
«Fra stopp til flyt» 
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Presentasjon av beboer 

• Ung mann med Down Syndrom og  
utviklingshemming 

• Bor i egen bolig 

• God kontakt med familien 

• Arbeid 

• Fritid og aktiviteter 

• Bruker tegn til tale 

• Funksjonsnivå 

 

 



Utfordringer og årsak til henvisning 
til SUA 

• Økning av tvangspreget og rituell atferd 

• Stopper i handlingskjeder 

• Kommer seg ikke videre 

• Oppheng som kan vare over lang tid 

• Deltar ikke lengre i aktivitet eller arbeidstilbud 

• Beboer viste tegn til frustrasjon og misnøye.  

• Får ikke dekket grunnleggende behov 

• Henvist til SUA 2017 

 

 



SUA 

Henvisning 

Poliklinisk oppfølging 

Mål ved innleggelse:  

• Observasjon og kartlegging  

• Utredning 

• Diagnostisk vurdering 

• Iverksette hensiktsmessige tiltak/miljøtiltak 

• Medikamentell behandling  

Hypoteser 

• Katatoni/FRU- vansker? Autisme? 

• Angst? Tvang (OCD)? Depresjon? 

 

 

 

 



Observasjon og kartlegging 

– Like observasjoner  

– Igangsetting- og gjennomføringsvansker 

– Oppstopp med rituell atferd gjennom store deler av 
dagen 

– Viste glede når han klarte å komme seg videre 

– Viste misnøye når han ikke klarte det 

– Vanskelig å «bryte» ritualer 

– Nye rutiner på «godt og vondt» 

– «Sliten» 

 

– Kartlegging av søvn  

– Kartlegging i forbindelse med utredning 

 

 

 



Miljøbehandling 
• Ukeplan med tidfestede aktiviteter 

• Mobil dagsplan 

• Tilpassede historier 

• Senke krav til pasient 

 

«Tiltak som er helt nødvendige selv om de 
ikke alltid er tilstrekkelige» 

 

• Tålmodighet 

• Lojalitet til tiltak 

• Lik praksis  

• Langtidsprosjekt……. 

 

 



Medikamentell behandling 

• Zoloft         Antidepressiv 

• Fontex        Antidepressiv og tvangslidelse 

• Temesta      Katatoni-vansker 

 

• Circadin (melatonin)  Innsovningstablett  

 

I dag:  

• Risperidon-    Antipsykotikum  



Kartlegging - Utredning 

• Vurdering av Katatoni og FRU-vansker  

– Forskningskjema, observasjoner, medikamentell 
behandling, miljøtiltak 

– Bush-Francis katatoni rating skala (personal på SUA) 

• Autisme 

– SCQ (autismekartlegging) med foreldre + 
Observasjoner og anamnese  

• Vurdering av angst, tvang og depresjon  

– Vurdert etter diagnosekriterier 

 



Diagnostisk vurdering 

• Konklusjon: F 42.8 Andre spesifiserte obsessive 
kompulsive lidelser – «just-right» OCD 

 

• Kalles også «tics-relatert» OCD 

• Kjennetegn: handlinger gjentas inntil det 
kjennes «riktig» eller «ferdig».  

– Ingen logikk eller ytre mål tilsier når noe er ferdig eller 
riktig, ikke nødvendigvis det samme hver gang 

– En følelse av ubehag som lettes når det er ferdig/riktig 
– som «urge» før tics, som lettes ved gjennomføring 
av tics 

 



Just-right OCD 

• Vanlig OCD først og framt drevet av angst, 
gjerne ledsaget av katastrofetanker 

• «just- right» OCD først og fremst sensorisk 
drevet, gjerne helt fravær av katastrofe tanker 
og angst 

 

 «Ikke-helt-riktig» opplevelsene (som fører til 
tvangshandlingene) regnes som en sentral del 
av OCD-lidelsen 

Opplevelser/ følelsen av at noe ikke er 
komplett, er ofte trekk ved personen som er 
relativt stabile. 

 



Just right OCD – noen persontrekk 

• Perfeksjonisme 

• Behov for kontroll/forutsigbarhet 

• Ordning/arrangering/ «symmetri-atferd» 

• Følelse av at hodet/tankene ikke hviler 

• Vansker med å treffe beslutninger – og 
utsettelses atferd 

• Telleritualer, repetetiv atferd, sjekke-atferd 

• Lite fleksibilitet 

• Tendens til å skulle forsikre seg vha å 
sammenligne seg med andre, søke bekreftelser 
av andre – for å sjekke om det er bra nok, 
ferdig 

 



Just right OCD - sammenhenger 

• Noen kan utvikle en generell opplevelse av 
(forestilling om) at en selv eller det en gjør ikke 
er bra nok.  

– Opplevelser av skam er altså knyttet til denne formen 
for OCD.  

– Funnet i eksperimenter: Fremkallelse av skam følelser 
hos forsøkspersoner førte til økning i 
tvangshandlinger. 

 



Generelt om behandling 

• «Bare» ERP (eksponering med 
responsprevensjon) er IKKE funnet tilstrekkelig 

• Kanskje fordi: 
– Ubehaget er lite konkret (at mamma kommer til å dø, 

eller jeg kommer til å få en dødelig sykdom er mer 
konkret) 

– «behaget» når det er ferdig trumfer alt annet (til og med 
en diger sjokolademilkshake)? 

• Nb! Ekstra utfordringer ved utviklingshemming: 

– Hvorfor gjøre noe ubehagelig? Hvorfor la være å gjøre 
det som gir en så god følelse? 

– Faktisk forstå betydningen av å gjøre noe annet, forstå 
hensikt og virkning som kommer om «en stund» 



Generelt om behandling 

• Anbefalt: Blanding av ERP og HRT (habit 
reversal training)  

• Tilpasset ERP: 

– Sørge for erfaring med at det går fint å avslutte, også 
når det ikke kjennes helt riktig ut. Gjenta! 

– Sekundært effekt: opplevelser av mestring og 
deltagelse på ønskede aktiviteter kan (i tillegg til å 
være hyggelig i seg selv) gi skammen litt konkurranse! 

• Huske på det med «trekk ved personen» – ikke 
alt skal behandles bort = anerkjennelse = 
«sånn er du og sånn er det» 



Tiltak i dag 

• Struktureringstiltak /visuelle hjelpemidler:  

• Bildestyring 

• Timestokk 

• Tilpassede historier 

• Faste rutiner 

• Lik praksis 

• Turnus 

• Tegn til tale 

 

 

 

 



Kap. 9 vedtak 

 

• Alle andre tiltak videreføres 

• Andre løsninger og forebyggende tiltak 

• C vedtak – dekke grunnleggende behov 

• Prosedyrer får å gå inn å avbryte tvang etter en 
gitt tid 

• Etiske utfordringer underveis 

 

 



I dag:  

• Deltagelse i daglige gjøremål 

• Gradvis mer selvstendig  

• Aktiviteter 

• Arbeidstilbud 

• Glede / humør 

• Mestring  

 


