I går var det iallfall feber, og
mye kaldsvetting»
• «CRP’en tror jeg bare stiger og
stiger»
• «Nå virker blodtrykket spesielt
høyt»

• «Jeg syns han har vært litt urolig i
det siste og helt på bærtur»
• «I går var han skikkelig sint og
raserte rommet sitt»
• «Tvangshandlingene blir bare
verre og verre»
• «Nå virker hun litt psykotisk i
grunn»

Hvorfor måle atferdsforekomster?
• Fordi subjektive vurderinger er viktige, men ikke nok… ikke minst vil det være en
rekke opplagte bias
• Fordi nærpersoner (pårørende, ansatte etc) har en tendens til å huske det som
«skjedde i går», og ikke langsiktige trender
• Fordi primærhelsetjenesten ikke alltid sikrer kompetanse og kontinuitet på de som
følger pasienten
• Fordi mange pasienter/tjenestemottakere ikke selv kan rapportere effekt av
medikamenter
• Fordi objektive data sikrer systematisk evaluering (operasjonalisering – hva skal
medisinen virke på?)
• Fordi fastlegen ikke alltid har oversikt over hva medisinen skulle virke på
• Hvor lenge skal man behandle? Søk støtte i data, såkalt databaserte evalueringer

Hvordan måle atferd - kvantitativt
•
•
•
•

Aldri starte behandling uten baseline (kontrafaktisk vurdering)
Operasjonalisering – hva er problemet/hva skal medisinen virke på
Dimensjoner av atferd – intensitet, frekvens, langvarighet
«Skriker han mer nå?» Høyere, oftere eller lengre? Alt dette kan måles
relativt reliabelt – vise case etterpå
• «Sover hun dårligere nå?» – måling av ro/søvn – vis nattreg
• «Er hun mindre sosial?» – måling av samhandling (tid sammen med
nærpersoner/venner/familie/andre) - vis scatterplot
• «Er han mindre aktiv? Mistet lysten til å delta?» – måling av deltagelse på
gjøremål, aktiviteter, gjennomføring av oppgaver – oppgaver/planer fått,
oppgaver/planer gjennomført (vises i prosent)

Systematisk evaluering – et enkelt eksempel
Uke 49 - 2018

3.12.

4.12.

5.12.

6.12.

7.12.

8.12.

9.12.

Totalt uke
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Totalt per dag

8

6

1

4

4

6

2

0 = ikke et problem i dag, 1 = noe problemer i dag, 2 = stort problem i dag
Davis & Mohr, 2004

Evaluering av effekt – N=1 design
• Ikke-eksperimentell design
• AB-design (kontrollerer ikke for 3.variabler/ «confounders», svak indre validitet)

• Skru av og på behandling
• Reverseringsdesign – ABAB

• Vurdere effekt når behandling justeres/endres
• Multiple treatment design
• Changing criterion design
• Alternating treatment design
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Evaluering av effekt – N=1 design
• Ikke-eksperimentell design
• AB-design (kontrollerer ikke for 3.variabler/ «confounders», svak indre validitet)

• Skru av og på behandling
• Reverseringsdesign – ABAB (gullstandard)

• Vurdere effekt når behandling justeres/endres
• Multiple treatment design
• Changing criterion design
• Alternating treatment design
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Evaluering av effekt – N=1 design
• Ikke-eksperimentell design
• AB-design (kontrollerer ikke for 3.variabler/ «confounders», svak indre validitet)

• Skru av og på behandling
• Reverseringsdesign – ABAB (gullstandard)

• Vurdere effekt når behandling justeres/endres
• Multiple treatment design
• Changing criterion design
• Alternating treatment design

A

B

C

A - Baseline
B – Medikament 1
C – Medikament 1 og 2
D – Medikament 1 økning og
medikament 2

D

Case – når de optimale rådene møter
virkeligheten

Faglige avveininger
• Psykotrop medikasjon - basert på forskning
• Litteratursøk gjort i aktuell case støtter opp om evaluering og nedtrapping av
psykotrop medikasjon for aktuell person
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Målpersonens historikk videre
•
•
•
•

Mange hull
Ingen registrering på bruk av tvang og makt
Lite systematisk arbeid
Rapport fra 80-tallet forteller om snakking med
• Imaginære personer
• Søvnforstyrrelser
• Hallusinasjoner

• Konklusjon er allikevel at det er snakk om atferdsmessige problemer. Og at hennes
utviklingshemming er å anse som hennes største utfordring. Det er ikke
holdepunkter for å kunne si at hun er psykotisk, eller fremviser psykotisk atferd.
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk opplyser at pasienten under oppholdet
ved spesialskolen virket paranoid, snakket med fremmede mennesker på rommet
osv.
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Hos Ecura
• Faglig sett vurderer vi at det viktigste de første månedene handler om å gi
henne:
• Omsorg
• Trygghet
• Beriking av aktiviteter og sosial stimulering

• Erfaring tilsier at hun reagerer negativt på ulik praksis, så tydelighet i en
personalgruppe som er lojale mot beslutninger vil være en av grunnpilarene for
å lykkes i å bedre livskvaliteten hennes
• Videre implementeres det
• Fagadministrativt system – sikrer forenlig praksis

• Gjennom faste programmer og prosedyer
• Opprettholder kommunikasjon og sikrer at endringer fanges opp

• Atferdsavtaler
• Dagsplaner og ukeplaner – en tilpasset variant av atferdsaktivering
• Tegnøkonomi – Faste oppgaver
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Hos Ecura
• Vurdering av bruk av psykotrope medikamenter vil være et sentralt
element i å bedre hennes generelle situasjon
• Fastlege og DPS (aktørkjede) er viktige støttespillere i en prosess som
skal ende i en systematisk evaluering av medikamentene som er i
bruk
• Hensikten bak en slik evaluering er å være sikre på at medikamentene
har ønsket effekt
• Slike tiltak og rammer som nevnt over støttes av rapportene fra
psykisk helsevern, samt fra pårørende og fagpersoner som har hatt
kjennskap til bruker i mange år.
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Operasjonalisering (målatferd)
• Utfordrende atferd
•
•
•
•

Rettet mot andre
Rettet mot seg selv
Rettet mot inventar
Fornedrende atferd

• De første månedene ble vurderinger gjort basert på forekomst av
utfordrende atferd i disse kategoriene
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Graf MA total
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Graf – MA 1-4 første nedtrappingsfase (Stesolid)
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Paracet
• Utfordrende
atferd
• Rettet mot
andre
• Rettet mot
seg selv
• Rettet mot
inventar
• Fornedrende
atferd
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Definering av vokal atferd «uro»
• Det ble produsert en del vokalverbal atferd som ikke nødvendigvis var farlig
eller problematisk, Men:
• Den gjorde henne utilgjengelig for samhandling
• Satte henne i situasjoner i det offentlige rom som kunne oppfattes fornedrende
• Gjorde det vanskelig å ta en biltur/gåtur

• Det var behov for å operasjonalisere målatferden «uro»
• Kartlegging av støynivå
• Desibelmåling
• Sted og tid

• Funksjonelle analyser av første forekomst av «uro» hver dag
• Avdekke funksjonelle forhold
• Fange opp endringer

• Målinger tilsa at verbal atferd var et problem når den kom over 80db
• Måler lå på fast plass (festet med borrelås)
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Graf uro – Siste nedtrappingsfase
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Graf søvn (ro på rom) gjennom de første månedene
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Graf bruk av tvang og makt
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RESULTATER OPPSUMMERT
• Nedgang i bruk av tvang og makt
• Fortsatt lave forekomster
• Registreringer viser at tiltakene er mindre inngripende, og har kortere varighet
enn før

• Forekomst av målatferder er synkende
• Noen dager kan fremdeles være krevende
• Verbal uro opptrer med lavere frekvens
• Varigheten er lavere her også

• Søvnmønster er mer stabilt
• Flere netter med lengre perioder uten avbrudd
• Fremdeles ikke i mål – men nesten
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Sosial validitet
• Fravær av skadevoldende/stigmatiserende atferd gjør det lettere å delta i samfunnet
• Kommer seg lettere ut, deltar på flere egnede sosiale arenaer

• Personen oppfattes å være tilstrekkelig fornøyd med sin situasjon

• Aksepter oppgavene sine, og forholder seg til de faste og til dels strenge rammene på en god måte
• Knytter seg til personalet, oppleves som trygg
• Gjenværende familie oppfatter hverdagen som mindre kaotisk

• Nærpersoner har fått, og opprettholder en god kontakt med henne
• Rapporter fra familie er positive

(Wolf, 1978)
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Litt «cherrypicking» på litteratur…
• Brylewski J, Duggan L. Antipsychotic medication for challenging behaviour in people with
intellectual disability: a systematic review of randomized controlled trials. J Intellect
Disabil Res 1999;43:360–71. 6.

• Brylewski J, Duggan L. Antipsychotic medication for challenging behaviour in
people with learning disability. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004
• Tyrer P, Oliver-Africano P, Romeo R, et al. Neuroleptics in the treatment of aggressive
challenging behaviour for people with intellectual disabilities: a randomised controlled
trial (NACHBID). Health Technol Assess 2009;21:1–54. 7.

• Tyrer et.al. Risperidone, haloperidol, and placebo in the treatment of
aggressive challenging behaviour in patients with intellectual disability: a
randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 57–63
• Matson JL, Neal D. Psychotropic medication use for challenging behaviors in persons with
intellectual disabilities: an overview. Res Dev Disabil 2009;30:572–86.
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