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Generelle lærevansker - definisjon 

• Nedsatt intellektuell fungering/IQ 

 

• Nedsatt adaptiv fungering/tilpasningsferdigheter 

• Begrep 

• Sosial 

• Praktisk 

 

• Før fylte 18 år 

 

 



Psykisk utviklingshemming 

 

Borderline utviklingshemming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vanDuijvenbode et al., 2015)  

Intellektuell fungering 

Adaptiv fungering 



Hvor skal grensen gå? 

 

• F70 - Psykisk utviklingshemming (ICD-10) 

 

• R41.83 – Borderline intellektuell fungering (ICD-10 CM) 



Generelle lærevansker – årsak og 

forekomst 

• Forekomst ca 1-3% 

• Forekomst på ca 13% når en inkluderer borderline 

• Administrativ forekomst i Norge ca 0.5% 

• Mange uidentifiserte 

• Årsak ofte ukjent 

• Mange risikofaktorer 
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Riskofaktorer for utviklingshemning 

Tidspunk

t 

Biomedisinsk Sosial Atferd Utdanning 

Prenatal -Kromsomforstyrrels

e 

-Enkelgenfeil 

-Syndrom 

-Metabolske 

tilstander 

-Cerebral dyskinesi 

-Sykdom hos mor 

-Aldring hos foreldre 

-Fattigdom 

-Underernæring hos mor 

-Familievold 

-Manglende prenatal omsorg 

-Foreldre med 

stoffmisbruk 

-Foreldre med 

alkoholmisbruk 

-Foreldre som røyker 

-Umodne foreldre 

-Foreldre med kognitive 

vansker uten støtte 

-Manglende forberedelser 

til å få barn 

Perinatal -Prematuritet 

-Fødselsskade 

-Neonatal 

forstyrrelse 

 

-Manglende tilgang til 

fødselshjelp 

 

-Forelde som avviser 

omsorgsrollen 

 

- Manglende undervisning 

og veiledning etter fødsel 

Postnatal -Traumatisk 

hodeskade 

-Underernæring 

-Meningoencefalitt 

-Epilepsi 

-Degenerativ lidelse 

-Forstyrrelse hos 

omsorgsgiver 

-Lite adekvat stimulering 

-Familiefattigdom 

-Kronisk sykdom i familien 

-Institusjonalisering 

 

-Mishandling og neglekt 

-Familievold 

-Manglende sikkerhet 

-Sosial deprivasjon 

-Vanskelig atferd hos barnet 

-Forstyrret foreldre 

atferd 

-Sen diagnostisering 

-Lite tidligintervensjon 

-Lite spes.ped oppfølging 

-Lite/dårlig familiestøtte 
Fra: American association on intellectual and developmental disabilities, 2010 



Generelle lærevansker – komorbide 

lidelser 

• Psykiske lidelser 

DC-LD: 35-57%% 

ICD-10: 16-24%% 

DSM-IV: 13-15% 

 

• Rus – 0.5-6% 

 

• Problematferd 10-20% 
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Generelle lærevansker – komorbide 

lidelser 

• Somatiske tilstander 

• Medikamentbruk 



Generelle lærevansker - behandling 

• Sosio - økologisk modell 



Generelle lærevansker - behandling 

• Ofte utelatt fra psykoterapistudier 

 

• Psykiske lidelser og rusproblematikk først og fremst basert 

på selvrapport av tanker, følelser og opplevelser 
Kognitive vansker: 

• kan gjøre det vanskelig å organisere opplevelser og erfaringer 

• språklig uttrykksevne kan gjøre det vanskelig å fortelle om det 

• forståelsesvansker kan gi utfordring med å vite hva som er relevant 

å fortelle om 

 

• Vanlige utfordringer ved utredning av psykiske lidelser  
• Manglende dybde/nyansering 

• Suggestebility 

• Confabulation 

• Samtykkende/bekreftende 

 

 

 

 



Generelle lærevansker - behandling 

 

• Manglende kunnskap om utviklingshemming i 

spesialisthelsetjenesten 
• Diagnostic overshadowing 

• Utredning av utviklingshemming 

• Validerte instrumenter for psykisk lidelse og rus 

• Behandlingsvalg 

 

 

 



Risikofaktorer 
• Lett grad av utviklingshemming  

• Menn 

• Ung alder 

• Lite tilbud på dagtid 

• Dårlige boforhold 

• Komorbid psykisk lidelse eller atferdsproblematikk 

• Personlighetstrekk – lav angst, spenningssøkende, impulsiv 

• Familiehistorikk med rus 

• Eksponert for alkohol i svangerskapet 

• Begrensede sosiale evner 

• Manglende evne til å forstå konsekvenser av rusbruk 

 

Utviklingshemming og rus 



• Verbal aggresjon 

• Humørsvingninger 

• Utnyttelse av andre 

• Fysisk aggresjon 

• Kriminalitet 

• Selvmordstanker 

• Krangling med omsorgspersoner 

• Selvskading 

Negative effekter av rusbruk 



Generelle lærevansker og rus 

• Forekomst: 0.5-6% 

• Begrenset tilgang til rusbehandling 

• Mistrives 

• Høyere drop-out/avbrudd i rusbehandling 

• Behandlet i tjenester for mennesker med nedsatt funksjon 

 



Vurdering gjort av rusbehandlingssted i 2019: 

Det vurderes at pasienter med lettere psykisk utviklingshemming ikke kan dra 

nytte av tverrfaglig spesialisert rusbehandling verken poliklinisk eller i 

institusjon. 

 

Svar fra fylkesmannen etter klage: 

…..vi vil i tillegg understreke at personer med nedsatt evnenivå og psykisk 

utviklingshemming etter en konkret vurdering vil ha rett til tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling, på lik linje med andre. Prioriteringsveilederen og 

andre relevante kilder skiller ikke ut evnenivå som et særskilt tungtveiende 

moment i vurderingen’ 

 

 

Klage til fylkesmannen 
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• Begrenset vokabular 

• Redusert hukommelses funksjoner 

• Vansker med å diskriminere mellom relevant og irrelevant informasjon 

• Problemer med planlegging og oppmerksomhet 

• Nedsatt evne til abstrakt resonnering  

• Redusert selvinnsikt  

 
(Kiewik, VanDerNagel, Engels & De Jong, 2017a) 

Mulige årsaker til manglende trivsel og nytte av 

rusbehandling 



Effektive behandlingstiltak for rusmiddelavhengige 

pasienter med utviklingshemming 

Rusbehandling for utviklingshemmede bør inneholde:  

• Avslapningsteknikker 

• Fokus på kognitive forstyrrelser (positive forventinger til rus) 

• Øke motivasjonen for å kutte ned eller slutte med rusbruk 

• Trene på atferd som gir stressreduksjon og emosjonsregulering 

• Diagnostisering og behandling av komorbide psykiske lidelser 

 

(Didden et al. 2009) 
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Rusbehandling – forekomst av generelle lærevansker 



Rusbehandling – forekomst av generelle lærevansker 

IQ (WAIS-IV) 

<70 

70-85 

Adaptiv fungering 
(Vineland II) 

<70 

70-85 

Debut før fylte 18 år 
(selvrapport) 

* 

* 

Psykisk 
utviklingshemning 

Borderline 
utviklingshemning 



Rusbehandling – forekomst av generelle lærevansker 

Psykisk utviklingshemming/borderline utviklingshemming assosiert med: 

o Lavere utdanning 

o Flere selvrapporterte lærevansker i barndommen 

o Mer kontakt med offentlige instanser i barne/ungdomsårene 

o Flere tilbakefall til rus i løpet av behandlingsperioden 

o Høyere forekomst av tilleggslidelser innen psykose og atferdsvanske spekteret 

o Ikke diagnostisert med utviklingsrelaterte vansker 

Rundt 30% forekomst av psykisk utviklingshemming/ 

borderline utviklingshemming (7.7% /24.2%) 



Rusbehandling – forekomst av generelle lærevansker 

Eksempel: Innlagt i TSB 2012: ca 30 000 

Personer med utviklingshemning estimert til: 2 200 

Personer med borderline estimert til: 7 000 



Rusbehandling – forekomst av generelle lærevansker 

Skillet mellom de som har en kjent utviklingshemming og de som ikke har det 

 

• Annerledes rusprofil 

 

• Mer alvorlig avhengighetslidelse? 

 

• Mindre støtte 



Utfordringer knyttet til utredning av PU med rusproblem 

• Rus påvirker IQ? 

• Meier vs Jackson - cannabis 

• Vår egen forskning 

• Ingen studier som indikerer at rus får en til å gå fra normal fungering 

til fungering assosiert med utviklingshemming 

• Utredningsvindu – drop out 

• Kunnskap- hvem bør utredes? 





Utfordringer knyttet til utredning av PU med rusproblem 

• Rus påvirker IQ? 

• Meier vs Jackson - cannabis 

• Vår egen forskning 

• Ingen studier som indikerer at rus får en til å gå fra normal fungering 

til fungering assosiert med utviklingshemming 

• Utredningsvindu – drop out 

• Kunnskap- hvem bør utredes? 





 
• Kort screening instrument for å sjekke om en person kan ha en PU. 

Opprinnelig utviklet for fengselspopulasjon. Kan brukes av alle 

faggrupper. 

 

• Oversatt til Norsk og validert for fengselspopulasjon, psykisk helsevern og 

nå, inneliggende ruspasienter. 

 

• Validert for polikliniske ruspasienter etter 2 ukers rusfrihet i en 

Nederlandsk studie 

 

 

Hayes Ability Screening Index (HASI) 



HASI  

Bakgrunn Baklengs staving 

Labyrint Klokke tegning 

Total skåre = videre 
utredning eller ikke 



Tilpasning av psykoterapi for utviklingshemmede  
(Hurley et al., 1989) 

• Forenkling 

• Språk 

• Aktiviteter 

• Utviklingsnivå 

• Direktive metoder 

• Fleksibilitet 

• Inkludering av nærpersoner 

• Funksjonshemning og (re)habilitering 



Eksempel – tilpasning av språk 

Mann 28 

T: Hvordan går det i hverdagen? Er det noe du trenger hjelp til? 

 

P: Det går fint, trenger ikke noe hjelp 

 

T: Ok, da går vi videre….. 

 

T: Hva med å lage mat? Klarer du det selv? Eller hadde det vært kjekt 

med noe hjelp til det? 

 

P: Mat lager jeg nesten ikke, det blir stort sett brødskive. Jeg har aldri 

klart å følge en oppskrift, det går liksom i surr. Det kunne i grunnen vært 

fint med litt hjelp 

 

T: Og hvordan er det med vasking av klær?  

 

P: Jeg har aldri kunnet vaske klær. Når jeg ikke har noe rent, kommer 

mamma som regel og vasker, eller jeg skaffer meg noe nytt. 



Eksempel – visuelle hjelpemidler  
 



Eksempel – visuelle hjelpemidler  
 



Eksempel – visuelle hjelpemidler 
 



Eksempel – ha med støtteperson  
 



Oppsummering 

• Generelle lærevansker 

• Definisjon 

• Forekomst og risikofaktorer 

• Komorbide lidelser 

• Utfordringer i diagnostisering og behandling 

 

• Generelle lærevansker og rus 

• Risikofaktorer for rus 

• Negative effekter av rusbruk 

• Rusbehandling 

• Forekomst 

• Utfordringer knyttet til utredning av generelle 

lærevansker hos rusmiddelavhengige 

• Eksempler på tilrettelegging 

 

 





Oppsummering 

• Generelle lærevansker 

• Definisjon 

• Forekomst og risikofaktorer 

• Komorbide lidelser 

• Utfordringer i diagnostisering og behandling 

 

• Generelle lærevansker og rus 

• Risikofaktorer for rus 

• Negative effekter av rusbruk 

• Rusbehandling 

• Forekomst 

• Utfordringer knyttet til utredning av generelle 

lærevansker hos rusmiddelavhengige 

• Eksempler på tilrettelegging 

 

 



Takk for oppmerksomheten! 


