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Diagnostisk arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien er en viktig, og samtidig
utfordrende oppgave. Formålet er å forstå de vanskene barnet har, og legge til rette
for behandling. Det stiller krav til kunnskap om normal utvikling hos barn og ungdom,
om psykiske lidelser og hvordan de framstår på ulike alderstrinn, og om faktorer i

miljøet som påvirker barnets utvikling og funksjon (1).

Diagnostisk klassifikasjon er et verktøy for å ordne den ofte store
informasjonsmengden en utredning omfatter. Klassifisering er et hjelpemiddel for å
kommunisere med barnet og familien, med andre klinikere og med andre involverte
instanser. Den er også viktig for beslutninger om behandling, forebyggende tiltak og
tilrettelegging i barnets hverdag. Forskning, både på epidemiologi og behandling, er i
stor grad avhengig av et robust diagnosesystem. Diagnostikk er også viktig for å
evaluere og planlegge virksomheten i avdelingen, og for nasjonal helsepolitikk og
planlegging. Etter hvert som forskning gir økt kunnskap om tilstander og deres
behandling, blir diagnostisk klassifikasjon stadig viktigere.

Diagnoser i barne- og ungdomspsykiatrien har imidlertid sine begrensninger.

Diagnoser kan bli ”merkelapper” og føre til stigma (2), og kan ta fokus bort fra barnets
ressurser og utviklings-potensiale. Diagnoser er i stor grad basert på beskrivelser av
symptomer og funksjon, og er fortsatt i ulik grad basert på kunnskap om etiologi og
nevrobiologisk sårbarhet. Ukritisk bruk av diagnoser kan føre til at en undervurderer
sosiale og psykologiske faktorer.

Som i andre kliniske fag bør en også være oppmerksom på faren for at en i
utredningen søker bekreftelse på en tidlig diagnostisk hypotese. Diagnosene tar i



liten grad høyde for hvordan ulike tilstander hos barn og ungdom utvikler seg over tid,
og kan derfor framstå med ulike karakteristika i forskjellige aldersgrupper. En bør
også være oppmerksom på at diagnoser gjenspeiler beskrivelser på gruppenivå,
mens det er enkeltpersoner med sine individuelle særtrekk en møter i praksis.

Diagnostisk arbeid er også basert på klinisk skjønn. Ulike utredningsverktøy og
kontinuerlige forbedringer av diagnosesystemene er viktig, og bidrar til økt
diagnostisk reliabilitet. Klinisk skjønn og erfaring vil likevel fortsatt ha en viktig rolle i
arbeidet.

Brukt riktig kan den diagnostiske prosessen være et virkningsfullt verktøy i det
terapeutiske samarbeidet mellom behandler, barnet og familien. En bør bruke tid med
barnet og familien for å ”oversette” diagnosen til et språk som de forstår. Det kan
bidra til undring, nysgjerrighet og utforskning, gi økt innsikt og være en prosess som

virker terapeutisk (3).
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Det finnes to internasjonale diagnosesystemer, WHO’s International Classification of
Diseases (ICD), og Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM)
utarbeidet av American Psychiatric Association.

ICD og DSM har vært i stadig utvikling, og de nåværende versjoner er ICD-10 og
DSM-IV. De første versjonene inneholdt noen få diagnostiske kategorier for
psykiatriske lidelser hos barn og ungdom, og var preget av psykoanalytisk tenkning,
basert på hypoteser om årsaksforhold og patogenese. Feltundersøkelser i arbeidet
med ICD-9 (1978) viste at det var liten enighet mellom klinikere når det gjaldt
teoretiske begreper, men brukbar enighet om diagnoser med utgangspunkt i
psykiatrisk fenomenologi; pasientens symptomer, kognitiv funksjon, emosjonalitet og
kontakt/kommunikasjon. Dette førte til at psykiatrisk klassifikasjon ble basert på
symptommønstre framfor teorier som manglet empirisk grunnlag. I den videre utvikling
søkte en å finne klare regler og kriterier for diagnostisk klassifikasjon. DSM-III (1980)
var det første diagnosesystemet hvor dette prinsippet var gjennomført. I ICD-10 fra

1992 (4) og DSM-IV fra 1994 (5) er prinsippet om diagnostiske kriterier videreført. ICD-
10 for psykiatriske diagnoser finnes i to versjoner. Den kliniske versjonen er i stor
grad basert på kliniske beskrivelser, mens forskningsversjonen har mer strengt
definerte kriterier og ligger slik sett nærmere DSM-IV. DSM brukes i USA, Canada og
Australia. Det arbeides nå med nye versjoner av ICD og DSM, og det arbeides med å
sikre god samordning mellom dem.

Det er gjort forsøk på å klassifisere psykiske lidelser hos spe- og småbarn. DC:0-3R
(Zero to Three) er best kjent. Se pkt. 1.6.1.

I barne- og ungdomspsykiatrien i Norge brukes et multiaksialt system med 6 akser,
basert på WHOs ICD-10. En annen tilnærming som kan være nyttig i tillegg til det



lovpålagte diagnosesystemet er kasusformulering, eller diagnostisk formulering.
Disse beskrives senere i kapittelet.
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adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del
av en helhet.”

I medisinsk tradisjon er diagnostiske kategorier basert på forskjeller mellom normalitet
og sykdom, med utgangspunkt i definerte kriterier. Fordelene ved en kategorisk
klassifikasjon kan være:

En enkelt diagnose komprimerer store mengder informasjon, og kan slik forenkle
kommunikasjon mellom fagfolk
De fleste kliniske beslutninger er kategoriske i sin natur, og hverdagen består av
en del kategoriske beslutninger, for eksempel knyttet til medikamentell behandling
Et kategorisk system gjør det lettere å oppdage sjeldne, kvalitativt forskjellige
sykdomsenheter

En ulempe ved kategorisk tilnærming kan være overforenkling, slik at en overser
faktorer som har betydning for å forstå barnets vansker. Behandlingen kan da tenkes
i for stor grad å følge retningslinjer knyttet til den kategoriske diagnosen. Et
kategorisk system kan også føre til at en ender opp med stor grad av komorbiditet, da
barnets vansker kan tilfredsstille kriteriene for flere diagnoser.

I barne- og ungdomspsykiatrien er det ofte snakk om kontinuerlige trekk der skillet
mellom normalitet og "sykdom" ikke er enkelt å definere. Kuttepunktet mellom
normalitet og patologi bestemmes både av karakteristika ved barnet og karakteristika
ved miljøet omkring. Også i somatikken er det eksempler på at mange faktorer har
innflytelse på den kliniske tilstanden og at symptomer og funksjon varierer innenfor

en og samme diagnose (6).

En dimensjonal tilnærming tar hensyn til en slik variasjon. En og samme tilstand eller
diagnose kan arte seg på forskjellig vis hos ulike barn. Dimensjonene er beskrevet og
definert ved hjelp av empiriske og statistiske studier på et stort antall barn, og
varierer med kjønn og alder.

Fordelene ved en dimensjonal tilnærming kan være:

Bevarer mye informasjon
Vanligvis bedre reliabilitet, og derved større samsvar mellom klinikere
Ikke påvirket av feil som oppstår ved tilfeldig valgte kuttepunkter
Større statistisk styrke

Det synes i dag lite fruktbart å debattere hvilken av disse tilnærmingene som er den
beste, en bør heller vurdere når det er mest hensiktsmessig å benytte en eller begge
tilnærminger. Angold og Costello (2009) viser til den store nytteverdi det har vært for
fagfeltet å utvikle de kategoriske diagnosesystemene, men tar også til orde for at det



ved videre revisjoner bør vurderes å bruke både kategoriske diagnoser og

dimensjoner sammen (6). I klinisk praksis vil det være mest hensiktsmessig å bruke
elementer fra både kategorisk og dimensjonal tilnærming i utredning.

Det er utviklet intervjuverktøy som leder fram til kategoriske diagnoser og
spørreskjemaer som gir informasjon om ulike dimensjoner. For en nærmere omtale av
spørreskjemaer og intervjuer, henvises det til Veilederen, kapittel 3. Det multiaksiale
systemet ivaretar både kategoriske og dimensjonelle aspekter.
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Diagnosers validitet avspeiler om den kliniske virkeligheten stemmer overens med

den kunnskapen vi har om den enkelte psykiske lidelse (7). Gjennom nyere forskning
er det gjort funn som bekrefter validiteten i noen av de diagnostiske kategoriene.
Dette gjelder f.eks. schizofreni, autisme, språkforstyrrelser, tvangslidelser, Tourettes
syndrom, Retts syndrom, anorexia nervosa, hyperkinetiske forstyrrelser,
atferdsforstyrrelser og depressive tilstander. I både ICD-10 og DSM-IV finnes
diagnostiske kategorier med svakere empirisk evidens. I ICD-11 og DSM-V vil det
være mulig å ta hensyn til kunnskap fra nyere forskning og ny empiri, slik at
validiteten styrkes.

Høy diagnostisk reliabilitet innebærer at ulike klinikere kommer til samme konklusjon.
Test-retest-reliabilitet sikrer at samme pasient får samme diagnose dersom
utredningen gjentas. Spørreskjemaer, strukturerte og semistrukturerte intervjuer
brukes stadig oftere i klinisk arbeid. Diagnosekriteriene er mer spesifikke enn i
tidligere versjoner av ICD og DSM. Samlet sett har dette bidratt til å styrke
reliabiliteten. Det er imidlertid fortsatt rom for forbedringer. Det er viktig å huske på at
pasienter kan presentere et klinisk bilde som avviker fra de standardiserte
diagnosekriteriene. Klinisk erfaring og skjønn har sin plass i faget, og det er viktig,
spesielt i kompliserte tilfeller, å innhente synspunkter og erfaringer fra kolleger.
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ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del
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Det multiaksiale systemet beskriver ulike fasetter ved psykiatrisk sykdom hos barn og
ungdom. For å bedre forstå de ofte komplekse vanskene, er det nødvendig å vurdere
ulike kliniske aspekter. Det multiaksiale systemet ivaretar dette behovet, men er
mindre ”finmasket” enn det en kan få fram i en mer detaljert diagnostisk prosess (se
nedenfor).

Det multiaksiale systemet er standard diagnosesystem i norske barne- og ungdoms-
psykiatriske avdelinger og poliklinikker. Systemet er basert på ICD-10. Det er de siste
årene blitt gjennomgått på nasjonalt nivå, og den reviderte utgaven ble gjort gjeldene
fra 1.1.2008.

Akse I: Klinisk psykiatrisk syndrom
Akse II: Spesifikke utviklingsforstyrrelser
Akse III: Psykisk utviklingshemming
Akse IV: Somatiske tilstander
Akse V: Avvikende psykososiale forhold
Akse VI: Global vurdering av funksjonsnivå (CGAS)

Senere års studier har vist at det er behov for å vurdere funksjonsnivå (akse VI) i
tillegg til symptommønster. Scoring på akse VI er og både nyttig og viktig i klinisk
arbeid. Etter revisjonen av det multiaksiale systemet er Children’s Global Assessment
Scale (CGAS) tatt i bruk. Se Veilederen kapittel 3 for nærmere omtale.
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Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del
av en helhet.”

Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy
and Early Childhood (DC: 0-3R), ble utgitt i 1994 og revidert i 2005 etter utprøving og

evaluering (8). Det kalles ofte ‘Zero to Three’, og er som ICD et deskriptivt
klassifikasjons- system. Det er et verktøy for å forstå små barns vansker og planlegge
tiltak. DC: 0-3R har 5 akser; Akse I Primærdiagnose, Akse II Relasjonsforstyrrelse
(med fokus på kvaliteten i barnets relasjon til omsorgspersoner), Akse III Medisinske
og utviklingsrelaterte forstyrrelser og tilstander, Akse IV Psykososiale stressfaktorer
og Akse V Funksjonelt emosjonelt utviklingsnivå.

Verktøyet har vært utprøvd systematisk i Norge, og resultatene fra denne
undersøkelsen er oppsummert av Moe og Mothander (2009), sammen med en

gjennomgang av DC: 0-3R (9). Se også Veilederen kapittel 2.5.
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barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del
av en helhet.”

De etablerte diagnosesystemene, både ICD 10 og DSM IV, har vist seg lite nyttige
som verktøy for behandlingsplanlegging. De er begge i hovedsak kategorisk basert
og har i liten grad fanget opp de parametrene som ligger til grunn for
behandlingsplanlegging. Dette får konsekvenser for både ICD 11 og DSM V i
revisjonen som kommer i løpet av få år, der man i mye større grad vil legge
sykdomsdimensjoner til grunn for diagnostikken. Gjennom dette søker man å bedre
beskrive lidelsene i sammenheng med funksjons-, opplevelses- og/eller
behandlingsmål.

Behandlingsopplegg som har vært basert på psykodynamisk teori og tradisjon har
opplevd dette problemet, og behandlere med denne tenkning har derfor vært kritiske
til de etablerte diagnosesystemene. Gjennom de senere årene har man jobbet for en
mer konstruktiv tilnærming ved å lage et supplement til DSM IV, og i 2006 ble ”The
Psychodynamic Diagnostic Manual” (PDM) publisert som et samarbeidsprosjekt fra en

stor gruppe psykoanalytisk baserte organisasjoner i USA (10). Manualen favner både
voksen- og barne- og ungdomspsykiatrisk diagnostikk. Den er et diagnostisk
supplement og ikke en erstatning, og vil derfor kunne brukes av bredere kliniske
grupper som også bruker de etablerte diagnosesystemene som hjelpemiddel.

PDM er basert på oppdatert behandlingsforskning, empirisk forskning og nyere
nevrovitenskap med sin forståelse av hjernens plastisitet. Manualen forsøker å
beskrive personlighetsfungering, individuelle profiler for mental fungering (evne til å



relatere, affektregulering, avverger, evne til refleksjon) og de subjektive opplevelsene
av symptomene. Dette beskrives innen den barne- og ungdomspsykiatriske
diagnostikken gjennom tre akser:

PCA-akse: Som favner begynnende personlighetsmønster og personlighetslidelse.
MCA-akse: Som beskriver mental funksjon ut i fra alder og utvikling.
SCA-akse: Som beskriver manifeste symptomer og opplevelser i sammenheng.
Dette er dimensjonelle beskrivelser av symptomopplevelser.

Til grunn for diagnostikken ligger en detaljert utviklingshistorie med samtidig
beskrivelse av bekymringer og symptomer, biomedisinske faktorer og barnets
nettverk. Gjennom observasjoner beskrives evne til informasjonsprosessering,
selvregulering og evne til å etablere og å være i relasjoner. Videre forsøker man å
beskrive affektregulering i forhold til alder, evne til å kommunisere erfaringer og
følelser, internaliseringer og organisering av indre liv og til slutt et begynnende
verdigrunnlag. Det hele som basis for behandlingstilnærming.

Gjennom PDM åpnes det for en forbedring av diagnostikken som også favner
behandlingsopplegg, i særlig grad psykodynamisk forankrede behandlingsformer.
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Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
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Diagnoser beskriver fellesfaktorer på gruppenivå. I klinisk arbeid møter en det enkelte
barn og ungdom med sine individuelle særtrekk. I den diagnostiske prosessen
forenes kunnskap fra forskning på gruppenivå med informasjon om barnet. En stiller
seg spørsmålet:

Hvorfor har dette barnet

med sin arv og biologiske særtrekk,
med denne personlighet,
og med disse ressursene,
med denne familiebakgrunn,
som går på denne skolen og er i dette fritidsmiljøet,
som lever i dette samfunnet,
med denne kulturelle bakgrunn

Nå fått disse vanskene og disse symptomene?

I vurderingen av om det foreligger en tilstand som trenger behandling, innhentes

informasjon om (11)

personlig lidelse - hvordan opplever barnet/ungdommen selv sine vansker?
i hvor stor grad er fungering i hverdagen nedsatt? Jfr. CGAS akse VI
begrensning i normalutvikling – er den normale psykiske utvikling påvirket?



konsekvenser av og for omgivelsene – hvordan påvirkes symptomer/adferd av
omgivelsene, og hvordan påvirkes omgivelsene?
hyppighet, varighet og alvorlighetsgrad av avviket i adferd, symptomer, følelser, og
nevropsykologiske prosesser
symptomenes patologi – hvor stort er avviket sammenlignet med normer for alder
og sosiokulturelle forhold?
annen psykopatologi - komorbiditet
er det endring over tid?
situasjonsbetingelse – i hvilke situasjoner opptrer vanskene?
hvordan er holdningen til familie og omgivelser?

Grundige vurderinger vil kunne besvare spørsmålene ovenfor. Utredningen vil bidra
vesentlig i valg av eventuell behandling, sannsynlig varighet av denne og sannsynlig
prognose, samt videre hjelpebehov.

Den diagnostiske prosessen fører frem til diagnoser i de 5 aksene, som gir et bredere
bilde av barnets vansker enn den psykiatriske diagnosen i akse 1 alene kan gi. Det
multiaksiale systemet gir imidlertid fortsatt et noe ”grovmasket” bilde av barnets
vansker. Kasusformulering er mer ”finmasket”, og kan gi grunnlag for en mer
skreddersydd behandlingsplan tilpasset det enkelte barn.

Kasusformulering
En god behandlingsplan har som fundament både evidensbasert kunnskap om
fellesfaktorer og kunnskap om det som er spesielt for dette barnet eller denne
ungdommen.
En kasusformulering tar utgangspunkt i biologiske og psykologiske faktorer hos
barnet, og de sosiale og samfunnsmessige forhold barnet lever i. En ser etter mulige
predisponerende, utløsende, opprettholdende og beskyttende faktorer hos barnet på

hvert av de nevnte områdene (12) (The four P’s – Predisposing, Precipitating,

Perpetuating, Protective factors). Faktorene kan settes opp i en matrisetabell (13), og
en rekke ulike spørsmål kan formuleres innenfor matrisen, som for eksempel

Er det biologisk arv som predisponerer for vansker, eller psykiske faktorer som
beskytter barnet?
Hvilke sosiale (eks. familiære) forhold har utløst vanskene, eller opprettholder dem?

I en kasusformulering kombineres generell kunnskap om barns normalutvikling og
psykopatologiske utvikling med vurderinger av det enkelte barns utviklingsnivå på

flere områder, både intellektuelt, emosjonelt, sosialt og ferdighetsmessig (14).
Utgangspunktet er altså det enkelte barn, men en har med seg kunnskap om
fellesfaktorer. Kasusformulering gir også plass for klinisk erfaring og skjønn. Ikke
minst viktig er det at en kasusformulering kan kaste lys over de faktorer som
vedlikeholder vanskene, og hvilke beskyttende ressurser som finnes både i barnet og
omgivelsene.

Når all informasjon er innhentet, kan en lage en samlet kasusformulering, som ikke
bør være konkret og ikke for lang. Den danner så grunnlag for en behandlingsplan
med prioriterte innsatser og konkrete mål. Kasusformuleringen kan gjentas etter en
tid. De endringer som har skjedd vil komme fram og føre til justeringer av
behandlingsplanen.

Etter utredning og den diagnostiske formuleringen har en et godt grunnlag for å
kunne svare på følgende spørsmål:

Har barnet en psykiatrisk lidelse?
Hvis det er en lidelse, passer bildet med et klinisk syndrom?
Hvilke faktorer for tilstanden kan identifiseres ut fra intrapsykiske, familiære,
sosiokulturelle og biologiske faktorer, og hvilken betydning har disse faktorene hos
dette barnet?
Hvilke krefter opprettholder problemet?
Hvilke krefter fremmer barnets normale utvikling?
Hva er styrke og kompetanse hos barnet og familien?
Ubehandlet, hvordan vil det gå da?
Er behandling nødvendig?
Hva slags behandling vil være mest effektiv?



Som nevnt tidligere i kapittelet, kan en diagnostisk prosess slik den er skissert her
være et virkningsfullt instrument i kommunikasjonen med barnet og familien, og kan
bidra til økt innsikt og forståelse. Dette vil kunne bidra til å etablere en god allianse
med barnet og familien, og således også fungere terapeutisk.
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vurdering
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del
av en helhet.”

©

Innholdet i den barne- og ungdomspsykiatriske vurdering

Ida Garløv / Simon Wilkinson

Neste planlagte revisjon for dette kapittelet:2016
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og måforstås som en del
av en helhet.”

Målet med den barnepsykiatriske undersøkelsen er å skaffe seg et bilde av
barn og familie som kan danne grunnlag for:

1. Vurdere behov for, evt planlegge videre utredning /supplerende undersøkelser
(se for eksempel Kap 2 og 4 om bruk av spørreskjemaer og intervjuer og Kap 4
om somatisk vurdering/nevrologisk undersøkelse)

2. Stille diagnose/differensialdiagnose2

Se også Kap 1 Diagnostikk i Barne- og ungdomspsykiatri.
3. Planlegge behandling / foreslå tiltak.

Kartlegg både ressursene og problemene til pasienten og familien.
Beskrivelsen av problemene gir grunnlag for diagnose
Kartlegging av ressursene gir et viktig bidrag til planlegging av tiltakene (og til et
engasjert samarbeid med pasienten og foreldrene).

`A surprising number of improvements in communication can be made when the doctor reminds
himself that all the time that he is appraising the child and parents, so they in turn are appraising
him.̀  Apley

Den barnepsykiatriske journal består av:

1. anamnese
2. status presens: psykiatrisk og somatisk inkl. nevrologisk status
3. konklusjon som oppsummerer diagnosene, forslag til videre utredning og

behandlingsplan.

Denne journalmalen er basert på det som er godkjent praksis i forskjellige land og

beskrevet i lærebøkene.1,6,8

En tilstreber å integrere bio-, psyko-, sosio-, kulturelle forståelsesmodeller gjennom
tilnærminger som er både individrettet og systemrettet.
Vi forsøker her å synliggjøre mål for undersøkelsenes forskjellige deler og aktuelle
tema under hvert område. I hvilken rekkefølge en går fram for å sikre en helhetlig
undersøkelse vil variere.



I vanlig barnepsykiatrisk teamarbeide bidrar hver faggruppe med forskjellige
delutredninger i forhold til å skaffe det totale bildet. Hvordan en velger å fordele
oppgavene og hva en vil fokusere i utredningen varierer fra sak til sak.
Journalen er det juridiske dokument som viser hvordan utredning og behandling er
igangsatt, begrunnet og gjennomført. Pasientrettighetsloven og journalforskriftene i

Helsepersonelloven og må følges.3,4
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Anamnese

Anamneseopptak består i

å kartlegge problemer og ressurser.
sammen med familien å skape en historie som gir symptomene mening.

'Man can live the most amazing things if they make sense to him. But the difficulty is to create that
sense.' Jung

En arbeidsallianse med hver og en i familien er forutsetningen for et godt
anamneseopptak. Det er vanlig å be foreldre komme sammen med
barnet/ungdommen til time. Alle bør få anledning til å legge fram sine synspunkter.
Ofte kan søsken med fordel trekkes inn.
Vurder nødvendigheten av å snakke med foreldre og primærpasient hver for seg.
Det er alltid nødvendig å snakke alene med pasienten dersom en har mistanke om at
det har skjedd overgrep. Ungdom bør som regel få tilbud om å snakke med terapeut,
også uten foreldrenes tilstedeværelse som ledd i den anamnestiske prosess.
Vurder i hvilken rekkefølge det er mest naturlig å ta opp utviklingshistorie og
familiehistorie. Det er viktig å kunne få et bilde av evt. avvik fra normal utvikling.
Undersøkerne bør fortelle hvilke opplysninger som er gitt fra henvisende instans, og
videre fokusere på viktigheten av å få en beskrivelse av situasjonen direkte fra dem
som "eier problemet".
Hensikten med spørsmålene bør være forståelig for informantene. Hovedfokus må
være på de symptomer eller hendelser som har brakt familien til å søke hjelp.
Spørsmålene bør være mest mulig åpne ("fortell om ...", "hvordan opplevde dere
..."osv) og kun bli fokuserte der en forfølger et tema for å av/bekrefte spesielle
mistanker/skille mellom forskjellige diagnoser.
Pasientens og foreldrenes ønsker, forventninger og vurderinger holdes i fokus fra
starten. Det vises respekt for familiens forsøk på å løse problemene. Det er viktig å
lytte lenge nok.

Bakgrunnsdata
Barnet/ungdommen navn, adresse, fødselsdato, alder, kulturelle bakgrunn, religion,
skole
Familien består av foreldre (steforeldre/ fosterforeldre?)/ søsken
Henvisende instans/ andre instanser i saken
Intervju: dato, sted, hvem var tilstede, hvem har gitt hvilke opplysninger?

Problemet/sykehistorien

'Don't mistake a child for his symptom' Erikson

Problemenes type og omfang.
Begynnelse, (utløsende faktorer? Evt. sårbarhetsfaktorer)
Utvikling (opprettholdende faktorer?)
Varighet.
Familiens fortolkning og respons i forhold til problemet/forsøk på å finne løsninger.
Hva ligger til grunn for avgjørelsen om å søke hjelp? (Er foreldrene enige om
dette?)



Barnets atferd og eventuelle symptomer
Systematisk kartlegges barnets tidligere og nåværende atferd på forskjellige områder.
Det er viktig å notere familiens (både pasientens og foreldres) egne beskrivelser.
Start med familiens fokus.

Spesielle forhold /naturlige funksjoner:
Spiseatferd spisemønster, forhold omkring måltider
Søvnvansker - spør om leggetid, kveldsvaner, hvem deler soverom, mareritt
Enkoprese/obstipasjon med siving - mønster, reaksjoner på problemet
Engstelse /Spesifikke redsler - notere dem som ikke er alders adekvate
Motorisk atferd - overaktivitet, klossethet, rastløshet osv
Tics evt vokale/motoriske, varighet, hyppighet
Uvaner/tvangssymptomer
Seksuelle interesser
Oppmerksomhetsevne - interesser, mønster (hva øker/minker oppmerksomhet?)
Temperament - ("følsomhet", aktivitets nivå, "selskapelighet")
Grensesetting/ problemer - Raserianfall
Asosial atferd - lyving, stjeling/'lån', vagabondering
Stoffmisbruk
Selvmordstanker, eller ønsker om å skade andre
I følge nasjonale retningslinjer (7) skal kartlegging av selvmordsrisiko inngå som
standard i alle vurderinger av pasienter i psykisk helsevern. Kartleggingen innebærer
at en spør om pasienten har hatt selvmordstanker eller selvmordsplaner og om de
noen gang har gjort selvmordsforsøk. Dette må følges opp nærmere dersom en får
bekreftende svar.

Vanskene og ressursene i forhold til
Skoleprestasjoner lærevansker, sosial mestring, problematferd?
(Akse II spesifikke utviklingsforstyrrelser, Akse III - intellektuelt nivå)
Fritid, venner, lek, fritidsaktiviteter

Barnets /Ungdommens historie/utvikling
Svangerskap og fødsel
Svangerskapets forløp, evt sykdommer hos mor, alkohol/røyking, medikamenter,
stimulantia?
Fødsel, evt komplikasjoner, vekt, dysmatur/prematur, asfyksi?
Foreldres emosjonelle reaksjoner under svangerskapet og i nyfødtperiode, planlagt ?
Spedbarnstid
Spiseatferd, amming, evt problemer? avslutning? hvor tilfredsstillende (for mor og
far),
Søvn, søvnrutiner?
Motorikk/språk milepæler: løfte hodet, krabbe, stå, gå, pludring, ord?
Hva slags barn - fornøyd, stille, gråtende, kolikk, 'ikke belønnende', urolig, "snill"
Kontaktforhold, tidlig samspill, smil, "prating"
Helsestasjonens kontroller
Småbarnstid/førskolealder
Språkutvikling, motorikk, lek, sosial utvikling kontakt/lek, "renslighet"
Tilknytningsatferd til foreldre (tilknytningsatferd er tydeligst under
atskillelsessituasjoner og ved gjenforeninger)
Barnehage/dagmamma? barnets reaksjoner
Andre atskillelser fra foreldre (skilsmisse - reaksjoner?)
Skolestart/skolealder
Hjem - relasjoner i familien
Skole - sosial mestring, prestasjoner, trivsel
Fritid - venner, (beste venn/inne, interesser), vagabondering
Pubertet/ungdomstid
Menarche, seksualitet, forhold til kroppen sin
Hjem, skole, fritid
Personlighetstrekk
Det utsettes å stille personlighetsdiagnoser inntil pasienten er minst 16 år. Mange
personlighetstrekk under utvikling kan dekkes gjennom en beskrivelse av
temperamentsfaktorer med tilknytningsatferdsmønster.
Traumer i barnets historie
Symptomene i sammenheng med "det verste som noen gang har hendt" ?
Tidligere psykiatriske problemer?



Evt. hvilken behandling ble gitt?
Kroppslige sykdommer
(Akse IV diagnoser dersom de er aktuelle ved undersøkelse - se kpt. om somatisk
undersøkelse).
Kroniske/residiverende sykdommer, CNS-tilstander, sykehusinnleggelser,
operasjoner,
Konsekvenser for sosialt liv, lek, læring?
Barnets og foreldrenes reaksjoner?
Medikamentbruk allergier/intoleranser?

Familiehistorie/sosialhistorie
Familie
Familiemedlemmenes vurdering av klima i familien. Grad av innbyrdes støtte generelt
og i forhold til det aktuelle problemet. Hva setter barnet pris på å gjøre sammen med
de forskjellige?
Søsken
Psykisk og fysisk helse, fungering, relasjon til primærpasient.
Foreldre
Alder, utdanning, yrkesaktivitet, psykisk og fysisk helse, rusmisbruk, suicidforsøk, syn
på oppdragelse, holdninger til tilværelsen, foreldrenes situasjon da de var i den alder
pasientens problemer debuterte, forholdet mellom foreldrene, mulige konfliktområder.
Økonomi og boforhold.
Timing : Situasjonen i familien da barnets problemer oppsto?
Slekt/ storfamilie
Viktige "andre" for barnet
Hjelp og støtte/bebreidelser fra slekt
Naboer/venner
støtte eller konflikter?
Kulturelle forhold
Obs. fremmede kulturer, men også kultur- og holdningsforskjeller i Norge
Spør direkte etter slektsmedlemmer som ikke nevnes til slutt.
(Potensiell ressurs eller belastning?).
Slektsdetaljer kan lett oppsummeres ved tegning av familiegenogram (familietre).
Belysende tilleggsspørsmål inkluderer, "Hvordan tror dere at den gjennomsnittlige
familien vil håndtere en situasjon som deres?", "Hvordan forklarer hver og en i
familien at problemene har oppstått?".
På slutten av denne delen bør en kunne stille Akse V diagnoser,
('aktuelle vanskelige psykososiale forhold').
Tillatelser
Foreldre/barn over 16 år må gi tillatelse til å innhente opplysninger fra fødejournal,
helsestasjonsjournal, epikriser fra somatisk sykehus, PPT, barnehage/skole,
sosialkontor, barnevern osv.
Forventninger til behandling
Alle får mulighet til å uttale seg
Ad ungdom: la ungdommene først få formulere hva slags hjelp de trenger!
Forventninger til framtiden
Tre ønsker for barnet
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Status presens

Somatisk inkl. motorisk/ nevrologisk status: se neste kapittel.
Psykiatrisk status presens for barnet (foreldre og søsken når det er aktuelt).

1. Utseende
Kroppsform og holdning i forhold til alder og pubertet
Ansiktsuttrykk
Påkledning
Vaner - stereotypier, tics o.l.

2. Mellommenneskelige forhold



Til foreldre - uformelt, ved atskillelse, grensesetting
Til intervjuer - tillit, aktiv/passiv, samarbeidende, endringer over tid, aggresjon,
prestasjonsangst, stemningsleie.

3. Egenskaper
Orientert for tid og sted?
Språk - form og mønster - tydelig, spontanitet, vansker
Motorisk - aktivitets nivå, hemmet, grov og fin motorikk?
Oppmerksomhet, nysgjerrighet, avledbarhet.
Følelsesregister - tilpasset kroppsspråk?, samstemt med formidlet historie
Intelligens – ut fra ordforråd, kunnskap i forhold til alder, forståelse

4. Innhold - holdninger, følelser, ideer, hallusinasjoner, innsikt
Til å bli henvist
Til seg selv - utseende, adferd, vrangforestillinger (form og innhold?), suicidalitet
Til andre - foreldre, søsken, fagfolk, jevnaldrende
Til objekter - leketøy, skolesaker, husdyr, eiendeler
Fordypet i spesielle områder (preoccupations)

5. Lek og fantasi
Lek - interesse for leker, form og innhold i leken
Fantasi - tre ønsker, drømmer/mareritt. "Hva ville dere ønsket annerledes?" - eller
inkl. andre projektive tilnærminger.

6. Intervjuers subjektive opplevelse av barnet - og andre familiemedlemmer
Viktige kategorier er kontaktevne og affekt.
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Foreløpig oppsummering

Foreløpig tilbakemelding gis til familien der en oppsummerer de inntrykk en har
dannet seg. En bør og oppsummere viktige fakta, som derved kan kontrolleres for å
se om en har forstått og vektlagt riktig.
Tolkning av fakta gjøres slik, hvis mulig, at den øker familiens mestring. Terapeuten
bør streve mot å være positiv og realistisk på samme tid.
Sjekk om informantene har kommet på noe de mener er viktig og som ikke er kommet
fram.
Behov for andre utredninger begrunnes og presiseres.
Diagnose? Kan det vi har funnet passe med en bestemt tilstand eller psykisk
lidelse/aktuelle differensialdiagnoser?
Aktuelle behandlingsstrategier drøftes.

Konklusjon
Når anamnesen skrives ut, skilles det mellom formidlet historie, observasjoner,
tolkninger, diskusjon med vurdering og konklusjon. Av vurderingen bør det komme
fram hvorvidt de anamnestiske opplysninger understøttes av status presens funn.
Den barnepsykiatriske anamnese bør munne ut i en tydelig konklusjon:- Det
konkluderes med foreløpige diagnoser etter 6 akser og evt. aktuelle
differensialdiagnoser.
En bør forsøke å formulere en forståelse for hvordan akkurat dette barn, fra denne
familien og kontekst forøvrig, fikk vansker på dette tidspunkt, med den type
symptomer - d.v.s. sette tilstanden i kontekst der alle seks akser bindes sammen.
Foreløpig forsøk på dette kan gjøres tidlig i utredningen, men det kan ta tid å komme
fram til en fullstendig formulering.
Av konklusjonen må det gå fram hvilke supplerende undersøkelser/andre utredninger
som er aktuelle før endelig konklusjon kan trekkes.
Til sist antydes aktuell behandling, råd som er gitt og sannsynlig prognose.

 

© Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2010



 

Litteratur

1. Grøholt B, Garløv I, Sommerschild H (2008) Lærebok i barnepsykiatri
Universitetsforlaget

2. ICD 10 (2005) Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede
helseproblemer WHO Norsk utgave (Sosial og helsedirektoratet)

3. Lov om Helsepersonell mv (1999) Kapittel 8 Dokumentasjonsplikt
4. Lov om Pasientrettigheter (1999) Kapittel 5 Rett til journalinnsyn
5. Practice parameters for the psychiatric assessment of children and adolescents. J.

Am, Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 36:10 supplement, oct, 1997.
6. Rutter M, Taylor E, Hersov L. red. (2002) Child and Adolescent Psychiatry. Part I

Clinical Assessment. London: Blackwell
7. Sosial- og helsedirektoratet (2008) Nasjonale retningslinjer for forebygging av

selvmord i psykisk helsevern.
8. Thomsen PH, Skovgaard AM (2004) Børne- og ungdomspsykiatri . FADLs forlag

© Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 2010

Somatisk vurdering med nevrologisk undersøkelse

Pål Zeiner / Bente Gjærum

Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2016
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og måforstås som en del
av en helhet.”

Somatisk vurdering av barn og ungdom med psykiske problemer bør inngå som del
av rutineundersøkelsene. Det er flere grunner til dette. Somatiske sykdommer kan
presentere seg gjennom psykiske symptomer. Eksempler på dette er hjernesvulst,
følgetilstander etter hjernehinnebetennelse og visse hormonforstyrrelser. Ulike
somatiske sykdommer og behandlingen av disse kan gi psykiske symptomer. Disse
kan være direkte relatert til den medisinske tilstanden, hvor ett eksempel er
depressive symptomer hos pasienter som behandles med kortisonpreparater, eller
være en reaksjon på det å ha en somatisk sykdom. Det er også ulike psykiske
tilstander hvor hovedsymptomene er av somatisk karakter, for eksempel dissosiative
og somatoforme lidelser. Andre eksempler på dette er anoreksia nervosa og bulimia
nervosa. Ved siden av dette gir en somatisk undersøkelse av barnet/ungdommen en
god anledning til å følge den fysiske modningen og den generelle helsetilstand.

En viktig del av den somatiske vurderingen ligger i de anamnestiske opplysningene. I
kapitelet om Det barne- og ungdomspsykiatrisk journalopptak beskrives sentrale
punkter i utviklingshistorien, samt data om sykdommer og annet som kan være av
relevans for de somatiske vurderingene.

Den somatiske vurderingen gir grunnlag for å bestemme om det er behov for en
fysisk undersøkelse i forbindelse med den diagnostisk kartleggingen. En slik
undersøkelse gir, i tillegg til de somatiske data, tilleggsopplysninger gjennom å
observere barnet/ungdommen i interaksjon med undersøker og andre.

Den somatiske undersøkelsen bør foregå etter vanlige prinsipper for medisinske
undersøkelser av barn og ungdom. Undersøkelsessituasjonen må være tilrettelagt,



blant annet ut fra barnets alder. Det vil i mange situasjoner være nødvendig å bruke
god tid slik at barnet venner seg til undersøkeren og samarbeider best mulig.
Observasjon av barnet vil kunne gi opplysninger som kan være av stor verdi i den
diagnostiske kartleggingen. Erfaring viser at undersøkeren legger best merke til
eventuelle dysmorfe trekk, som kan være tegn på et syndrom, i startfasen av en
undersøkelse.

I løpet av en somatisk undersøkelse kan en, ved siden av funn fra
organundersøkelsen, også få informasjon om:
Interaksjon med undersøker og foresatte; både hva som er situasjonsavhengig og
hva som er uavhengig av undersøkelsessituasjonen.

1. Evne til å ta/ha kontakt med andre.
2. Evne til å takle nye, og eventuelt skremmende, situasjoner.
3. Atferd under undersøkelsen.
4. Følelsesmessige reaksjoner.
5. Evnenivå.
6. Annet.

Generaliserbarheten av de vurderinger som gjøres under den somatiske
undersøkelsen må sjekkes ut i forhold til de anamnestiske opplysningene.

Etter at en har gjort en somatisk undersøkelse må en, når tilstrekkelige diagnostiske
opplysninger er innhentet, ta stilling til behov for eventuelle supplerende medisinske
undersøkelse. Klinisk-kjemiske, radiologiske, elektrofysiologiske og andre
undersøkelser gjøres på indikasjon. Henvisning til annen medisinsk spesialistservice
kan også være aktuelt.

Nevrologisk undersøkelse
Den nevrologiske undersøkelse har ofte en sentral plass i den somatiske
undersøkelse av barn og ungdom med psykiske problemer. Undersøkelsen er indisert
ved mistanke om nevrologisk umodenhet, avvik eller mistanke om nevrologisk
sykdom. Det er en overhyppighet av sen motorisk utvikling og lette motoriske avvik
hos barn med ulike psykiatriske tilstander.

Målsetting
Målsettingene ved den nevrologiske undersøkelsen er:

1. Å gjøre en funksjonsundersøkelse av motorikk, sensorikk, persepsjon og andre
motoriske funksjoner i forhold til alder og kjønn.

2. Å kartlegge eventuelle avvikende funksjoner.
3. Å klassifisere eventuelle avvik.
4. Å vurdere indikasjon for supplerende nevroradiologiske, nevrofysiologiske eller

andre undersøkelser.

Undersøkelsesmetoder
Metodene for kartlegging av motoriske funksjoner kan inndeles i tre hovedgrupper,
men med betydelig overlapping mellom gruppene. Disse er:
Normerte tester av motorikk, bevegelsesmønstre, visuo-motoriske ferdigheter, m.m..
Eksempler på slike undersøkelser er psykomotoriske utviklingstester laget av Bayley,
Griffith, Gjærum og andre (1, 6, 7) (se også kapitel 4, Prosedyrer for vurdering av
utvikling), vurderinger ved fysioterapeut og motoriske tester i nevropsykologiske
testbatterier.
Generelle nevrologiske undersøkelser slik de beskrives i lærebøker i nevrologi og i
pediatri.
Undersøkelsesmetoder som primært tar sikte på å kartlegge lettere nevrologiske
avvik, ofte betegnet som "soft signs".

Normerte tester av motorikk, bevegelsesmønstre, visuo-motoriske ferdigheter, m.m.

For yngre barn finnes det ulike utviklingstester som inkorporerer tester av motoriske
funksjoner. For ytterligere detaljer henvises til kapitel 4 om Prosedyrer for vurdering
av utvikling.

For eldre barn og ungdom er utvalget av normerte tester av motorikk begrenset. Én
av de mest brukte har vært Oseretskys normerte tester fra 1936. Gjærum (6) har



oversatt og tilpasset disse for bruk i Norge. For hvert alderstrinn mellom 4 og 18 år
finnes normerte motoriske tester. (Norsk normering vil forhåpentligvis gjennomføres i
løpet av noe tid). Det vurderes også generell statisk koordinasjon, hendenes
dynamiske koordinasjon, generell dynamisk koordinasjon, hurtighet, simultane
bevegelser og medbevegelser. Et utvalg av tester fra Oseretsky ble brukt i den
epidemiologiske undersøkelsen på Isle of Wight på slutten av 60-tallet (9). Ved hjelp
av disse testene greide en å operasjonalisere "clumsiness" hos barn i skolealder.

Barnenevrologisk undersøkelse
Den barnenevrologiske undersøkelse er utformet både for å kartlegge normale
funksjoner og eventuelle nevrologiske sykdommer. Undersøkelsen inkluderer blant
annet vurderinger av dype senereflekser, kraft, tempo, tonus, koordinasjon,
sensoriske funksjoner og hjernenerver (Skjeldal 1993). Fremgangsmåte og metoder i
undersøkelsen vil variere ut fra barnets alder. En del vurderinger, f.eks. av kraft og
tonus, kan være vanskelige. Det kan derfor anbefales at undersøkelsen gjentas etter
kort tid dersom funnene er vanskelige å tolke.

Undersøkelsesmetoder for å kartlegge lette nevrologiske avvik ("soft
signs")
Disse metodene inkluderer ofte elementer fra både utviklingstester og klassiske
nevrologiske undersøkelser. Det må imidlertid minnes om at metodene for
undersøkelser av eventuelle lette nevrologiske avvik ofte må suppleres med
barnenevrologisk undersøkelse og utviklingstester av motoriske funksjoner.

Generelt kan en si at undersøkelsesmetoder for å kartlegge lette avvik ofte
inneholder tester av sammensatte bevegelser, ulike bevegelsessekvenser og
gjentatte bevegelser. Dette innebærer at ulike andre funksjoner, som blant annet
kognitiv evne, språkforståelse og konsentrasjonsevne, vil kunne virke sterkt inn på de
motoriske funksjoner.

Det er utviklet mange forskjellige undersøkelsesoppsett for kartlegging av lette
nevrologiske avvik. Noen av disse er:

Touwens undersøkelsesmetode
I boken "Examination of the child with minor neurological dysfunction" (12) beskrives
en omfattende prosedyre for undersøkelse av barnet sittende, liggende, stående og
gående. For mange tester er det angitt aldersnormer. Det gjøres skåringer av stilling,
tonus, reflekser, gangmåte, koordinasjon, ufrivillige bevegelser og annet. Basert på
hele undersøkelsen lages en motorisk profil i undergruppene sensimotorisk apparat,
stilling, balanse, koordinasjon, finmotorikk i hendene, dyskinesier, grovmotoriske
funksjoner, medbevegelser og synsfunksjoner. Metodene er omfattende, men
representerer en komplett undersøkelse på dette området.

Yule og Taylors metode
For å gjøre epidemiologiske studier valgte Yule og Taylor (13) ut de testene fra
Touwen's undersøkelse som best skilte mellom barn som hadde lette nevrologiske
avvik og barn med normal motorisk funksjon. De valgte da ut test av ufrivillige
bevegelser (= Barnet står med samlete ben og lukkete øyne, har armene frem,
spriker med fingrene og strekker tunge. Eventuelle bevegelser i fingre registreres),
balansegang, hinking, stå på ett ben, fingeropposisjonstest, fingertupp-berøring og
øyebevegelser. Metoden er oversatt til norsk og prøvd ut på norske barn med
Hyperkinetiske forstyrrelser (14).

Gillberg og Rasmussens metode
Gillberg og Rasmussen (5) valgte ut tester av motoriske funksjoner for å kunne
screene seksåringer for utviklingsavvik. De gjorde et utvalg fra litteraturen. Deres
tester var:
Hinke 20 ganger på hvert ben.
Stå 20 sekunder på hvert ben.
Gå på laterale fotrand i 10 sekunder (Fogs test).
Raske pro- og supinasjonsbevegelser i underarmen i 10 sekunder - hver arm testet
for seg.
Klippe ut en sirkel papp med diameter 10 cm tegnet på halvstiv papp.
Deltesten "Labyrinter" i WISC-R.

Avvik på disse testene viste seg med stor sannsynlighet å kunne plukke ut barn med



lette nevrologiske avvik. Metoden er oversatt til norsk og prøvd ut på norske barn
med Hyperkinetiske forstyrrelser (14).

Diderichsen og Ruuds metode
Diderichsen og Ruud (3) har brukt en undersøkelsesmetode som har mange
likhetspunkter med de forannevnte. For 4-5 åringer brukes å balansere på ett ben i 5
sekunder, hoppe/hinke, balansere på strek, alternere med bena i trapper, kopiere
kroppsstillinger, bygge trapp av klosser, tegne menneskefigur og andre tester som
omhandler syn, hørsel, hukommelse, m.m.. Dette utvides for 6-7 åringer med blant
annet fingeropposisjon, helle vann fra mugge til et glass, stå på ett ben i 15 sekunder
og balansegang baklengs. Disse suppleres med tester av syn, hørsel, språk, m.m..
Testene ser ut til å kunne være nyttige for å screene barn ved mistanke om avvik i
utvikling, f.eks. ved helsestasjonskontroller. Det finnes ingen normer for testene med
tanke på å operasjonalisere avvik.

FBH-provet
Ved Folke Bernadottehemmet i Uppsala har en utviklet en metode for å vurdere
motoriske og visuomotoriske funksjoner hos førskole- og barneskolebarn. Metoden er
publisert i en bok (2). Undersøkelsene er inndelt i papir-penn oppgaver og
bevegelsestester. Det er inndelt i tre alderskategorier. Undersøkelsene administreres
som gruppetester i barnehage/skole. Bevegelsestestene inndeles i vurdering av
dynamisk balanse, statisk balanse, diagonal imitasjon, spatial manipulasjon og rytme i
motsatte bev egelser. Begrepene er i stor grad hentet fra tradisjoner innen
fysioterapi. Det finner normer for svenske barn og instruksjoner for skåring av avvik. I
Norge brukes metoden en del av fysioterapeuter. Den har fått mindre utbredelse
blant leger.

Det finnes flere andre metoder for utvidede nevrologiske vurderinger av barn og
ungdom. Noen av disse finnes på norsk. De fleste inneholder noen av de tester som
er nevnt ovenfor. For de fleste av metodene finnes det ikke normer for norske barn.

Hva betyr lette nevrologiske avvik?
Epidemiologiske undersøkelser har vist at mer enn 25% av barn ved 7 års alder har
ett eller flere avvik ved test av speilbevegelser, diadochokinesi, stereognosi, og
finmotoriske bevegelser (11). Denne andelen blir mindre med tiden, men det finnes få
gode oppfølgingsundersøkelser av motoriske avvik i normalpopulasjonen.

Lettere nevrologiske avvik finnes hyppigere hos barn og ungdom med kognitive
dysfunksjoner, lærevansker, hyperkinetiske forstyrrelser og andre psykiatriske
tilstander enn i normalbefolkningen. Sammenhengen mellom lette nevrologiske avvik
og andre tilstander er uklar.

Rutter og medarbeidere (9) inndeler lette nevrologiske avvik i tre grupper:
Avvik som indikerer forsinket utvikling av én eller flere ferdigheter slik som språk, tale
motorisk koordinasjon, evne til å skille bevegelser i de to ekstremiteter, m.m..
Avvik som kan skyldes både nevrologiske og ikke-nevrologiske årsaker, f.eks.
nystagmus og strabisme.
Avvik som likner "klassiske" nevrologiske utfall, men i betydelig mindre grad, f.eks.
asymmetri i kraft og tonus eller lett hemiparese.

Touwen (12) mener at det er mest hensiktsmessig å beskrive de nevrologiske
avvikene separat. Ved å lage en funksjonsprofil kan en få indikasjon på mønstre i
avvikene som kan indikere eventuell nevrologisk skade/sykdom.

Oppfølgingsundersøkelser av barn med MBD/DAMP (4) viser at lette motoriske avvik
forsvinner med tiden, sannsynligvis på grunn av modning. Modningen på dette
området kan ofte være større enn på andre områder med dysfunksjoner, f.eks.
konsentrasjonsevne. Dette indikerer at lette nevrologiske avvik hos en del barn er
indikasjon på sen motorisk utvikling/modning. Hos andre barn ser de lette
nevrologiske avvikene ut til å fortsette opp i voksen alder. Om dette kan skyldes
genetiske faktorer, hjerneskade eller en kombinasjon av disse er uavklart. Endelig må
en huske på at andre dysfunksjoner kan virke inn på motoriske ferdigheter.

Supplerende undersøkelser
Indikasjon for supplerende undersøkelser må gjøres på basis av somatisk-nevrologisk
undersøkelse av den enkelte pasient. Det er neppe indikasjon for faste



rutineundersøkelser av barn og ungdom henvist til barne- og ungdomspsykiatriske
poliklinikker og avdelinger. Imidlertid kan det være grunn til å minne om et par forhold
som noen ganger kan være aktuelle:
Somatiske forstyrrelser, f.eks. anemi, som kan være av betydning for den psykiatriske
tilstand kan være vanskelig å oppdage.
Sansedefekter, særlig hørselsnedsettelse, kan være vanskelige å kartlegge.
Visse former for epilepsier kan være svært vanskelige å oppdage uten gjentatte og
omfattende vurderinger.

Endringer i symptombildet over tid, særlig hvis det skjer en forverrelse, kan gi
grunnlag for en fornyet somatisk undersøkelse.
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Vurdering av utvikling

Bente Gjærum / Sonja Heyerdahl

Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2016
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte



barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og måforstås som en del
av en helhet.”

Utviklingsperspektivet er et nødvendig grunnlag for å oppdage og forstå
dysfunksjoner i samspill, sosial tilpasning, lek og læring, men også et grunnlag for
forståelse av atferd og symptomers betydning på ulike alderstrinn og
funksjonsområder.
Utviklingsperspektivet er også et hjelpemiddel ved differensialdiagnostikk på akse I, II
og III i ICD-10, bl.a. ved at strukturerte kravsituasjoner gir mye informasjon om
psykologisk og sosial fungering (selvfølelse, utholdenhet, samarbeidsevne,
selvhevdelse, prestasjonsangst, motivasjon), og dermed også et grunnlag for
planlegging av behandling/tiltak ved at ressurser og dysfunksjoner påvises i en
utviklingsprofil (normativ og/eller idiografisk, se nedenfor).

Enkelte undersøkelser viser at ca. 1/3 av de som henvises til psykisk helsevern for
barn og unge har biologisk betingede utviklingsforstyrrelser og lærevansker.
Utviklingsvurdering er derfor nødvendig for å tolke individuelle og samspillmessige
avvikende/patologiske atferdsuttrykk (14, 16, 19, 20, (Freides).
Ved at man som lege i BUP regelmessig gjennomfører testing/systematisk
observasjon av utviklingsnivå og funksjon, høynes også egen kompetanse til å foreta
parallell vurdering av psykososiale aspekter av barnets fungering.

Barnepsykiaterens rolle - kompetansekrav
Vurdering av barnets utvikling er bare en del av utredningen av barnets problemer,
kompetanse og samspill med andre. Barnepsykiaterens rolle er å gjøre en spesifikk
vurdering av motorikk og medisinske forhold, men også en klinisk vurdering av andre
sider av barnets utvikling, kontaktforhold og sosial funksjon. Barnepsykiateren skal
kjenne til relevante tester som ofte brukes av legens medarbeidere i BUP og bør
kunne integrere funn fra egne og medarbeideres tester og undersøkelser i en samlet
vurdering.
Det er ikke barnepsykiateren alene som skal foreta hele utviklingsvurderingen, men
det er viktig at barnepsykiatere har kompetanse på dette området. Bare ved å kunne
utføre noen tester selv og i tillegg kjenne til utdypende eller spesifikke tester som
teammedarbeiderne utfører, kan en barnepsykiater integrere utviklingsvurderingen i
en helhetlig barnepsykiatrisk tenkning og praksis.

Barnepsykiatere trenger kunnskap om normalutvikling og milepeler i utviklingen i hele
barne- og ungdomsalderen. Hun/han bør minimum beherske en standardisert test for
vurdering av motorikk og soft signs og en test/kartlegging av psykiske symptomer og
sosial tilpasning. Bruk av tester krever spesifikk kompetanse, dvs. kunnskaper om,
forståelse av og ferdigheter i testbruk generelt og de spesifikke tester. Bruk av
enkelte tester er begrenset til enkelte profesjoner eller krever spesifikk sertifisering.
Psykologforeningen har vedtatt at Internasjonale retningslinjer for bruk av tester
(2000) skal være deres standard for testbruk.
Hensikten med at barnepsykiateren også tester noe selv, er at testresultatene tolkes
og omsettes til klinisk relevant informasjon i et helhetlig og bredspektret
barnepsykiatrisk perspektiv. Det forutsettes at man foretar utviklingsvurdering
jevnlig/ofte nok og får prøvet ut tolkning/forståelse av testresultatene i videre klinisk
arbeid med pasienten. Klinisk erfaring tilsier at man bør starte med tester/oppgaver
som barnet/ungdommen med stor sannsynlighet kan mestre og som gir
barnet/ungdommen inspirasjon til å fortsette testingen.

Normativ og idiografisk vurdering
Utviklingsvurdering kan være normativ, dvs. at man sammenligner hvert barns
funksjon med en norm for samme aldersgruppe. Normen kan være gjennomsnittet for
et representativt utvalg barn/ungdom i den aktuelle aldersgruppe. En normativ
vurdering er nyttig for å sammenligne barnet med andre barn på samme alder. Det er
viktig å vite hvordan normgrunnlaget er etablert, slik at man tolker funnene riktig ved
bruk av metoder til utviklingsvurdering.

Alternativt kan utviklingsvurdering være idiografisk, dvs. at man sammenligner
barnets funksjon på de ulike funksjonsområder med barnets gjennomsnitt av flere
normative testresultater slik at man evt. kan beskrive en profil av sterke og svake



normative testresultater slik at man evt. kan beskrive en profil av sterke og svake
funksjoner. En slik vurdering vil være nyttig ved intervensjon og tiltaksplanlegging idet
den fokuserer på sterkere og svakere sider for det enkelte barnet som grunnlag for
tiltak. Som regel vil det være aktuelt å benytte begge typer vurdering (Gjærum 2002).

Psykometriske aspekter ved tester/utviklingsvurderinger og bruken av dem
Tester er standardiserte prosedyrer som vanligvis gir kvantitative resultater som
sammenlignes med en norm. Man bør velge tester som har vist gode måleegenskaper
(reliabilitet og validitet) og som er normert for norske forhold hvis det er mulig. Man
bør uansett velge etablerte tester når slike finnes. Den enkelte bruker av en test må
også lære seg å bruke testen pålitelig (reliabelt) og tolke testresultatene på en gyldig
(valid) måte. Vi vil anbefale barnepsykiatere å sjekke om egen bruk av en test er
reliabel i forhold til andre og om egne tolkninger av testresultater er sammenlignbare
med andres. Det gir trygghet for egne vurderinger.

Angivelse av utviklingsnivå
En normativ vurdering av utviklingsnivå kan angis på flere måter. Utviklingskvotienter
angir forholdet mellom den utviklingsalder barnet får på en test og barnets levealder.
De fleste tester angir en standardisert skåre, dvs. man sammenligner barnets
testresultat med gjennomsnittlig skåre og standardavvik for barnets aldersgruppe.
Man kan også angi utviklingsnivå i persentiler, dvs. hvor stor prosentandel av et
alderskull som har en viss verdi/skåre på det som vurderes. Ved utviklingsvurdering i
form av persentiler vil det være aktuelt å angi alder for når 50, 70, 85, evt. 90 og 95%
av barna i en gitt aldersgruppe mestrer aktuell atferd.
Ved funksjon i området 70 - 85-persentilen, vil det være svært vanskelig å anslå
barnets utviklingsnivå uten relevante tester. For det første er endringene ikke
nødvendigvis så uttalte og derfor ikke lette å identifisere. i dette intervallet. For det
andre er klinisk erfaring fra utviklingsvurdering at det tar lang tid for foreldre og
lærere å oppdage mindre avvik, som imidlertid kan ha stor betydning for barnets
utvikling og tilpasning. Ikke minst kan det være vanskelig å erkjenne at det er noe
med barnet. Normative vurderinger kan i en slik sammenheng være viktige for at
foreldre og andre skal kunne akseptere resultatene av utredningen.

Kvantitativ versus kvalitativ vurdering av utvikling
Studier av barns utvikling på ulike områder viser at man kan inneha et aldersadekvat
utviklingsnivå/ferdighetsnivå på et område, men likevel ha kvalitative avvik i fungering.
Slike avvik kommer ikke uten videre frem ved normativ utviklingsvurdering, men må
observeres spesifikt. Kvalitative avvik er for eksempel aldersadekvat talespråknivå
med uttaleproblemer; aldersadekvat motorisk utviklingsnivå med klosset og/eller sen
utførelse av noen aktiviteter/oppgaver; aldersadekvat forståelse av enkeltord og korte
setninger, men problemer med å oppfatte lengre setninger og beskjeder; og original
fantasilek alene, men ikke samspill med andre. Tester som inneholder oppgaver med
både kvantitative og kvalitative krav til utførelse, må forventes å være mer sensitive
enn kvantitative oppgaver alene. Dette er for eksempel vist i en norsk
befolkningsstudie av motorisk kompetanse (Andrup, Janson og Giærum, 2008).
Nevrologiske ”soft signs” har vært i fokus i barnepsykiatrisk utredning siden 70-tallet
(Rutter, M. et al., 1970) og bør sees i sammenheng med resultatet av en
utviklingsvurdering.

Metoder for utviklingsvurdering
Informasjon om utviklingsnivå på ulike områder må innhentes som en del av den
kliniske barnepsykiatriske undersøkelsen. Omfanget og metodene vil variere. Hvis det
er tvil om barnet/ungdommen er normalt utviklet, bør han/hun gjennomgå en somatisk
og nevrologisk undersøkelse som inkluderer sansefunksjonsundersøkelse. Det vil
kunne hindre feiltokninger av observert atferd. Fullstendig kartlegging av barnets
kognitive og psykomotoriske funksjoner er ikke aktuelt for alle barn som henvises til
barne- og ungdomspsykiatrien.
Hvis det viser seg å være utviklingsproblemer av betydning for utvikling og tilpasning,
eller klinisk mistanke om forstyrrelse i andre kognitive funksjoner, bør en mer
omfattende kognitiv og psykomotorisk utredning foretas av personer med
spesialkompetanse innen nevropsykologi/nevropsykiatri. Viktige kognitive funksjoner
som ikke blir eksplisitt vurdert ved utviklingsvurdering er bl.a. hukommelse,
oppmerksomhetsfunksjoner og atferdsregulering (initiativ, aktivitetsnivå, impulsivitet,
motivasjon, mental fleksibilitet m.m.).

Aktuelle områder som bør vurderes for de fleste barn av lege, psykolog
og/eller pedagog



og/eller pedagog
Sosial fungering/samspill - utviklingsnivå for ferdigheter og kvalitative aspekter av
sosialt samspill.
Lek - utviklingsnivå for ferdigheter og kvalitative aspekter ved lek.
Observasjon av sosial fungering og lek ved kvantitativ og kvalitativ vurdering, vil gi
grunnlag for et inntrykk av ulike utviklingsområder, som språk, motorikk,
oppmerksomhet/ konsentrasjon/ hukommelse, atferdsregulering og emosjonell
regulering. Mistanker om dysfunksjon må evt. utredes videre med en mer spesifikk
nevropsykologisk/ nevropsykiatrisk vurdering.
Generelt evnenivå – valg av språkavhengig / ikke språkavhengig test må ta hensyn til
barnets språklige ferdigheter.
Språk - bør gi informasjon om perseptivt og ekspressivt utviklingsnivå, samt kvalitative
aspekter ved språket.
Motorikk - utviklingsnivå for ferdigheter og kvalitative aspekter.
Visuopraktikk/tegning – kan gi anslag for mental alder, informasjon om
visuell/visuospatial persepsjon og visuopraktisk fungering (øye-hånd-koordinasjon).

Aktuelle tester/metoder
Tabell 1 gir en oversikt over noen metoder som brukes for å vurdere barns utvikling i
norsk barnepsykiatri. Vi har primært tatt med metoder som har norsk normering
og/eller er viktige metoder med relativt ny normering.
De fleste av testene vil utføres av andre i det tverrfaglige teamet. Barnepsykiateren
bør ha kjennskap til metodene, hva de måler, og hvordan resultatene kan forstås
enkeltvis og ikke minst samlet.
For førskolebarn er Ages and Stages Questionnaire (ASQ) et enkelt foreldreutfylt
spørreskjema for å innhente systematiske opplysninger om utvikling. Erfaring med en
slik metode gir kunnskap om forventet ferdighetsnivå i sped- og småbarnalder, og er
derfor egnet for leger i utdanning.
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet en
oversikt over aktuelle kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med barn av foreldre med
psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Det er etablert en nettside under
Helsebiblioteket. Denne er under utvikling og inneholder informasjon om screening-,
kartleggings- og utredningsmetoder som er relevante i barnepsykiatrien, kfr.

Konsekvenser av utviklingsvurdering
Hvis utviklingsvurderingen viser uttalte problemer på ett område, eller en del
problemer på to eller flere områder og undersøkelsen så langt ikke gir grunnlag for å
forstå barnets samlede fungering, bør barnet/ungdommen henvises til nevrologisk
undersøkelse og pedagogisk utredning. Hvis de nevnte vurderingene ikke skaper
forståelse for barnets samlede fungering, vil det være aktuelt med en
nevropsykologisk/-psykiatrisk undersøkelse.
Hvis utviklingsvurderingen ikke tilsier sikkert avvikende fungering, men barn/familie
har problemer som er vanskelige å forstå/avhjelpe/behandle, bør henvisning til
nevropsykologisk/-psykiatrisk, nevrologisk og pedagogisk utredning vurderes med
tanke på nevrokognitive forstyrrelser av blant annet hukommelse, oppmerksomhet og
atferdsregulering.

Tabell 1. Instrumenter som brukes i norsk barnepsykiatri for vurdering av
utvikling

Testnavn Alder Områder Oversettelse Normer
publisert dato

Screening, spørreskjema

ASQ;
Ages and
stages
questionnaire

4-60 mnd 5 områder:
kommunikasjon,
grov- og fin–motorikk,
problemløsning,
personlig/sosial
fungering

Norsk Amerikansk
skjema. Norske
normer, 2003

Psykomotoriske utviklingstester

Bayley III 1-42 mnd 5 hovedskalaer
Kognisjon
Motorikk
Språk
Sosio-emosjonell

Amerikansk,
under
oversettelse,
2010?

Amerikanske,
2005
Norsk normering
foreløpig ikke
planlagt

http://www.helsebiblioteket.no/microsite/Kartleggingsverkt%C3%B8y/Om+prosjektet


utvikling
Adaptiv evne
De to siste er
spørreskjema til
foreldre

Mullen Scales
of Early
Learning

0-5 år Mye lik Bayley, men
noe grovere og med
egen nonverbal skala

Amerikansk Amerikanske,
1995

Nevro-psykologiske tester

NEPSY 3.0 til 12.11
år

27 deltester på
områdene:
Oppmerksomhet og
eksekutive funksjoner
Språklige funksjoner
Sensoriske
funksjoner
Visuomotoriske/visuo-
spatiale funksjoner
Minne- og
læringsfunksjoner

Norsk
testprotokoll,
svensk håndbok
og normer

1998

CAS
(Cognitive
Assessment
System)

5-17 år 15 deltester på
områdene
Planlegging,
Oppmerksomhet,
Simultan
prosessering,
Sukssesiv
prosessering (PASS-
teori)

Norsk utgave og
normering 2008

Amerikansk

Generelle evnetester

WISC-IV 6-16 år Test av kognitive
evner. 14 deltester gir
verbal IQ, utførings
IQ, helskala IQ, samt
fire faktorinndelinger

Norsk versjon og
normer ventes
høst 09

Amerikansk
2003

WPPSI-III 2:6 -7:3 år Test av kognitive
evner. Verbal IQ,
utførings IQ og
helskala IQ

Norsk versjon Versjon 2002,
Norske normer
2008

Leiter-R 2-21 år Ikke-verbal evnetest
med 10 deltester på
hvert batteri:
Visuelt-logisk-batteri
Oppmerksomhets- og
minnebatteri

Svensk og
dansk versjon

Amerikanske
normer
1997

Ravens
matriser:
Coloured
Progressive
Matrices,
CPM
Standard
Progressive
Matriser,
SPM
Advanced
Progressive
Matrices,
APM

7-18 år:
4-11 år og
ressurssvake
ungdom og
voksne, også
normale
 

Kan brukes på
normalt
presterende
voksne og barn
Vanskeligste
oppgaver, ikke
for barn

Ikke-verbal evnetest.
Hovedsakelig
deduktive evner –
matriseoppgaver.

Kun engelsk
manual

Storbritannia
2007

Språktester

Bo Ege, 3-6
år
SPRÅK 4
SATS

6-16 år
4 års-
konsultasjon
2-års

Enkel test for
ekspressivt språk
Grammatikk og
Billedvokabular

Norsk
Norsk
Norsk
Norsk

Norske, 2005
Brukes på helse-
stasjonen,
norske normer



SPRÅK 4
Det finnes
mange norske
mer eller
mindre
aktuelle
tester, bla.
Askeladden,
Nya SIT,
svensk

konsultasjon
4 –års-test

Enkel screening av
toåringers språk ved
helsestasjon

2009
Norske normer
1997
årstall

BPVS-II,
British Picture
Vocabulary
Scale

 Impressiv
ordforrådstest

Kun utprøvings-
utgave foreligger

 

   Usikkert om
offisiell norsk
versjon kommer.
Norske utgaver
på flere
fremmedspråk er
også under
utvikling og
utprøving.

 

TROG-II Test
for Reception
of Grammar
(Bishop 203)

ORIGINAL
(Bishop
2003)

Test for grammatisk
forståelse.

Norsk versjon og
normer 2009
Norske utgaver
på flere
fremmedspråk er
under utvikling
og utprøving.

 

Språk 6-16 6-16 år Screeningtest for
språk.
Setningsminne,
Ordspenn, Begreper,
Fonologisk
bevissthet,
Grammatikk,
Lesehastighet

 Norske 2007

Våletesten Normer for
2., 4. og 8.
klasse

Innlæring og minne
for rekker av ord
(tilsvarende CAVLT-
II).California Verbal
Learning Test

 Norske
2002

Motorikk

NUBU 4 - 16 4-16 år 5 motoriske områder
+
soft sign test

Norsk test Standardisert,
norske normer
2008.
Skåringsprogram

Movement
ABC-2

3-16 år Motorisk utvikling Norsk
oversettelse

Britiske normer
2007

Vurdering av
sosiale/
emosjon -elle
forhold

    

Vineland II 0-80 år Adaptiv atferd:
kommunikasjon,
daglig liv, sosial
funksjon

Semistrukturert
intervjuformat,
norsk

Norsk
oversettelse
pågår

Se for øvrig kapittel 3 vedr spørreskjema/intervju

Nettadresser for tester (klikkbare)
ASQ – Ages and stages questionnaire
Bayley Scales of Infant and Toddler Development – III
WPPSI - Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence III

http://www.r-bup.no/
http://www.pearsonassessment.no/
http://www.pearsonassessment.no/


Leiter International Performance Scale
WISC - Wechsler Intelligence Scale for Children III
Språk 6-16
NUBU 4 – 16 - Nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom
Movement ABC-2
Vineland Social Maturity Scale
BPVS – British Picture Vocabulary Scale
TROG – Test of Reception of Grammar, 2009
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Vurdering av tilknytning

Simon Wilkinson

Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2016
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
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Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og måforstås som en del
av en helhet.”

Tilknytning er ikke noe som en har eller ikke har, som er sterk eller svak. Hva er det
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da som skal vurderes? Det er nødvendig med en rask redegjørelse av nåværende
status på forskjellige tilknytningsteorier for å tydeliggjøre det som skal vurderes i
forskjellige alder, og de forskjellige instrumenter som er tilgjengelige for å gjøre det.

Fra atferd til mellommenneskelige strategier
Tilknytningsatferd er det som i nære relasjoner utløser en beskyttende respons fra et
betydningsfullt annet menneske. Sped- og småbarn gråter for å sikre at andre løser
utfordringen barnet står i. Når spedbarnets motoriske utvikling gjør barnet mer
bevegelig, vil man observer at barnet selv regulerer nærhet og avstand til
tilknytningspersonen. Innen de er 1,5 år gammel har de lært mye om hvordan deres
tilnærminger til sine foreldre har ført til at de har det enten bedre eller verre. Barnet
lærer at de selv har en hensiktsmessig løsning på dilemmaet, og unngå ubehag,
utforske verden og samtidig ha god nok tilgang på tilknytningspersonen som trøst og
støtte. Barnet kan sies å ha en god tilpasning. I tillegg modnes barnet og vil kunne ta i
bruk mer avanserte former for tilpasning til tilknytningsrelasjonen. Barnet kan lære
seg å maskere ubehag og forevise glede og tilfredshet, eller barnet kan lære å
overdrive egne følelser og benytte seg av mer avanserte former for maktkamp, der
barnet forsøker å tvinge igjennom egne ønsker gjennom veksling mellom truende og
avvæpnende væremåter.

Denne utviklingssekvensen fører til at metodene for å vurdere tilknytning vil variere
fra alder til alder. Metodene tilpasset spedbarn og frem til barnet er ca 1,5 år gammel
baserer seg hovedsakelig på barnets atferd og mer basale følelsesuttrykk i forhold til
foreldre. For eldre barn må tolkningsgrunnlaget forandres for å ta høyde for de
modifikasjoner barna kan gjøre for å mestre komplekse krav i relasjonen til dem de er
avhengige av for å overleve. Vi sier at de utvikler ’selvbeskyttende strategier’.

Forskjellige vurderingssystemer

Tilknytningsteori er i en brytningsperiode1. Det har utviklet seg rivaliserende
tolkningsgrunnlag for de metoder anvendt overfor førskolebarn, skolealderbarn,
tenåringer og voksne. Hver gruppe har lagt mye krefter i det å sikre at deres system
er sammenhengende og gir best mulig beskrivelse av fenomenene, for eksempel

Mary Mains ABCD system*, Pat Crittendens Dynamic-Maturational Model av

tilknytning og tilpasning (DMM)2. Utgangspunktet for ABCD og DMM systemene er
felles utspring ut fra Bowlbys teorier og i Ainsworths Strange Situation Procedure

(SSP), utviklet for vurdering av tilknytning hos 10-15 mnd gamle barn3. Både Main og
Crittenden er tidligere doktorgradskandidater hos Ainsworth.

Det finnes grunnleggende forskjeller mellom ABCD og DMM systemene som betyr at
alle klassifiseringer i litteratur må leses nøye for å vite hvordan resultater skal
håndteres – og det gjør det umulig å redegjøre kort for hvordan tilknytning bør
vurderes i dag. Det er ikke plass her til å redegjøre for alle forskjeller, men det
vesentligste ifm vurdering av tilknytning er at

1. DMM legger vekt på at strategiene utvikler seg ut fra erfaring med fare og for å
håndtere fare, mens ABCD systemet legger vekt på utvikling ut fra erfaring med
trygghet som igjen idealiseres som grunnlag for utvikling.

2. ABCD systemet legger oftest sammen A og C strategier som ’utrygge’ strategier,
mens DMM vektlegger nødvendighet av å skille mellom dem fordi terapeutiske
tilnærminger for A og C representerer to diametralt motsatte måter å organisere
seg overfor opplevd fare på.

3. DMM systemet opererer ikke med Desorganiserte (D) kategori fra ABCD systemet,
men forholder seg til et mer nyansert klassifiseringssystem (Rutter og kollegaer

har nylig sagt at D ikke lenger er holdbart4), mfl.

Forskjellene ligger i forståelse av dyadens eller relasjonens funksjonelle atferd (DMM)
satt opp mot en mer endimensjonal forståelse av den ene aktor i dyaden og dennes
atferd (ABCD) og ikke primært i metodene. Opplæring i bruk av metodene innebærer
nøye gjennomgang av videoer for de yngste aldersgrupper til analyser av utskrifter av
intervjuer for de eldste. Her skal fenomenene analyseres i detaljer og det er ikke
mulig å redegjøre for dem i et kapittel. Det er ikke mulig for en terapeut å vurdere
tilknytning uten omfattende kursing i analysemetoder – og foreløpig må de forholde
seg til store uenigheter i feltet.

Det feltet trenger i dag er ikke nødvendigvis flere metoder for å forstå individuelle



fenomener. Det vi trenger er en overordnet teori om menneskelig tilpasning og
tilknytningsutvikling. En slik teori bør for en kliniker være særlig sensitiv for
tilpasnings- og tilknytningsstrategier hos individer som har vært utsatt for risiko, har
en betydelig symptomopphopning og preges av større eller mindre sosial
mistilpasning. DMM er en overordnet teori som ivaretar dette. DMM går ut over det å
gi opplæring i analyser av individers tilknytningsstrategier, og gir en forståelsesramme
for menneskelig tilpasning og mistilpasning (psykopatologi).

I dette kapittelet prioriterer jeg opplysning som kan føre til at det er lettere å lese
faglitteratur om vurdering av tilknytning, framfor at det blir mulig ut fra dette kapittelet
å vurdere tilknytning selv. Da prioriterer jeg SSP og Adult Attachment Interview (AAI –
se nede) som er mest omtalt i dagens litteratur.

Strange situation procedure
Gjennom en 25-30 min. sekvens bestående av 3 min. bolker tas det opp video av
barnets reaksjoner i en relasjonelt stressinduserende setting, der barnet gradvis
eksponeres for stress gjennom introduksjon til en fremmed person, avskjed og
gjenforening med mor, avskjed for å være alene, deretter utsatt gjenforening med
mor da fremmed kommer inn før mor (forskning som bruker SSP for barn eldre enn 15
m uten å forandre tolkningsgrunnlagt er ikke valid – se over om forandringer hos barn
fra 1,5 år). Her skåres barnets atferd relativt til enten den fremmede eller til mor – det
er dyaden som klassifiseres fordi barnets atferd er uløselig knyttet til morens og vice
versa. Hovedfokus i SSP er interaksjonen mellom mor og barn, med særlig fokus på
avskjed og gjenforening. Forskjellene mellom DMM og ABCD systemer er minst
slående hos 10-15 mnd barn men en av forskjellene bør nevnes fordi Crittenden
oppdaget en spesiell blanding av A og C atferd hos 10-15 m. barn som fikk
betegnelse A/C i sin doktorgrad fra 1983, som Main senere betegnet som D hos barn

10-15 m. i 19865 ** og som senere er assosiert med økt prevalens av psykiatriske
problemer hos barn. Systemene utvikler seg i forskjellige retninger ut fra hvordan de
tolker barnets atferd når de er eldre - DMM tolker aldri barnets atferd løsrevet fra
dyaden.

Adult attachment interview
AAI eksisterer kun som upubliserte manus tilgjengelig fra de som holder kursene. Det
forventes først publisering av Crittendens AAI manual på engelsk i 2010 (Crittenden &

Landini, in press)6 ***. Main har hatt en kontrakt med Cambridge University Press for
publisering av AAI i over 25 år men det er ingen opplysning om når den eventuelt
kommer.

Intervjuet var opprinnelig utviklet av Carol George. Det ble bygget opp slik at
spørsmål i et semistrukturert intervju skulle rettes mot bestemte
hukommelsessystemer i en forhåndsbestemt rekkefølge. Strukturen er slik at ved de
integrerende spørsmål mot slutten av intervjuet skulle det vises hvordan
vedkommende håndterte den ofte sprikende opplysningen som hadde kommet frem
fra de andre hukommelsessystemer tidligere. Det opprinnelige George et al intervjuet
konsentrerte seg på 3 hukommelsessystemer, mens Crittendens senere versjon
fokuserer på 5 hukommelsessystemer. Intervjuet er kompleks og fenomenene knyttet
til vurdering av opplysningen i utskriften tar år for å kunne score på en pålitelig måte.
Intervjuet tar ca 1 t. å gi og ca 10 t. å skrive ut. Utskriften inkluderer alle ujevnheter i
tale og hver pause markeres med et punkttegn for hvert sekundet. Etterpå kan det ta
et par timer å score. Det sier seg selv at dette ikke er et hverdagsinstrument, men
opplysningene den gir kan spare enormt med tid i planleggingen av en behandling og
avklare opprettholdende faktorer som har betydning for at tidligere behandlingsforsøk

ikke har lyktes7. Hittil har det ikke blitt publiserte direkte sammenligning av resultater
fra samme pasientgruppe med de alternative tolkningsgrunnlag for AAI, men det

forventes publikasjon av de første ’head-to-head’ sammenligninger i 20108.

AAI resultater rapporteres noe forskjellige i de to systemer. Et moment som kan
forvirre er at Main beholdt Ainsworth ABC mønster hos barn, men hos voksne ga hun
følgende navn og koder: ’dismissing’ (Ds), ’free/autonomous’ (F), og ’enmeshed’ (E) –
dvs Ds lik A, F lik B og E lik C. Crittenden beholder betegnelser A, B og C for alle
aldersgrupper og har nylig bestemt at hun vil unngå noe navn for hver klassifisering
fordi navn som har blitt brukt formidler ikke hele strategien og er misvisende. Ved
siden av navn på hovedstrategi vil du finne i litteraturen benyttelse av markører som
fører til modifikasjon av hovedstrategiene. Markørene er enten:



Dp som betegnelse for lært hjelpesløshet – tilsvarende en depressiv prosess (men
ikke diagnose depresjon), når strategien ikke fungerer etter hensikt og
vedkommende er klar over den;
U for ubearbeidet tap eller trauma;
ina for ’intruded negative affect’; og
R for ’resolving’, dvs tegn til bearbeiding av en underliggende strategi som er på
vei til en annen strategi.

Markørene brukes noe forskjellig i de to systemer. Les litteraturen kritisk – det er
vanskelig å følge med på hva som er hva.

Andre vurderings instrumenter
Forskjellene gjør det for tiden vanskelig å forenes om hvordan tilknytning skal
vurderes, forstås og klassifiseres fra tidlig barndom. Instrumentene ligner hverandre,
men det er skåring og klassifisering som er grunnleggende forskjellige. Etter hvert
finnes det familier av utredningsinstrumenter, for eksempel Crittendens Care-Index
Infant og Toddler versjoner, SSP, Preschool assessment of attachment (PAA), School
age assessment of attachment (SAA), Transition to adulthood attachment interview
(TAAI) for 16-24 åringer og Adult attachment interview (AAI).

Opplæring i vurderingsmetodene
Spedbarnsnettverk ved RBUP Øst og Sør forholder seg primært til opplæring i ABCD

systemet****. Pga mindre kompleksitet i ABCD systemet er det lettere å oppnå
pålitelighet med klassifisering ved bruk av det systemet. Spørsmålet er betydningen
av den klassifiseringen som oppnås. Min personlige vurdering er at med fokus på
bruk av SSP er ikke forskjellene mellom systemene betydningsfulle hvis retningslinjer
om øvre grense på 15 mnd følges, men at problemer vil oppstå når
Spedbarnsnetteverket utvider til opplæring i metoder for vurdering hos eldre barn og
ungdom eller bruk av SSP hos barn eldre enn 15 mnd. Ingen av instrumentene kan
læres uten intensivkurs over tid, dvs tilknytning kan ikke vurderes på en pålitelig måte
uten en stor personlig investering i å lære metodene. Det koster mye å sikre en
omfattende utdanning i begge systemer for å kunne ta personlig stilling til forskjellene
mellom DMM og ABCD. Jeg er sterkt involvert i videreutviklingen av Crittendens

system9 og det kan føre til en manglende nøytralitet i det som er skrevet, til tross for
at jeg forsøker å unngå det. Foreløpig kan jeg ikke anbefale å følge kursing i
metodene baserte på ABCD metoden utover SSP opp til aldersgrense 15 m. Det
vesentlige for et valg av innfallsvinkler bør være om ABCD eller DMM kan bidra til å
øke forståelsen av menneskelig utvikling og atferd innen relasjon, kontekst og kultur
på en slik måte at vi som behandlere kan gi riktig behandling eller forebygge økt
mistilpasning.

Det er ikke lett å utlede fra observasjoner eller anamnese hvilke strategier som
gjelder – og uansett er det viktig å skille mellom A og C strategier fordi de fører til
behov for grunnleggende forskjellige terapeutiske tilnærminger. Vurderinger av
tilknytningsstrategier bidrar ikke til klarhet om tilknytningsforstyrrelser (se Del 2
F94,1-2).
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* Navnet kommer av de grunnleggende A, B og C tilknytningsstrategier med tillegget av D for
Desorganisert.

** Rivalisering mellom de fortsetter, og går ganske langt, f.eks. senere trakk Main tilbake den
tillatelse hun hadde gitt Crittenden å holde kurs om AAI etter Crittenden hadde fullført hele
utdanning hos Main (og nå spres rykter om at Crittenden aldri gjennomført hele kurset)! Det
handler ikke lenger om vitenskap for å ta stilling til vurdering av tilknytning men prestisje – og det
gjør det vanskelig for feltet.

*** Den har vært tilgjengelig på Italiensk i 10 år men har vært oppdatert siden da.

**** BUP Bærum gir opplæring i Crittendens CARE-Index Infant & Toddler og vil også tilby
opplæring i PAA i 2010-11.
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Vurdering av barn 0-3 år

Anne Faugli

Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2016
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og måforstås som en del
av en helhet.”

Tidlige vansker hos barnet knyttet til regulering av søvn og spising, gråt og andre
affekter kan være årsak til bekymring og henvisning av sped- og små barn til BUP.
Det kan være depresjon eller andre psykiske forstyrrelser hos en eller begge
foreldrene som er bekymringen, hvor problemet ligger i samspillet mellom foreldre og
barn. Det kan også være utviklingsforsinkelser hos barnet som gir grunn til
bekymring, eller det kan være annen bekymring knyttet til barnets atferd.

Sped- og små barn der det ønskes utredning av barnets symptomer/funksjon
Sped- og små barn i familier i krise/som har opplevd alvorlige traumer
Alvorlig somatisk syke/kronisk syke sped- og små barn som strever psykisk
Premature barn med tilleggsproblemer
Sped- og små barn som lever i familier med kronisk stress der summen av
risikofaktorer er høy
Sped- og små barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep

Som oftest er det imidlertid sammensatte problemer, hvor det er bekymring på flere
områder. Symptomer hos spedbarn er lite differensierte og svært uspesifikke (gråt,



tilbaketrekning).

Det er viktig å være klar over at en del av problemene som henvises BUP kan være
tegn på somatiske sykdommer, for eksempel metabolske, genetiske, eller
nevrologiske sykdommer.
Det er også viktig at barnepsykiateren kjenner symptombildet til hele spekteret av
psykiske forstyrrelser vi kan se hos sped- og små barn. For eksempel må
barnepsykiateren kunne differensiere mellom relasjonsforstyrrelse (symptomene er
kun tilstede i en spesifikk relasjon), posttraumatisk stressforstyrrelse (symptomene
oppstår og er i barnet selv) og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
(genetisk/medfødt).

For å gjøre en god vurdering av sped- og små barn må barnepsykiateren ha
inngående kjennskap til utviklingspsykologi, alderstilpasset nevrobiologi, kjennetegn
på psykopatologi i sped- og småbarnsalderen, risikofaktorer og epidemiologi.

Utredning og intervensjon som parallelle prosesser
Intervensjonen begynner i det første møtet med foreldre/barnet. Utredning tilpasses
det enkelte barnet og tilbakemeldinger til foreldrene underveis må tilrettelegges som
en form for intervensjon. Relasjonsbygging mellom foreldre og barn er hovedfokus i
samtalene. En baby kan ikke vente på en lang utredning før det interveneres.

Anamnese og film opptak av foreldre-barn samspill
I vurderingen av sped- og små barn kan barnepsykiateren bruke den samme
strukturen som i utredningen av eldre barn (se kapittel 2.1-2.4 og 2.6), men innholdet
må tilpasses barnets alder. Bruken av kartleggingsverktøy må tilpasses individuelt (se
kapittel 3.5), men anamnese og et kort filmopptak av foreldre-barn samspill er alltid
ønskelig så tidlig som mulig i forløpet.

Barnets indre arbeidsmodell av seg selv og andre formes gjennom de tidlige
erfaringene han/hun gjør i samspill med sine omgivelser. Foreldrenes måte å møte
det nyfødte barnet på er farget av deres egen tilknytning til sine omsorgspersoner
og deres tilknytningsmønster preger arbeidsmodellen de skaper om barnet.
Anamnesen i en sped- og småbarns vurdering må derfor også fokusere på
foreldrenes erfaringer med egne foreldre, familiebelastninger, familiens nettverk og
foreldrenes psykiske og fysiske helse.
Kartlegging av stress og traumer opplevd av barnet eller foreldrene må alltid gjøres
tidlig i utredningen.

Det finnes egne intervjuer som Adult Attachment Intervju1,2 og Working Modell of

the Child Interview3 som går systematisk inn på foreldrenes tilknytningsstrategier
og indre arbeidsmodeller av barnet.
Dersom det forekommer behandlingstrengende psykopatologi hos en/begge
foreldre må han/hun/de henvises til DPS dersom det ikke er gjort før henvisning.

Mål for undersøkelsen
Spedbarnets mentale helse kan defineres som barnets kapasitet til å oppleve,

regulere og uttrykke følelser4. Sped- og små barn kommuniserer gjennom atferd,

kroppsspråk, ansiktsuttrykk og lek5. Målet med den barnepsykiatriske vurderingen av
sped- og små barn er å danne seg et bilde av i hvilken grad barnet opplever et
aldersadekvat spekter av følelser, hvordan barnet selv, eller i samspill med sine
primære omsorgspersoner, evner å regulere sine følelser, og hvordan følelsene
kommer til uttrykk i barnet.

Kontekst for undersøkelsen
Observasjon av spedbarnets kapasiteter i samspills situasjoner og lek er rammen for
barnepsykiatrisk vurdering av sped- og små barn (6). En eller begge foreldre eller en
annen som barnet kjenner godt er sammen med barnet. I tillegg vurderes barnets
kapasiteter i samspill med undersøker. En separasjon situasjon hvor barnet blir
stresset på fravær av omsorgspersonen slik som det vanligvis skjer hjemme (f.eks.
mor går ut av rommet for kort tida) er nyttig for å observere tilknytnings atferd (fra 18
måneder). Barnets sikkerhet i omgivelsene må alltid vurderes og dersom det er tvil
om sikkerheten må situasjonen drøftes med barnevernet (kan drøfte anonymt, se
kapittel 5).

Det er i relasjonen mellom foreldre og barn barnets utviklingsmuligheter ligger, derfor



må sped- og små barn alltid vurderes i relasjonen. Barnets psykososiale fungering

måles i samspillet med primære omsorgspersoner7.

Vurder hva som er barnets eget bidrag inn i samspillet
Vurder hva som er foreldrenes bidrag
Vurder hva barnet og mor/far får til sammen.

Mental status hos sped- og små barn
Benham har laget en sjekkliste som kan brukes ved den barnepsykiatriske

undersøkelsen av sped- og små barn5,8. Barnets reaksjon på situasjonen, evne til
selvregulering, motorikk, språk, tegn på dissosiativ tilstand, affekt og humør, lek,
kognisjon, og relasjon til undersøker og foreldrene er noen av områdene som skal
vurderes. Affekt og dyadisk affektregulering er hovedfokus. En somatisk vurdering
hører alltid med i utredningen og samarbeid med fastlege og/eller
pediater/barnenevrolog er ofte nødvendig..

Sjekkliste mental status 0-3 år (Benham, AACAP, 1997)

1. Utseende: fysiske stigmata, hodestørrelse og form (mikrocehpali), hud
abnormaliteter, dysmorfe trekk, form og stilling på øyne, nese, ører (lavtsittende),
hender, føtter, fingre og genitalia.

2. Tilsynelatende reaksjon på situasjonen
Initialt
Tilpasning

3. Selvregulering
Våken, oppmerksom
Overganger, eks. glidende eller brå
Sensorisk regulering; reaksjon på lyd, lys, lukt, smak, bli holdt. Apati, tilbaketrekning,
unnvikelse, frykt, eksitert, aggressiv, brå endringer i adferd, stadig søken etter bestemte
sensoriske stimuli
Uvanlig adferd; hodedunking, rugging, hånd flapping m.m.
Aktivitetsnivå; beskriv adferd
Oppmerksomhets spenn; kapasitet til å holde seg oppmerksom på aktivitet eller interaksjon,
distraksjon
Frustrasjonstoleranse, evne til å fortsette med en oppgave til tross for mislykkes, kapasitet til
å utsette reaksjon hvis lett frustrert, eks. aggresjon, skrik, raserianfall, tilbaketrekning,
unnvikelse
Aggresjon; uttrykksformer, grad av kontroll, eller overveldes av aggresjon, passe
insisterende

4. Motorikk
Grov
Fin

5. Språk
Oppfattelse
Ekspressivt

6. Tanke
Bemerk dissosiasjon; plutselige episoder med tilbaketrekning og uoppmerksomhet

7. Affekt og humør
Uttrykksformer; ansiktsuttrykk, verbale uttrykk, kroppsspråk
Spenn i uttrykte emosjoner særlig i foreldre-barn relasjonen, dominerende humør
Respons; i situasjonen, innhold i samtale, lek, interpersonlig engasjement
Varighet av emosjonell tilstand; trenger anamnestiske tillegggopplysninger (affektlabilitet)
Intensitet i uttrykt affekt; særlig i foreldre-barn relasjonen (affektregulering)

8. Lek
Sansomotorisk lek; 0-12 måneder putte i munnen, slå, slippe ned og kaste leker eller andre
ting. Seks til12 måneder utforske tingenes karakteristika, eks. bevegelige deler, dra
Funksjonell lek; 12-18 måneder barnets bruk av tingene viser forståelse for deres bruk og
utforskning av deres bruk eller funksjon; eks. dytter en bil, tar kammen i håret, tar telefonen til
øret
Tidlig symbolsk lek; 18 måneder og eldre; later som om

9. Kognisjon
bruk all tilgjengelig informasjon fra områdene ovenfor, særlig lek, språk og problemløsing.
Vurder evt. henvisning til kognitiv testing



10. Relasjon
Til foreldre; gir barnet blikk kontakt og fastholder den, verbal eller fysisk kontakt, forekommer
”molding”, slapper det av når det blir holdt eller matet, sjekker det tilbake, bringer leker med
til mor/far, leker i nærheten av mor/far eller på avstand, forskjell på relasjon til mor og far
Til undersøker; normalt litt skyhet initialt, nærmer barnet seg og forholder seg til undersøker
litt etter litt, for fort eller ikke i det hele tatt, hvordan forholder barnet seg til den fremmede i
forhold til foreldrene, kan undersøker engasjere barnet i lek og aktivitet som ikke er observert
med foreldrene, kan barnet vise glede i å få til noe dersom undersøker roser
Tilknytnings atferd; søker barnet trøst, ber om og tar imot hjelp, samarbeider,
gjenforeningsrespons, begrensete affektuttrykk, udiskriminerende affekter og kos

Vurdering av foreldre-barn relasjonen:
Vurdering av foreldre-barn relasjonen bygger på funksjonsnivået til både foreldre og

barn7. Det legges vekt på om det i samspills situasjonen uttrykkes stress/belastninger
både hos foreldre og barn og evnen til fleksibilitet hos både foreldre og barn. I tillegg
vektlegges konfliktnivå mellom foreldre og barn og i hvilken grad de sammen greier å
løse konfliktene.

Det er tre aspekter ved samspillets kvalitet som vurderes:

1. Kvalitet på atferd: hvordan foreldre og barn oppfører seg i samspillet.
2. Hvordan er den affektive tonen mellom foreldre og barn?
3. Hvordan er foreldrenes psykologiske involvering i barnet?

For å måle disse aspektene finnes det flere verktøy, for eksempel PCERA3,9,10 og

CARE-Index11.

Diagnostisk klassifisering av mental helse hos barn i alderen 0-3:
Til slutt gjøres det en diagnostisk vurdering av barnet og relasjonen til de nære
omsorgspersonene på grunnlag av all innsamlet informasjon. Til hjelp i den
diagnostiske prosessen av sped- og små barn kan brukes Diagnostic Classification:

Zero to Three (DC:0-3)12,13,14 (se kapittel 6.1), som et supplement til ICD-10.
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Innledning
Barn utvikler og utfolder seg gjennom lek og samhandling. Dette gir mulighet for
bearbeiding og samspillserfaringer, og de blir kjent med følelser, tanker og
oppfatninger i seg selv og andre. Evnen til å forstå hva andre tenker og føler utvikles
og gir sosiale ferdigheter og empati. En forutsetning for dette er at det foregår i

stabile og trygge omsorgs- og utviklingsbetingelser1.
Modning innebærer evne til å skjelne mellom den indre og ytre verden, skille mellom
fantasi og virkelighet og skille mellom seg selv og andre, også kalt evnen til å
mentalisere.
Følelsesmessige belastninger, konstitusjonelle og miljømessige faktorer kan gi
begrensninger i det enkelte barns modning og vekst. Skjevutvikling eller
utviklingsstans kan oppstå; i verste fall skjer det en tilbaketrekning og barnets lek

uteblir2. Dette kan føre til at barnets kontakt- og tilknytningsevne blir forstyrret og

mentaliseringsevnen utvikles ikke i det psykiske selv3.
Gjennom en lekeobservasjon kan vi få en forståelse for de problemer barnet sliter
med, barnets utviklingsnivå og de tilpasninger barnet har gjort for å mestre sine
problemer. Lekeobservasjonen vil sammen med anamnese, familieintervju, somatisk
utredning og annen informasjon (evt. psykologiske tester / nevropsykologisk
utredning) gi et grunnlag for både diagnose og behandlingsopplegg.

Hva kan metoden vise oss?
Lekeobservasjon som metode bygger på psykodynamisk teori og tradisjon. Rammene
for metoden er standardisert; vurdering og fortolkning avhenger av observatørens

oppmerksomhet, holdning og væremåte når han/hun er sammen med barnet4.
Psykoterapeutisk skolering og erfaring og personlig bakgrunn er observatørens
referanser. Ulik personlighet og teoretisk bakgrunn vil gjenspeile seg i hva man velger
å fokusere på når man er sammen med barnet.
Metoden gir observatøren informasjon om barnets individuelle ytre karakteristika ved
utseende og væremåte. Gjennom utfoldelse og innhold i leken får vi informasjon om
barnets psykiske virkelighet hvor barnet kan antyde, evt. verbalisere indre traumer og

konflikter med tilhørende følelser og fantasier5,6. Den kan også gi oss informasjon om
barnets resurser.
Metoden kan gi informasjon om den tidlige kommunikasjonen hvor barnets følelsesliv

bearbeides i samspillet med mor7. Samhandlingen mellom barnet og observatøren,
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de oppfatninger, fantasier og følelser som aktiveres både i barnet og i observatøren,
danner grunnlaget for vurderingen av barnets indre verden. Observatørens egne
reaksjoner, hans/hennes tanker og følelser om det som skjer, er med på å gi
forståelse og mening; i leken, i barnet og mellom dem.
Observatøren er til en viss grad en deltagende observatør, som i terapi, men
hovedvekten ligger i det at barnet får uttrykt seg. Observatøren er tilgjengelig og
åpen for tema som barnet antyder, men begrenser sin aktivitet og kommentarer.
Lekeobservasjonen kan åpne opp for videre behandling, familiesamtaler eller
individualterapi. I løpet av observasjonen ser man også etter reaksjoner på
intervensjoner for å vurdere muligheter for å følge opp i en psykoterapi.

Forarbeid
Barnet får 3 timeavtaler med få dagers mellomrom, helst ikke mer enn en uke.
Forarbeidet og lekeobservasjonstimene danner grunnlaget for vurderingen. Denne
bruker vi så til å gi en tilbakemelding til barnet og foreldrene og for å skrive en
rapport som kan antyde diagnose og gi forslag til tiltak.
Innledningen til lekeobservasjonen forutgås av foreldresamtaler. I utredningsfasen tar

vi oss tid til å avklare foreldrenes ønsker8. Det er viktig at foreldrene ikke føler seg
overrumplet, at deres autonomi og autoritet blir respektert og støttet. Ofte er det
nødvendig å sette av flere timer med foreldrene for å kartlegge og sortere ut
problemene. Dette innebærer bl.a. å skille de voksnes problemer fra barnets og å se
hvordan de påvirker hverandre. Foreldrene behøver tid til å føle seg trygge nok på
terapeuten(e); for å kunne snakke om problemene de opplever hos barnet sitt,
barnets utvikling, barnets forhold til lek og andre barn. Man legger vekt på barnets
forhold til søsken, til foreldre (og andre betydningsfulle personer, besteforeldre/lærer)

og til seg selv9.
Hvis man opplever at konfliktnivået blir for stort mellom foreldrene og at de
innledende møter er i ferd med å låse seg, kan det være en fordel å være to
medarbeidere.
Lekeobservatøren møter først barnets foreldre, hvor han/hun gjør rede for
lekeobservasjonen, hva den går ut på og dens hensikt. Med utgangspunkt i de
problemstillinger møtene med foreldrene har brakt fram så langt vil lekeobservatøren
gjøre seg bedre kjent med barnets andel og forsøke å forstå hva barnet strever med
for egen del.
Hvis man finner indikasjon for en lekeobservasjon settes timeavtalene opp, både for
lekeobservasjonen og tilbakeleveringssamtalen. Hvis barnet ved første møte er
engstelig for å være alene med lekeobservatøren, kan en av foreldrene følge barnet
inn i lekeobservasjonsrommet og bli der til barnet føler seg trygg nok til å være alene
med observatøren. Utrygge foreldre kan også lettere overlate barnet til en fremmed
lekeobservasjonssituasjon ved å bli kjent med lekerommet. Især med små barn kan
dette lette motivasjonsarbeidet med engstelige foreldre både for lekeobservasjon og
for en evt. terapi siden.

Indikasjoner - kontraindikasjoner
Lekeobservasjon er indisert når symptomene har vart lenge og hvor psykologisk

strukturendring, utviklingsstans eller skjevutvikling synes å ha funnet sted10,11.
Et nødvendig og motiverende foreldrearbeide må først finne sted for å klargjøre
indikasjonene for en lekeobservasjon. Der barnet er i en annen omsorg vil disse
omsorgspersonene tre inn i foreldrenes sted. Det er viktig å være oppmerksom på

når foreldrene og barnet er rede til å gjøre avtaler om lekeobservasjonen8.
En innledende foreldresamtale kan være det foreldrene trenger for å klare seg videre
på egen hånd. Kortvarige situasjonsbetingede problemer (søskenfødsel, flytting/bytte
av skole, ulykker) kan føre til forbigående symptomer hvor foreldrerådgivning kan
være tilstrekkelig.
Man må skjelne mellom utenforstående som er motivert på barnets vegne og
foreldre/barnets motivasjon. Det er foreldrene, eller de som trer inn i foreldrenes sted,
som er våre oppdragsgivere.
Man kan oppleve at utrygge foreldre ønsker mer kontroll over utredningen. De blir
mer opptatt av å trygge seg selv enn av å se og forstå barnets problem. De vil for
eksempel ha innsyn i hva som foregår i timene, evt. være tilstede og se på. Det er da
behov for et lengre innledende foreldrearbeid.
Foreldrenes egne problemer kan noen ganger plasseres på barnet og komme fram
som et ønske om at det er barnet som må "få behandling", og at noe må gjøres med
barnet straks. Motstanden hos foreldrene til å se på sine egne problemer, mot å se
på underliggende motiver, kan være stor. Dette er en relativ kontraindikasjon som



forutsetter mer omfattende foreldrearbeid før en kan vurdere at det foreligger en
indikasjon for lekeobservasjonen. Hvis det vurderes enterapi i fortsettelsen, må
foreldrene være informert om hva en terapi innebærer på forhånd. De må vite hva det
innebærer av timeavtaler og oppfølging; at en oppfølging er gjennomførbar. Hvis de
ikke er med på dette, må indikasjonen for lekeobservasjonen grundig vurderes.
Noen barn har med seg en historie med mange relasjonsbrudd og man skal ha tenkt
nøye igjennom hva man kan tilby av behandling etter en lekeobservasjon.
Lekeobservasjonen må ikke bli et nytt forhåpningsfullt møte som fører til et smertefullt
brudd. Hvis man ikke har noe å tilby etterpå må man vurdere sterkt om det ikke er

kontraindisert å gjennomføre en lekeobservasjon4.
I enkelte situasjoner blir lekeobservasjonen ofte starten på et terapiforløp; underveis i
lekeobservasjonen kan barnet formidle, direkte eller indirekte, et sterkt behov og/eller
ønske om en fortsettelse. Faren for et indre sammenbrudd er overhengende og kan
gi varige strukturelle endringer og skjevutvikling. Det foreligger en prekær indikasjon

for psykoterapi12.

Lekeobservasjonsrommet - lekematerialet
Lekeobservasjonsrommet må ha plass nok for makrolek, rollelek og til noen grad for
fysisk utfoldelse.
Et arbeidsbord, stol(er) i riktig størrelse, en benk eller sofa, flere puter og pledd bør
være en del av inventaret. Videre kan rommet ha en vask/utslagsvask (hvor vannet
kan stenges) og evt. en sandkasse (med lokk). Lekematerialet er et projektivt
materiale (f. eks. ”hele verden”- materiale) som enten er lagt ut og sortert i hyller i et
”hele-verden”- skap med låsbar dør, - eller lagt ut i en terapikasse eller skuff som
barnet disponerer under lekeobservasjonen og som blir tatt vare på og beskyttet
(låsbart) i forhold til andre barn. Mange vil velge å ha med et dukkehus og / eller en
kjøkkenkrok. Rommet bør ikke domineres av ting; lekeobservatøren skal ikke
fremstilles som en snill giver.
Velger man å gi barneten skuff eller kasse, kan”hele-verden”- skapet stenges. Noen
få utvalgte dyrefamilier bestående av ville og tamme dyr, samt noen små og litt større
biler, fly, båter og klosser kan da erstatte dette. I tillegg bør man ha med skrivesaker,
tegne- malesaker, formingsmateriale (plastelina i forskjellige farger), lim/tape, saks,
hyssing, og mennesker i forskjellige generasjoner og kjønn, enten som dukker eller
hånddukker.
Valg og tilrettelegging av lekemateriale gjøres på forhånd, tilpasset det enkelte
barnet, avhengig av alder/utviklingsnivå, og forventet impulsiv atferd. Et barn behøver
ikke være særlig kaotisk før det reagerer med utagering og grenseutprøving hvis
lekerommet er pålesset med leker og utstyr som står framme. Man bør ha en mulighet

for å rydde unna det meste av utstyret for å skjerme barnet mot overstimulering13.
Lekeobservasjonsrommet skal være ryddet. Tegninger og formingsmateriale fra
andre barn skal ikke ligge framme. Rommets innhold og utseende skal være nøytralt
før hver time. At andre barn også kommer hit må ikke bli en konkret realitet. Det ville
være å fremprovosere unødig sjalusi og rivaliseringsreaksjoner. Det viktige er at

lekerommet og lekematerialet gir rom for uttrykk og kommunikasjon14.

Lekeobservatørens holdning - muligheter og begrensninger
Vår faglige fungering, vår evne til å analysere og forstå det som skjer, og vår
samhandling med foreldrene og/eller barnet vil være avhengig av hvor mye vi selv
tåler av angst, smertefulle følelser og forvirring som blir mobilisert i denne
situasjonen. Veiledning og egenterapi hjelper oss til å bruke egne følelser, fantasi og

tenkning til å forstå og hjelpe barnet15.
Lekeobservasjonen er ikke terapi, den er en tidsavgrenset kontakt hvor man blir
bedre kjent med hva symptomene representerer hos dette barnet i
mellommenneskelige relasjoner og på det indre plan og en erfaring i hvordan det er å
være sammen med dette barnet.
Observatørens hovedretningslinje ved tilretteleggelsen er at barnet får utfoldet og

meddelt seg i meningsfylt kommunikasjon med observatøren så langt det er mulig12.
Vår holdning skal være åpen og vennlig, ikke påtrengende, men etter hvert
spørrende eller undrende i 2. time og mer samtale / samlek i 3. time (siste).
Vår instruksjon til barnet før leken, åpner opp for friere lekeutfoldelse enn når barnet
f. eks. er hjemme, og man bør gjøre barnet (og foreldrene) oppmerksomme på dette.
Vi er opptatt av å bli kjent med barnets følelser og hvordan det opptrer i en relasjon.
Barnet får vite at det kan bruke de lekene det har lyst til (av det vi har lagt til rette for
barnet på forhånd), og leke det det vil. Vi sier i fra når det gjør noe som ikke er lov
(f.eks. ødelegge inventar, farefull opptreden, skade seg selv eller observatøren). Vi



kommer ikke til å si så mye, men følge med for å forstå.
Hva man sier til barnet i begynnelsen bør være kort og lettfattelig, som for eksempel:
Hva du som observatør vet om den situasjon og atferdsvansker barnet strever med.
At du og barnet skal møtes for å bli bedre kjent med de følelser barnet strever med(i
den forbindelse); f.eks. angst eller sinne.
At du er sammen med barnet på denne måten for å kunne forstå.
At du og barnet skal møtes de avtalte timene, samt at du skal ha et møte sammen
med foreldrene etterpå for å snakke sammen.
De tre avtalte timene vil formodentlig være tilstrekkelig til at man kan si noe tydeligere
om hva som er det enkelte barns vansker på det indre og mellommenneskelige plan,
om nødvendig kan man forlenge observasjonen med en time.

Tilbakelevering
Det hører med til lekeobservasjonen at foreldrene - og barnet - får noe igjen fra våre
observasjoner. Vi anbefaler å gjøre en oppsummering sammen med barnet mot
slutten av siste lekeobservasjonstime. Hva vi gir tilbake til foreldrene vil avhenge av
hva foreldrene er rede til å ta imot, forstå og nyttiggjøre seg. I
tilbakeleveringssamtalene bør vi tilstrebe å få til en dialog med foreldrene. I beste fall
kan vi få til et samarbeide hvor vi sammen kan se på både positive sider og
problemer hos barnet. Det kan være viktig å etablere en god allianse ved å begynne
med å legge vekt på barnets ressurser og positive sider. Vi må bestrebe oss på å se
og forstå at barnets vansker og problemer kan ha sammenheng med aktuelle og
tidligere opplevelser og erfaringer.
I denne sammenheng er det foreldrene og barnet som er våre oppdragsgivere og
som kan gi oss sin beskrivelse av problemene. Det er viktig at foreldrene får
bestemme om de vil ta imot det vi gir tilbake, og om de vil delta i det
behandlingstilbudet som vi foreslår.

Lekeobservasjonens rapport
Lekeobservasjonen er først og fremst en klinisk undersøkelsesmetode, og det er flere
spørsmål som en ønsker at lekeobservasjonen skal kunne gi svar på og som skal
nedfelles i en rapport. Rapporten skal også munne ut i et forslag til videre tiltak. Vi er
ikke bare interessert i å beskrive en svikt i barnets utvikling og mellommenneskelige
fungering, men også få tak på ressurser. Lekeobservasjonen gir grunnlagsmateriale
for vurdering av diagnose, prognose, og egnethet for psykoterapi, samt for det videre
arbeidet med barnet og familien.
Som klinisk iakttaker har man også gode muligheter for å vurdere evt. tegn på
nevropsykologiske forstyrrelser. Forstyrrelser i kontaktevne (evne til å være i en
relasjon), kommunikasjon (verbalt/non-verbalt) og evne til symbolsk lek er viktige
parametre. Disse kan gi indikasjoner til mer spesifikke undersøkelser og tester
(projektive og kognitive tester). Vi vurderer også barnets syn og hørsel, grov- og
finmotorikk og kroppsbeherskelse som en viktig tilleggsinformasjon i det diagnostiske
arbeidet. Lekeobservasjonen kan ikke erstatte andre undersøkelser som f.eks. den
somatiske undersøkelsen, nevropsykologiske undersøkelser eller en
pediatrisk/nevrologisk undersøkelse.

Disposisjon for rapport
Vi gir et forslag til en mal for en fullstendig rapport. En videre utskrift av rapporten må
tilpasses formål og adressat.
Rapporten redegjør kort for henvisning og bestilling (oppdragsgiver, oppdragets
problemstillinger og hensikten med undersøkelsen, samt hvilke medarbeidere som er
med i saken).
Videre beskrives hva rapporten bygger på og hvorledes informasjonen er
fremkommet. Forhåndskontakt med skole, foreldre/familie beskrives. Antall timer med
barnet alene og tidspunkt for undersøkelsen angis. Relevante anamnestiske
opplysninger fra nåværende og tidligere livsomstendigheter og barnets
utviklingshistorie oppsummeres kortfattet.

Fra lekeobservasjonen:

1. Beskrivelse av pasienten:
Utseende, blikk, væremåte, bevegelse/motorikk, holdning / tonus, pust og
kroppsspråk.

2. Beskrivelse fra timene:
Timenes innhold beskrives kortfattet med vekt på sentrale tema. Man legger vekt
på timenes oppstart, gjennomføring og timenes avslutning.



3. Beskrivelse av forskjellige parametre:
Kontaktevne og kontaktfunksjon vis a vis observatøren.
Lekeevne, lekens form og bruk av lekemateriale. Stillstand eller evne til symbolisering.
Indre konflikter uttrykt i lek.
Språk; evne til å både uttrykke seg og forstå. Vurdering av intelligens.
Affekter (Aggresjon, angst, glede, ømhet, skam, hemmethet, skyld, lyst, sorg, etc.).
Impulskontroll og bruk av avverger/forsvar: Modenhet av avverge/forsvarsstrategier (jeg-
styrke). Utviklingsfase/utviklingsnivå ut i fra valgt teoretisk psykodynamisk modell (ego-
psykologisk, selv-psykologisk, relasjonell, utviklingsteoretisk og/eller
objektrelasjonsteoretisk modell).
Selvbilde, selvoppfatning. Identitet og kjønnsidentitet.
Mentaliseringsevne.
Tilkytningsmønster.
Ressurser.

I det ovennevnte ligger en dokumentasjon på hva vi bygger våre konklusjoner på.
En kan ofte ikke uttale seg om alt dette, men listen kan gi observatøren momenter
som en evt. kan besvare. De forskjellige parametre omfatter begreper i den
psykodynamisk teorimodell som observatøren forankrer sine observasjoner i.

4. Konklusjon.
Konklusjonen bør bestå av et kort sammendrag av hovedpunktene over. Der det
framkommer motstridende informasjon bør det påpekes og kommenteres.
I konklusjonen bør man tilstrebe en psykodynamisk formulering; en hypotese om
forholdet mellom barnets symptomer / funnene fra observasjonen og de
psykodynamiske sammenhenger. Dette omfatter utløsende hendelser, formative
erfaringer, samspillsmønstre og intrapsykiske konflikter (16). Barnets hoved- og
bidiagnoser ut i fra ICD-10 angis. Til sammen er dette med på å styre en
behandlingsplan.
Det gis en beskrivelse av aktuelle behandlingsforslag forankret i
lekeobservasjonen.
Til slutt bør man angi barnets prognose med og uten.
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Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2013
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del
av en helhet.”

Standardiserte spørreskjema/ skåringsskjema og psykiatrisk intervju brukes i klinisk
praksis for å systematisere vurderingen av barnepsykiatriske tilstander og
symptomer.
I Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge, utgitt av
Helsedirektoratet i 2008 (9), anbefales det at poliklinikken systematisk benytter
standardiserte instrumenter: ”En viktig begrunnelse for bruk av diagnostiske
hjelpemidler er at fagpersonen blir veiledet til å spørre om og vurdere hele spekteret
av symptomer og funksjoner.”
Bruk av standardiserte metoder: intervju, spørreskjema og skåringsskjema bidrar til
systematisk innhenting av informasjon. Dette kan inkludere informasjon som kan være
klinisk viktig, men som ikke er en del av problemstillingen ved henvisning.
I det barne- og ungdomspsykiatriske feltet innebærer diagnostikk en omfattende,
fleksibel og detaljert utredning i en empatisk ramme i forhold til det enkelte barn og
foreldrene, se også denne veilederens kapittel.1. De standardiserte intervjuene og
spørreskjemaene kan ikke alene gi et godt nok bilde av følelser,
personlighetsfaktorer, mestringsstrategier og den sosiale kontekst som vanskene har
oppstått innenfor. De har imidlertid sin klare plass som hjelpemidler i en systematisk
utredning. Kartlegging av psykisk helse og psykososial tilpasning må sees i
sammenheng med de øvrige akser i den multiaksiale klassifisering, kfr kapittel 1.
Spørreskjema og klinikerskåringer kan brukes til forskjellige formål i den kliniske
prosess. De gir systematisk informasjon i den diagnostiske fasen, men kan også være
egnet til å følge forløp under behandling. Dette forutsetter at man velger skjema som
passer i forhold til barnets problemer, og som er sensitive for forandring. Generelt må



metodene ha gode psykometriske egenskaper (reliabilitet og validitet), men de må
også være anvendelige i klinikken og brukervennlige.
For klinikk-ledelsen vil systematisk informasjon med strukturerte metoder med gode
psykometriske egenskaper gi viktig informasjon om institusjonens virksomhet, både
pasientsammensetning og evt pasientforløp.
De som skal bruke denne type metoder, må ha nødvendig kompetanse i bruk av dem.
Nødvendige manualer, skåringsark og evt programvare må være lett tilgjengelig for å
sikre kvalifisert bruk. Spørreskjema /sjekklister gir oftest kvantitative mål som
sammenlignes med normer eller befolkningsutvalg. Det er viktig om metodene er
prøvet ut i Norge, evt i Norden, slik at vi har relevante data fra befolkningsutvalg.

Bruk av flere informanter
Standardisert informasjon fra flere informanter (oftest foreldre, lærere, barn/ungdom)
gir supplerende informasjon fra forskjellige perspektiver og sammenhenger. Det er
vel kjent at informasjonen som gis fra ulike informanter samsvarer i relativt liten grad
(10). Dette skyldes at informantene kjenner barnet/ungdommen fra ulike situasjoner;
de har ulik relasjon til barnet, og de vurderer ofte også ulikt. F.eks. kan foreldre og
lærere ha ulikt syn på hva de oppfatter som avvik, og ungdom kan oppleve sine
problemer svært forskjellig fra omgivelsene.

Når man bruker spørreskjema fra flere informanter, kommer ulikhetene i vurdering
frem, hvilket er et viktig bidrag. Vi vil derfor anbefale sterkt at man innhenter
systematisk informasjon fra flere informanter, gjerne også foreldre uavhengig av
hverandre, og at man bruker aktivt informasjonen om likhet og ulikhet i de forskjellige
informantenes opplysninger.
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Kriterier for valg av spørreskjema
I Rutter’s lærebok i barne- og ungdomspsykiatri (2008) har Verhulst og Van der Ende
et godt kapitel kapittel om ”Using rating scales in a clinical context” (11). Her angir de
åtte spørsmål som er relevant når man skal velge spørreskjema:

Trenger jeg en skala som er bredspektret, eller mer spesifikk?
Vil jeg bruke flere informanter?
Skal jeg bruke skalaen for alle som kommer inn i institusjonen, eller som ledd i en
mer omfattende vurdering av noen?
Trenger jeg en kort skala for vurdering av endring under behandling?
Vil jeg ha vurdering av problemer eller også kompetanse/ferdigheter?
Vil jeg ha en vurdering som gir resultater som passer til diagnostiske kriterier?
Foreligger instrumentet i norsk oversettelse?
Er norske normer tilgjengelig?



Vi tilføyer:

Er instrumentet vist å være reliabelt og valid? For ”min” gruppe barn?

Generelle spørreskjema
3.2.1 Achenbach System of Empirically Based Assessment
(ASEBA)
ASEBA-spørreskjemaene er blant de hyppigst brukte standardiserte instrumenter for
å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og
atferdsvansker hos barn og ungdom (12,13, L1). De har vært i utstrakt bruk i Norge
siden tidlig på 1990-tallet. Pr 2008 er CBCL brukt i 39 norske prosjekter med
resultater publisert i 70 internasjonale artikler (oppsummert ved Jörg Richter og Sonja
Heyerdahl). Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri (NFBUI) gjorde i 2007 en
kartlegging av bruk av spørreskjema og intervju i norske poliklinikker i psykisk
helsevern for barn og unge, og ASEBA-skjemaene var de metodene som var best
kjent og mest brukt.
ASEBA-systemet har spørreskjema som fylles ut av foreldre, lærere og ungdom.
Skjema for barn i skolealder (6-18 år) er mest brukt: Child Behavior Checklist (CBCL)
for foreldre, Teacher Report Form (TRF) og Youth Self Report (YSR), som fylles ut
fra 11 år. Tilsvarende skjema foreligger for førskolebarn 1.5-5 år, til bruk for foreldre
og førskolelærer. Det finnes også skjema for voksne, både selvrapportskjema og
skjema som kan fylles ut av partner eller andre. I tillegg til spørreskjemaene foreligger
også skjemaer for direkte observasjon i skole- eller annen strukturert situasjon (Direct
Observation Form). Skjemaene dekker problemer og kompetanseområder. De skåres
i et eget pc-program. Resultatene fremstilles som profiler som baserer seg på
empirisk baserte syndromer, alternativt DSM-orienterte skalaer. Problemene
summeres opp til skåre for internaliserende problemer, eksternaliserende problemer
og totale problemer. Resultatene for de ulike informanter som har fylt ut skjema
sammenlignes og sammenlignes med referansemateriale. Det er nylig gjennomført et
omfattende arbeid med å etablere multikulturelle normer (14). Det innebærer at data
fra befolkningsutvalg er samlet fra mange land, bl.a. Norge (15).
Fordeler med ASEBA-skjemaene er at man får en bred vurdering av kompetanse og
problemer, med resultater fra flere informanter. Det ligger et stort metodearbeid bak,
og det er versjoner for alle aldre fra 1.5 år. En ulempe er at skjema er langt, spesielt
for bruk flere ganger,

3.2.2 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Strengths and Difficulties Queationnaire (SDQ, 16, L2) er et kortfattet spørreskjema
med 25 ledd (5 delskalaer): Det er fire problemskalaer: Atferdsproblemer,
hyperaktivitet – oppmerksomhetsproblemer, emosjonelle symptomer og
venneproblemer. I tillegg er det en skala som kartlegger prososial atferd.
Spørreskjema foreligger i foreldre- og lærerversjon for barn og ungdom i alderen 4-16
år og i en selvutfyllingsversjon for ungdom i alderen 11-16 år. Det er også et
kortfattet tillegg til foreldre/lærer-skjema med spørsmål om vanskenes betydning
(impact supplement). Det foreligger en litt modifisert versjon for barn 3-4 år, og en
egen versjon for oppfølging etter behandling. Denne har med to spørsmål om
behandlingen.
SDQ ble først publisert i 1997, og er brukt i svært mange studier, både internasjonalt
og i Norge. I Norge er det publisert data fra flere befolkningsutvalg (17, 18, L3, L4).
Flere poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge bruker SDQ systematisk, blant
annet for å få et mål for psykisk helse som egner seg for å vurdere endring i barnets
vansker. Fordeler med SDQ er at skjemaene er kortfattede, og resultater fra flere
informanter kan sammenfattes. SDQ kan benyttes sammen med DAWBA-
(Development and Wellbeing Assessment) intervjuet. De egner seg til gjentatt bruk,
og derfor til å vurdere forløp under behandling, En ulempe er at SDQ ikke gir noen
utfyllende vurdering for barn som henvises til barnepsykiatrien.

3.2.3 Livskvalitet
Barnas livskvalitet er en viktig dimensjon for barn med kroniske lidelser. I forhold til
barn med somatiske lidelser, har det vært et sterkt fokus på livskvalitet og
målemetoder for livskvalitet. På dette feltet er det mindre tradisjon i psykiatrien.
Thomas Jozefiak ved RBUP Midt-Norge har prøvet ut to spørreskjema for å vurdere
livskvalitet for norske forhold: Inventory of Life Quality (ILC) og Kinder Lebensqualität



Fragebogen (KINDL) (19). I tillegg prøver Høgskolen i Oslo ut et EU-utviklet
instrument, Kidscreen (L5)

3.2.4 Brukererfaringer
Det er stor interesse for hvordan brukernes synspunkter kan brukes for å forbedre
praksis. Mange institusjoner kartlegger brukernes erfaringer med tjenestene som
tilbys. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har nå som en av sine
funksjoner å gjennomføre brukerundersøkelser (PasOpp-undersøkelser).
Kunnskapssenteret har utviklet skjema for bruk i poliklinikker i psykisk helsevern for
barn og unge, og det er planer om regelmessige nasjonale undersøkelser. Skjema er
fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra nettet (L6). I 2006 ble det gjennomført
undersøkelse av foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker. Hvis man benytter skjema som brukes i disse
undersøkelsene, vil man ha grunnlag for sammenligning med andre institusjoner og
over tid. Det er også utviklet et kortfattet spørreskjema i England, som brukes av en
del norske poliklinikker: Commission for Health Improvement: Experience of Service
Questionnaire CHI-ESQ (L7).

I Klient og resultatstyrt terapi (KOR), bruker man spørreskjema som gir
tilbakemeldinger fra brukerne hver terapitime som et hjelpemiddel for å forbedre
terapien. Det er et norsk nettverk av terapeuter som arbeider med denne
tilnærmingen, kfr http://www.r-bup.no/ . Outcome Rating Scale (ORS) og Session
Rating Scale (SRS) er instrumentene som brukes av dette nettverket (20, L8).
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Klinikeres vurdering kan også sammenfattes i skåringsskjema. Klinikere som skal
bruke skåringsskjema, bør ha opplæring, slik at skåringene blir pålitelige. Uten
standardisert opplæring kan det lett etableres ulike standarder for slike skåringer som
baserer seg på klinisk vurdering.

3.3.1 Children's Global Assessment Scale (CGAS)
Den diagnostiske vurderingen av barnet/ungdommen sammenfattes som en
flerdimensjonal diagnose. I det multiaksiale diagnosesystemet sk åres
barnets/ungdommens funksjonsnivå (akse 6) nå ved å bruke Children’s Global
Assessment Scale (CGAS) (21,L9).
CGAS er utviklet for barn og ungdom fra 4-16 år (brukes også for eldre ungdommer),
og er svært mye brukt internasjonalt. Barnets eller ungdommens laveste
funksjonsnivå siste måned skåres. Skåringen går fra 1 (laveste) til 100 (høyeste
funksjon). Det foreligger kliniske eksempler som hjelpemiddel for forankring av
skåringen. CGAS er erfaringsmessig lett å lære. Opplæring er viktig for å sikre lik bruk
av skalaen. Måling av funksjon er et viktig supplement til annen vurdering. Skalaen



brukes både i klinikk og forskning i Norge og internasjonalt. Fordeler ved CGAS er at
skalaen er enkel å bruke og funksjonsnivå er et meget relevant mål, som også egner
seg som endringsmål. En ulempe med skalaen er at den er et grovt mål.

3.3.2 Health of the Nation Outcome Scales for Children and
Adolescents (HoNOSCA)
HoNOSCA er et skåringsskjema som er utviklet i Storbritannia som en enkel skala for
vurdering av psykiske symptomer, problemer og sosial funksjon (22, L 10).
Bakgrunnen var at man i barnepsykiatrien i liten grad hadde egnede, brede
resultatmål for å vurdere effekt av behandling. HoNOSCA er enkel å bruke. Kliniker
skårer tretten områder (problemer, symptomer og funksjon) som summeres til en
totalskåre. Utfyllingen tar ca 10 minutter for kliniker. Det foreligger også en versjon for
selvrapport (foreløpig ikke oversatt til norsk). Inter-rater reliabilitet er funnet
tilfredsstillende når vanlige klinikere bruker instrumentet (23). HoNOSCA-skåringer er
sammenlignet med ASEBA, og det er rimelig godt samsvar for sammenlignbare
skalaer (personlig kommunikasjon Ketil Hanssen-Bauer). Fordel med bruk av
HoNOSCA er at vurderingen er rask og lett å gjennomføre; den er relativt
bredspektret og klinisk relevant, og det finnes en selvrapportversjon for ungdom. Det
kan være en ulempe at vurderingen baserer seg på klinikerens eget skjønn.
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Psykiatriske intervjuer er laget for å motvirke svakhetene ved ikke standardisert
klinisk intervju (se Kapittel 1). Intervjuene skiller seg ad i den fleksibilitet som
intervjueren kan tillate seg i spørsmålsstillingen, lengde, hvilke diagnoser eller
symptombilder som dekkes og hvilken populasjon de er egnet for. Det kreves som
regel at intervjuer har klinisk erfaring, kompetanse innen diagnostikk og trening i bruk
av det aktuelle intervjuet. Alle intervjuene har fordeler og ulemper og intervjuer bør
gjøre valg ut fra nærmere vurdering av problemstilling og populasjon. For en mer
fullstendig fremstilling henvises til kapitlet om intervjuer i Rutter’s lærebok (24).

3.4.1 Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV (ADIS DSM-
IV)
ADIS er et semistrukturert diagnostisk intervju basert på DSM-IV kriteriene og utviklet
primært for å diagnostisere angstlidelser hos barn (25, L 11). ADIS er mye brukt
internasjonalt både i forskning og klinisk arbeid. Intervjuet inneholder spørsmål om
angstlidelser som separasjonsangstlidelse, sosial fobi, spesifikk fobi, panikklidelse,
agorafobi, generalisert angstlidelse, posttraumatisk stresslidelse og
skolevegringsatferd.

Intervjuet inneholder også spørsmål om andre psykiske lidelser som kan opptre
sammen med angstlidelser, som tvangslidelse, depresjon, ADHD, atferdsforstyrrelse,



opposisjonell atferdsforstyrrelse og selektiv mutisme. I tillegg innhentes opplysninger
om mer sjeldne lidelser, som schizofreni, rusmisbruk og gjennomgripende
utviklingsforstyrrelser, men ikke tilstrekkelig til å kunne bekrefte disse diagnosene.
Gjennom intervjuet vurderes også grad av funksjonsforstyrrelse som skåres på en
skala fra 0-8.

Fordelen med intervjuet er grundigheten når det gjelder spørsmål om angstlidelser
hvor det er vektlagt at spørsmålene skal være sensitive og forståelige for barn. Det
innhentes informasjon som er direkte relevant i behandlingsplanlegging av
angstlidelser. Samtidig innhentes også informasjon om andre vanlig forekommende
tilstander i barne- og ungdomspsykiatrisk arbeid, slik at intervjuet også er egnet til
generell utredning.

Det er laget egne versjoner for bruk med foreldre og barn og ungdom i alderen 7-17
år. Gjennomføringen av et intervju (foreldre eller barn) tar vanligvis fra 1,5 til 3 timer.
For å bruke intervjuene er det en fordel å ha kompetanse innen diagnostikk. Det er
laget en manual for intervjuet. Norsk versjon foreligger (L 11).

3.4.2 Child Assessment Schedule (CAS)
CAS er et semistrukturert intervju som egner seg for aldersgruppen 7-16 år (26). Det
er utviklet som et hjelpemiddel i klinisk vurdering, sekundært som et
forskningsinstrument i barnepsykiatriske og pediatriske populasjoner.

Den første delen av intervjuet er lagt opp som en vanlig klinisk samtale og har vist
seg godt egnet til å skape kontakt med barn. Første del består av spørsmål om skole,
venner, interesser og aktiviteter, familie, engstelse, bekymringer, selvfølelse,
stemningsleie, opptatthet av kroppslige symptomer, uttrykksevne for sinne og
symptomer på tankeforstyrrelser. Deretter stilles spørsmål om debut og varighet av
symptomer. Intervjuer fyller til slutt ut en observasjonsdel. Intervjuet gir de fleste DSM-
IV diagnoser, men ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere sjeldne lidelser
som schizofreni og bipolar lidelse.

Fordeler med intervjuet er at det inneholder spørsmål som er egnet til å bli kjent med
barnet eller ungdommen, og at det er godt egnet for yngre barn. Den siste utgaven er
utvidet med spørsmål om posttraumatisk stress, dissosiativ lidelse og somatoforme
tilstander av BUP-seksjon, Barneklinikken, Rikshospitalet (2008) og er dermed av
spesiell interesse der det er aktuelt å spørre om disse tilstandene. En ulempe med
intervjuet er at det har vært lite brukt i internasjonal forskning de siste årene.

Intervjuet foreligger i en barne- og en foreldreversjon(P-CAS). Gjennomføringen av et
intervju med foreldre eller barn tar vanligvis fra 1,5 til 3 timer. Intervjueren bør ha
kompetanse innen diagnostikk. Det foreligger manual og retningslinjer for å etablere
inter-rater reliabilitet mellom skårere. Intervjuet kan skaffes hos BUP-seksjon,
barneklinikken, Rikshospitalet.

3.4.3 Development and Well-Being Assessment (DAWBA)
DAWBA er en pakke med intervjuer, spørreskjema og skåringsteknikker som gir ICD-
10 og DSM-IV diagnoser for alderen 5-17 år (27). DAWBA inneholder primært
spørsmål om emosjonelle forstyrrelser, atferdsforstyrrelser og ADHD, men også noen
spørsmål om andre forstyrrelser. Det foreligger et intervju for foreldre til barn og
ungdom i alderen 5-17 år og en egen versjon for ungdom i alderen 11-17 år.
Informasjon fra lærer kan innhentes gjennom et tilhørende spørreskjema.

Intervjuene og lærerskjema administreres enten ved hjelp av en intervjuer eller
gjennom utfylling direkte på datamaskin på klinikken, eller 'on line' hjemmefra.
Intervjuer kan benytte seg av papirversjon eller legge svarene direkte inn på data.
Papirversjonen tar ca 50 minutter og det korresponderende ungdomsintervjuet ca 30
minutter å administrere i en befolkningsgruppe, men en må forvente noe lengre tid i
et klinisk utvalg. Lærerskjemaet tar kortere tid.

Informasjon fra de ulike informantene slås sammen av et dataprogram som predikerer
sannsynligheten for en eller flere diagnoser og produserer et summeringsark med
denne informasjonen. Klinikeren bestemmer om datagenererte diagnoser skal
aksepteres eller avvises basert på all informasjon om respondenten.



Fordeler med DAWBA er kombinasjon av lave kostnader og enkelthet i innhenting av
informasjon med klinikervurdert diagnostikk og diagnosesetting. Ulemper kan være at
klinikeren mister klinisk viktig informasjon som ville framkomme gjennom direkte
kontakt med informanten gjennom hele intervjuet.

Opplæring i bruken av DAWBA er lite tidkrevende og det er ikke nødvendig med
tidligere klinisk erfaring for å administrere det. En manual gir veiledning i forhold til
vanlige spørsmål som kan oppstå ved bruk av instrumentet. Intervjuet har vært brukt i
Barn i Bergen-studien og er under utprøving i poliklinikker i Norge. Ytterligere
informasjon om DAWBA, norsk oversettelse og eksempler på utfylte intervjuer finnes
på DAWBA’s hjemmeside (L12).

3.4.4 Kiddie-SADS-PL (Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia for School-Age Children)
Kiddie-SADS er et bredt psykiatrisk semi-strukturert klinisk intervju (28). Det finnes i
flere versjoner tilpasset DSM-IV: Kiddie-SADS-PL (Present and Lifetime Version)
finnes i norsk versjon. Intervjuet gir informasjon om nåværende og tidligere episoder
av psykisk lidelse hos barn og ungdom i alderen 7-18 år og gir DSM-IV diagnoser for
de fleste tilstandsbilder. Intervjuet er spesielt utviklet for å diagnostisere depresjon.

Intervjuet består av et introduksjonsintervju, et screeningintervju med spørsmål om de
fleste viktige problemområder og tilleggshefter med spørsmål om spesielle områder
(angstlidelser, atferdsforstyrrelser, stemningslidelser, psykoser, stoffmisbruk og andre
lidelser). Det kortfattede introduksjonsintervjuet etablerer kontakt med informanten og
gir informasjon av generell karakter. Etter introduksjonsintervjuet foretas
screeningintervjuet, før en går videre med eventuelle problemområder som peker seg
ut i screeningintervjuet gjennom et eller flere av tilleggsintervjuene. Intervjuer skårer
også CGAS (se ovenfor) for tidligere og nåværende episoder av psykisk lidelse. Både
foreldre og barn intervjues. Gjennomføringen av et intervju (foreldre eller barn) tar
vanligvis fra 1,5 til 3 timer.

Kiddie-SADS har flere fordeler i psykiatrisk vurdering. Det er laget for å romme
innholdet i spesifikke diagnostiske kriterier og inneholder detaljerte spørsmål som er
egnet til å få tak i klinisk viktig informasjon. Det er det eneste intervjuet som gir global
og diagnosespesifikk svekkelse (impairment), noe som er viktig for å avgjøre
"caseness”. Det brukes hyppig i barne- og ungdomspsykiatrisk forskning
internasjonalt.

Det er utarbeidet retningslinjer for bruken av intervjuet. RBUP Midt-Norge har avtale
om norsk copyright og ivaretar oppdatering og revisjon (koordinator er
barnepsykiater Anne Mari Sund). Den norske versjonen fra 1997 er for tiden under
revisjon i tråd med en nyere amerikansk revisjon ved Boris Birmaher, University of
Pittsburgh. Den nye versjonen vil også inneholde spørsmål om autisme spektrum
tilstander. Bruken av Kiddie-SADS krever klinisk og diagnostisk erfaring og spesiell
trening. Historikk og engelske versjoner finnes på hjemmesiden til University of
Pittsburgh (L13).
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Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2013
” Faglig Veileder tilbyr en ramme for vurderinger og beslutninger
ved diagnostikk og behandlinginnen barne- og ungdomspsykiatri.
Faglig Veileder skal ikke erstatte kliniske vurderinger av detenkelte
barn/ungdom og gir seg heller ikke ut for å representere den eneste
adekvate tilnærmingtil problemstillingene. Hvert kapittel står i en
faglig sammenheng med de øvrige kapitler, og må forstås som en del
av en helhet.”

Det er stor interesse for instrumenter som kan brukes som hjelp i kartlegging av
problemer og også risiko for problemer hos de aller minste barna. Det dreier seg om
et bredt spekter av problemstillinger; f.eks. instrumenter som egner seg til å
identifisere barn og familier som trenger nærmere utredning/oppfølging, men også
metoder som kan brukes som ledd i en barnepsykiatrisk utredning i denne
aldersgruppen.
Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (L14) er etablert
for å bidra til bedre tjenester for de minste barna. De arbeider også med instrumenter
som er egnet for denne aldersgruppen, og flere er under utprøving.
Kartleggingsskjema og andre standardiserte metoder er kun hjelpemidler for å belyse
delaspekter av en samlet beskrivelse. Enhver utredning må først og fremst basere
seg på en systematisk klinisk tilnærming som ser barnet, og barnets livssituasjon, i
helhetsperspektiv, se kap 2.5: Vurdering av barn 0-3 år.

Generelle vurderinger om bruk av standardiserte metoder er omtalt innledningsvis i
kapittel 3. For øvrig finnes i kapittel 2.3 en omtale av utviklingsvurdering, samt en
tabellarisk oversikt over aktuelle instrumenter også for sped- og småbarnsalder.

Med ”instrumenter” menes her standardiserte screening-, kartleggings- og
utredningsverktøy for utfylling ved foreldre og andre omsorgspersoner, testing og til
en viss grad også observasjonsmetoder for fagpersonell. Omfattende kliniske intervju
og observasjonsmetoder er ikke tatt med.

Med screening menes her først og fremst selektiv screening på indikasjon (eller
sekundærscreening). Instrumenter brukt til universell (primær-) screening av psykisk
helse reiser betydelige faglige, etiske og ressursmessige betenkeligheter. Med et par
mulige unntak finnes ikke tilgjengelige standardiserte kartleggingsverktøy som
tifredsstiller de krav WHO setter til bruk i universell screening, og det foreligger
fremdeles ikke overbevisende dokumentasjon for at noen av disse forsvarer en plass
i norsk praksis til slik bruk.

I dette kapitlet er valgt å omtale kartleggingsverktøyene under to overskrifter: De
arbeidsverktøy som kan brukes i

1. innledende undersøkelser, dvs screening og kartlegging
2. videre utredning

En del av instrumentene under punkt 1 brukes også i deler av 1. linje. Det gjelder
spesielt i PP-tjenesten, men også i økende grad i helsestasjoner. Kjennskap til- og evt
bruk av enkelte felles kartleggingsverktøy både hos henviser og henvisningsinstans
kan bedre kommunikasjon (henvisninger, tilbakemeldinger o.a.) betydelig, og være
gunstig for samarbeidet generelt.

De fleste av de instrumentene som omtales har i større eller mindre grad anvendelser
ut over det å identifisere problem eller sette diagnoser:

identifisere barn som har vansker eller utviklingsforstyrrelse, eller er i risiko
som pedagogisk hjelpemiddel til å forstå barnets (eller familiens) problem, og til
dokumentere mulig fremgang etter tiltak.

I omtalene nedenfor er bare det første punktet oppgitt som formål med instrumentet.

Psykometriske egenskaper er ikke tatt med i denne oversikten, men interesserte kan
for de fleste instrumentene finne mer om dem i referansene.



Screening og kartlegging av barnet
Her omtales følgende instrumenter,

A. Vedrørende barnet:
Ages and Stages Questionnaire (ASQ): Fange opp utviklingsforstyrrelser hos
sped- og småbarn (alder 2 mndr til 5 ½ år). Motorisk, kommunikativ og språklig
utvikling
Ages and Stages Questionnaire Sosial/Emotional (ASQ:SE): Fange opp
utviklingsforstyrrelser hos sped- og småbarn (alder 3 mndr til 5 ½ år). Sosial og
emosjonell utvikling.
Sats og Språk 4. Undersøkelser av språkutvikling ved 2, resp 4 års alder.
Checklist for Autism in Toddlers (CHAT). Fange opp symptomer som tegn på mulig
autisme.
Alarm Distress Baby Scale (ADBB): Identifisere tegn på vedvarende
tilbaketrekningsatferd hos spedbarn.
Eyberg Child Behavior Inventory / Eyberg registrering av atferd hos barn (ECBI):
Kartlegge barn og unge med alvorlige atferdsvansker (fra 2 år).

B. Vedr barnets nære omsorgsmiljø:
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Fange opp mødre med post natal
depresjon. Er også brukt i svangerskapsperioden.
Parenting Stress Index (PSI) Kartlegge stress ift foreldre-/omsorgsfunksjon.
The Alcohol Use Disorder Identfication Test (AUDIT). Avdekke høytalkoholforbruk
hos gravide/foreldre.

A. Barnet
3.5.1 Ages and Stages Questionnaire (ASQ)
Formål: Kartlegge utvikling på områdene kommunikasjon, grov- og finmotorikk,
problemløsning og personlig/sosial fungering.
Beskrivelse: 19 aldersspesifikke, illustrerte spørreskjema for barn fra 4 mndr – 5 år.
Utfylling ved foreldre og andre omsorgspersoner, men kan også brukes som sjekkliste
ved undersøkelse av barnet. Antall spørsmål under 40, noe varierende.
Skjemaet er enkelt og selvforklarende, og det gir god informasjon om hva de kan
vente av barnet ved den aktuelle alderen. Tidsbruk: 30-45 min.
Enkel scoring, anbefalt gjort som del av klinisk samtale.
Validering av opphavspersoner. Oversatt til en rekke språk, sammenliknbare
resultater i ulike kulturer. Norsk normering er foretatt (1).
Norsk versjon og manual – tilpasset av Janson, 2002 kan bestilles fra RBUP Øst og
Sør.

3.5.2 Ages and Stages Questionnaire Social-Emotional (ASQ:SE)
Formål: Kartlegge barnets sosio-emosjonelle utvikling på områdene selvregulering,
kommunikasjon, tilpasningsevne, autonomi, affekt og samspill
Beskrivelse: 8 aldersspesifikke skjema for barn fra 6 mndr til 5 år. Utfylling ved
foreldre og andre omsorgspersoner. Antall spørsmål varierer mellom 22 og 36,
økende med alder. Skjemaet er enkelt og selvforklarende. En fordel er at det er satt
ord på aktuelle trekk ved den sosiale og emosjonelle utviklingen hos sped- og
småbarn ved ulike aldre, som heller ikke alle fagpersoner har klart for seg.
Instrumentet er validert av opphavspersonene (2). Oversatt til norsk, men ikke
normert eller validert for norske forhold.
Kan bestilles fra RBUP Øst og Sør.

3.5.3 To språktester brukes som screening ved helsestasjoner i
Norge (3)
SATS (Screening Av To-åringers Språk) fokuserer primært på barnets
språkforståelse,
og består av ti kjente objekter fra barnets hverdag (bamse, sokk, seng osv.),
kartleggingsskjema, foreldreskjema og en veiledning. I observasjonen blir barna bedt
om å leke med objektene på ulike måter. I tillegg skal samspill og oppmerksomhet
vurderes.

http://www.r-bup.no
http://www.r-bup.no/


Sammen med innkallingen til konsultasjonen får foreldre tilsendt et skjema hvor de blir
bedt om å krysse av ordene de har hørt barnet benytte. Resultatet fra kartleggingen
sammen med foreldrenes svar på skjemaet, vil danne grunnlaget for vurderingen av
barnets språk.

SPRÅK 4 er en systematisk observasjon som avdekker vesentlige trekk ved
fireåringers språkferdigheter. SPRÅK 4 består av en enkel billedfolder, en veiledning
og et kartleggingsskjema som skal følges etter faste prosedyrer. Oppgavene som
stilles er valgt med tanke på å gi et mest mulig helhetlig bilde av barns språkutvikling
ved fire år. Den omhandler språkforståelse, setningsstruktur, ordforklaring,
billedforståelse, artikulasjon, preposisjoner, adjektiv, følelser, årsak-virkning,
rekketelling, tallbegrep, farger, korttidshukommelse og setningsrepetisjon. I tillegg blir
barnets samspill og oppmerksomhet vurdert.

3.5.4 Checklist for Autism in Toddlers (CHAT)
Formål: Fange opp symptomer og tegn på mulig autisme.
Beskrivelse: Kort spørreskjema og test som for bruk av helsepersonell ved 18
måneders alder. Skjemaet består av to deler; en hvor foreldre gir informasjon og en
del hvor barnet observeres i løpet av konsultasjonen. Skjemaet er enkelt å skåre.
Den prediktive validiteten er god i høyrisikogrupper, men sensitiviteten ved å
kartlegge den generelle populasjonen er lav (4). Metoden har imidlertid høy
spesifisitet, dvs. at få barn som ikke har autisme vurderes å være i faresonen for
denne utviklingsforstyrrelsen.

3.5.5 Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
Formål: Vurdere alvorlige atferdsproblemer hos barn og ungdom i alderen 2-16 år.
Beskrivelse: Foreldreskjema med 36 punkter med spørsmål om type problem, og
hyppighet/”intensitet”.
Både antallet og hyppigheten av alvorlige atferdsproblemer blir rapportert.
Tidsbruk: Fem minutter til å fylle ut og fem minutter til å skåre foreldrerapporten.
Rapporten er enkel å administrere og vurdere. Den er standardisert og normert på
norske forhold ved Universitetet i Trondheim og Tromsø (5). Hevdes å kunne
benyttes ”til allmenn screening av barn”.
Norsk versjon kan bestilles hos «De Utrolige årene» som eradminstrert av RBUP
Nord. Her er også norske normdata tilgjengelige.

3.5.6 Alarm Distress Baby Scale (ADBB)
Formål: Fange opp tegn på tidlig tilbaketrekningsatferd hos spedbarn, som mulig tegn
på emosjonelt betingede utviklingsvansker eller organisk funksjonsforstyrrelse.
Alder ca. 2 mndr – 2 år.
Tidsbruk: Integreres i generell medisinsk undersøkelse (lege, helsesøster). Ca. 5
minutter for utfylling av skjema. Kan også observeres i lekesituasjon (ca 15 min)
(Dollberg et al. 2006).
ADBB er en relativt ny skala utviklet spesielt for å kartlegge grad av vedvarende
tilbaketrekkingsreaksjoner hos barnet. Åtte områder ved barnet blir vurdert:
ansiktsuttrykk, øyekontakt, generelt aktivitetsnivå, selvstimulering, gester,
vokalisering, årvåkenhet ved stimulering, relasjon og attraktivitet. Hvert område blir
vurdert på en skala fra 0 til 4, med en grenseverdiskåre på 5.
Metoden er vurdert å være valid og reliabel (6,7).
Den er under utprøving i Norge, i regi av Nasjonalt nettverk for sped- og småbarns
psykiske helse, men er praktisk, enkel og valid, og egner seg i både 1. og 2. linje.

B. Barnets omsorgsmiljø (aktuelt både i 1.- og 2.
linjetjenesten)
3.5.7 Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
Formål: Fange opp mødre med postnatal depresjon. Er også anvendelig i
svangerskapsperioden.
Beskrivelse: Enkelt, én sides selvrapporteringsskjema med 10 spørsmål, for
screening av depresjon etter fødselen. Det er oversatt til norsk (Eberhard-Gran) og
validert i Norge med gode psykometriske verdier (8,9,10). Flere steder i Norge prøves
det ut som generelt screeningverktøy.

3.5.8 Parenting Stress Index (PSI)



Formål: Kartlegge stress ift foreldre-/omsorgsfunksjon.
Beskrivelse: 101 spørsmål (kortversjon: 36 spørsmål) for utfylling ved foreldre. Det
stiller spørsmål om deres oppfatninger av barnets egenskaper og atferd og om egne
mulige stressfaktorer (helse, forhold til ektefelle, arbeidsbelastning hjemme og ute,
venner livssituasjon for øvrig).
Tidsbruk 20-25 minutter. Det mangler opplysninger om scoring.
Skjemaet er godt validert (11) og brukes i en rekke land. Både lang og kort versjon
finnes på norsk, oversatt og prøvd ut av John A. Rønning. Lisens må kjøpes hos
Psychological Assessment Resources.

3.5.9 The Alcohol Use Disorder Identfication Test (AUDIT)
Formål: Avdekke høytalkoholforbruk hos gravide/foreldre.
Beskrivelse: 10 spørsmål for intervju, som tar for seg mengde og hyppighet av
alkoholkonsum, indikatorer for avhengighet og uønskede konsekvenser, som tegn på
skadelig forbruk.
Utfyllende manualer, guidelines og beskrivelse av verktøyet er utgitt av WHO (12).
Norsk versjon er tilgjengelig i Legehåndboka, hvor man kan sette inn score direkte på
nettet.

Utredning av barnet
De fleste av nedenstående instrumenter brukes av andre yrkesgrupper enn leger,
men omtales her til orientering. Flere av testene brukes også i PP-tjenesten.
For medisinsk undersøkelse av barnet henvises til kapittel 2.5 Vurdering av barn 0-3
år.

Her omtales følgende instrumenter:

The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) 1,5 - 5: Måler
problemer, evner og tilpasningsfunksjoner i alderen 1,5 - 5 år.CBCL 1.5-5
Bayley Scales of Infant and Toddler Development- Third edition (Bayley-III):
Helhetlig vurdering avsped- og småbarns utvikling.
Mullen Scales of Early Learning (Mullen-skalane): et sett tester for å måle barnets
motoriske, perseptuelle og språklige utvikling.
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence third edition (WPPSI-III):
evnetest for små barn.
Leiter International Performance Score-Revised (Leiter-R): Non-verbal evnetest.
Reynell Development Language Scales - III (Reynell): språktest som måler
språkforståelse og talespråk.
Vineland Adaptive Behavior Scales - Second Edition (Vineland II): et sett
testerlagetfor å kartlegge sosial fungering og utviklingshemming.

3.5.10 The Achenbach System of Empirically Based Assessment
(ASEBA) 1,5 – 5 år
Formål: Bred kartlegging av symptom- og atferdsprofil.
Beskrivelse: Settet består av ett skjema for foreldreutfylling: Child behavior
chekclist (CBCL) 1.5 – 5, og ett for førskolelærer ”Teacher Report Form” (C-
TRF 1,5- 5).

Spørsmålenei skjemaene dreier seg hovedsaklig om beskrivelse av barnet (100
spørsmål) som er delt inn i internalisert og eksternalisert atferd. Skjemaetinneholder
også noen generelle spørsmål, og det er en egen del om barnets språkutvikling for
alderen 18 til 35 måneder.
Det er i forholdsvis utbredt bruk i PP-tjenesten, og i barnepsykiatrien er det i vanlig
bruk som generell screening av symptom- og atferdsprofil.
ASEBA-systemet gir en bred beskrivelse av ferdigheter og vansker, fra flere
informanter. Det er det mest utbredte og utprøvde generelle kartleggingsinstrumentet
for psykiske vansker og blir ofte brukt som ”gullstandard” ved validering av andre
tilsvarende verktøy. Settet for 1,5-5 år er forholdsvis nytt. Det ble først utarbeidet for
2-3 års alder, men så utvidet til gjeldende aldersgrupper. Settet er ikke validert i
Norge, men studier viser valide egenskaper på tvers av språk og kulturer (13). Norsk
versjon kan bestilles fra RBUP Øst og Sør, og gir mulighet for scoring både på data
og papir. Det tilhørende PC-skåringsprogrammet for ASEBA- systemet dekker også
skjemaene for de øvrige aldersgruppene (6-18 og 18-59 år), men det fås også et
program for hver gruppe.

http://www3.parinc.com/products/productlist.aspx?SubjectCode=H&Description=Behavior-Health&PageNo=4
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3.5.11 Bayley Scales of Infant and Toddler Development- third
edition (BSID III)
Formål: Vurdere kognitive og motoriske ferdigheter i sped- og småbarnsalderen.
Alder: 1 – 42 måneder.
Beskrivelse: Skalaene i testen vurderer kognisjon, motorikk og språk i tillegg til sosio-
emosjonell utvikling og adaptiv evne som vurderes ved spørreskjema til foreldrene.
Tidsbruk for administrasjon er oppgitt til 45-60 min, men i praksis varierer det mellom
30 og 90.
BSID-III er i forhold til forrige versjon utvidet og revidert, og gjør det mulig å vurdere
både ekspressivt og reseptivt språk. I tillegg er det lagt til flere spørreskjemaer som
skal utfylles av foreldrene for vurdering av barnets utvikling.
BSID-III kan ikke anvendes for å diagnostisere spesifikke vansker. Tolkning av
skalaene bør gjøres med forsiktighet på barn under 6 måneder.
Norsk versjon i 2010.
Metoden krever klinisk grunnkompetanse (psykolog, lege) foruten autorisasjon til å
anvende metoden.
Innføringskurs gis i regi av Statped. Tilgjengelig på http://www.pearsonassessment.no/

3.5.12 Mullen Scales of Early Learning
Formål: Tilsvarende som Bayley III, med egen non-verbal skala.
Beskrivelse: Skjemaene omfatter vurdering i de visuelle, språklige og motoriske
områdene i alderen 0-5 ½ år. Testen skiller mellom reseptiv og ekspressiv fungering,
og er delt inn i fem områder: grovmotorikk, finmotorikk, visuell persepsjon, ekspressivt
og reseptivt språk
Tidsbruk: 15 minutter (1 år), 25-35 minutter (3 år), 40-60 minutter (5 år).
Mullen-skalaene foreligger ikke på norsk, men brukes likevel en del steder som
alternativ til Bayley – III. Krav til bruk av testen er som for Bayley.
Tilgjengelig på http://www.pearsonassessment.com

3.5.13 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence third
edition WPPSI-III
Formål: Kartlegge kognitiv evneprofil.
Beskrivelse: Antall ledd: Totalt 14 områder, med 10 spørsmål i hver. Antall områder er
avhengig av alderstrinn og ønske om fordypning. Testsettetbestår av to
undergrupper av skalaer: én for aldersgruppen 2 år og 6 måneder opp til 4 år, og én
fra4 år opp til 7 år og3 måneder.
Tidsbruk: 30-40 minutter for den yngste aldersgruppen, 45-60 minutterfor den eldre.
Beskrivelse: Testen består av en verbaldel (teoretisk) og en utføringsdel
(problemløsning, visuomotorisk organisering og tempo). Deltestene i verbaldelen
kartlegger kunnskaper, ordprøve, regning, sammenligning, praktisk innsikt og
setningsminne. Utføringsdelen omfatter puslespill, bildemangler, labyrinter,
figurtegninger og klossemønstre.
Det regnes ut IQ for verbal- og utføringsdelen for seg, samt for testen totalt. Mest
interessante er deltestskårene og hvordan de plasserer seg i forhold til hverandre.
WPPSI IIIerden fjerde av stadig oppdaterte versjoner siden 1967. Det er validert i en
rekke land og anses å ha relativt få svakheter sammenlignet med en rekke andre
verktøy (15).
Krav til profesjon og/eller klinisk kompetanse: Psykologer, spesialpedagoger og andre
med utdanning tilknyttet pedagogikk og psykologi.
Opplæring, kurs og sertifisering: Norsk psykologforeningog Utdanningsforbundet tilbyr
kurs, og opplæring i kurset blir også tilbudt som en del av spesialpedagogikk-
opplæringen ved UiO.
Tilgjengelighet:
Norsk versjon tilgjengelig på http://www.pearsonassessment.no/

3.5.14 Leiter International Performance Score - Revised
(Leiter-R)(Roid, G H. Miller, L J, 1997)
Formål: Non-verbal kartlegging av intelligens og kognitive evner.
Målgruppe: Barn som pga alder, autisme eller annet ikke har- eller har svakt utviklet
språk (fra 2 år).
Beskrivelse: 20 deltester, fordelt på to batterier. Det ene er et visuelt, logisk batteri
brukt til IQ-vurdering og det andre er et oppmerksomhet-hukommelsesbatteri. Det er
mulig å bruke deler av batteriene eller hele.

http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Overview.aspx?id=14033&epslanguage=NO
http://www.pearsonassessment.no/
http://www.pearsonassessment.com/
http://www.psykologforeningen.no/pf/Kurs-og-utdanning/Kurskalender/
http://utdanningsforbundet.no/no/Akademiet/Utdanningsakademiet/Kurs-og-konferanser/
http://www.pearsonassessment.no/no/Produkter/Klinisk-psykologi/Utvikling-og-evner/WPPSI-III/
http://www.pearsonassessment.no/


Tidsbruk 25 - 40 minutter.
Instrumentet har beholdt en sentral posisjon som et valid (16) verktøy i ikke-språklig
utredning av evneprofilsiden det først ble beskrevet på 1930-tallet, revidert flere
ganger, sist i 1997.
Norsk versjon er ikke tilgjengelig.
Svensk versjon kan kjøpes fra Hogrefe/Assessio.

3.5.15 Reynell Development Language Scales - III
Formål: Kartlegge barnets språkforståelse (impressive-) og talespråk (ekspressive
språk).
Beskrivelse: Reynell III er en omfattende undersøkelse språk hos barn fra 15 mndr til
7 ½ år, og består av 62 ledd fordelt på 10 deltester på språkforståelse og 7 på
ekspressivt språk. Den bruker bilder, leker og fingerdukker for å holde barnets
interesse gjennom testen. Gjennomføringen tar ca 30 min.
Det er angitt gode psykometriske verdier sammenliknet med andre språktester (17).
Reynell III er ikke validert for norske forhold.
Testen krever sertifisering, og er først og fremst tiltenkt spesialpedagoger
Norsk versjon fås gjennom Hogrefe Psykologförlaget.

3.5.16 Vineland Adaptive Social Behavior Scales, Second Edition
(Vineland II)
Formål: Kartlegge barnets sosiale og praktiske (adaptive) fungering.
Beskrivelse: Vineland II kartlegger kommunikasjon, dagligdagse ferdigheter,
sosialisering, motoriske ferdigheter og har dessuten en internalisering/
eksternalisering- indeks. Inneholder en samtale om dagligdagse utviklingstemaer
samt en sjekkliste. Instrumentet er enkelt å administrere. Kartleggingen kan gjøres
både i form av et foreldreintervju og et spørreskjema og tar fra 20–60 minutter å
gjennomføre. Intervjuet og spørreskjemaet til foreldre kan brukes fra og med
spedbarnsalderen. I tillegg er det utviklet et spørreskjema for bruk i barnehage/skole
som kan brukes fra 3 års alder.
Den foreligger på norsk. Det er ukjent om det er gjennomført valideringsstudier i
Norge, men Vineland er brukt som verktøy i flere norske studier, riktig nok på eldre
barn (18).Valideringsstudier viser at det er valid når det administreres av fagperson
med opplæring (19).
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