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AFFEKTIVE LIDELSER HOS BARN OG UNGDOM  



∗ Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom 
∗ Akse 2: Spesifikke utviklingsforstyrrelser 
∗ Akse 3: Psykisk utviklingshemning 
∗ Akse 4: Somatiske tilstander 
∗ Akse 5: Avvikende psykososiale faktorer  
∗ Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå

Diagnostisering på 6 akser



- vanligste henvisningsårsak til BUP 
- stor overvekt jenter 
- mange med andre lidelser har også en depresjon 
- mange blir symptomfrie etter 1-2 år uten 

behandling 
- 40-50% opplever bedring ved behandling 
- opprettholdende: miljøfaktorer og levevaner 
- økt risiko for (alvorlig) depresjon som voksen

Depresjon



∗ Hovedkriterier: 
∗ Tristhet/senket stemningsleie 
∗ Redusert energi/ økt trettbarhet 
∗ Interesse- og gledesløshet 

∗ Tilleggskriterier: 
∗ Redusert appetitt 
∗ Tilbaketrekning 
∗ Irritabilitet 
∗ Søvnforstyrrelser 
∗ Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet 
∗ Redusert selvfølelse og selvtillit 
∗ Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse 
∗ Tanker/planer om selvskading og/eller selvmord

Depresjon symptomer



∗ Dårlig matlyst/ liten vektøkning 
∗ Søvnvansker 
∗ Manglende interesse for omverdenen og fravær av 

kommunikasjon 
∗ Skriking / sutring 
∗ Forsinket psykomotorisk utvikling 

Depresjon spedbarn



• Irritabilitet, aggressivitet, atferdsforstyrrelser 
• Passivitet, tilbaketrekning 
• Uttalt angst 
• Kroppslige symptomer, f.eks. magesmerter, hodepine 
• Dårlig selvfølelse 
• Store søvnvansker 
• Skolevansker: fagvansker, skolevegring 
• Rusmisbruk

Depresjon barn og ungdom



∗ Autonome symptomer, uro, anspenthet, uvelhet 
∗ Unngåelse 
∗ Spesifikke fobier, generalisert angst, panikkanfall, 

sosial angst, separasjonsangst, helseangst 
∗ Tvangstanker og/eller tvangshandlinger 
∗ Elektiv mutisme

Angst symptomer



∗ Somatisk undersøkelse: Vanlig status med vekt og høyde 
∗ Blodprøver:  

∗ Hb, LPK m/diff., CRP, se-jern, ferritin, TSH, T4, Vit. D, folat, B12 
Cøliakiprøve, mononukleoseprøve og andre prøver på indikasjon 

∗ Snakke med barnet alene 
∗ Snakke med barn og foreldre, evt. foreldre uten barnet

Undersøkelse fastlege



∗ Mat og søvn 
∗ Foreldreinvolvering/-autoritet 

∗ Medier, skjermbruk NY diagnose ICD-11: gaming disorder 
∗ Kulturelt betinget glidning i hva vi oppfatter som sykdom? 
∗ Sorg/tap? 
∗ Traumer: overgrep (nett), mobbing 
∗ Funksjon: skolefravær, venner, fritidsaktiviteter 
∗ Obs psykose (stemmehøring, paranoide forestillinger, 

selvforstyrrelser) 
∗ Obs spiseforstyrrelse (vekttap+ønske om vektnedgang) 
∗ Obs. rus

Forts. undersøkelse fastlege



∗ Skolevansker: 
∗ Sosiale vansker, mobbing: skolehelsesøster 
∗ Fagvansker: PPT 

∗ Foreldre-/familieproblematikk: konflikter, sykdom, 
økonomi, rus, ustabil livsførsel 
∗ Dempe skyldfølelsen, øke bekymringen

Forts. undersøkelse fastlege



∗ Motivasjon? 
∗ Skal ungdommen eller foreldrene bestemme 

henvisning?

Forts. undersøkelse fastlege



∗ Lett depresjon eller angst: psykisk helsetjeneste i 
kommunen; foreldreveiledning, støttesamtaler, kognitiv 
terapi (KAT) 

∗ Foreldre-/familieproblemer: 
∗ Behandling foreldre? 
∗ Bekymringsmelding bvt? 
∗ Familievernkontoret? 
∗ Foreldreveiledning kommunen: helsesøster, Familiens hus, 

psykiatrisk sykepleier 
∗ Skolefaglige vansker: PPT

Henvisning



∗ Samtykke fra begge foreldre 
∗ Kopi av henvisningen 
∗ Hvilke behandlingstiltak er forsøkt? 
∗ Opplysninger fra andre instanser sammen med henvisningen: 

skole, PPT, helsesøster, psykisk helsetjeneste

Henvisning BUP



1. Symptombeskrivelse 
2. Familie/omsorg 
3. Funksjon: skole, venner, fritidsaktiviteter 
4. Somatiske forhold 
5. Behandling forsøkt 
 - med opplysninger fra instanser 1. linje

Forts. henvisning BUP



∗ Moderat depresjon: frist 8 uker 
∗ Alvorlig depresjon: frist 4 uker 
∗ raskt funksjonsfall
∗ grad av suicidalfare
∗ selvskading
∗ psykoselignede fenomener
∗ betydelige søvnvansker og vektendringer
∗ lav fungering og liten støtte fra familie og/eller øvrig nettverk
∗ fare for rusmisbruk
∗ Hvis flere alvorlighetsfaktorer er tilstede

Rett til helsehjelp



∗ LETT: 2+2, ingen av symptomene sterke, funksjon+ 
∗ MODERAT: 2+3 eller flere, evt sterkere symptomer, 

funksjon redusert 
∗ ALVORLIG: 3+4 eller flere, av disse er flere 

symptomer fremtredende, pasienten er alvorlig 
bekymret og er agitert eller alvorlig tilbaketrukket 
(psykomotorisk retardasjon), evt også 
psykosesymptomer

Lett/moderat/alvorlig depresjon



∗ Bipolar lidelse frist 8 uker 
∗ Angst: moderat til alvorlige tilstander frist 12 uker 

∗ barnets funsjonsnivå før tilstanden utvikles
∗ foresattes evne til å støtte barnets utvikling
∗ grad av funksjonstap
∗ samlet symptombelastning
∗ tilleggsproblematikk/komorbiditet
∗ symptomer forårsaket av somatiske forhold
∗ grad av fobiske tilstander

Forts. rett til helsehjelp



∗ Affektive lidelser (stemningslidelser) F30-
kapittelet har forrang 
∗ Eks. F32 Depressiv episode; lett, moderat, alvorlig 

∗ F92.0 Depressiv atferdsforstyrrelse

Diagnoser ICD-10



∗ Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme 
lidelser: F40-kapittelet 
∗ F40 Fobiske angsttilstander 
∗ F41 Andre angstlidelser 
∗ F42 Tvangslidelse 
∗ F43.2 Tilpasningsforstyrrelse

Forts. diagnoser



∗ Egne barnediagnoser: F90-kapittelet. Symptomer 
sterkere enn forventet for alder, som vedvarer, og som 
går ut over barnets funksjon. 
∗ F93.0 Separasjonsforstyrrelse i barndommen 
∗ F93.1 Fobisk angstlidelse i barndommen 
∗ F93.2 Sosial angstlidelse i barndommen (under 6 år) 
∗ F93.8 A. spes. følelsesmessige forstyrrelser i barndommen 

(inkludert overdreven engstelse) 
∗ F93.9 Uspes. følelsesmessig forstyrrelse i barndommen 
∗ F94.0 Elektiv mutisme

Forts. diagnoser



∗ ASEBA: spørreskjemaer for barn over 11 år, foreldre og lærer. Gir 
informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og 
atferdsvansker. Del av basisutredningen i pakkeforløp. 

∗ KATES: spørreskjema. Kartlegging av traumatiske erfaringer og 
posttraumatiske symptomer. For barn 6-18. For foreldre. Del av 
basisutredningen. 

∗ CGAS: Children’s Global Assessment Scale 4-18 år Funksjonsskåring 0-100. 
Diagnose akse 6 ved inntak og ved avslutning.   

∗ Kiddie-SADS: Diagnostisk semistrukturert intervju for barn, ungdom og deres 
foreldre. Egne tilleggshefter bl.a. for affektive lidelser og angst 

∗ M.I.N.I. diagnostisk screeningsintervju for ungdom og voksne. 
∗ Beck Youth Inventories: spørreskjema 7-18 år. Kartlegger selvbilde, angst, 

depresjon, sinne og normbrytende atferd

Kartleggingsverktøy



∗ MADRS fra 15-16 år  
∗ http://lvh.no/symptomer_og_sykdommer/

psykiske_lidelser/psykiatrisk_undersoekelse/madrs 
∗ Humøret ditt (MFQ) 8-18 år   
∗ Beck Depression Inventory fra 13 år 
∗ Alle måler grad av depresjon

Kartleggingsverktøy depresjon
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∗ SCAS: Spence Children's Anxiety Scale. Spørreskjema 
∗ SCARED: Screen for Child Anxiety Related Emotional 

Disorders. Spørreskjema 
∗ MASC: Multidimensional Anxiety scale for children. 

Spørreskjema 8-17 år 
∗ BAI: Beck Anxiety Inventory fra 17 år 
∗ ADIS: Anxiety Disorders Interview Schedule. 

Semistrukturert intervju 7-17 år

Kartleggingsverktøy angst



∗ Kiddie-SADS 
∗ M.I.N.I. fra 16 år 
∗ Gradering depresjon: MADRS 
∗ Gradering mani: Young Mania Rating Scale

Kartleggingsverktøy bipolar lidelse



- kognitiv atferdsterapi (KAT) best dokumentert effekt 
- interpersonlig terapi dokumentert effekt  
- psykodynamisk orientert terapi usikkert - lite studier 
- andre samtaleterapiformer – lite studier 
- medikamentell behandling antatt nytte 
- samtaleterapi + medikamentell behandling antatt nytte ved 

behandlingsresistent alvorlig depresjon 
- musikkterapi, dialektisk atferdsterapi (DBT), 

atferdsaktivering, terapeutiske spill og fysisk aktivitet kan gi 
symptomlindring 

- familieterapi og psykoedukasjon bør vurderes

Behandling depresjon oppsummert 
forskning



∗ Kognitiv atferdsterapi er trolig en effektiv 
behandlingsform mot angstlidelser hos barn og unge. 
Familieinvolvering kan gi økt behandlingseffekt. 
Psykologisk behandling i form av kognitiv atferdsterapi og 
sosial ferdighetstrening gir muligens bedre 
behandlingseffekt enn medisiner (SSRI). Nytten av 
psykodynamisk terapi og oppmerksomt nærvær er usikker, 
da dette er lite forsket på. For noen kan 
kombinasjonsbehandling bestående av kognitiv 
atferdsterapi og medisiner (SSRI) være effektivt, men bruk 
av slik terapi må avveies mot eventuelle uønskede 
effekter av medisinene.

Behandling angst oppsummert 
forskning



- INDIVIDUELL VURDERING viktig pga. lidelsenes sammensatte 
natur. 

- RELASJON utgjør stor del av effekten

Forts. behandling



∗ (Behandling av foreldre med psykisk lidelse) 
∗ Foreldreveiledning 

∗ Foreldreveiledningsprogrammer: COS-P 
∗ Samarbeid med skole  
∗ Psykoedukasjon  
∗ Psykologisk førstehjelpsskrin  
∗ Mestringskatten 
∗ Kognitiv atferdsterapi  
∗ Eksponering 
∗ Medikamentell behandling 
∗ Interpersonlig psykoterapi 
∗ Psykodynamisk psykoterapi 
∗ Andre samtaleterapiformer 
∗ Familieterapi

Behandlingstiltak i praksis
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∗ Spesialistoppgave under 18 år 
∗ Ved moderat til alvorlig lidelse 
∗ Samtalebehandling skal prøves først 
∗ Skal gis i kombinasjon med samtalebehandling 
∗ Antidepressiva har svakere effekt og gir oftere psykiske bivirkninger 

(selvmordstanker, mistenksomhet) 
∗ Langtidseffekter er ikke godt undersøkt 

∗ Depresjon: fluoxetin/Fontex godkjent fra 8 år. Bruker også 
sertralin/Zoloft og cipramil. 

∗ Angst: sertralin /Zoloft godkjent for OCD fra 6 år, fluvoksamin/
Fevarin fra 8 år. Sertralin brukes også ved angstlidelser. 

∗ Bipolar lidelse: ziprasidon godkjent fra 10 år, aripiprazol/ Abilyfy fra 
13 år ved mani. I praksis behandles etter voksne retningslinjer.

Medikamentell behandling



∗ Råd om kontroll, doseøkning og (prøve)seponering 
skal stå i epikrisen 

∗ Konsulter BUP-lege per tlf. ved behov! 
∗ Kompendium medikamentell behandling BUP: 

https://legeforeningen.no/Global/
Fagmedisinske%20foreninger/Norsk%20barne-
%20og%20ungdomspsykiatrisk%20forening/NBUPF/
Medikamenter%20i%20Barne%20og%20ungdomspsyki
atri%202018.pdf

Forts. medikamentell behandling
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∗ Lite forskning på barn og unge 
∗ Kombinasjonsterapi bestående av familieterapi og 

medisiner gir muligens raskere bedring i symptomer og 
lenger tid i bedre fase. 

∗ Forskning på effekt av psykoterapi er mangelfull, og 
effekten for barn og unge med bipolar lidelse er usikker. 

∗ Litium sammenliknet med valproat. Funnene indikerer 
at det er liten eller ingen forskjell mellom disse 
medikamentene målt på tilbakefall.

Behandling bipolar lidelse



∗ Symptombeskrivelser, multifaktorielle 
∗ Kategorisk tilnærming 
∗ forenkler kommunikasjon, kliniske beslutninger 

kategoriske, overforenkling, stor komorbiditet 
∗ Dimensjonal tilnærming 
∗ Trekk ved barnet og miljøet kontinuum normalitet-

alvorlig sykdom. Sammensatt opprinnelse, arter seg 
forskjellig hos ulike barn. 

∗ Bio-psyko-sosial modell

Diagnostiske tilnærminger



Sårbarhets- 
faktorer

Utløsende 
faktorer

Vedlikeholdend
e faktorer

Beskyttende 
faktorer

biologisk

psykologisk

sosialt

Den bio-psyko-sosiale modell



Psykoedukasjon eks. på filmer

∗ https://www.youtube.com/watch?v=vuDLFGb7khA 
∗ https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0 
∗ https://www.youtube.com/watch?v=Sz5IJJj4t6c 
∗ https://www.youtube.com/watch?v=ugC4EdmsKWc
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∗ Selvforstyrrelser: https://rop.no/roptv/hva-er-
selvforstyrrelser/ 

∗ Prioriteringsveileder: https://helsedirektoratet.no/
Retningslinjer/
Psykisk%20helsevern%20for%20barn%20og%20unge.pdf 

∗ CGAS: https://ehelse.no/Documents/
Helsefaglig%20kodeverk/
Multiaksial%20klassifikasjon%20i%20psykisk%20helsevern
%20for%20barn%20og%20unge%20%28BUP%29%20Akse%20
6-%20CGAS%28PDF%29.pdf
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