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         NORMAL FANTASI 

https://www.youtube.com/watch?v=EGy870MbuBA


Noen kjennetegn ved barn 

• Uferdig kognisjon 

 

• Rivende utvikling 

 

• Uselvstendige 

 

• Avhengig av 
omsorgspersoner 

 

• Sårbare for 
miljøpåvirkning 

 



Noen kjennetegn ved ungdom 

• ”Hjernen under ombygging” 

 

• Uferdig utvikling av 
kognisjon 

 

• Tilknytning til venner 

 

• Mange nye 
utviklingsoppgaver/krav 

 

• Løsriving fra familien 





Psykoser hos unge .. 

• …er underdiagnostisert i BUP  

 

• ….VUP lengre for ungdom enn for voksne (Amminger mfl., 
2011; Joa mf., 2009)  

• ….Dobbelt så lang (Dominguez mfl., 2013) 

 

• ….Hovedårsaken til lang VUP er innad i 
spesialisthelsetjenesten (Birchwood mfl., 2013) 

 

    PSYKOSE PÅVIRKER UTVIKLINGSOPPGAVER ! 

 



Forekomst 

• NICE Guidelines 0,4 % av populasjonen 5-18 år;  

- Schizofreni 

- Schizoaffektiv lidelse 

- Paranoid psykose 

- Usepsifiserte psykoser 

 

• I tillegg kommer de affektive psykosene 

- Mani med psykose 

- Depresjon med psykose 

- Bipolar lidelse 



Gradering av psykotisk opplevelse 
(hallusinasjoner) 

 
 

Psykose- 
Lidelse 

 

Psykotiske symptomer 

Psykoselignende erfaringer 
Inntil 80 % 

Intensitet 
Hyppighet  
Varighet 
Lokalisasjon 



Stemmehøring hos barn og ungdom 

Ungdom  
13-16 

 
7% 

Barn 9-12 

       17 % 

Stemmehøring må ansees som normalt………. Men: 
(Kelleher, 2012) 



…forbundet med plager eller psykisk    
        lidelse, spesielt på sikt… 

 Blant stemmehørere 11-13 år: 

57 % minst en diagnostiserbar psykisk lidelse 

 

Blant stemmehørere 13-16 år:   

80 % minst en diagnostiserbar lidelse 

70 ganger økt risiko for suicidal atferd (Kelleher mfl., 2012) 

 

Longitudinell studie:  

Selvrapporterte psykotiske symptomer ved 11 år : 

16 x økt risiko for schizofreniform lidelse ved 26 år  
(Poulton mfl., 2000) 

 

 



Utviklingsnivå preger symptomer 

 



Hva gir grunn til bekymring ? 

 



Ved premorbide avvik 
(Laurens mfl., 2011; Sikich, 2013; McClelland 2013) 

 

• Motorisk 

 

• Atferdsvansker 

 

• Sosialt 

 

• Emosjonelle vansker 

 



Når man handler på hallusinasjonene, har 
vrangforestillinger og bisarre hallusinasjoner 

 (Masi mfl.,  2006; Dvir, 2013; McClellan 2013) 

 

 



Når stemmene oppleves ubehagelige, er 
høyfrekvente og utenfor kontroll  

 (Daalman mfl., 2011; McClellan 2013)) 

 

 



 

 
Internaliserende vansker  

(Barteels-Veilhus mfl., 2010) 
 

• Angst, somatiske plager, sosiale vansker og 
tankeforstyrrelser 



Et fagfelt i utvikling 

• Forskning og erfaringer fra voksne kan ikke 
uten videre overføres til barn og ungdom 

 

• Behov for mye mer forskning  
- forståelse/etiologi 

- behandling 

 

    Inntil videre; anvende kunnskap fra voksne 
OG kunnskap om utviklingspsykolog 

 



Vi bør vite at: 

• Kommer snikende – føles normalt 

 

• Vansker med å ordsette analoge erfaringer – mindre erfaring 
med å gjenkjenne og sette ord på følelser og opplevelser 

 

• Sammenheng mellom mental funksjon og symptomets 
uttrykk; leker, dyr, venner, familie 

 

• Hallusinasjoner i flere sansemodaliteter 

 

• Skjult funksjonsfall? 

 

• Normalitetsbehovet kan ”kamuflere” symptomer 

 

 



Vanskelig differensialdiagnostikk 

Affektiv lidelse?  Schizofreni? 

Asperger? 

Dissosiasjon? 

Personlighetsforstyrrelse? 

Tilknytningsfortyrrelse? 

OCD? 

ADHD? 

PUH? 

ME? 

Tumor? 

Syndrom? Organisk? 



Udifferensierte symptomer og 
”diagnostisk løype” ved schizofreni 

 

 

 

ADHD 

   6år 
AFFEKTIV 

     14 år 

SCHIZOFRENI 

        17 år 

Remisjon? 

Helbredet? 

Andre symptomer? 

Kronisk? 

 



Hvordan går det med dem ? 
 

 Tradisjonelt sett ment at det går dårligere med de som 
har VEOS/EOS – men mange metodiske svakheter 

 

 Langeveldt mfl., 2012: Utjevning etter 2 år behandling 

 Prospektiv studie fra en tidlig intervensjonsklinikk 
(Amminger et al. 2011) 

 

    ”Early detection and specialised treatment for the first 
psychotic epsiode appear to be more effective at improving 
long term functional outcomes in people with EOS as in 
those with AOS…” 

 

 

 

 



BEHANDLING 





Ved mulig psykose (NICE): 

 Utredningen skal være tverrfaglig og inkludere en psykiater 
 

 Ved usikkerhet om diagnose, eller bekymring for underliggende 
nevrologisk lidelse, skal en barnepsykiater involveres i utredningen  
 

 Hvis symptomer ikke tilfredsstiller kriterier for psykoselidelse; 
monitorer jevnlig over 3 år. Vurder da 

 Alvorlighet og hyppighet 
 Grad av svekkelse og subjektiv plage 
 Hvordan det påvirker familien 

 
 Ved utskriving; involver fastlegen som monitorerer symptomer 
 Tilby oppfølgingstimer og mulighet til å ta kontakt 



Behandling ved mulig psykose 
 

 

 Vurder CBT med eller uten familieintervensjoner OG tilby 
behandling etter gjeldende retningslinjer for symptomer 
som angst, depresjon, personlighetsforstyrrelse og 
rusmisbruk 

 

 

 Antipsykotisk medikasjon skal ikke tilbys for 

      tilstander som ikke fyller kriterier for en psykose eller for 
å redusere psykoserisiko 



1.episode psykose -behandling 

 Tilby oral antipsykotisk medikasjon SAMMEN MED psykologiske 
intervensjoner; Familieintervensjoner med individuell CBT 

 
 Antipsykotisk medikasjon bør ikke startes opp i 1.linjetjenesten så sant 

det ikke er i samråd med en barnepsykiater 
 
 Hvis den unge eller omsorgsgiver ønsker å forsøke psykososiale tiltak 

alene; gi informasjon om at det virker best i kombinasjon med 
medikasjon.  

 Ønsker de fremdeles ikke medisiner; tilby utprøving av psykososiale 
tiltak i en måned og monitorer effekt  

 Fortsett å monitorere jevnlig; subjektivt ubehag, funksjonsnivå og 
funksjonsfall, skolefunksjon m.m. 

 



Psykososiale intervensjoner 

 Familieintervensjoner: 

 
 Skal ha et spesifikt, støttende, psykoedukativt eller behandlingsmessig 

funksjon og inkludere problemløsingsstrategier og håndtering av 
kriser 

 Skal inkludere den unge så sant det er mulig 

 Skal skje for en periode på 3 mnd – 1 år 

 Inkludere minst 10 planlagte sesjoner 

 Ta i betraktning familiens preferanser ifht enkeltfamilie eller 
flerfamilieintervensjoner 

 Ta hensyn til relasjonen mellom omsorgsgiver og den unge 

 



Psykososiale intervensjoner 

 CBT skal tilbys i 1-1 situasjon over minst 16 sesjoner . Skal 
følge en behandlingsmanual og bidra til at: 

 Den unge knytter en kobling mellom tanker, følelser og handlinger, 
deres tidligere og nåværende symptomer og/eller funksjon 

 Re-evaluering av den unges persepsjoner , tanker og holdnigner til 
hovedproblemet 
 

CBT skal også innebære minst ett av følgende: 
 Normalisering (for å oppnå aksept for egen erfaringer) 
 Monitorering av egne tanker , følelser og atferd ifht symptomer 
 Stress-reduksjon 
 Tilby alternative måter å mestre hovedproblemet på 
 Støtte opp under funksjon 

 


