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Disposisjon
• Animasjon del I
• Dine erfaringer: Hvor ofte? Hva er vanskelig?
• Pia – hvordan få meningsfull samtale? (del I)
• To kommunikasjonsformer
• Alders og utviklingstrinn
• Andreas  - finne årsaker til helseplager (del I)
• Om å styrke mestring
• Diagnoseverktøy
• Kasuistikk



Animasjon 
del I

Dine erfaringer med barn og unge?

Hvor mange har siste 3 måneder hatt i behandling:
o> 3 barn og unge?
o1 – 3 barn og unge?
oikke behandlet noen barn og unge?



A Mathematical 
Theory 
of Communication
By C. E. SHANNON

Reprinted with corrections from The Bell System Technical Journal,
Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948.
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Vanlige kontaktgrunner ...
• Føler seg slapp
• Sitter mye hjemme/isolerer seg
• Initiativløs
• Mye trist
• Mye syk - hyppige infeksjoner, mye ”vondter”
• Skolefravær 
• Søvnproblemer
• Skolepresentasjoner synkende
• Mareritt
• Unngåelses atferd
• Selvdestruktiv atferd; selvskading, rus, småkriminalitet



PIA – utfordringer og muligheter?
barn / ungdom

http://vimeo.com/36076811

To kunnskapsbaserte 
kommunikasjonsformer

Motivasjonsstyrt samtale
Kognitiv terapeutisk samtale



Motivasjonsstyrt samtale
Den motivasjonsstyrte samtalen er kjennetegnet av at den er pasientsentrert. 
Legen benytter en veiledende stil, men må være lyttende og ta utgangspunkt i 
pasienten og hennes eller hans bekymringer, utfordringer og mestrings-
ferdigheter.

Et hovedpunkt vil være å fremme indre motivasjon for forandring ved å utforske 
og avklare ambivalens.

Fastlegen må styre samtalen mot å tydeliggjøre og avklare ambivalensen. 

Den indre motivasjonen får man fram når pasienten gjennom motivasjons-
samtalen forstår sin ambivalens over for en endring og i den sammenheng 
kommer fram med ”selvmotsigende” utsagn, som begrunner ønske om 
forandring.

Pasienten gjøres til en aktiv medspiller som får mulighet for selv å formulere  
argumenter for forandring og løsninger. 

Kognitiv terapeutisk samtale
Den kognitiv terapeutiske samtalen har sin egen form samtidig som den er  
en uadskillelig del av kognitiv terapi. Denne samtaleformen har mange 
fellestrekk med den motivasjonsstyrte samtalen. 

I den kognitiv terapeutiske samtalen er imidlertid et hovedpoeng å få fram 
dysfunksjonelle tanker og handlinger. For å få tak i de dysfunksjonelle 
tankene eller handlingene, må legen oppfordre pasienten til å gi et eksempel 
fra en konkret situasjon. Denne situasjonen kan med fordel være fersk. 
Pasienten må deretter oppfordres til å finne de automatiske negative tanker 
som oppstår i denne konkrete situasjonen, følelser og handlingsmønster.

I samtalen skal terapeuten på en empatisk måte utfordre pasienten til tenke 
ut alternative realistiske og mer hensiktsmessige tanker eller adferd.



*Ta hensyn til alders- og utviklingstrinn

• Piaget: 
– I perioden 11 – 16 års alder utvikler unge evne til formell tenkning, 

til abstrakt tenkning, evne til å danne hypoteser og til å resonere 
logisk

• KAI - unges fokus i utviklingen (Ungdomsmedisin bok):
– Kropp 10 – 13 år (tidlig adolescence)
– Attraktivitet 14 – 16 år (midtre adolescence)
– Identitet 17 – 21 år (sen adolescence) 

Samtale med unge

• Åpne, konkrete og beskrivende spørsmål (Ramarka et al. 1998)
– Hjemmeforhold
– Utdanning – skole
– Aktiviteter – kamerater
– Rusmidler (dop)
– Seksualadferd
– Selvmordstanker

• Unge er uerfarne med årsak og virkning (magisk tenkning)
• Den unge eksperten på seg selv (”Hva tror du selv om dette … har 

du forsøkt å … er det noen du kjenner som har det slik …”)
• Unge bruker taushet, fantasi og fleip som beskyttelse
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Andreas – strukturert kommunikasjon

http://vimeo.com/35130337



Summing to og to

• hvilke-grep benyttet?
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Mauerhofer A, Berchtold A, Michaud PA, Suris JC. GPs' role in the detection of psychological 
problems of young people: a population-based study. Br J Gen Pract 2009;59(566):e308-14.

7429 elever (16-20 år; 45,6% jenter)
1931 rapporterte at de trengte hjelp for depresjon/tristhet
 256 søkte hjelp (13%)
 1675 søkte ikke hjelp
 79% av de som ikke søkte hjelp for psykiske 

problemer hadde konsultert lege minst én gang det 
foregående år for andre ting 



Faktorer som styrker mestring
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Tidlig diagnose viktig ...

• Skille mellom normale utslag og symptomer som krever oppfølging

• Tidlig diagnose og behandling reduserer varighet og antall residiv
• 1/3 - 1/2 av alle med depresjon i voksen alder hadde sin første depresjon 

før 16 års alder

• Tidlig diagnose vanskelig (allmennmedisineren har 20% sensitivitet og 96% 
spesifisitet; Kramer 1998)

• Sensitiviteten stiger ved stigende symptomtrykk og alvorlighetsgrad
• Enkle instrumenter synes å bedre sensitiviteten til 75-90%



Tidlig diagnose av depresjon 
viktig ...

• Skille mellom normale utslag og symptomer som krever 
oppfølging hos unge

• 8% alvorlig deprimert (ICD-10) til enhver tid (prevalens)
(20% akkumulert gjennom ungdomstiden)

• 18% moderat og alvorlig deprimert (prevalens)
• 33% mildt, moderat og alvorlig (prevalens)

NB! Nesten alle alvorlig deprimerte har først gått gjennom en 
periode med henholdsvis en mild og en moderat depresjon

Tidlig diagnose av depresjon
• Skille mellom normale utslag og symptomer som krever 

oppfølging
• Tidlig diagnose og behandling reduserer varighet og antall 

residiv. 
Studier indikerer at:
• Mild og moderat depresjon (ICD-10) varer ubehandlet 1 - 12 

måneder og gir 30-40% residiv innen 4 år
• Alvorlig depresjon (ICD-10) varer ubehandlet 6 - 18 måneder 

og gir 70 - 80% residiv innen 4 år
• ½ - 2/3 av alle med depresjon i voksen alder hadde sin 

første depresjon før 16 års alder
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Tre nøkkelspørsmål

1. Har du siste måned ofte vært plaget med å være nedtrykt, 
deprimert eller følt at alt er håpløst? 

2. Har du siste måned ofte vært plaget med lite interesse i 
eller glede over å gjøre ting?

3. Er dette ting du ønsker å søke hjelp for?



Når skal vi starte behandlingen?

Haavet OR, Sirpal MK, Haugen W, Christensen KS. Diagnosis of depressed young people in primary 
health care--a validation of HSCL-10. Fam Pract 2010;28(2):233-7. 

Hjemmelekse

Kartlegging –
aktivitets-
dagbok



Hjemmelekse

Kartlegging – symptom/problem skjema?

Mor tar Silje med til fastlegen for å utelukke at Silje er syk. Hun har mye fravær 
fra timer på skolen. Især har hun mye fravær i gymnastikktimer og timer tidlig på
dagen. Gymnastikkfraværet begrunner Silje med smerter i muskler, og med at 
hun er trøtt og slapp. Mor har dessuten lagt merke til at Silje er stadig mindre 
sammen med venninner. Silje er i løpet av siste år vokst mye og er blitt høyest og 
størst blant jentene i klassen. Hun er kraftig bygd og tidlig utviklet. Hjemme er 
hun stadig i opposisjon til foreldrene, særlig mor, og stemningen er blitt ganske 
negativ. Hun bor i en stabil og ellers velfungerende familie med mor, far og to 
yngre søsken.

Silje 13 år


