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Christina Högström
Vad är en barn- och ungdomspsykiater?
 Läkarutbildning 5,5 år
 AT-tjänst 1,5 år (Allmäntjänstgöring)
 ST-tjänst 5 år (Specialiseringstjänstgöring)

Certifierat vårdhundsteam
 Lämplighetstest
 Ettårig utbildning på halvfart
 Teoretiskt och praktiskt prov
 Certifiering

Privat BUP mottagning
Barn och ungdomspsykiatriska
utredningar och
behandlingar

Insatser med
vårdhundsteam för
barn med speciella
behov

Unik kombination
Barn och ungdomspsykiater som
också är vårdhundsförare

Vårdplan för Clara och Bizz

”Gå på stan”

Problemområde
Clara får ångest i stadsmiljö med mycket folk, det hindrar henne i
vardagen. Clara vill kunna vistas i stadsmiljö och uträtta ärenden mm.
Clara får ångest bland mycket folk, vilket gjort att hon inte åker buss eller
tåg. Hon kan se nyttan av att kunna åka både buss och tåg för att kunna ta
sig till olika platser om önskan uppstår.
Delmål
Kunna må bra, möjligen minimal ångest som inte stör i stadsmiljö.
Kunna fika/äta på olika ställen och må bra då.
Kunna åka buss med hanterbar ångest som inte stör.
Kunna åka tåg med hanterbar ångest som inte stör.
Slutmål
Clara åker tåg till X-Stad, eventuellt med personal, och möter Bizz och
Christina. Vi åker sedan tillsammans till bokad agilitybana och tränar där,
ensamma.
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”Äta ute”

Målen är uppnådda

Få hjälp att orka svara på frågor

Dig litar jag på i alla fall

Ibland behövs pauser
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Sofia Nielsen

PSYKIATRISJUKSKÖTERSKA
-SPECIALISERING AUTISM/NEUROPSYKIATRI
 Sjuksköterskeutbildning
 Specialistutbildning psykiatrisk omvårdnad
 Dialektisk Beteende Terapi (DBT)
 Diagnostik inom Barn- och ungdomspsykiatri
 Handikappsvetenskap med inriktning Autism
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Innehåll förmiddag
 Vad innebär psykisk ohälsa?
 Vad är en diagnos?
 Är det bra med diagnoser?
 Hur vanlig är psykisk ohälsa/psykiska sjukdomar?
 Vilka söker hjälp på BUP?
 Paus-bensträckare
 Christian Dahlström
 Lunch

PSYKISK HÄLSA
 Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor
upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan
använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i
samhället och att de har förmåga att hantera livets
vanliga motgångar.

Vad är en diagnos?
Medicinsk term
Administrativ term
Populärvetenskapligt uttryck

Innehåll eftermiddag













Depression, bipolär sjukdom, deplyftet
Ångest, Suicid
Sömn
NPF begrepp, funktionsnedsättning,- variation,hinder
ADHD
Kaffe
Fortsättning ADHD
Autism
Psykos
Ätstörning
Tvång, tics och fobi
Frågor och avslut

PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa är alla
psykiska problem som
gör det svårare för någon
att fungera och utvecklas
normalt

Psykisk ohälsa omfattar
både psykisk sjukdom
och psykiska besvär som
leder till nedsatt
välbefinnande och som
påverkar det dagliga livet.

Medicinsk term
 Att sortera, beskriva och kategorisera
problem har varit en förutsättning för
medicinsk utveckling
 Diagnoser har gjort det möjligt att beskriva:
 Förlopp
 Förekomst
 Orsaker
 Välja behandling
 Behandlingsutfall
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Administrativ term
 Vissa diagnoser kan innebära rättigheter:
 T ex: Autism och utvecklingsstörning
 LSS-insatser
 Habilitering

 Vissa skolor kräver diagnos för att elever skall få
extra stöd
 Patientorganisationer kan bildas

Diagnos

härstammar från grekiskan

Populärvetenskapligt uttryck
Exempel:
”Jag är deppig”
”Jag dampar”
DAMP-anfall
DAMP-unge
Din CP!

Diagnoser för alla tillstånd
 O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad

 Dia - som betyder genom, särskiljande
 Gnosis - som betyder kunskap, vetande

 W09.00 Fall från lekredskap på lekplats-bostad-idrott

 Diagnos kan definieras som ett

 X20.01 Kontakt med giftiga ormar och ödlor-bostad-lek, fritid

bestämmande eller konstaterande av att
ett visst tillstånd föreligger enligt något
system för klassificering som gjorts
inom medicinen, psykologin eller
vården.

Diagnoser inom psykiatrin
 Oftast används DSM 5.
 Psykiatrins diagnoser är beskrivning av en

viss kombination av olika symtom.
 Ska leda till avsevärd påverkan i en persons
vardag.
Beskriver ej varför symtomen uppstått

 V01.91 Fotgängare skadad i kollision med cykel, fotgängare skadad i
olycka, ospecificerat-lek, fritid

 V95.42 Olycka med rymdfarkost med skada på ombordvarandeförvärvsarbete
 B34.9 Virusinfektion, ospecificerad
 R10.1 Smärtor i övre delen av buken

HUR VANLIGT ÄR DET
MED PSYKISK OHÄLSA
 Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon

form av psykisk ohälsa
 10 procent av flickor, pojkar och unga män har

någon form av psykisk ohälsa
 Motsvarande siffra för unga kvinnor är 15 procent
 Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökar
 Orsakerna till ökningen i psykisk ohälsa tyder på

ungas livsvillkor generellt, som skolperioden eller
inträdet till arbetsmarknad och vuxenliv.
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Paus

VILKA SÖKER TILL BUP
 BUP tar emot barn och unga med

allvarligare psykiska besvär.
 Oftast har problemen blivit så stora att man

inte längre får vardagen att fungera –
hemma, i skolan och med kompisar.

Depression hos
barn och ungdomar

Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri

www.sfbup.se

Riktlinjer-Depression

 Deplyftet
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Diagnoskriterier enligt DSM-IV egentlig depression

A. Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Detta har
inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen (1) nedstämdhet eller (2)
minskat intresse eller glädje måste föreligga.
Obs: Inkludera ej symtom som uppenbart beror på somatisk sjukdom/skada eller på
stämningsinkongruenta vanföreställningar eller hallucinationer.
(1) Nedstämdhet under större delen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas antingen av
personen själv (t ex känner sig ledsen eller tom) eller av andra (t ex ser ut att vilja gråta). Obs: Hos
barn och ungdomar kan irritabilitet förekomma.
(2) Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större
delen av dagen, så gott som dagligen (vilket bekräftas antingen av personen själv eller av andra)
(3) Betydande viktnedgång (utan att avsiktligt banta) eller viktuppgång (t ex mer än femprocentig
förändring av kroppsvikten under en månad), eller minskad alternativt ökad aptit nästan
dagligen. Obs: Ta också med i beräkningen om förväntad viktökning hos barn uteblivit.
(4) Sömnstörning (för lite eller för mycket sömn nästan varje natt)
(5) Psykomotorisk agitation eller hämning så gott som dagligen (observerbar för omgivningen och
inte enbart en subjektiv upplevelse av rastlöshet eller tröghet)
(6) Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen
(7) Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor (vilka kan ha
vanföreställningskaraktär) nästan dagligen (inte enbart självförebråelser eller skuldkänslor över
att vara sjuk)
(8) Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen (vilket
bekräftas antingen av personen själv eller av andra)
(9) Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar
utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord
B. Symtomen uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression.
C. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i
andra viktiga avseenden.
D. Symtomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex missbruksdrog,
medicinering) eller av somatisk sjukdom/skada (t ex hypotyroidism).
E. Symtomen förklaras inte bättre med sorgereaktion, dvs den depressiva symtomatologin har varat
längre än två månader efter en närståendes bortgång eller karaktäriseras av påtaglig
funktionsförsämring, sjuklig upptagenhet av känslor av värdelöshet, självmordstankar, psykotiska
symtom eller psykomotorisk hämning.

Egentlig depression
Kriterier
Nedstämd, irritabel

Ungdomar
Håglös, hängig, trumpen,
irriterad, tål inget, snäsig,
uppkäftig

Barn
Hängig, gnällig, grinig,
sur, ser ledsen ut

Anhedoni, minskat
intresse

Uttråkad, slutar med
sport/hobby, slutar träffa
kompisar, sitter på sitt rum

Vill inget, tråkig, ”inget
att göra”, kallas
otacksam

Aptit, vikt

Ratar maten/tröstäter, äter
bara godis

Petar i maten, äter
bara godis

Sömn

Kan inte somna, uppe på
natten, vänder på dygnet,
sover enormt

Vill inte lägga sig, kan
inte somna, stör på
natten

Utslätad mimik, stilla,
halvligger i stolen, rastlös,
pillar, plockar, går ut på
lektionerna

Leker inte, bara sitter,
fnattar runt, bråkar,
skriker, slåss

Hämning, agitation

Egentlig depression
Kriterier
Ungdomar
Energibrist, trött, svag ”orkar inte”, ligger, slöar,
skolkar, hjälper inte till

Barn
Orkar inget, vilar, kallas
lat, drömmare

Värdelöshet, skuld

Fel på utseendet, ful,
Klagar, allt är fel, ”är ful
tjock, ”ingen kan tycka om och dålig”, ber om
mig”, ”vem bryr sig”,
ursäkt
”synd om föräldrar”

Svårt med
koncentration och
tankeförmåga,
obeslutsam

Kan ej plugga, minns ej,
kan ej följa lektioner,
betygen sjunker, kan
aldrig välja, har ingen
åsikt, ”vet ej”

Suicidalitet

Pratar om död, gör
Vill komma ifrån, vill
farliga saker
slippa leva, ”ta
självmord”, planer, ”skulle
om jag kunde”

Sitter inte still, tänker på
annat, lättdistraherad,
velig, kan ej välja

Egentlig depression
Några differentialdiagnoser

Egentlig depression
Emotionellt
1. Nedstämdhet, irritation
2. Anhedoni (nedsatt intresse/engagemang)
Kognitivt
1. Låg självkänsla, skuldkänslor, dåligt minne
2. Koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet
3. Dödstankar, suicidtankar, suicidhandlingar
Fysiskt
1. Trötthet
2. Psykomotorisk hämning
3. Sömnstörning
4. Aptitstörning, viktförändring
Yngre har ofta mer somatiska symtom, ont i magen,
huvudet och lederna t ex.

Behandling av depression hos
barn och ungdomar

•Störd funktion i sköldkörtel, bisköldkörtel eller binjurebark.

 Stöd, ”ställföreträdande hopp”

•Anemi

 Information kring sjukdomen

•Diabetes mellitus

 Mat, motion (fysiska aktivitet), sömn

•Glutenintolerans, Vitamin B 12

 Avlastning hemma

•Sjukdom i centrala nervsystemet, t.ex. tumör, abscess,
infektion

 Avlastning i skolan

•Biverkan av annan medicinering, t.ex. p-piller

 Försök lösa psykosociala problem, mobbing, konflikter , oro

•Missbruk

 Psykoterapi, oftast KBT

•Annan psykiatrisk problematik

 Medicinering

•OBS BIPOLÄR SJUKDOM !!!!

 (ECT)
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Bipolär sjukdom
 Risk att en depressionsepisod är första delen i

en utveckling av bipolär sjukdom

 Störst risk vid tidigt insjuknande, akut debut

av depression och ärftlighet för manodepressiv
sjukdom

 Var uppmärksam på barn och ungdomar med

depression blandat med perioder med ökad
aktivitet och/eller irritabilitet

 Korta svängningsperioder förekommer

http://www.sjalvhjalppavagen.se/
 Om ADHD, autism, Aspergers syndrom,
OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom

Dysforiskt syndrom med debut
under barndom och tonår
DMDD
A. Återkommande häftiga vredesutbrott, verbalt, och/eller
i handling. Utbrotten är orimliga i intensitet eller
varaktighet, när man ser till den aktuella situationen
eller provokationen
B. B. de häftiga vredesutbrotten är oförenliga med
utvecklingsnivån.
C. De häftiga vredesutbrotten inträffar minst 3 eller f ler
gånger/vecka
D. Sinnestämingen mellan de häftiga vredesutbrotten är
genomgående irritabel eller argsint större delen av
dagen, så gott som varje dag, och är tydligt märkbar för
andra.

ÅNGEST

UNDVIKAN
DE FÖR
ATT SLIPPA
OBEHAG

ORO/
STARK
RÄDSLA
KROPPENS
LARMSYSTEM
AKTIVERAS

Andningssvårigheter,
stickningar
Koloxid –
samlas
svimningskänsla,

Ökad
andning

Blod
pumpas
till
musklerna

Hjärtat slår
mer

ÅNGEST HOS BARN

ÅNGESTSYNDROM

 Fjärilar i magen
 Klump i magen (magont)
 Svårt att andas/tryck över bröstet
 Gungar/snurrar i huvudet, svårt att hålla balansen
 Kissnödig/diarré, måste snabbt springa på toaletten

 Separationsångest
 Social ångest (Social fobi)
 Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 Paniksyndrom
• Selektiv mutism
• Specifik fobi
• Agorafobi (Torgskräck)
• Andra specifika och ospecifika ångesttillstånd
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TA ALLTID SJÄLVSKADEBETEENDE PÅ
ALLVAR!!!

SJÄLVSKADEBETEENDE

 BRUKAR EJ GÅ ÖVER AV SIG SJÄLVT
 ÄR INGET EN PERSON GÖR FÖR ATT FÅ
UPPMÄRKSAMHET

VID STARK ÅNGEST OCH PSYKISK
SMÄRTA KAN ETT SJÄLVSKADEBETEENDE
VARA EN SNABB LÖSNING ATT FLYTTA
FOKUS TILL ANNAN SMÄRTA

 FINNS RISK ATT ESKALERA
 STÖD BEHÖVS FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA SIG AV
ANDRA STRATEGIER
 OM SJÄLVSKADEBETEENDE FORTSÄTTER TROTS
STÖD/ESKALERAR SÅ SKA MAN ALLTID SÖKA
PROFESSIONELL HJÄLP

I STRAFFANDE SYFTE

ETT FÖRSÖK ATT FÖRMEDLA SITT
ILLABEFINNANDE TILL OMGIVNINGEN

SUICID – GEMENSAMT ANSVAR
 Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos barn och
ungdomar upp till 18 år i Sverige. Ca 50 barn och
ungdomar/år
 Självmord hos barn och unga under 18 år har ej minskat de
senaste decennierna

http://www.shedo.se/

 Långt ifrån alla barn och ungdomar som suiciderar, har
kontakt med vården
 Stödmaterial kring uppföljning och förebyggande arbete
finns hos Socialstyrelsen

Fullbordade suicid
pojkar

www.suicidzero.se

flickor

10-14 år

15-19 år

Totalt pojkar

10-14 år 15-19 år

Totalt flickor

2000

2

22

24

1

19

20

2001

3

19

22

3

8

11

2002

4

28

32

3

15

18

2003

1

22

23

2

15

17

2004

4

30

34

4

16

20

2005

5

29

34

4

14

18

2006

2

27

29

2

22

24

2007

6

38

44

2

17

19

2008

2

42

44

5

24

29
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Primära Sömnstörningar

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Dyssomnier
 Primär insomni
 Primär hypersomni
 Narkolepsi
 Andningsrelaterad
sömnstörning
 Störd dygnsrytm
 Dyssomni UNS

Parasomnier
 Mardrömmar
 Nattskräck (Pavor
nocturnus)
 Sömngång
 Parasomni UNS

Orsaker till sömnproblem
 Depression
 PTSD
 Psykossjukdom
 Manisk period
 Ångest
 Tvång
 Stress
 Missbruk
 Enures

 Obstruktiv sömnapné
 Smärta
 Thyroideasjukdom
 Störning av
melatoninnivåerna
 Restless legs
 Miljöpåverkan
 Datorspel nattetid
 mm

Sömndagbok
Visar typ av sömnstörning
Tid för sänggående
Tid för insomning
Tid för uppvaknande
Nattliga uppvaknande
Sömnkvalitet
Sömngång eller dylikt

Sömnstörningar
Otakt i endogen och exogen dygnsrytm


Insomningssvårigheter: Somnar senare än 20.30 i
sexårsåldern, >30 min för att somna, minst 4
kvällar/vecka i ett år



Nattliga uppvaknande: ett uppvaknande á 30 min, eller
2 eller f ler längre än 5 min, och totalt över 40 min. 1 eller
f lera gånger/vecka minst 4 veckor



För lite total sömn: Vaknar för tidigt trots att möjlighet
att sova färdigt finns
För mycket sömn: Somnar dagtid trots nattlig sömn
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Sömnhygien
 Måste ha varit vaken tillräckligt länge!!!
 Ej tupplurar dagtid
 Regelbunden motion dagtid
 Fasta tider och rutiner för sänggång och uppstigning
 Varva ner på kvällen, inget datorspel, fysiska
aktiviteter eller annan stress
 Bra sovrumsmiljö
 Undvika koffeininnehållande drycker

Sömngång och nattskräck, råd och
handläggning

• Kartlägg eventuell psykologisk eller medicinsk
problematik

• Information och åtgärder för att minska skaderisk
• Undvik sömnbrist
• Väck inte! Agera lugnt under attack!
• Tänk på att barnet vanligen inte alls minns attacken
• Schemalagd väckning (kvällstid)

Melatonin
 Endogen och exogen dygnsrytm
 Endogena dygnet är oftast 23-25 timmar
 Den inre klockan styrs från suprachiasmatiska kärnorna
(SCN) i hypotalamus
 Signal till epifysen som producerar och frisätter melatonin
 Ljus till retina skickar signal till SCN och ”stänger av”
melatoninfrisättningen
 Reglerar förutom sömn-vakenhet även kroppstemperatur,
hjärtfrekvens, kortisolnivåer

Hypersomni
Tre ovanliga tillstånd med hypersomni:
 Narkolepsi 0,5-1 / 1000, oftast första symtom vid 20 års ålder,
hos 10% innan 10 års ålder.
 Smith-Magenis syndrom (SMS) 1 / 25 000,
utvecklingsrubbning, avvikande melatonininsöndring
 Kleine-Levins syndrom, periodvis återkommande svår
dagsömnighet med veckors eller månaders mellanrum.
Drabbar främst pojkar i tonåren. Utöver hypersomni
förekommer förändrat stämningsläge, hyperfagi (överätande)
och sexuellt utagerande beteende
Hypersomni kan också vara sekundärt till sömnbrist vid olika
sömnstörningar och förekommer ibland vid depression och
efter trauma

NPF – Neuro Psykiatrisk
Funktionsnedsättning
 MEDFÖTT
 HJÄRNAN FUNGERAR
ANNORLUNDA
 BEHOV AV
FÖRSTÅELSE HOS
OMGIVNINGEN
 BEHOV AV ANPASSAD
MILJÖ OCH STÖD I
VARDAGEN

Essence
Early Symptomatic
Syndroms Eliciting
Neurodevelopmental
Clinical Examinations
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Kärnsymtom vid ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD - Subtyper
ADHD
Uppmärksamhet/
koncentration
(ADD)

Hyperaktivitet
(hypoaktivitet)

Ouppmärksamhet
/Koncentrationssvårigheter

Lindrig---Medelsvår---Svår

DAMP

 ADHD-problematik

belöningssystem”
 Dopaminsystemet
 Ger svårigheter till ett målinriktat

beteende

Browns modell för nedsatta exekutiva
funktioner vid ADHD
Exekutiva funktioner

aktivera

Reglering av
vakenhet,
energianvändning
och hastighet

Frustrations
hantering
och
modulering
av affekter

Vad orsakar koncentrationsproblem
vid ADHD?
 Nedsatt arbetsminne
 Svårt mobilisera ”inre

+
 Motorisk dysfunktion
+
 Perceptuella svårigheter

Fokusera,
upprätthålla
fokus,
byta fokus

Hyperaktivitet/
impulsivitet

Impulsivitet

Deficits in Attention Motor control and
Perception, enligt Gillberg

Organisera,
prioritera
och

Kombinerad form

Använda
arbetsminne
och söka i
minnesfunktionerna

Övervakning
av och självreglering av
handlingar

Citat från barn med ADHD:
 Allt jag gör blir fel
 Ingen tycker om mig
 Det skulle vara bäst om jag aldrig hade funnits
 De tycker det är skönt när jag inte är i skolan

Citat från flicka efter återgivning av utredning:
 ”Jag är inte dum i huvudet, jag har bara ADHD!

1.
Aktivering

2.
Fokus

3.
Ansträngning

4.

5.

6.

Känslor

Minne

Handling
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Behandling

Lågaffektivt bemötande

 Den viktigaste behandlingen är förståelse och lagom
kravnivå från skola och familj
 Ofta föräldraskola om ADHD
 Hitta rätt bemötande
 Man behöver kunna tänka konstruktivt kring barns
problembeteende
 Ibland behöver man även komplettera med medicin för att
få så bra livskvalitet och mående som möjligt

KÄNSLOR – INSIDAN UT

Det dolda funktionshindret
Depression
Ångest
Självskadebeteende
Utagerande beteende

ADHD

Medicinsk behandling av ADHD
 Centralstimulerande medel har används

för överaktiva barn sedan 1937.

 Verkningsmekanism: Höjer Dopamin

och Noradrenalin i hjärnan
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ADHD mediciner
Metylfenidat
Concerta
Medikinet
Ritalin
Equasym
Lisdexamfetamin
 Elvanse
 Attentin





Atomoxetin
 Strattera
Guanfacin:
 Intuniv

Andra licensläkemedel …..

Biverkningar
 Tappa aptit – gå ned i vikt
 Kan få huvudvärk och ont i magen, särskilt i

början
 Kan höja blodtryck
 Kan öka pulsen
 Måste kontrollera tillväxt, puls och blodtryck
regelbundet

Barn med obehandlad ADHD som
tonåringar och vuxna

Effekt av medicin
 Gör det lättare att vara stilla
 Ökar koncentrationsförmågan
 Minskar lättstördhet
 Minskar impulsivitet

Lyckad ADHD behandling
 Mattelektionerna har blivit kortare
 Fröken har slutat tjata
 Kompisarna har blivit snällare

Paus

 Lätt hamna i ”dåligt sällskap”
 Risk för asocialitet/kriminalitet
 Risk för missbruk inklusive tobak
 Risk för sexuellt överförda sjukdomar och oönskade graviditeter
 Risk för utveckling av psykiatriska problem t.ex. ångest och depression
 Risk för självskadebeteende och självmordsförsök
 Klarar skolan sämre än deras begåvning skulle medge
 Svårigheter i relationer och arbetsliv
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VAD INNEBÄR AUTISM
 KVALITATIVA SVÅRIGHETER GÄLLANDE SOCIAL
KOMMUNIKATION OCH SAMSPEL
 NEDSATT FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA, VILKET
INNEBÄR BEGRÄNSNINGAR I BETEENDE, FANTASI
OCH INTRESSEN

SVÅRIGHETER SOCIAL
KOMMUNIKATION
AVSAKNAD AV TALAT SPRÅK ELLER FÖRSENAD TALUTVECKLING.
BRUKAR INTE KOMPENSERA DET GENOM ATT ANVÄNDA ANDRA SÄTT
ÄVEN OM BEHOV FINNS (AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation)

SVÅRIGHETER ATT FÖRSTÅ VAD ANDRA SÄGER

SVÅRT ATT INLEDA, UPPRÄTTHÅLLA SAMTAL SOM BLIR
ÖMSESIDIGT I RELATION TILL DEN ANDRA PERSONEN
OAVSETT SPRÅKLIG BEGÅVNING
ANVÄNDER OFTA ORD ELLER MENINGAR PÅ ETT
MONOTOMT ELLER ENTONIGT SÄTT, IBLAND ÄVEN MED
MYCKET UPPREPNINGAR

SVÅRIGHETER SOCIALT
SAMSPEL
 ANNORLUNDA ANVÄNDNING AV KROPPSHÅLLNING,

BLICKKONTAKT, ANSIKTSUTRYCK OCH GESTER I DET
SOCIALA SAMSPELET
 KAN VARA SVÅRT ATT UMGÅS MED ANDRA OCH
KLARA SOCIALA RELATIONER FRAMFÖRALLT ÖVER
TID
 SVÅRT MED ÖMSESIDIGT UTBYTE/GENSVAR NÄR DET
GÄLLER ANDRA MÄNNISKORS INTRESSEN,
AKTIVITETER OCH KÄNSLOR
 DELAR INTE ALLTID MED SIG AV SINA INTRESSEN,
AKTIVITETER OCH KÄNSLOR

NEDSATT FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA
Begränsningar i beteende, fantasi och
intressen
 KAN UPPLEVAS FIXERADE VID RUTINER OCH
RITUALER, SVÅRT MED FÖRÄNDRING
 ENFORMIGA OCH UPPREPANDE BETEENDEN I
STIMULERANDE SYFTE FÖREKOMMER
 (Rörelser med den egna kroppen eller med föremål)
 FASCINATION AV FÖREMÅL
 SPECIALINTRESSEN

PERCEPTIONSSVÅRIGHETER
 SYN
starka ljus, lysrör, färger och särskilda mönster
 LJUD
plötsliga, höga, sorl
 LUKT
förstärkt, svårt med vissa lukter, luktar på saker
 KÄNSEL
Kläder, fysisk beröring
 SMAK
känsliga för små skillnader när det gäller smaker

PERCEPTIONSSVÅRIGHETER

Prosopagnosia

– ansiktsblindhet där personen

kan ha svårt att
känna igen andra ansikten till och med den egna
familjen och då känner igen människor genom
mössa, hårfärg o s v,
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VILKET STÖD
BEHÖVER MAN?
SVAG CENTRAL KOHERENS
ser ofta detaljer som andra ofta inte
lägger märke till och svårt att få till
helheten i olika situationer

 FÖRSTÅELSE OCH RESPEKT
 TYDLIGGÖRANDE

PEDAGOGIK

 ANPASSAD MILJÖ
 LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE
 STÖD UTIFRÅN EVENTUELL

SAMSJUKLIGHET

https://www.autism.se/webbkurs

Schizofreni hos barn
 Tidigare benämningen barndomspsykos syftade
på autism!
 Schizofreni är mycket sällsynt före puberteten ca
0,2 på 10 000.
 Antagligen något vanligare hos pojkar
 Många haft utvecklingsavvikelser och symptom
på autism (stereotypier)
 Insjuknandet oftast smygande

Psykoser
 Tappar verklighetskontakt, som vid hallucinationer,
förvirring
 Ofta vid stark stress







Ångesttillstånd
Svår depression
Bipolär sjukdom
PTSD
Schizoaffektiv sjukdom
Schizofreni
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Ätstörningar
och födorelaterade syndrom
 Anorexia nervosa
 Bulimia nervosa
 Undvikande/restriktiv ätstörning
 Hetsätningsstörning
 Andra specificerade ätstörningar eller
födorelaterade syndrom
 Pica
 Idisslande

Anorexi
 Oftast flickor, men även pojkar
 Ofta efter bantningsepisod
 Fixerad vid vikt, vägrar äta
 Viktnedgång
 Amenore-inget krav längre
 Låg temp, blodtryck och puls

Bulimia nervosa
Tre kärnsymtom:
 Episoder av hetsätning.
 Olämpliga kompensatoriska beteenden för att inte gå upp i
vikt.
 Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och
vikt.

Undvikande/restriktiv ätstörning, förändring
från DSM IV till DSM 5
 Hette tidigare ”Uppfödningssvårigheter hos

spädbarn eller småbarn”.
Kriterierna har nu utökats.

Prevalens: Cirka 1-1,5%. Vanligare hos kvinnor, med högsta
prevalensen hos äldre ungdomar/unga kvinnor. Fetma i
barndomen och tidig pubertetsmognad ökar risken för
bulimia nervosa. Kan finnas en genetisk sårbarhet.

ÄTSTÖRNING VID AUTISM
Ökad risk för ätstörningar
Rigiditet i tänkande och beteende påverkar matvanor och kroppskänsla
Specialintressen för olika slags kost och kostvanor
Tvångsmässigt korrekt ätande
Kombinationen viktminskning och tvångsmässigt ätbeteende kan snabbt bli
livshotande

Tvångsyndrom
OCD
Obessive compulsive disorder
 Psykiatrins kameleont
 Prevalens hos unga ca 2 %
 Prevalens hos unga med ADHD 8-10%
 Tvångstankar och/eller tvångshandlingar
 Behandla både ADHD och OCD

Vanligt att en person med ätstörning har en svag social förmåga, ett sätt att tänka i
”svart eller vitt”, att ta saker bokstavligt och att fastna i detaljer
Ej aktuellt att utreda för Autism under svält
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Tourettes Syndrom och andra tics
 Tourettes syndrom fick namn av Giles de la Tourette
 Tics kan vara:

Tourettes syndrom
 Tourettes syndrom (TS): ca 60% har ADHD (lika många som
har OCD).

 enkla
 komplexa
 motoriska

 Impulsivitet är ett vanligt drag vid Tourettes syndrom.

 vokala

 ADHD-problemen börjar ofta innan debuten av tics och
kan utgöra ett större problem än själva ticsen. Ibland i
kombination med OCD.

 Tourettes syndrom kallas det om man har både
motoriska och vokala tics

Problem vid Tourettes Syndrom, TS
 Ofta är det inte ticsen som är
huvudproblem
 Många har ADHD
 Kraftiga humörsvängningar
 Kan ha både TS, ADHD, autism och tvång

TACK
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