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Forord 
 
Å forstå de systemer og prosesser som utgjør den kliniske hverdag er en forutsetning for å 
kunne evaluere og få til forbedring av tjenesten så det virkelig merkes for både utøvere og 
brukere. Kunnskap om helsetjenesten som system og prosess er ennå svært mangelfull blant 
helsepersonell. Det henger blant annet sammen med at utdanningsinstitusjonene for 
helsepersonell i liten grad formidler det som sammenfattes i begrepet forbedringskunnskap, 
og som er grunnlaget for gjennombruddsprosjektene. I den nye nasjonale strategien for sosial- 
og helsetjenesten er det derfor naturlig og nødvendig at forbedringskunnskap har fått en 
sentral plass og skal inn i alle sosial- og helsefaglige utdanninger. 

Grunnmuren som all forbedring bygger på, er solid fagkunnskap som de ulike 
yrkesgruppene bringer med seg inn i et teamarbeid. Derfor er det arbeidet som ekspertgruppen 
gjør som første fase i et gjennombruddsprosjekt et helt nødvendig fundament for godt 
forbedringsarbeid, sammen med den erfaring brukernes/pasientenes representanter bringer 
med seg. Men det vi har lært gjennom årene, er at formidling av fagkunnskap ikke alltid fører 
til at den blir tatt i bruk. Det er forbausende ofte at man finner et gap mellom det 
helsepersonell vet og det de gjør. Derfor er det nødvendig med sammenkobling av 
fagkunnskap og forbedringskunnskap, som blant annet gir oss innsikt i hvordan vi skal få til 
endring og få helsepersonell til å jakte på forbedringsmuligheter for virkelig å kunne leve opp 
til idealet om kontinuerlig forbedring.  
 Det vil ennå ta tid før helsepersonell på bred front har fått den kunnskapen som er 
nødvendig for å drive effektivt forbedringsarbeid.  For Legeforeningen har 
gjennombruddsprosjektene derfor vært et viktig tiltak for å introdusere system- og 
prosessforbedring i klinisk praksis. Vi er heller ikke i tvil om at denne måten å arbeide på, i 
likhet med annen viktig kunnskap, læres best i praksis. 
 Siden vi startet i 1998 med et prosjekt knyttet til keisersnitt, har mange helsearbeidere 
gjennom prosjektene fått erfaring med system og prosessforbedring. Det har også vært mye å 
lære for oss som har vært med å organisere prosjektene, så da ADHD-prosjektet startet, hadde 
vi et veltrimmet apparat med mange dyktige medarbeidere. Ikke minst vil jeg fremheve 
veilederkorpset som er helt sentralt for formidling av metode og stimulering til innsats. En 
annen suksessfaktor er god ledelse på den enkelte enhet. Vi trenger ledere som er i stand til å 
utvikle godt teamarbeid, og etterspørre resultater. Å få til gjennombrudd henger sammen med 
evnen til kreativ tenkning, tørre å stille spørsmål og kritisk analysere den virksomheten vi 
driver. Ja, vi må drive litt selvransakelse selv om det kanskje ikke alltid oppleves behagelig 
før vi ser de positive resultatene av virksomheten. Vi ser gang på gang i 
gjennombruddsprosjektene at når erfaringskunnskapen som de ulike medarbeiderne sitter inne 
med, blir mobilisert, er det utrolig hvor mange gode forslag til forbedringer som kommer fram 
i dagen. 
 Da vi startet med det første prosjektet i 1998, hadde vi nok ikke tenkt at psykiatriske 
problemstillinger skulle dominere gjennombruddsprosjektene. Men slik har det blitt, og vi i 
Legeforeningen er både ydmyke og glade for spesialforeningenes engasjement, den innsatsen 
forbedringsteamene har gjort og for de til dels strålende resultatene som er oppnådd. 
Psykiatrien fremstilles ofte i et negativt lys, og det er mye som ikke fungerer som det skal. 
Men det gjør ikke arbeidet særlig lettere når negativ kritikk så ofte er det som dominerer. Vi i 
Legeforeningen har gang på gang blitt slått av hvordan gode profesjonelle holdninger kommer 
til uttrykk gjennom faglighet og åpenhet om forhold som ikke er som de burde være, og det 
genuine ønske om å gi pasienten bedre hjelp som kommer til uttrykk når de tverrfaglige 
teamene møtes på forbedringsseminarene. Derfor er det også hyggelig å kunne fastslå at det 
som er oppnådd i ADHD-prosjektet, har fått meget positiv omtale i media. Det er veldig 
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fortjent og på sin plass. Det er mange som har gjort en innsats langt utover det som kan kreves 
i et vanlig arbeidsforhold. Det er også veldig hyggelig at vi har full støtte fra de sentrale 
helsemyndigheter, som også bidrar til finansieringen av gjennombruddsprosjektene.  
 Det er veldig viktig at erfaringene fra ADHD-prosjektet nå er samlet i denne grundige 
rapporten. Lars Hammer har ledet ekspertgruppa som forberedte det faglige grunnlaget for 
prosjektet, og har nå, sammen med Anne Sofie Torp, tatt ansvaret for å ferdigstille rapporten. 
Den dokumenterer på en god og nøktern måte det som er oppnådd. Det er blitt et viktig 
grunnlagsdokument for det videre arbeid med problemstillinger og forbedringsarbeid knyttet 
til diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med ADHD. 
 Det skumle med prosjekter er at de positive endringene som oppnås, ofte ikke blir godt 
nok forankret, og man faller tilbake til gammel og dårligere praksis. Derfor må denne 
rapporten nå ut til alle som arbeider med ADHD for å minne om at forbedringsarbeidet må 
fortsette, og at ledelsen uopphørlig må stimulere til nytenkning, og at alt det fine som er 
oppnådd og dokumentert gjennom bruk av statistisk prosesskontroll blir opprettholdt, og at 
utprøving av nye endringskonsepter blir en naturlig del av virksomheten. Forbedring blir en 
vane! 
 
 
Hans Asbjørn Holm  
Fagdirektør  
Den norske lægeforening 
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Kapittel 1 
 
Gjennombruddsprosjekt ADHD 
 
Lars Hammer 
 
Det var med meget stor tilfredshet at Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri fikk 
anledning til å ha hovedansvaret for det store og klinisk utfordrende området ADHD i 
Legeforeningens serie av gjennombruddsprosjekter. Som fagfeltet er også ADHD- 
problematikken særdeles tverrfaglig utfordrende og det ble derfor etablert en ekspertgruppe i 
samarbeid med Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Norsk 
Sykepleierforbund.  

ADHD, som for 20 år siden ble benevnt MBD (minimal brain dysfunction), kom først 
inn i det norske barne- og ungdomspsykiatriske arbeidet på starten av 80-årene. Forståelsen av 
selve tilstanden, og ikke minst akseptering av tilstanden som uttrykk for hjerneorganisk 
patologi, har hatt en meget trang fødsel. Det gikk innpå 15 år før den overveiende del av 
fagfeltet (med alle profesjoner) og samarbeidsinstanser (PPT, barnevern) med rimelig stor 
grad kunne ha en samstemt oppfatning av tilstandens forklaring, uttrykk og behandling. Ikke 
minst har bruken av sentralstimulerende midler hatt sitt vesentlige bidrag til vanskene med å 
kunne godta ADHD som diagnose. 

Ettersom barna og ungdommene har vokst til og kunnskapen har økt, har også 
voksenpsykiatrien, rusomsorgen og fengselsvesenet fått øynene opp for tilstanden og de store 
vanskelighetene som voksne pasienter med ADHD kan få i sine liv. Innenfor disse 
fagområdene er det fortsatt til dels store kunnskapsmangler for nettopp disse vanskene. 
 I det store perspektivet nasjonalt og internasjonalt har ADHD som tilstand fått stor 
betydning for kunnskapsutvikling og også et skifte i grunnlagstenkning i barnepsykiatri. Ingen 
tilstand er mer forsket på enn ADHD i feltet barne- og ungdomspsykiatri, og det har derfor 
blitt et eksempel på evidensbasert tilnærming til utredning, diagnose og behandling – og – 
forskningen fortsetter å gi oss ny og enda bedre forankret kunnskap. 
 Det har vært en meget stor utfordring å kunne implementere den kunnskap som er 
ervervet nasjonalt og internasjonalt, og å bringe dagens praksis her i Norge på linje med beste 
praksis internasjonalt. Dette arbeidet har gått svært langsomt og har til dels vært spredt og 
ujevnt fordelt rundt i landet. På denne måten har pasientene blitt møtt ulikt og har fått svært 
forskjellig tilbud, og som gjennomgående trend også blitt oppdaget svært sent. 
 Dette ADHD gjennombruddsprosjektet har hatt som mål å utligne noen av forskjellene 
i kunnskap i de ulike fag- og aldersområdene (VOP, BUP, RUS) – og – kanskje gi inspirasjon 
til en mer samlet utvikling av kvaliteten på tilbudet og en raskere og bedre diagnostisering og 
behandling både for barn, ungdom og voksne. 
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Kapittel 2 
 
Gjennombruddsprosjektet – konsept og organisering 
 
Gjennombruddsmetodikken bygger på en metode som i senere år er mye brukt i 
kvalitetsforbedringsprosjekter i bl.a. USA, Sverige, Nederland og Norge. Metoden er 
opprinnelig utviklet ved Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, som er en non-
profit organisasjon og er ledende innen kvalitetsutvikling i USA (www.ihi.org). IHI har siden 
1995 gjennomført en serie ”gjennombruddsprosjekter” (”Breakthrough series" (BTS)), på 
områder som f.eks. astma, intensivbehandling, legemiddelbivirkninger, keisersnitt, 
forskrivningspraksis, ryggsmerter, forsyningsfunksjon, terminalomsorg, hjertekirurgi, 
ventetider etc.. F.eks. er det amerikanske gjennombruddsprosjektet om Adult Intensive Care, 
som ble gjennomført i 1996, rapportert i Rainey TG, Kabcenell A, Berwick DM, Roessner J: 
”Reducing Costs and Improving Outcomes in Adult Intensive Care” (Boston: Institute for 
Health Care Improvement 1998, ISBN 1-890070-04-1). Sluttrapporter fra noen av de norske 
gjennombruddsprosjektene finnes på Legeforeningenes hjemmesider 
(http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=79985&subid=0). Erfaringer som 
intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus hadde med gjennombruddsprosjektet, 
er publisert av Brattebø og medarbeidere (Effect of a scoring system and protocol for sedation 
on duration of patients' need for ventilator support in a surgical intensive care unit. Qual Saf 
Health Care. 2004 Jun;13 (3): 203-5.) 

Grunnlaget for gjennombruddsprosjektene er observasjonen av at klinisk praksis ofte 
er forskjellig fra det optimale (basert på vitenskapelig kunnskap). IHIs utgangspunkt er 
begrepet “Achievable Benefits Not Achieved” (ABNA). Alle områder der det er et gap 
mellom det en gjør og det en ut fra eksisterende kunnskap og teknologi kunne ha gjort, er 
kandidater for et gjennombruddsprosjekt. Oppgaven er å sørge for at de muligheter som 
faktisk finnes tas i bruk på en bedre måte.   

Gangen i et gjennombruddsprosjekt er slik: Først identifiseres forbedringsmuligheter 
på det utvalgte fagfeltet av en gruppe som er eksperter på det utvalgte emnes medisinske 
sider. Sykehusavdelinger eller andre helsetjenesteenheter inviteres til å delta i prosjektet. De 
deltagende enheter etablerer lokale forbedringsteam. Prosessendringsrådgivere veileder 
forbedringsteamene i de deltakende enhetene gjennom en endringsperiode på ca. et halvt år. I 
løpet av denne perioden arrangeres tre forbedringsseminarer. Der kommer ekspertgruppen, 
veiledergruppen og de deltakende enhetene sammen og utveksler erfaringer og ideer. 
Veiledergruppen følger opp de lokale forbedringsteamene i periodene mellom 
forbedringsseminarene, gjennom veiledningsbesøk, ved e-postnettverk og telefonkonferanser.  
 Gjennombruddsmetoden har vist seg egnet for overføring til norske forhold. 
Erfaringene fra de norske keisersnitt-, intensivmedisin- og psykiatriprosjektene er gode, og 
nye prosjekter kan bygges på dem – og på den erfaringsutveksling som Legeforeningen har 
etablert med de miljøer i Sverige, Danmark og Nederland som driver 
gjennombruddsprosjekter.  
 
Styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening tok initiativ til dette prosjektet og 
valgte ADHD som tema for tredje gjennombruddsprosjektet innen psykiatri. Prosjektet ble 
organisert av Legeforeningen i samarbeid med Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 
Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.  

Gjennombruddsprosjektet ADHD – Forbedre utredning, diagnostikk og behandling 
startet med at prosjektets styringsgruppe inviterte en tverrfaglig ekspertgruppe oppnevnt i 
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samarbeid med Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening til å identifisere aktuelle 
forbedringsområder i norsk psykiatri. Leger, psykologer, sykepleiere, pedagoger, sakkyndig 
team for hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD og ADHD-foreningen var representert i 
ekspertgruppen. Denne listen med forbedringsområder brukte så de deltakende avdelinger 
som utgangspunkt for sitt valg av hva de vil arbeide med å forbedre. Det er av avgjørende 
betydning at de deltakende enhetene arbeider med forbedringstiltak som er aktuelle nettopp 
for dem, både for at de skal få et “eierforhold” til prosjektet og problemstillingene og for at 
arbeidet skal kanaliseres i riktig retning. 
 Invitasjon om deltakelse i prosjektet ble sendt medlemsinstitusjonene i Norsk forening 
for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (NFBUI), barne- og voksenhabilitering i 
Norge, nasjonale kompetansesentre, distriktspsykiatriske sentre og rusbehandlingssentre. 
Interessen for å delta ble så stor at noen av kandidatene dessverre måtte avvises.  
 Prosjektet ble finansiert av Den norske lægeforenings fond for standardisering og 
kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II).  
 
Prosjektorganisasjonens sammensetning: 
Styringsgruppe for prosjektet var Fondsutvalget i Kvalitetssikringsfond II, som hadde det 
overordnede ansvar for planlegging, finansiering og gjennomføring av prosjektet. 
Styringsgruppen besto dermed av fagsjef Stein Tore Nilsen, Den norske lægeforening (leder), 
praktiserende spesialist Solfrid Kjus, Den norske lægeforening, assistentlege Asle W Medhus, 
Den norske lægeforening, underdirektør Marit Nygaard, Statens helsetilsyn og 
forhandlingsleder Erik Bartnes, Kommunenes Sentralforbund.  
 
Sekretariatet og den daglige ledelse av prosjektet i henhold til prosjektplan og prosjektets 
økonomiske rammer var i Den norske lægeforening, Medisinsk fagavdeling.  
Fagdirektør, dr. med. Hans Asbjørn Holm hadde det overordnede ansvar, mens 
Legeforeningens prosjektleder for kvalitetsforbedring, Anne Sofie Torp, hadde det daglige 
driftsansvar for prosjektet.  
 
Ekspertgruppen var prosjektets faglige fundament og forankring i fagmiljøet. Gruppens 
oppgave var å identifisere "best practice" og peke på hvor dagens praksis ikke var optimal. 
Basert på sin fagkunnskap kom ekspertgruppen med forslag til områder hvor de lokale 
forbedringsgruppene burde starte sitt forbedringsarbeide og starte forbedringssirkler. Gruppen 
hadde ansvaret for den faglige delen av programmet ved forbedringsseminarene og var viktige 
premissleverandører i den faglige debatten. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 
utpekte avdelingssjef Lars G. Hammer, Sykehuset Buskerud til å lede ekspertgruppen. 
 
Veiledergruppen besto av helsepersonell med generell kompetanse i organisasjonsendring og 
kvalitetsforbedringsarbeid, og uten spesiell kompetanse i psykiatri. Hver veileder hadde 
ansvar for bestemte arbeidsgrupper. De fulgte arbeidet og ga råd og veiledning om 
prosessuelle spørsmål - på mange måter samme funksjonen som en trener har innen idretten. 
De hadde ansvar for løpende kontakt med gruppene de veiledet, og bidro til at fremgangen i 
arbeidet i de enkelte arbeidsgruppene var i tråd med den generelle fremdriften i prosjektet. 
Dr.med. Ove Kjell Andersen, Ullevål Universitetssykehus/Legeforeningen koordinerte 
veiledernes arbeid.  
 
Hver deltagende avdeling/enhet etablerte en tverrfaglig forbedringsgruppe på 3-4 personer, 
avhengig av avdelingens størrelse og de oppgaver som skulle løses i prosjektet. Disse 
gruppene hadde ansvaret for det konkrete, lokale forbedringsarbeidet. De medvirket til at 
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enhetens praksis i størst mulig grad lå opp mot ekspertgruppens definisjoner av "best 
practice", tilpasset steds-, situasjons- og pasientspesifikke forhold. 
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Figur 1. Hovedpunkter og fremdrift i et gjennombruddsprosjekt 
 
 
I løpet av prosjektperioden ble følgende større møter/seminarer/konferanser arrangert: 
 
Forbedringsseminar 1 (FS 1) ble holdt i Oslo i mars 2004. På denne første samlingen med alle 
de lokale forbedringsgruppene ble det gitt en innføring i prosjektet og prosessen videre. På FS 
1 ble forslagene til forbedringsområder som ekspertgruppa hadde utarbeidet diskutert. Ideer til 
gjennomføring av forbedringene ble tatt opp. FS 1 dannet grunnlag for det lokale arbeidet 
frem til neste seminar. I denne perioden holdt prosessveilederne regelmessig kontakt med 
forbedringsgruppene for å avdekke eventuelle prosessuelle hindringer og medvirke til at 
progresjonen i prosjektet var tilfredsstillende. Ekspertgruppen overvåket utviklingen i 
prosjektet, og forberedte nye faglige innspill til neste forbedringsseminar. 
 
Forbedringsseminar 2 (FS 2) ble holdt i i Tromsø i juni 2004. På seminaret utvekslet de lokale 
forbedringsgruppene erfaringer fra prosjektarbeidet. Foreløpige resultater ble presentert, og 
ekspertgruppen kom med faglige innspill for arbeidet frem til neste FS. Veiledergruppen ga 
sin vurdering av problemer som var oppstått i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet, 
samtidig med at de kom med anbefalinger for det videre arbeidet i de lokale 
forbedringsgruppene. I perioden mellom FS 2 og Forbedringsseminar 3 (FS 3) overvåket 
ekspertgruppen utviklingen i prosjektet og forberedte faglige innspill til neste 
forbedringsseminar. Veilederne forsatte med å holde nær kontakt med forbedringsgruppene 
for å holde prosessen varm og hjelpe til med å takle eventuelle problemer videre i prosessen. 
 
Forbedringsseminar 3 (FS 3) ble holdt i Oslo i november 2004. Dette seminaret inneholdt 
mange av de samme programpostene som FS 2, men la spesiell vekt på erfaringer siden siste 
seminar, hvordan forbedringer som var oppnådd kunne gjøres varige og hvordan 
forbedringsarbeidet i enheten kunne videreføres etter at dette konkrete prosjektet var avsluttet. 
Resultater ble presentert muntlig i grupper og i plenum og som poster.  
 
Deltakernes egenevaluering av fremdrift og forbedring ble organisert av veilederkoordinator 
som presenterte resultatene på hver samling. 
 
Avsluttende nasjonal oppsummeringskonferanse skal arrangeres i januar 2006. I den skal 
presenteres erfaringer og resultater fra prosjektet, og det blir faglige innlegg fra 
ekspertgruppen og eksterne fagpersoner.  
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Kapittel 3 
 
Innlegg fra ekspertgruppen  
 
3.1 Innledning 
 
Gjennom omfattende diskusjoner i den tverrfaglige ekspertgruppens forberedelsesmøter kom 
vi etter hvert frem til en presentasjon av mulige forbedringsområder for presentasjon på 
første samling. Det er utallige muligheter til problemvinkling og forbedringsarbeid når det 
gjelder ADHD. Utfordringene sett fra klinisk ståsted kan umiddelbart virke overveldende, 
også fordi det dreier seg om et så stort antall pasienter med ganske omfattende vansker, og i 
tillegg ofte et langvarig behov for oppfølging.  

Medlemmer av ekspertgruppen presenterer her ”sitt” syn på mulige 
forbedringsområder. Det kan synes overveldende og omfattende med så mange muligheter, 
men intensjonene har vært å presentere en variert meny slik at den enkelte institusjon/gruppe 
kunne bruke dette som utgangspunkt eller ganske enkelt ta fatt i en ”hjemmedyrket” oppgave. 
Det aller viktigste er valg av en forbedringsoppgave som er tilstrekkelig konkret, målbar og 
gjennomførbar.  

Målet er uansett det samme – og forbedre tilbudet til pasientene og deres foresatte 
innenfor dette komplekse kliniske området og for oss som fagfolk ”å strekke oss mot beste 
standard”. 
 
 
3.2 Kort om ADHD 
 
Overlege, dr.med. Pål Zeiner, Sykehuset Buskerud HF  
 
Historikk 
Allerede i 1899 beskrev Clouston i The Scottish Medical and Surgical Journal “Stages of 
over-excitability, hypersensitiveness, and mental explosiveness in children and their treatment 
by the bromides”. Stills artikkel i Lancet i 1902 om hyperaktive barn er mer kjent. Begge 
beskriver de kliniske karakteristika for de tilstander som i dag har de diagnostiske betegnelser 
Hyperkinetiske forstyrrelser i ICD-10 og Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (forkortet 
AD/HD) i det amerikanske diagnosesystemet DSM versjon IV. 

I løpet av de siste drøye hundre har det vært brukt ulike diagnostiske betegnelser. Den 
meste kjente i de senere år er kanskje Minimal Brain Dysfunction, forkortet MBD, som 
innbefattet barn med ulike utviklingsforstyrrelser hvor av de mest vanlige var hyperaktivitet 
og konsentrasjonsproblemer.  
 
Symptomer 
Kjernesymptomene ved ADHD er hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsproblemer i 
et omfang som gir dysfunksjon i fungering i hverdagen. I barnealder beskrives symptomene 
ofte i ordelag som ”greier ikke å sitte i ro”, ”skifter fra den ene aktiviteten til den andre”, 
”handler før han får tenkt seg om” og ”hører ikke etter”. Hos ungdom og voksne beskrives 
oftere vanskeligheter med å organisere arbeid, rastløshet, økt distraherbarhet og andre 
indikatorer på uro og konsentrasjonsproblemer. Som regel beskrives også ganske betydelig 
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variasjon mellom perioder der symptomene er lite fremtredende og perioder der symptomene 
gir omfattende atferdsavvik og funksjonssvikt. 

Ved uttalt hyperaktivitet og impulsivitet vil symptomene oftest være tydelig til stede i 
førskolealder. Det kan imidlertid være vanskelig å gjøre endelig diagnostisering hos de aller 
yngste. Hos de som har konsentrasjonsproblemer alene og ikke er hyperaktive, kan det være 
at symptomene først blir klinisk signifikante i ungdomsalder eller voksen alder. En 
undersøkelse SINTEF gjorde i 2004 blant foreldre til barn med ADHD, viste at det gikk i 
gjennomsnitt fire år fra foreldrene var bekymret for sitt barn til diagnostisering ble 
gjennomført.   
 
Diagnoser 
Diagnosen ”Attention Deficit / Hyperactivity Disorder” inndeles i tre undergrupper. ”AD/HD 
predominantly hyperactive-impulsive type” der symptomene først og fremst er hyperaktivitet 
og impulsivitet, ”AD/HD predominantly inattentive type” der symptomene først og fremst er 
konsentrasjonsproblemer og ”AD/HD combined type” der symptomer innenfor alle de tre 
kjerneområdene finnes. Det kreves 6 av de 9 opplistede symptomene innenfor hver gruppe 
eller i kombinasjon, varighet må være mer en seks måneder og ha begynt før fylte syv år. 

Diagnosen ”Hyperkinetisk forstyrrelse” i ICD-10 er ikke basert på operasjonaliserte 
kriterier som for AD/HD i DSM-IV og beskrives ved: ”Kjennetegnet ved tidlig debut 
(vanligvis i løpet av de fem første leveårene), manglende utholdenhet i aktiviteter som krever 
kognitivt engasjement, og tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen uten å gjøre noe 
ferdig, i kombinasjon med uorganisert, dårlig regulert og overdreven aktivitet med 
undergruppering i ”Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet” og ”Hyperkinetisk 
atferdsforstyrrelse”. Det kliniske bilde som tilsvarer AD/HD predominantly inattentive type 
klassifiseres i ICD-10 under ”Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige 
forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder”. 
 
Forekomst/Forløp/Årsaksfaktorer 
Med bakgrunn i epidemiologiske undersøkelser er det vanlig å regne med at rundt 5 % av 
barn i skolealder har forstyrrelser i tråd med kriteriene for AD/HD. De fleste (60 - 85 %) har 
tilstanden opp i ungdomsalder og minst 50 % har kontinuitet av sin AD/HD opp i voksen 
alder. Studier har vist at flere gutter/menn oppfyller kriterier for diagnosen AD/HD enn 
jenter/kvinner. Kjønnsratio angis til 4:1 i epidemiologiske utvalg og 9:1 i kliniske utvalg. 

En rekke studier har påvist at genetiske faktorer er av stor betydning for utvikling av 
AD/HD. Det angis ofte en arvefaktor på ca 0,8. Ved molekylærgenetiske studier er det blant 
annet påvist avvik i dopamintransportmekanismer, dopamin hydoksylase og i 
dopaminreseptoren DRD4. Prenatale og neonatale risikofaktorer er assosiert med og gir en 
økt sjanse for utvikling av AD/HD. Psykososiale risikofaktorer vil kunne forverre tilstanden. 
Det vil være en interaksjon mellom individuelle faktorer og miljøfaktorer som formulert av 
Taylor i 1986): ”Årsaken har å gjøre med biologiske faktorer, men hvorledes det går har å 
gjøre med hvorledes barnet møter omgivelsene og hvorledes omgivelsene møter barnet”. 
 
Komorbiditet/differensialdiagnoser 
Det er mange årsaker til uro og konsentrasjonsproblemer hos barn, ungdom og voksne. Noen 
av de vanligste vil være engstelse/angst, tristhet/depresjon, reaksjon på 
livshendelse/livssituasjon/traume og ulike somatiske sykdommer. Samtidig vet vi at det hos 
én og samme pasient med AD/HD kan være andre sameksisterende lidelser hos. Det 
innebærer at en må vurdere både differensialdiagnostiske tilstander og komorbide lidelser. 

De vanligste komorbide tilstandene hos barn og ungdom er atferdsforstyrrelser, 
angsttilstander, spesifikke språk-/lærevansker, motoriske problemer og tics. Hos voksne vil de 
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vanligste komorbide tilstandene være affektive lidelser, depresjon, angst, 
personlighetsforstyrrelser og rusmiddelavhengighet. 

For øvrig henvises til egen omtale av komorbiditet. 
 
Generelt om behandling 
Behandlingen har som hovedmål å redusere symptomer, bedre funksjonen i hverdagen og 
forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Den vil som regel være multimodal 
og innebære at spesialpedagogiske, psykologiske, medisinske og psykososiale tiltak tas i bruk 
samtidig. 

Et behandlingsprogram ved AD/HD vil ofte inkludere 1) Psykoedukasjon,  
2) Medikamentell behandling, 3) Tilrettelegging av forhold hjemme/på skole/arbeidsplass/ 
andre steder, 4) Trygdestønader, 5) Behandling av eventuelle komorbide lidelser. 
 Når det gjelder psykoedukasjon, tilrettelegging i skole/arbeid, trygdestønader og 
sosiale stønadsordninger, følger dette generelle prinsipper som vil gjelde mange typer 
funksjonshemninger. Når det gjelder øvrige behandlingsmåter, henvises til ulike avsnitt i dette 
kapitelet. Her omtales derfor bare prinsipper for den medikamentelle behandling. 
 
Medikamentell behandling 
Følgende legemidler er registrert i Norge per oktober 2005 med indikasjon Hyperkinetisk 
forstyrrelse/ADHD: 1. Sentralstimulerende midler (Ritalin®, Concerta®, Equasym®, 
Dexedrine®, Dexamin®, Metamina®, Racemisk amfetamin®) og 2. Atomoksetin 
(Strattera®). 

Studier har påvist signifikante positive effekter på kjernesymptomene ved AD/HD, 
konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet hos barn, ungdom og voksne. 
Langtidsstudier har vist at optimal medikamentell behandling var den mest effektive 
behandlingen ved AD/HD, både når det gjaldt symptomer, så vel som sosial fungering, 
skoleprestasjoner og sosial interaksjon. 
 
Sentralstimulantia 
Sentralstimulerende midler er svært like med tanke på effekter og bivirkninger. Omlag 75 % 
av barn, ungdom og voksne med AD/HD responderer på denne behandlingen. Metylfenidat 
finnes som korttidsvirkende tabletter (Ritalin® og Equasym®) med virketid på 3 - 4 timer og 
depottabletter (Concerta®) med virketid 10 – 12 timer. I løpet av den nærmeste tid vil 
metylfenidatpreparater med virketid på 6 - 8 timer bli markedsført. Amfetaminpreparatene er 
alle med en virketid på 4 – 8 timer. 

Utprøving av metylfenidat bør foregå over en periode på 2 – 4 uker. Døgndosen vil 
ofte ligge rundt 1,0 mg/kg, men det er med stor variasjon, og studier viser at høy 
alvorlighetsgrad korrelerer med høyere dose. Selve utprøvingen kan gjøres ved å starte med 
laveste dose og titre oppover. For korttidsvirkende metylfenidat kan en starte med 5 mg 
daglig og trappe videre opp med 5 mg hver tredje dag og fordele dosene på dagtid med 3 – 4 
timers mellomrom. For depottabletter er startdose 18 mg og dosering om morgenen. Det er 
også mulig å starte med dose på 0,5 mg/kg/døgn første uke og så øke til om lag 1,0 
mg/kg/døgn i de neste ukene under utprøvingen. Dosering av amfetaminpreparater er omtrent 
50 % av metylfenidatdosering. Intervall mellom dosene er vanligvis 4 – 6 timer. 

Behandling med sentralstimulerende legemidler kan iverksettes i 
spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten under veiledning fra 
spesialisthelsetjenesten. For oppfølging av behandling må det søkes om rekvireringsrett av 
sentralstimulantia til den aktuelle pasient hos Fylkesmannen. 

Sentralstimulerende legemidler gir vanligvis få og beskjedne bivirkninger i den 
aktuelle dosering. Den hyppigst rapporterte bivirkning er lett nedsatt matlyst. Hodepine, 
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magesmerter, innsovningsproblemer, irritabilitet, angst og økning av tics kan også opptre. Det 
er ikke påvist langtidsbivirkninger av sentralstimulerende legemidler med hensyn til 
kardiovaskulær funksjon. Behandling med sentralstimulerende legemidler gir ikke økt risiko 
for senere stoffmisbruk.  

Kontraindikasjoner for behandling med sentralstimulerende legemidler er pågående 
rusmiddelavhengighet. Psykoser kan forverres ved behandling med sentralstimulantia og 
anses som kontraindikasjon for slik behandling. Somatisk kontraindikasjon kan være høyt 
blodtrykk eller alvorlig hjertesykdom. 
 
Atomoksetin 
Behandling med atomoksetin gir signifikante, positive effekter på kjernesymptomene ved 
AD/HD hos barn, ungdom og voksne, tilhører ikke gruppen sentralstimulerende midler og er 
markedsført under navnet Strattera®. 
 Omlag 60 % av barn og ungdom med AD/HD som får behandling med atomoksetin, 
har god effekt av dette. Medisinen ser ut til å virke like godt på konsentrasjonsproblemer som 
på hyperaktivitet og impulsivitet, og det er vist at effektene holder seg over lang tid. 
Virketiden er 24 timer, og legemiddelet kan doseres 1 eller 2 ganger i døgnet. Forskrivning av 
atomoksetin er ikke underlagt særskilte rekvireringsregler. 
 Utprøving med atomoksetin må foretas over en periode på minst 4 uker. Effekt kan 
forventes etter 1-2 uker, men hos de fleste inntrer klinisk signifikant effekt først etter 3-4 
uker. Enkelte får imidlertid full virkning først etter 8-10 ukers behandling. Atomoksetin 
doseres ut fra kroppsvekten. Startdose til barn og unge er 0,5 mg/kg/døgn, og etter 7 dager 
økes dosen til ca. 1,2 mg/kg/døgn. Hos noen pasienter er det nødvendig med doser på opptil 
1,8 mg/kg/døgn. 

Under utprøving og bruk av atomoksetin har de fleste ikke bivirkninger av betydning. 
Vanligst er nedsatt appetitt, kvalme og tretthet. Dosering om kvelden reduserer vanligvis disse 
plagene.  
 
Referanser 
American Psychiatric Association (1994): Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. 4.utg. Washington, DC. 
 
Iglum LR. (2004): Kan de ikke bare ta seg sammen. Om barn og unge med ADHD og 
Tourettes syndrom. Gyldendal Akademisk. 
 
Kadesjø, B (2002), AD/HD hos barn och vuxna.  En Kunskapsøversikt, utgitt av 
Socialstyrelsen, Sverige. 
 
Practice Parameters for the Assessment and Treatment of Children, Adolescents, and Adults 
With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder — Journal of the American Academy of Child 
& Adolescent Psychiatry 1997;36:85S-121S.  
 
Practice Parameter for the Use of Stimulant Medications in the Treatment of Children, 
Adolescents, and Adults — Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry 2002; 41: 26S-49S. 
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Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. (2005). IS-1244. Sosial- og 
helsedirektoratet, Oslo.  
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3.3 Overgang ungdom/voksen. Kapasitetsproblem og skifte av arena? 

Hvordan sikre en god overgang fra oppfølging i barne- og 
ungdomspsykiatrien til spesialisthelsetjeneste for voksne? 

 
Prosjektkoordinator Michael B. Lensing, Sakkyndig Team for 
hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD, Avdeling for voksenhabilitering, Ullevål 
universitetssykehus 
 
Bakgrunn 
Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD 
er nedfelt i rundskrivene IK-8/98 og IK-1/2001 fra Statens helsetilsyn. I rundskrivet  
IK-01/2001 er det presisert at ”behandlende lege har ansvar for å vurdere hvorvidt det er 
indisert med fortsatt behandling etter at pasienten har fylt 18 år”. Overgangsperioden fra 
ungdom til voksen alder er for mange en sårbar periode. Især gjelder dette de ungdommer 
som har behov for supplerende tiltak, herunder medikamentell oppfølging i enten primær- 
eller spesialisthelsetjenesten. For de fleste pasienter vil det foreligge indikasjon for videre 
behandling med sentralstimulerende legemiddel utover ungdomsårene. Majoriteten vil heller 
ikke ha fullført sin skolegang ennå. Forskrivning av sentralstimulerende legemidler er 
underlagt særskilte vilkår. Det foreligger heller ingen automatikk i overtakelse av pasienter 
fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.  
 
De Sakkyndige Team skal vurdere diagnostisk utredning og foreslått behandlingsopplegg. En 
søknad til regionalt Sakkyndig Team må inneholde følgende opplysninger:  

 Anamnese 
 Generell somatisk undersøkelse med mer 
 Aktuell status med hensyn til eventuell vold, kriminalitet og rusmisbruk 
 Diagnostisering i henhold til kriteriene i ICD-10/DSM-IV. Dersom det er mer enn tre 

år siden diagnosen ble stilt, og/eller dersom diagnosen ikke tilfredsstiller kriteriene i 
ICD-10 eller DSM-IV er det et krav at pasienten må gjennomgå en ny diagnostisering 

 Vurderinger i forhold til komorbiditet  
 Beskrivelse av iverksatt (tidligere) behandlingstilbud og effektevaluering, samt 

opplysninger om hvorvidt man har vurdert å gjennomføre et seponeringsforsøk eller 
om seponering er forsøkt 
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 Behandlingsansvarlig spesialist 
 Planlagt behandlingstilbud og videre oppfølging 
 Aktuell og planlagt legemiddelbehandling. 

 
Problemstilling 
Prosessen med en overføring fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien 
iverksettes ikke i tide. En del pasienter forblir derfor værende i barne- og ungdomspsykiatrien 
etter at de har fylt 18 år, hvilket reduserer kapasiteten i denne tjenesten. Manglende 
forskrivningstillatelser kan føre til problemer når det gjelder utlevering av sentralstimulerende 
legemiddel. Flere steder synes det å være uavklart, hvem som skal forestå en fornyet 
utredning samt utforming av søknad til det regionale Sakkyndige Team. Muligheten for å 
kunne forankre pasientens oppfølging i primærhelsetjenesten vurderes som lite belyst i 
forbindelse med overgangen.  
 
ABNA (Achievable Benefit Not Achieved) 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og voksenpsykiatrisk poliklinikk etablerer 
en prosedyre for en overgangsordning  

 Pasienter som har behov for behandling etter fylte 18 år sikres denne i tide 
 Utredning/fornyet diagnostisering med mer bør fortrinnsvis foretas i barne- og 

ungdomspsykiatrien (BUP). BUP må også ta stilling til om den enkelte pasient har 
behov for oppfølging i regi av spesialisthelsetjenesten eller om eventuell videre 
behandling kan overtas/kontinueres av pasientens fastlege  

 Voksenpsykiatrisk poliklinikk supplerer med komorbiditetsutredning der dette anses 
for å være nødvendig.  

 
Referanser: 
Statens helsetilsyn (1998). Forskrivning av sentralstimulerende legemidler som ledd i 
behandling av voksne pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder). Rundskriv IK-8/98, Saksnr. 97/240, 26. februar 1998.  
 
Statens helsetilsyn (2001). Hyperkinetisk forstyrrelse/Residual ADHD – fortsatt forskrivning 
av sentralstimulerende legemidler til pasienter etter fylte 18 år. Rundskriv IK-1/2001, Saksnr. 
2000/892, april 2001. 
 
 
3.4 Overgang fra spesialist til fastlege. Når og hvordan kan 

oppfølgingsansvaret overføres fra spesialisthelsetjenesten til 
fastlegen? 

 
Prosjektkoordinator Michael B. Lensing, Sakkyndig Team for 
hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD, Avdeling for voksenhabilitering, Ullevål 
universitetssykehus 
 
Bakgrunn 
Gjeldende retningslinjer for behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med 
diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD er nedfelt i rundskrivene IK-8/98 og 1/2001 fra 
Statens helsetilsyn. Behandlingen er, inntil et nytt rundskriv foreligger, definert som 
”utprøvende behandling” og således i henhold til pasientrettighetsloven ikke en 
rettighetsbehandling. En må dog anta at et nytt og harmonisert regelverk, som ventes å 
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foreligge i løpet av 2005, ikke lenger kommer til å definere behandling med 
sentralstimulerende legemidler som ”utprøvende”.  
 Forannevnte retningslinjer krever at utredningen skal foretas av spesialist i psykiatri, 
nevrologi eller med annen relevant kompetanse. Behandling med sentralstimulerende 
legemidler iverksettes av spesialisten. I rundskrivene sies at ”spesialisten samarbeider med 
primærlege og andre aktuelle instanser om behandlingsopplegget”. Når det gjelder voksne 
med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD beskrives i rundskrivene ulike 
pasientpopulasjoner:  

 De novo pasienter, dvs pasienter som ikke har fått diagnosen hyperkinetisk 
forstyrrelse/ADHD før fylte 18 år 

 Pasienter som har fått diagnosen i barneårene, men som har avsluttet behandling med 
sentralstimulerende legemidler før fylte 18 år  

 Pasienter som kontinuerer behandling med sentralstimulerende legemidler etter fylte 
18 år.  

 
Problemstilling 
For å kunne iverksette et adekvat behandlingstilbud må voksne pasienter med diagnosen 
hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD utredes i spesialisthelsetjenesten. Behandlingen iverksettes 
der og oppfølgingen forblir ofte i spesialisthelsetjenesten over lengre tid. Dette fører etter 
hvert til kapasitetsproblemer og følgelig redusert tilgjengelighet for inntak, vurdering og 
utredning av nye pasienter.  
 
ABNA (Achievable Benefit Not Achieved) 

 Allerede ved inntak etableres det samarbeid med pasientens fastlege 
 Pasienter som er stabilt innstilt på et sentralstimulerende legemiddel og som ikke 

lenger er i behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten søkes overført til fastlegen 
som kan overta forskrivningen.  

 Spesialisthelsetjenesten fungerer som veilednings- og rådgivende instans i den videre 
behandlingsprosessen.  

 
Referanser: 
Statens helsetilsyn (1998). Forskrivning av sentralstimulerende legemidler som ledd i 
behandling av voksne pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder). Rundskriv IK-8/98, Saksnr. 97/240, 26. februar 1998.  
 
Statens helsetilsyn (2001). Hyperkinetisk forstyrrelse/Residual ADHD – fortsatt forskrivning 
av sentralstimulerende legemidler til pasienter etter fylte 18 år. Rundskriv IK-1/2001, Saksnr. 
2000/892, april 2001. 
 
 

Den norske lægeforening 17



3.5 Medisinsk algoritme 
 
Prosjektkoordinator Michael B. Lensing, Sakkyndig Team for 
hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD, Avdeling for voksenhabilitering, Ullevål 
universitetssykehus 
 
Bakgrunn 
Sentralstimulerende legemidler har gjennom flere tiår blitt benyttet i behandling av 
hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD. De er førstevalget i behandling av barn, ungdommer og 
voksne med denne diagnosen. I tillegg anbefales ofte et multimodalt behandlingsopplegg. 
Medikamentell behandling er hjørnesteinen i et slikt behandlingstilbud. Det foreligger 
omfattende vitenskapelig dokumentasjon som viser at behandling med sentralstimulerende 
legemidler har effekt på kjernesymptomene av tilstanden. Samtidig viser nyere forskning at 
ikke alle med diagnosen har hatt tilstrekkelig effekt av behandlingstilbudet. De senere år er 
det publisert flere evidensbaserte ”guidelines/veiledere” for utredning og behandling av barn 
og ungdommer med hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD. En slik evidensbasert veileder for 
voksne mangler dog fremdeles.  
 I forbindelse med gjennomføringen av den store Multimodal Treatment Study (MTA 
studien) i USA ble det blant annet utarbeidet en medisinsk algoritme som berørte de av barna 
som var blitt randomisert til to av de fire behandlingsalternativene ”Medication Management” 
og ”Combined Treatment”. Algoritmen i MTA studien åpnet for en noe høyere døgndosering 
enn tidligere anbefalt. Den forutsatte videre hyppigere kontroller, herunder jevnlige 
telefonkonsultasjoner, jevnlig kontakt mellom behandler og deltaker (inklusive 
familiemedlemmer), strukturert formidling av informasjon samt kontinuerlig registrering av 
effekt og bivirkninger. Endelig inneholdt denne fastsatte kriterier vedrørende et eventuelt 
medikamentbytte og i hvilken prioritert rekkefølge dette skulle foregå. I 2000 publiserte 
Pliszka et al Texas algoritmen, mens Greenhill et al i 2002 oppsummerte ”Guidelines and 
algorithms for the use of methylphenidate in children with ADHD”.  
 De Sakkyndige Team har siden 1997 vurdert søknader om iverksetting av behandling 
med sentralstimulerende legemidler for voksne med tentativ diagnose hyperkinetisk 
forstyrrelse/ADHD. En del av søknadene har omhandlet voksne som fikk diagnosen i 
barndommen. For majoriteten av disse ble det på et tidligere tidspunkt og prøvd behandling 
med sentralstimulerende legemidler. Søknadene viser at noen ble vurdert som non-
respondere, samtidig som det sjelden ble foretatt verken effektevalueringer eller justeringer 
med tanke på en optimalisering av døgndoseringen.  
 
Problemstilling 
Internasjonal forskning og langtidsstudier viser at det kan oppnåes bedre behandlingseffekt 
ved optimalisert titrering og jevn dosering i løpet av dagen. På gruppenivå vises det og at 
medikamentell behandling kombinert med atferdsterapeutiske tiltak fører til en lavere 
døgndosering enn kun medikamentell behandling eller ordinær oppfølging i 
primærhelsetjenesten. Flere studier understreker betydningen av hyppigere kontroller under 
opptrappingen samt jevnlige konsultasjoner utover i behandlingsforløpet, idet dette kan føre 
til en økt grad av behandlingstilfredshet. På bakgrunn av klinisk kunnskap og evidensbasert 
viten er det utarbeidet medikamentelle veiledere/algoritmer som kan bidra til å kvalitetssikre 
behandlingstilbudet.  
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ABNA (Achievable Benefit Not Achieved) 
Implementering av en medisinsk algoritme som ledd i behandling av hyperkinetisk 
forstyrrelse/ADHD forventes å føre til 

 Adekvat døgndosering 
 Bedret behandlingseffekt 
 Økt tilfredshet 
 Økt kvalitet av behandlingstilbudet med mer hensiktsmessig planlegging av eventuelt 

supplerende multimodale behandlingstiltak.  
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3.6 Komorbiditet ved AD/HD. Utfordringer i differensialdiagnostikk og 
 diagnoseprioritering  
 
Avdelingssjef Lars Hammer, Sykehuset Buskerud, Barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen  
 
Innledning 
Det er svært vanlig at ADHD ikke fremstår som isolert problem klinisk og at komorbide 
tilstander i stor grad kompliserer både diagnose og behandling. Fenomenet er vanlig både hos 
barn, ungdom og voksne. De vanligste komorbide tilstander hos barn er: middels til alvorlig 
depresjon (25 %), angst i ulike former (25 %), alvorlig atferdsforstyrrelse og opposisjonell 
atferd (50 %); hos ungdom er det vanlig med misbruksproblem (20 %)  ( Buitelaar & Kooij 
2000). Hos voksne med klinisk ADHD hadde 75 % minst 1 komorbid tilstand, og 33 % hadde 
2 eller flere komorbide tilstander samtidig (Kooij et al. 2001). Tendensen til å utvikle 
komorbide tilstander i livsløpet reflekterer alvorligheten av tilstanden. 
 Det er en vanskelig klinisk oppgave først og fremst å oppdage ADHD med komorbide 
tilstander og dernest å gjøre en tilstrekkelig grundig diagnose av grunntilstand og 
følgetilstander. Den kliniske ferdighet for dette er lite utviklet i fagfeltet i Norge og det er 
påtrengende nødvendig med økt kompetanse på dette området.  
 
Det kliniske hovedspørsmål ved mistanke om ADHD er: 
Er aktuelle symptomer forenlig med en/flere veldefinerte tilstander? Kan noen av de 
aktuelle symptomene betraktes som delfenomener/ledsagende symptomer uten å kunne 
kvalifisere som selvstendig tilstand? (For eksempel svekket konsentrasjon og psykomotorisk 
agitasjon v. affektive tilstander.) 
 
KOMORBIDITET: Samtidige tilstander med hver for seg veldefinert klinisk bilde (dvs. 
distinkt symptomatologi).  
DSM IV og ICD 10 er forskjellige i definisjonen av komorbide tilstander som 
eksklusjonskriterier. 
ICD 10 – F90: Krever at symptomer på andre tilstander er fraværende (angstlidelser, affektive 
lidelser, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, schizofreni). 
DSM IV – 314: Krever at symptomene ikke bare forekommer i forløpet av en 
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, schizofreni eller annen psykotisk tilstand og ikke 
bedre kan forklares av annen sinnslidelse (stemningslidelse, angstlidelse, disossiativ lidelse 
eller personlighetsforstyrrelse). Andre definerte tilstander som kan påvirke oppmerksomhet 
(stoffmisbruk, hyperthyreose) må også ekskluderes. 
 
DIAGNOSTISK RANGERING: Ved diagnostisk samtidighet (blandede forstyrrelser) 
skal den diagnose ha forrang som har størst klinisk betydning/kan være forklarende for 
det samlede kliniske bilde. For eksempel skal PDD ha forrang foran HKF og HKF foran CD. 
(dvs. dersom PDD er veldefinert/HKF er veldefinert) 
 
KONSEKVENS FOR BEHANDLING: Det kan i noen tilfeller være avgjørende for 
symptombedring og prognose at det gis rett behandling til hver samtidige og forskjellige 
tilstand og at behandlingsrekkefølgen kan være viktig. 
 
BARN og UNGE 
ODD 
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CD 
Misbruksproblem  
Angst 
Depresjon 
Mani 
Spesifikke læringsvansker (dysleksi, dyskalkuli) 
Generelle læringsvansker (økt forekomst av ADHD ved samtidig lav IQ (under 70)) 
Autismespektrumvansker 
Tics/Tourette 
OCD 
Motoriske vansker 
 
VOKSNE 
Angst 
Depresjon 
Manodepressivitet 
Personlighetsforstyrrelser (antisosial personlighetsforstyrrelse, borderlineforstyrrelse) 
Misbruksproblem 
 
 
3.7  Psykisk utviklingshemning, autisme og ADHD   
 
Seksjonsoverlege Mats Fredriksen, Habiliteringssenteret, Sykehuset i 
Vestfold HF  
 
En regner at ca. 3 % av befolkningen har forsinket generell evnemessig utvikling av grad som 
betegnes med psykisk utviklingshemning (PU) dvs. klinisk bedømt og sammenholdt med 
standardisert evnetest IQ under 70 (under 2x standardavviket fra gjennomsnittet på 
standardiserte evnetester, eller også mental alder som voksen under (9)-12 år, ref. også ICD-
10 diagnosekriterier; F70-F73). 
 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) eller hyperkinetisk forstyrrelse er 
karakterisert ved kjernesymptomene hyperaktivitet og impulsivitet, og/eller 
oppmerksomhetsvansker av så uttalt grad at det skaper vansker og reduserer funksjon av 
betydning for sosial aktivitet og deltagelse i andre oppgaver i ulike situasjoner, og er tilstede 
allerede i førskolealder. Disse kjernesymptomene kan også være forekommende ved forsinket 
evnemessig utvikling, selv om man tidligere til dels har sett bort fra dette ved påvist mental 
retardasjon i klinisk sammenheng. 
 I en barnepopulasjon henvist til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (i USA) for 
utredning av barn og unge med spørsmål om ADHD hadde nær 30 % mental retardasjon eller 
generelle lærevansker (Ref. Kube et al 2002), men ikke alle fylte vilkårene for ADHD. Det er 
holdepunkter for at tilstander med ulike utviklingsforstyrrelser forekommer hyppigere blant 
pasienter med psykisk utviklingshemning enn i befolkningen som helhet. Også disse 
sammensatte tilstandene kan ha nytte av sentralstimulerende legemidler, og også andre tiltak 
rettet mot ADHD bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
 ADHD har en prevalens på 3-5 % i normalbefolkningen, mens det antas at 10-15 % 
har hyperkinetisk forstyrrelse av betydning ved samtidig PU. For helsetjenestene til pasienter 
med PU og særlig habiliteringstjenestene, er det av betydning å vurdere behandling og 
tilrettelegging for en samtidig foreliggende hyperkinetisk forstyrrelse. Det kan bedre 
prognosen betydelig. Bedret funksjonsevne, utvidet evne til deltagelse og høynet livskvalitet, 
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samt reduserte atferdsforstyrrelser kan være resultatet av vellykket behandling for 
hyperkinetisk forstyrrelse hos denne pasientgruppen. 
 Utredning av ADHD hos personer med PU representerer visse vansker når det gjelder 
anvendelse av diagnosekriteriene. Ved lettere grad av psykisk utviklingshemning er 
erfaringene at de vanlige diagnosekriteriene kan benyttes. Tegn til hyperkinesi som 
hyperaktivitet og impulsivitet kan i noen grad for gruppen moderat, og i særlig grad ved 
alvorlig psykisk utviklingshemning, være vanskelig å differensiere fra det som er assosiert av 
tilleggsvansker for denne gruppen med forsinket utvikling. 
 Flere behandlingsstudier utført på barn og ungdom har kunnet vise signifikant respons 
på behandling med sentralstimulerende legemidler også hos disse pasientgruppene (ref. 
Handen et al 1992, Pearson et al 2003, Arnold et al 1998, Aman et al 2003). Riktignok er 
tendensen at responsraten avtar med økende grad av utviklingshemning. Ved dyp og alvorlig 
grad av mental retardasjon er derfor nytten usikker på gruppenivå, men i enkelte tilfeller vil 
man likevel kunne forvente å oppnå effekt av behandling med sentralstimulerende legemidler 
på utvalgte målsymptomer av hyperkinetisk karakter. 
 Ved samtidig gjennomgripende utviklingsforstyrrelse i autismespekteret tyder 
resultatene fra studier på barn og unge under behandling med sentralstimulerende legemidler 
på noe lavere effekt, men også for denne gruppen kan det vise seg nyttig å forsøke behandling 
(ref. Aman et al 2003, Handen et al 2000, Quintana et al 1995). Pasienter i denne gruppen er 
imidlertid mer utsatt for bivirkninger. 
 Selv om det dreier seg om mindre studier, og utført på barn og unge personer, skulle 
disse erfaringene representere et tilstrekkelig grunnlag til å anbefale arbeid med 
”gjennombruddsprosjekter” dvs. anvende kjent viten for å bedre tjenestetilbudet og dermed 
tjenesten til den enkelte bruker også for disse pasientgruppene. Dette kan skje ved å kartlegge 
allerede eksisterende henvisningsrutiner, utrednings- og behandlingsprosedyrer, og evaluere 
nytten av kvalitetsforbedrende endringer av prosedyrer for henvisning, utredning og/eller 
behandling av hyperkinetiske forstyrrelser. Ulike tiltak som bedrer kvaliteten på dette arbeidet 
bør vurderes. Det kan dreie seg om tidsfaktorer som kortere tid fra bekymring og henvendelse 
til henvisning, raskere utredningstid, tidligere intervensjon ved behandling og tilrettelegging, 
men også kvalitative faktorer som avklaring av henvisningsgrunnlag slik at flere får rett hjelp, 
kriteriebasert diagnostikk og utredningsplaner, innhold i behandlings- og habiliteringsplaner 
etc. Slike arbeider vil i sin tur også kunne stimulere til videre forbedringer i tilbudet til denne 
pasientgruppen. 
 
Referanser: 
Attention deficit hyperactivity disorder: comorbidity and medication use. 
Kube DA, Petersen MC, Palmer FB. Clin Pediatr (Phila). 2002 Sep;41(7):461-9. 
 
Efficacy of methylphenidate among mentally retarded children with attention deficit 
hyperactivity disorder. 
Handen BL, Breaux AM, Gosling A, Ploof DL, Feldman H. Pediatrics. 1990 Dec;86(6):922-
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Efficacy of methylphenidate among preschool children with developmental disabilities and 
ADHD. 
Handen BL, Feldman HM, Lurier A, Murray PJ. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1999 
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3.8  Foreldrebekymringer i forhold til tidlige signaler på ADHD-lignende 

 problematikk i helsestasjonen  
 
Helsesøster Unni Tranaas Vannebo, Fosnes 
 
Foreldrebekymringer er noe som vi møter ofte i helsestasjonen. Det er av stor viktighet at 
foreldre får komme med sin bekymring omkring barnet sitt og at deres bekymringer blir lyttet 
til og tatt på alvor. Det vi vet er at foreldre vil ha fokus der bekymringen ligger og ikke være 
observante over de mange positive ting som skjer med barnets utvikling. 
 Min erfaring er at foreldre veldig gjerne vil være med å utføre tiltak for å fremme 
barnets utvikling, bare de får veiledning og kunnskaper om hva som er viktig å være 
oppmerksom på. Det blir i denne sammenhengen viktig å sette inn tiltak som involverer 
foreldrene. Dette kan vi gjøre ved å sensitivisere foreldrene for eksempel ved å spørre hva de 
har lagt merke til med barnet sitt? Har de lagt merke til om barnet studerer ansiktet deres? Har 
de lagt merke til om barnet føler ting med blikket? Har de lagt merke til om det er noe barnet 
liker veldig godt/misliker?  

Ved å stille slike spørsmål, er vi med på å sensitivisere foreldrene, noe som igjen gjør 
at de retter en større oppmerksomhet mot barnet sitt, og legger merke til mer det som skjer 
med barnets utvikling. Vi må i tillegg gi foreldre kunnskaper om områder som er viktig for 
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barnets utvikling. Videre kan vi stille dem noen spørsmål for å bli klar over hva de er opptatt 
av og, hva de synes fungerer bra og hva de ikke synes fungerer like bra. 

I spedbarnsalderen er det ikke alltid like enkelt å kunne forutsi hva som vil kunne 
utvikle seg til en vanske. Ved å undre oss sammen med foreldrene vil vi få verdifulle 
opplysninger om hva foreldrene er opptatt av og hva de tenker. 

 
Barn som vi skal ha en tidlig oppmerksomhet rettet mot er:  
• Barn med reguleringsvansker i forhold til søvn og våkenhet 
• ”Kolikkbarn” 
• Barn med spiseproblemer 
• Barn som er mye urolige om natten 
• Barn som flytter seg fra den ene aktiviteten til den andre uten å gjøre seg ferdig 
• Generelt urolige barn 
• Barn som ikke vil sitte på fanget og kose 
• Barn som ikke studerer en leike ved å snu og vende på den 
• Barn som ikke klarer å rette oppmerksomheten på bilder eller i bøker over en tid. 
 
Dette er barn som ofte er veldig tidlig utviklet motorisk. I undersøkelsessituasjoner i 
helsestasjonen kan de ofte ha ønske om å gjøre helt andre ting enn det helsesøster ønsker, slik 
at det kan by på problemer å samarbeide om oppgaver. De kan også ha problemer med å rette 
oppmerksomheten mot den samme tingen over tid.  

Foreldrene har ofte ikke bekymringer omkring barnet før det er 2-3 år gammelt. Da vil 
barnet vise vedvarende uro og stor aktivitet. Barnet vil være vanskelig å legge om kvelden og 
har ofte også vanskelig for å falle til ro. Det vil ofte ikke sitte i ro under måltidet og foreldrene 
må løpe etter dem med maten. Barnet vil etter hvert bli oppfattet som slitsomt og vanskelig å 
ta med på besøk eller i butikken. Foreldrene er slitne og begynner å bli bekymret for at det er 
noe i veien med barnet. 
 Vi vet at ved å lytte til foreldrenes bekymringer, kan vi være med å stille diagnoser på 
et mye tidligere tidspunkt og forebygge at det oppstår tilleggsvansker. Dersom vi skal gjøre 
observasjoner og undersøkelser som kan være med å belyse problematikk som senere kan vise 
seg å være ADHD, må vi samle opplysninger fra flere fagpersoner. Foreldrenes opplysninger 
skal tillegges like stor vekt som fagpersoners. 

Undersøkelser gjort av Glascoe, Altmeier og MacLen (1998) viser at 80 % av foreldre 
som hadde barn som fikk positive utslag på en screeningstest, hadde bekymringer om barnet 
på områder som artikulasjon, språk, finmotoriske ferdigheter og global utvikling. For 94 % av 
barna som ikke hadde utslag, var foreldrene ikke bekymret. Bekymringene hadde ingen 
sammenheng med utdanning, erfaring med barneoppdragelse eller andre demografiske 
variabler.  
 
Fordelen med å ta fatt i foreldrebekymringene er mange: 
• De er lette å få tak i ved å snakke med foreldrene og la dem fortelle sin historie  
• De er effektive 
• Det tar bare noen få minutter av fagpersoners tid  
• De eliminerer problemene med å få et lite barn til å samarbeide 
• Legger grunnen for et familiefokus og en samarbeidende tilnærming 
• Får også fram barnets ressurser og mestringer 
• Legger grunn for videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. 
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Foreldre har som regel rett i sine bekymringer og har også ofte vært bekymret lenge før 
fagpersoner blir bekymret. De ser barnet bortimot 24 timer i døgnet og har dermed den beste 
mulighet til å kunne se barnet i mange ulike situasjoner i løpet av døgnet.  

Personale i helsestasjon og barnehage kommer etter hvert i kontakt med bortimot hele 
barnepopulasjonen. Dette gir en unik mulighet for samarbeid og muligheter til å kunne 
oppdage tidlig problematikk som senere kan vise seg å være ADHD. Skal dette kunne innfris 
kreves det at fagpersoner i førstelinjetjenesten får økt kunnskap om tidlige signaler som kan 
predikere vansker som går i retning av ADHD, slik at barn med denne type vansker lett kan 
gjenkjennes. Økte kunnskaper vil gi større faglig trygghet. 
 Til hjelp i arbeidet er det nødvendig med en standardisert metode som samler 
opplysninger og informasjon om alle faktorer som vil ha betydning for et barns utvikling 
(f.eks. TI-metoden i Nord-Trøndelag som samler opplysninger bredt om både barnet og 
omsorgsmiljøet). 
 Det krever i tillegg at funn blir dokumentert slik at de kan spores tilbake. Dette vil 
være med å kvalitetssikre arbeidet som gjøres, og som vil ha stor betydning først og fremst for 
barnet, men også for barnets nærmiljø. 
 
Mine ønsker for framtiden er at: 
• Forskere skal være opptatt av praksisen i helsestasjonen 
• At vi skal dele kunnskaper og resultater som kan gi gode indisier for videre handling, uten 

at vi skal skremme foreldrene og gjøre dem ytterligere bekymret 
• Dette skal igjen gi resultater som skal være kvalitativt sikre i forhold til de 

myndighetskrav som stilles. 
 
 
3.9  Tilleggsproblematikk i skole og fritid 
 
Cand.polit Gerd Strand, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, 
Tourettes Syndrom og Narkolepsi 
 
AD/HD er ikke bare et medisinsk problem som lar seg korrigere med riktig medisinering. 
Svært ofte fører kjerneproblemene til at ekstra tiltak må settes inn på flere arenaer. 
 
Oppmerksomhetsvansker kan vise seg som ”slurv” og rot. Organisering av arbeid er 
vanskelig, og barn med AD/HD blir lett distrahert av uvedkommende ting. De er ikke nøye 
med detaljer og følger ikke instruksjoner eller fullfører oppgaver.  
 
Hyperaktiviteten gjør at det er vanskelig å sitte stille og holde hender og/eller føtter i ro. Barn 
har ofte store problemer med å sitte på plassen sin i situasjoner der det forventes. De 
forårsaker ”støy i maskineriet” ved uro og rastløshet, overdreven snakking, 
samarbeidsproblemer og vansker med å oppføre seg på en aldersadekvat måte.  
 
Impulsiviteten kan gi seg utslag i en avbrytende og invaderende atferd. De har ikke 
tålmodighet til å vente på tur og blander seg ofte inn i ting de ikke har noe med. Interesse for 
nye ting blir raskt borte.  
 
Vansker som særlig viser seg i skolen er vanligere blant barn med AD/HD enn blant andre 
barn. Dette kan være:  
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Lærevansker, både generelle eller spesifikke. Fra undersøkelser vet vi at opp mot 70 % har 
enten dysleksi eller store lese/skrivevansker. Noen har matematikkvansker, og ganske mange 
har språkvansker. Disse barna har ofte perseptuelle vansker slik at de enten mistolker ting de 
ser eller hører, eller begge deler. Ca. 20 % har visuo spatiale vansker. 
 
Motoriske kontrollprobleme viser seg gjennom at de er klønete enten finmotorisk eller 
grovmotorisk eller begge deler. Disse barna snubler og dulter borti andre mennesker eller ting 
og er ofte utsatt for uhell. De mestrer ikke så godt fysiske aktiviteter og utelukkes derfor fra 
lek og konkurranse av de andre barna. 
 
Emosjonelle vansker oppstår kanskje særlig på grunn av at livet er så vanskelig? Det sies at 
ca. 50 % er umodne følelsesmessig og at de er mer sårbare for psykiatriske lidelser enn andre 
barn. De har lav frustrasjonsterskel og er temperamentsfulle. På grunn av at de stadig får 
negative meldinger fra omverdenen, både på måten de oppfører seg og på det de produserer i 
skolesammenheng/hjemme eller fritid, så blir ofte lav selvfølelse et resultat.  
 
Sosiale vansker kan bli en følgetilstand av alle disse spesielle vansker som barn med AD/HD 
strever med til daglig. De sier selv når de blir gamle nok til å forstå, at de sliter ut venner med 
sin masete atferd. 
 
Atferdsvansker utvikles ifølge Gillberg hos 65 % allerede i førskolealder. Av disse barna 
utvikler noen opposisjonell atferdsforstyrrelse og noen av disse utvikler seg videre til å få 
alvorlige atferdsforstyrrelser. 
 
Alle disse vansker kan ta motet fra de fleste, men det er uhyre viktig at kartleggingen ikke 
bare inneholder vansker. Hvilke ressurser og sterke sider et barn har, må være grunnlaget for 
tiltak slik at de også kan få oppleve å lykkes på noen områder.  
 
 
3.10 Forslag til undersøkelsesprosedyre for urolige, impulsstyrte og 

 ukonsentrerte barn og unge 
 
Nevropsykolog Grete Bryhn  
 
Bakgrunnen for dette foredraget er et ønske om å bidra til at barn og unge med en uro og en 
skiftende konsentrasjonsevne som hemmer deres funksjon i hjem, skole og kameratflokk kan 
få raskere og mer adekvat hjelp enn det er grunn til å tro at de får i dag.  Bakgrunnen for 
denne antagelsen er, i tillegg til klinisk erfaring, et regnestykke basert på opplysninger fra 
SSB, epidemiologiske studier og utallige publiserte undersøkelser av hva et flertall av disse 
barna kan ha nytte av: 

I Norge har vi ca. 1 000 000 barn og unge under 18 år. Mellom tre og fem prosent av 
dem kan ha en ADHD – det blir ca. 40 000 barn. Ca. 75 % av disse – dvs. ca. 30 000 barn - 
kan ha nytte av medikamentell behandling med sentralstimulerende midler. I alt 3350 barn 
fikk dette for få år siden, i følge opplysninger fra Norsk legemiddelforbruk. I følge ferske tall 
fra Norges Apotekerforening, sitert i Aftenposten 12.10.05, er antallet nå 11 000 under 20 år. 
Uansett hvilket tall man bruker, gir dette grunn til å reise spørsmål: Hvis disse barna utgjør en 
del av de 30 000 som kunne profitert på medikamentell behandling for sin ADHD, hvor er da 
de andre 20-25 000 barna? Er de: 1. feildiagnostisert, 2. under utredning, 3. på venteliste, eller 
4. ikke henvist? Ut fra min erfaring vil jeg anta at mange av dem enten er under utredning 
eller på venteliste. Grunnen til dette kan være at det brukes mye tid på bredspektrede 
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utredninger som i liten grad er fokusert på å bekrefte eller avkrefte om det foreligger en 
ADHD. En ADHD-fokusert utredning må baseres på kunnskapen om at dette er en 
hjerneorganisk tilstand, delvis genetisk betinget, der andre faktorer (intrapsykiske, relasjonelle 
o.a.) nok kan være viktige for den utformingen problemene får, men ikke er hovedårsaken. En 
slik undersøkelse kan gjøres relativt raskt, og dermed frigjøre tid til behandling og 
oppfølging. 
 Det jeg brenner for, er ikke å få satt flere barn og unge med uro og 
konsentrasjonsproblemer på sentralstimulerende midler eller annen medikasjon, men å få flere 
av dem raskere diagnostisert på en faglig holdbar og effektiv måte, slik at de kan få hjelp. 
Prognosen for ubehandlet ADHD er dyster, i forhold til utdannelse, arbeid, familieliv og 
livskvalitet. 
 Det er viktig å ha klart for seg at en ADHD-diagnose stilles på bakgrunn av en klinisk 
vurdering. Det er ingen spesialundersøkelser, verken av medisinsk eller psykologisk art, som 
kan bekrefte diagnosen. Videre bør en diagnostisk utredning skje i et tverrfaglig team. Mitt 
forslag til undersøkelsesprosedyre omfatter fire underpunkter, og kan gjennomføres i løpet av 
relativt få timer, spredd over 3-4 dager til én uke: 
 
1. Samtale med foreldre og eventuelt barn om aktuelle problemer. 
2. Medisinsk undersøkelse. 
3. Psykologisk undersøkelse. 
4. Pedagogisk observasjon i klassen, samt eventuell utredning. 
 
Pkt. 1: Samtale med foreldre. Dette er den viktigste delen av denne undersøkelsen. 
Samtalen skal dekke foreldrenes syn på problemene i dag, når de oppsto, hva de oppfatter 
som årsaken, og hva de har gjort for å takle dem. Samtalen skal også dekke deres syn på 
henvisningen, og på hva de oppfatter som barnets sterke sider. Det bør også spørres om det er 
andre i familien (mor, far, søsken) eller i slekten for øvrig som har eller har hatt lignende 
problemer. Det skal også tas opp en kort anamnese: om svangerskap og fødsel, tidlig utvikling 
(milepæler), sykdommer, og eventuelle hodeskader. Videre foretas en foreløpig vurdering av 
komorbiditet: forekommer det mer enn forståelig og akseptabel trass, aggressivitet, engstelig 
atferd? Til slutt kan man anvende spørreskjemaer, som det finnes mange av. Noen er 
bredspektret, som Achenbachs Child Behavior Check List, andre er enklere og smalere, som 
kortformen av Conners Parents/Teachers Rating Scale. En nordisk ekspertgruppe har 
utarbeidet skjemaet ”Fem til femten, nordisk spørreskjema om barns utvikling og atferd”. 
Browns Attention-Deficit Disorder Scales omfatter flere skjemaer, for selvvurdering samt 
intervju med barnet, foreldre og lærer.   
 Om barnet/ungdommen skal være med, avhenger av foreldrenes ønske, barnet selv, og 
den faglige vurderingen av dette, basert på barnets alder og problemenes art og omfang. 
 
Pkt. 2: Medisinsk undersøkelse. Denne vil omfatte en somatisk undersøkelse, en 
nevromotorisk undersøkelse, og en vurdering av eventuell viderehenvisning til 
spesialundersøkelser som EEG, CT, MRI, basert på de funn og anamnestiske opplysninger 
som fremkommer under den medisinske undersøkelsen. Den nevromotoriske undersøkelsen er 
viktig for å avdekke en motorisk klossethet som ikke er uvanlig hos barn med ADHD, og som 
evt. kan trenge særskilte hjelpetiltak. 
 
Pkt. 3: Psykologisk undersøkelse. Denne skal i første rekke omfatte en evneundersøkelse 
med egnet Wechslertest. Den skal avdekke om evnenivået er i normalområdet, eller om 
problemene kan henge sammen med en generell eller spesifikk kognitiv svikt. I enkelte 
sjeldne tilfelle kan en finne et uvanlig høyt evnenivå, slik at uro og konsentrasjonssvikt må 
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tilskrives kjedsomhet. Observasjon av barnet i testsituasjonen gir også nyttig informasjon om 
frustrasjonstoleranse, utholdenhet, kroppslig uro, evne til å arbeide selvstendig eller om det er 
behov for mye støtte og oppmuntring, osv.  
 Av og til er det nyttig å supplere den psykologiske undersøkelsen med en bred  
nevropsykologisk undersøkelse av spesielt oppmerksomhet, hukommelse og eksekutive 
funksjoner, som er de kognitive funksjonsområdene hvor det ofte er en svikt ved AD/HD. Det 
er imidlertid viktig å fastslå at for de aller fleste barn med AD/HD er det tilstrekkelig å foreta 
en egnet evneprøve. I enkelte vanskelige tilfelle kan imidlertid en nevropsykologisk 
undersøkelse være nyttig, dels for å bidra til å styrke eller avkrefte en antagelse om en 
ADHD, men først og fremst for en bedre forståelse av problemenes art, noe som kan gi et 
bedre grunnlag for planlegging av tiltak i hjem og skole. 
 
Pkt. 4: Pedagogisk observasjon. Denne, sammen med en eventuell utredning omfatter i 
første omgang en samtale med lærer, for å få dennes syn på problemene hos det henviste 
barnet, og for å få et inntrykk av klassen som helhet og lærers pedagogiske opplegg for denne. 
Er det en generelt urolig klasse, kanskje med flere barn med ulike typer vansker, eller dreier 
det seg om en klasse med få problemer og en erfaren lærer med strukturerte opplegg? Å forstå 
det henviste barnet også i lys av de miljømessige betingelsene det skal fungere under, og ikke 
bare ut fra dets individuelle særtrekk, er vesentlig. Min erfaring er at i tillegg til en slik 
samtale mellom en team-medarbeider med pedagogisk kompetanse og lærer, er en 
observasjon i klassen svært nyttig. Den bør foregå over minst to, helst tre ganger. På bakgrunn 
av observasjon og samtale med lærer vurderes det om det også bør foretas en pedagogisk 
utredning av barnet. Denne er imidlertid først og fremst av betydning for planlegging av 
tiltak, og mindre viktig i diagnostisk sammenheng.  
 
Konklusjon: Hvorvidt det foreligger en AD/HD eller ikke, stilles på grunnlag av symptomer 
og diagnostiske kriterier etter ICD-10 (og DSM IV). Informasjon fra de fire punktene i denne 
undersøkelsesprosedyren gir et solid grunnlag for vurderingen av disse symptomene, og også 
for hvilke behandlingstiltak som det er aktuelt å anbefale. Dette drøftes så med foreldre og 
eventuelle andre fagpersoner som foreldrene ønsker å trekke inn.  
 I en del tilfelle kan det være nødvendig med videre utredninger av komorbide 
tilstander, som selvfølgelig vil innvirke på forslag til tiltak. Svært ofte vil det imidlertid være 
aktuelt å foreslå medikamentell behandling, der methylfenidat er førstevalg. En utprøving av 
medikamenter er strengt tatt ikke en del av en undersøkelsesprosedyre, men det kan være en 
fordel at dette gjøres i tilslutning til denne. I følge mine erfaringer, basert på flere års klinisk 
og forskningsmessig arbeid med denne gruppen, er det viktig med en utprøvingsprosedyre der 
man gjør bruk av placebo og aktivt stoff i en dobbelt-blind prosedyre, fortrinnsvis over to til 
fire uker, og uten for store variasjoner i dose. Én-dose forsøk er en mulighet hvis langtids 
utprøving er praktisk vanskelig å gjennomføre. Da bør dette gjennomføres med testing av 
enkelte utvalgte funksjoner, spesielt oppmerksomhet og konsentrasjonsevne over tid, samt 
observasjon i klassen. Ved utprøving over lengre tid bør virkningen sjekkes ved at lærer og 
eventuelt foreldre fyller ut enkle atferdsobservasjons-skjemaer. Når jeg vektlegger utprøving 
med placebo, og under dobbelt-blind betingelser, er det fordi vi hos enkelte barn har sett klare 
endringer både i kognitive og motoriske funksjoner, mest i positiv, men også i negativ 
retning. Dobbelt-blind prosedyre gir også etter min oppfatning større sikkerhet med hensyn til 
vurdering av størrelsen av effekten av medikamentet, som det ofte er knyttet store 
forventninger til. Vi vet at forventninger om endring kan påvirke barnets atferd, og også 
observatørens vurdering av disse.  
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ABNA: Ved en målrettet, standardisert utredningsprosedyre (der det selvfølgelig må kunne 
utvises en viss fleksibilitet dersom tilleggsproblemene er store) er det min sterke 
overbevisning at flere barn og unge med betydelig uro og konsentrasjonssvikt får adekvat 
hjelp på et tidligere tidspunkt enn det som synes å være tilfelle i dag. Målbar ABNA vil være 
ventetid fra henvisning til diagnose og behandling/tiltak, samt antall utredede barn. Adekvat 
hjelp vil for ca. 75 % bety medikamentell behandling, men jeg understreker at dette ikke 
utelukker at andre tiltak også kan være nødvendige. Kostnadene – både de økonomiske og de 
menneskelige – for den enkelte og for samfunnet er for store til at vi ikke må unnlate å prøve 
nye grep som kan føre til en forbedring av effektiviteten i utredningen av denne gruppen.  
 
 
3.11 Tidlig hjelp til familier med urolige småbarn 
 
Kirsten Møller-Pedersen, psykolog, dr.gradsstipendiat, spesialist i klinisk 
psykologi, barn/unge og i nevropsykologi, Nic Waals Institutt og 
Regionssenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør 
 
Innledning 
I forhold til gruppen av barn med ADHD er det viktig å gi hjelp så tidlig så mulig. Å 
forebygge komorbide og/eller sekundære tilleggsvansker for barna tidlig i oppveksten er 
vesentlig for utviklingen av deres psykiske helse. En del mødre til ADHD-barn beretter i møte 
med barne- og ungdomspsykiatrien at barnet deres ”har vært slik bestandig”, noen forteller 
om urolige barn allerede i graviditeten, andre fra sped- og småbarnstiden. 
Forskning bekrefter denne kliniske erfaring. Nic Waals Institutt gjorde en 
spørreskjemaundersøkelse i samarbeid med ADHD-foreldreforeningen til de medlemmer i 
foreningen som hadde barn fått barn i 1983 og senere (n=350). En svarprosent på 60 er 
akseptabel og gjør undersøkelsens informasjon interessant. I retrospeksjon angir foreldrene at 
deres bekymring startet tidlig: mer enn 1/3 var engstelige for barnets utvikling da barnet var 1 
år gammelt og knapt 2/3 av foreldrene var bekymret og alarmerte ved 2 år. (Hundevadt, 
2000). Hjelpeapparatet ble først oppmerksom på problemene vesentlig senere, diagnose ble 
satt enda senere. 
  
Det potensialet til forbedring jeg ønsker å sette fokus på er at foreldrene trenger hjelp 
når de er bekymret over barnet vedvarende uro, også gjerne tidligere enn det kanskje er 
aktuelt å stille en ADHD-diagnose. Dette er utfordring så vel for primærhelsetjenesten 
som spesialisthelsetjenesten. 
 
Bakgrunn 
Nevro-kognitive vansker hos ADHD-barn 
De senere års forskning og klinikk tyder på at en del av de barna som oppfyller de 
diagnostiske kriterier i sin atferd for hyperkinetisk atferdsforstyrrelse/ADHD i tillegg har en 
utviklingsforstyrrelse av nevro-kognitiv art. Denne forstyrrelsen er primært innenfor 
områdene oppmerksomhet og eksekutivfunksjonene. Konkret betyr dette at barna kan ha 
vansker med å organisere sin oppmerksomhet, dele oppmerksomheten på flere oppgaver 
samtidig, styre/velge hva interessen deres skal rettes mot samt kunne opprettholde fokus. I 
tillegg kan barna ha problemer med innsnevret arbeidshukommelse, å generere ideer i forhold 
til gitte oppgaver, planlegge, gjennomføre og kontrollere egne løsninger/lære av egne feil.  

Det er enda en annen type av eksekutivvansker. Den består i at barnet ikke klarer å 
styre sine impulsive handlinger og/eller å bli motivert til å gjennomføre en oppgave når den 
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ikke initieres av barnets følelser. Måten å agere og reagere på styres hos disse barna i for liten 
grad av språkets atferdsregulerende funksjon. Samtidig er opplevelsen av tidsdimensjonen 
innsnevret. Disse forskjellige nevro-kognitive funksjoner inngår i det meste av det barnet 
foretar seg og kan derfor få sekundære virkninger innenfor vesentlig utviklingsområder som 
lek, læring og sosiale relasjoner til jevnaldrende. 

I sped- og småbarnsalderen kommer disse funksjonene til uttrykk i forskjellig former 
for rytme- og reguleringsvansker. Hypotesen er at barnet fødes med en sårbarhet i 
regulering av sin emosjonelle tilstand, sin oppmerksomhet, sansebearbeidning og sin 
motorikk. Når barnets reaksjonsmønster og atferd er uvanlig og uforutsigbart kan det nære 
samspillet mellom mor og barn bli skadelidende. Trivselen i hele familien blir påvirket. 

Utviklingen av disse nevro-kognitive funksjoner antar man skjer gradvis i barneårene 
og vi vet at de vanligvis først er ferdigutviklet hos unge voksne. Nyere forskning antyder at 
det er mulig å påvirke utviklingen av disse hjernefunksjoner direkte hos barnet hvis en har 
tilstrekkelig målrettet og spesialiserte pedagogiske intervensjoner i forhold til barnet fra tidlig 
alder (Westerberg et. al 2004). Kanskje det faktisk blir mulig å påvirke barnets utvikling 
primært og direkte, i tillegg til å gi den sekundære forebyggende hjelpen. 

Som ved diagnostisering av førskole- og skolebarn er det også i småbarnsalderen 
avgjørende å foreta korrekt diagnostisering og differensialdiagnostisering. En slik prosess er 
en forutsetning for korrekt behandling og intervensjon. Uro hos småbarn er et svært uspesifikt 
symptom. Det kan være et symptom ved flere forskjellige tilstandsbilder - fra klare 
medisinske lidelser (forskjellige syndromer, cerebral parese, epilepsi, prematuritet, FAS/FAE, 
autisme, mental retardasjon, språkforstyrrelser etc.) til reaksjonsmønstre i forbindelse med 
mangelfull foreldrefunksjon (familiekonflikt/psykososial belastning, 
omsorgssvikt/mishandling, traumer etc.).   
  
Internasjonal forskning 
Sped - og småbarnsforskningen har utviklet et klassifikasjonssystem til systematisk 
beskrivelse og diagnostisering av småbarn (1994) Diagnostic Classification of Mental Health 
and Developmental Disorders of  Infancy and Early Childhood:  0 -3 (1994) (DC 0-3 Revised, 
2005). Her er begrepet ”rytme- og reguleringsvansker” beskrevet og operasjonalisert. DC 0-
3R er et nyttig redskap, en metode i det videre arbeid med å finne forbindelseslinjer mellom 
sped- og småbarnspsykiatrien og diagnosesystemene for barn i førskole- og skolealder 
(ICD10, DSM IV). Forskningen antyder at det de kommende år vil det bli stadig mer aktuelt å 
se på utviklingslinjene i psykopatologien.  
 
Forskning om ADHD i tidlig barnealder har av forskjellige grunner tidligere vært 
ufullstendig (DuPaul 2001):  

• Det er vanskelig å diagnostisere ADHD i tidlig barnealder. Diagnosesystemet er ikke 
innrettet på den aldersgruppe  

• Det har manglet godt validerte mål utviklet for småbarn/førskolebarn. 
• Det har vært for små utvalg 
• Det er ikke undersøkt barnets funksjon på flere arenaer og i flere situasjoner 
• Det er brukt ufullstendig kartlegging og diagnostiske vurderinger. 
 

DuPaul gjorde da en større studie som i høyere grad tok hensyn til disse manglene fra 
tidligere av. Han sammenlignet en gruppe ADHD-førskolebarn med en gruppe normale barn 
3 -5 år gamle (n= 94). Det viste seg at ADHD-barna hadde mer problematferd, dårligere 
sosiale ferdigheter, mer ”noncompliant” atferd i oppgavesituasjoner og negativ sosial atferd. 
Dessuten skåret de lavere på akademiske tester. Foreldrene til ADHD-barna hadde mindre 
adaptiv foreldreatferd og mer negativ atferd mot barnet. Det ble derimot ikke funnet noen 
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forskjell på gruppene i forhold til hvor mye barna skadet seg fysisk og på bruk av medisinsk 
service. 
DuPauls konklusjon er tydelig: Førskolebarn med ADHD er i signifikant risiko for 
atferdsmessige, sosiale, familiemessige og akademiske vanskeligheter. (DuPaul et al.2001) 

 
Hvor mange barn mellom 3-5 år har ADHD? 
Epidemiologiske data indikerer at 2 % av alle barn har ADHD (Lavigne et al. 1996). 
 
Stabilitet i tidlig diagnostikk 
Av småbarn diagnostisert med barnepsykiatrisk diagnose i 2-3 års alder har 50 % fremdeles 
en psykiatrisk diagnose 3 1/2 – 4 år senere Lavigne et al 1998). 
Gruppen av barn med ”Disruptive Behavior” (ADHD, ODD, CD) hadde den største stabilitet 
og økte komorbiditeten med en annen forstyrrelse over tid. 
 
Forebyggende behandling   
En longitudinell undersøkelse over risiko/beskyttende faktorer i barns tidlige utvikling (0 – 
4½ år) viser at en av de få beskyttende eller resiliente faktorer som finns i barnets liv er 
kvaliteten på mor-barn samspillet (Laucht, Esser, Schmidt 1998). Finns det en høy grad av 
medisinsk og /eller psykososial risiko i et barns liv er et kvalitativt godt mor-barn samspill av 
stor betydning for om barnet utvikler psykopatologi. Når småbarnsfamilier henvender seg til 
fagfolk for å få hjelp er det viktig å være lyttende til hva foreldrene er bekymret for, å ta 
utgangspunkt i deres bekymring. Foreldrene er ofte svært usikre i sin foreldrefunksjon. De 
trenger hjelp, noen ganger over tid til å få styrket sin følelse av hvordan det er å være foreldre 
til akkurat dette barnet som reagerer så annerledes enn forventet. Hensikten med hjelpen bør 
være at foreldrene får økt forståelse for barnets funksjon og væremåte, slik at foreldre-barn 
samspillet bedres. Familielivet vil da få større grad av forutsigbarhet.  

Veiledning og hjelp til andre viktige voksne som er rundt barnet (personalet i 
barnehagen) kan bli et supplement. Veiledning/rådgivning om barnets spesielle behov, 
spesielle måte å fungere på og reagere på omgivelsene på samt tips til hvordan familien best 
kan organisere seg i forhold til omverdenen kan være en del av agendaen.  
Det finns forskjellige former for samspillsbehandling, en av dem er Marte Meo. En annen er 
Webster-Stratton metoden med hjelp til foreldre med barn med atferdsvansker/hyperaktivitet i 
alderen 4 – 8 år. Den består av 

- trening av foreldre i foreldreferdigheter  
- trening av barnet i sosiale ferdigheter 

Da vi vet at det er en stor grad av arvelighet forbundet med ADHD lidelsen bør det 
avslutningsvis nevnes at vi fagfolk kan være oppmerksomme på at det på et tidspunkt i 
behandlingsforløpet kan være aktuelt å hjelpe en (eller begge) foreldrene til en egen utredning 
for eventuell ADHD-diagnostisering.  
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3.12 AD/HD hos rusmiddelmisbrukere og kriminelle:  

Hva sier forskningen? Hva gjør vi? 
 
Sjeflege Olav Espegren, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, 
Sørlandet Sykehus – Kristiansand  
 
Dette er et viktig tema i en tid da det er stadig mer krav til den enkelte, tidspresset er stort og 
rusmiddelmisbruk er økende særlig blant yngre. La oss se på litt av de fakta som finnes: 
 
Prevalens  
Forekomsten av AD/HD i befolkningen er ca. 4-8 %, avhengig av hvilke kriterier som settes. 
Tilstanden er godt dokumentert, men omdiskutert avhengig hvem man snakker med. WHO 
har utgitt et konsensusdokument om tilstanden. Det sies at ca. 50 % av de som har 
forstyrrelsen vokser den av seg og det er grunnen til at medikasjon med sentralstimulantia 
generelt sett har vært forbeholdt barn og unge. Nyere undersøkelser viser likevel at 90 % av 
de som ”vokser” tilstanden av seg fortsatt sliter med livet sitt på ulike arenaer. 
 Prevalens blant rusmiddelmisbrukere angis et sted mellom 17-25%, blant innsatte i 
fengsler er den enda høyere. Mange i disse kategoriene vil kunne profitere på behandling. 
(Tzelepis en al. 1995.) 
 
Komorbide tilstander ved AD/HD 
Det sees en stor grad av komorbide tilstander i AD/HD populasjonen. Utviklingsforstyrrelser, 
affektive tilstander hos 40-50 %, atferdsforstyrrelser som usosialiserte og opposisjonelle hos 
40-59 %, antisosiale atferdsforstyrrelser hos 20-30 %, rusmiddelmisbruk: alkohol (35 %), 
narkotika (15 %). Tall som angis varierer, men er generelt sett høye. 
 Kriminalitet sees hos mange AD/HD pasienter, men langt fra hos alle. Gruppene med 
størst komorbiditet har også mest kriminalitet og mest hos de yngste. En studie viste at 42 % 
av ungdom med AD/HD hadde kriminelle forhold, kontrollungdom 11 %. Blant voksne var 
tallene 21 % og 1 % henholdsvis. (Sattersfield, 1997.) 
 En oppfølgingsstudie av 148 ungdom som 15 år tidligere hadde fått en AD/HD 
diagnose viste bl.a. at 21,5 % hadde en dyssosial personlighetsforstyrrelse (kontrollgruppen 
3,9 %), 39 % bar våpen (11 %), 20 % var straffedømt (4 %), 22 % hadde vært (3 %). Når det 
gjaldt rusmiddelmisbruk var tallene: Kokain 37 % vs. 18 %, amfetamin 29 % vs. 8 %, 
marihuana 100 % vs. 100 %, alkohol 97 % vs.99 %. (Barkeley 1998.) 
 AD/HD kombinert med atferdsproblemer predikerer også for kriminalitet, spesielt en 
usosialisert eller antisosial atferdsforstyrrelse. Der er en klar kjønnsforskjell, menn kommer 
verst ut. Impulsivitet er også prognostisk dårlig. ADD predikerer ikke for kriminalitet. 
(Babinski et al 1999.)  
 Demografiske undersøkelser hos rusmiddelmisbrukere med AD/HD og kontrollgruppe 
uten AD/HD viser at gruppen med AD/HD hadde lavere sosioøkonomisk status, der var flere 
menn, de hadde 2-3 ganger mer psykisk lidelse totalt sett. Når det gjaldt antisosial 
personlighetsforstyrrelser, alvorlige depresjoner og bipolare lidelser, angsttilstander var disse 
3-5 ganger hyppigere i gruppen. Livsprevalens av rusmiddelmisbruk og avhengighet var også 
over dobbelt så høy. (J.Biderman, T.Wilens, 1998,Soc.of Biological Psychiatry.)  
 Oppsummert kan man si at psykiatrisk komorbiditet signifikant predikerer utvikling 
fra misbruk til avhengighet, ca. 25 % av rusmiddelmisbrukere har en AD/HD. Dersom 
AD/HD er kombinert med alkoholmisbruk gir det en tredobling av risiko for utvikling av 
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stoffmisbruk og avhengighet. Rusmiddelmisbruk kombinert med AD/HD har et mer kronisk 
forløp enn uten AD/HD. AD/HD vil påvirke både utviklingen og forløpet av et misbruk.  
  
Egne erfaringer 
Ved Ruspoliklinikken i Vest-Agder, nå Avd. for Rus og avhengighetsbehandling (ARA), ved 
Sørlandet sykehus har vi arbeidet med AD/HD hos rusmiddelmisbrukere med AD/HD siden 
1996. De problemene vi har møtt har vært mange. 
 Det er vanskelig å holde pasientene rusfrie lenge nok i kartleggingsprosessen. Mange 
bruker benzodiazepiner og cannabis for å roe seg ned. Stramme rammer og god struktur rundt 
pasienten er ikke lett å få til, og pasientene faller oftest raskt ut av ordinære 
behandlingsopplegg og tiltak, også i institusjon. Verbaliteten er mye høyere enn 
funksjonsnivået hos mange, og man kan lett la seg lure av dette. De profiterer ikke på, og kan 
ofte ikke nyttiggjøre seg, f. eks. gruppebehandling. 
 I en travel hverdag på en poliklinikk er det heller ikke lett å få tid nok til fordypning i 
faget, formidling av kunnskap til samarbeidspartnere, styre utdeling av medikament, få 
regelmessige urinprøver. Selv om effekten av medikasjon kan være god på målsymptomer 
som oppmerksomhet, impulsivitet og uro, vil ikke dette nødvendigvis resultere i bedring av 
funksjon. Der må særskilte tiltak til. Behovet for tiltak og type tiltak er ikke bare avhengig av 
diagnose og komorbide tilstander, men av det faktiske funksjonsnivået og kompleksiteten. 
Type tiltak avhenger av: Psykiatrisk sykdom, personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, 
kognitiv svikt sosiale og andre forhold. 
 Mange pasienter opplever en endring i følelseslivet sitt på jevn medikasjon med 
metylfenidat, de oppdager en person de ikke kjenner og kanskje ikke liker heller. De liker ofte 
ikke roen og et rolig liv. Denne virkningen av medikasjonen må forberedes. 
 Fengslet er et godt sted for utredning av tilstand, kartlegging av behov for tiltak og 
utarbeidelse av individuelle planer. Pasientene er til stede og motiverte. Sosialtjeneste og 
fastlege stiller gjerne opp. 
 Gir stimulant behandling til barn og unge en risiko for senere utvikling av misbruk? 
Mange har ment og sagt det. Forskning viser det motsatte. Denne gruppen pasienter er mer 
sårbare for utvikling av rusmiddelmisbruk og avhengighet, de tåler mindre eksperimentering. 
Studier spriker noe, men konklusjonen er at behandling av barn og ungdom med stimulant 
medikasjon beskytter mot utvikling av et rusmiddelmisbruk. Faren for slik utvikling er faktisk 
halvert. Metastudie (T.E. Wilens et.a. Pediatrics 111(1):179-185, 2003). 
 
Forbedringsområder:  

1. Bedre diagnostikk og kartlegging 
2. Mer fokus på funksjonsnivå og kartlegging av dette 
3. Bedring av rutiner ved kriser og tilbakefall. 
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Kapittel 4  
 
Forbedringsområder  
 
4.1 Ekspertgruppens forslag til forbedringsområder 
 
Olav Espegren:  ADHD hos rusmiddelmisbrukere og kriminelle: Hva sier 

forskningen – og hva gjør vi?  

Lars Hammer:  Komorbiditet. Utfordringer i differensialdiagnostikk og 
diagnoseprioritering. 

Pål Zeiner: Hvorledes skal vi kartlegge slik at vi får nok kunnskap i løpet av 
rimelig tid?  

Grete Bryhn: Forslag til undersøkelsesprosedyre for AD/HD hos barn og 
unge. 

Knut Bronder:   Pasientens behov for opplæring, erfaring fra kurs og grupper. 

Gerd Strand:    Tilleggsvansker ved ADHD i skole og fritid. 

Kirsten Møller Pedersen:  Tidlig diagnostikk og hjelp. 

Unni Tranaas Vanebo: Hva gjør vi med foreldrebekymringer?  

Mats Fredriksen:   Psykisk utviklingshemning og ADHD.  

Arne Tveten:    Målrettet undersøkelse. 

Michael B.Lensing:  a) Overgang ungdom/voksen. Kapasitetsproblemer og skifte av 
arena? Hvordan sikre en god overgang fra oppfølging i barne- 
og ungdomspsykiatrien til spesialisthelsetjeneste for voksne? 

b) Overgang fra spesialist til fastlege: Når og hvordan kan 
oppfølgingsansvaret overføres fra spesialisthelsetjenesten til 
fastlegen?  

c) Medisinsk algoritme.  

 

4.2 Forbedringsprosjekter  
 
Institusjon Mål Tiltak Endring 
Nic Waals Institutt Raskere avklaring av 

ADHD problematikk 
hos nye pasienter 

Utarbeide basispakke 
tilstandard bruk ved 
utredning  

Det tar kortere tid og 
er mindre variasjon i 
tiden frem til 
diagnose 

Larkollen 
ungdomspsykiatriske 
behandlingshjem 

20 % bedring av 
symptomer hos 
ungdom 

Informasjonsprogram 
til ungdommer, 
foreldre og ansatte 

Vanskelig å se 
direkte sammenheng 
mellom endringer og 
måleresultater 
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BUPP Fredrikstad Redusere 
utredningstiden med 
20 % 

Forbedre henvisninger 
fra 1.linje og interne 
rutiner  

Gjennomsnittstid for 
utredning og 
utprøving er sunket 
fra 37 til 17 uker og 
spredningen er sterkt 
redusert 

Nevroteam  
BUP - Hamar 

Redusere tid fra 
henvisning til 
diagnostisering med 
30 %. Få med 
diagnostiseringstiden 
i nevroteamet  

Oppdatere 
utredningspakke, 
motivering, 
kunnskapsoverføring 
og veiledning til 
lokale BUBer 

Ventetid redusert fra 
94 til 36 dager.  
Foreløpig ingen data 
for reduksjon i 
diagnostiseringstiden

DPS Gjøvik Redusere tid fra 
henvisning til 
diagnostisk 
avklaring /igangsatt 
behandling med 40 
% 

Intern prosedyre, 
informasjonsbrosjyre 
til pasienter, 
”utredningspakke” 

15 % reduksjon i 
utredningstid (fra 
124 til 105 dager) og 
betydelig mindre 
spredning. 

BUP Gjøvik 30 % øket tilfredshet 
og opplevelse av 
mestring hos 
foreldre som får 
opplæring 

Kursprogram for 
foreldre 

Signifikant endring 
på 33 % for alle 
spørsmål under ett.  
Varierende resultater 
mhp enkeltspørsmål. 

Drammen psykiatriske 
senter, Psykiatrisk 
poliklinikk 

90 % av utredningen 
skal utføres i 
henhold til ny 
utredningsstandard 

Utvikle ny standard 100 % av 
utredningene 
oppfyller kravet 

BUPA, SB-HF, 
Drammen 

1) 90 % av henviste 
skal kartlegges etter 
ny standard.  
2) Utredningstid 
reduseres med 30 % 

1) Utarbeide standard 
sjekkliste 
2)Kartlegge 
utredningstid før og 
etter ny standard 

1) Behandlerne som 
har brukt standarden 
har oppnådd 90 % 
2) Signifikant 
endring på 68 % 

Habiliteringsseksjonen
Voksenseksjonen 
SiV, Tønsberg 

50 % reduksjon i 
utredningstid 

Standardisere 
utredning 

Datagrunnlaget gir 
mulighet til videre 
analyser av hvilke 
forhold som påvirker 
tidsbruken 

Ringerike sykehus HF 
BUP 

Bedre utredning med 
50 % 

Grunnutredningspakke 
og spørreskjema 

83 % forbedring og 
mer stabil prosess 

Blefjell sykehus 
Kongsberg DPS, VOP 
 

1)30 % reduksjon i 
tidsbruk ved 
utredning 
2) 20 % bedre 
kvalitet på utredning 

1)Strukturere 
utredningen. 
2) Ressursperm med 
aktuell informasjon 

1) Få pasienter, men 
reduksjonen er 30 % 
2) Økning på 19,1 % 

BUP 
Blefjell sykehus 
Notodden/Kongsberg 

25 % reduksjon i 
behandlingstid 

Forbedre 
samarbeidsrutinene 
med fastlegen 

Samarbeidet er 
bedret. Den reelle 
effekten av tiltakene 
er foreløpig ikke 
synlig tallmessig 
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DPS Lister/Mandal Heving av 
kompetanse i DPS 
 

Intern og ekstern 
undervisning 
 

Kraftig økning i 
kursdeltakelse 

Sørlandet sykehus HF 
Kristiansand, BUP 

50 % reduksjon i tid 
fra inntakssamtale til 
diagnosesetting 

Utarbeide 
standardprosedyre 

Antall dager redusert 
med 68 % 

Sørlandet sykehus HF 
Kristiansand,  
DPS Solvang og DPS 
Lovisenlund 

30 % reduksjon i 
ventetid for 
utredning 

Standardbrev til 
fastlegen. Utarbeide 
sjekkliste og endre 
rutiner. Opplæring. 
Samarbeid med BUP 

36 % reduksjon i 
ventetid 

Helse Bergen Reduksjon i tid fra 
inntakssamtale til 
diagnosesetting 

Utarbeide mal for 
utredning. 
Intern opplæring 

Tid redusert far 136 
til 76 dager 

BUP-Stord,  
Helse Fonna 

Redusere alder ved 
diagnose fra 10 til 6 
år 

 For kort tid til å 
oppnå hovedmålet. 
Prosjektet har hatt 
positiv effekt på 
henvisninger, 
tverrfaglig 
samarbeid og fokus 
på ADHD i mange 
nivåer.  

Helse Sunnmøre 
Psykisk helsevern for 
barn og unge 

30 % økt 
brukertilfredshet 

Strukturert 
tiltakspakke etter 
ADHD-diagnose 

Ikke nok data til å 
vise endringene. 
Forbedringene i 
systemet har fått 
gjennomslag 

Molde sjukehus 
Voksenhabiliterings- 
tjenesten 

80 % nyhenviste 
skal screenes innen 2 
mnd etter inntak 

Faglig oppdatering og 
økt kompetanse. 
Utarbeide sjekkliste 
og kriterier for bruk. 
Bruke sjekkliste i 
aktuelle saker 

Målet på 80 5 er 
oppnådd 

Helse Nordmøre og 
Romsdal HF, 
BUA, Molde sjukehus 

70 % av barn og 
unge med AD/HD-
problematikk skal 
være undersøkt av 
fastlege ved 
henvisning i 2004 

Informasjon internt og 
eksternt. Samarbeid 
med henviser. 
Brukerundersøkelse 

I noen ferieuker var 
andelen under 70 %, 
ellers er målet 
oppnådd 

BUP Kristiansund Heve kvalitet og 
systematikk på 
foreldreveiledning 
etter diagnose 

Gruppemøte med 
foreldre hver uke i åtte 
uker 

Møteserien er ikke 
avsluttet 

Voksenpsykiatrisk 
poliklinikk,  
Kristiansund sykehus 

50 % forbedring av 
informasjon til 
pasienter og 
pårørende vurdert 
ved brukertilfredshet 

Øke pasientens 
medvirkning. Bedre 
rutinene og kvaliteten 
ved informasjon 

Variasjon mellom 5 
og 56 %. 
Brukertilfredsheten 
for begge grupper 
(alle variabler) økte 
med 18 %.  
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Førde BUP Starte foreldre-
gruppe 

Informasjon og 
undervisning på 
mange nivåer 

Endringer i 
organisasjonen har 
ført til at prosjektet 
er utsatt 

Sykehuset Namsos 
BUP 

50 % reduksjon i 
utredningstid 

Samarbeid om 
utredning og 
diagnosesetting 

Ca 30 % reduksjon 

VOP – Salten 
Psykiatriske Senter, 
Bodø 

50 % redusert 
ventetid for 
utredning 

Undervisning. Lage 
samarbeidsrutiner for 
overføring fra BUP til 
VOP.  

Ventetiden er 
redusert med mer 
enn 50 % 

VOP og BUP, Salten 
Psykiatriske Senter, 
Bodø 

Ingen avslag på 
søknader som blir 
henvist fra BUP til 
VOP 

Faste 
overføringsmøter 
BUP-VOP. 
Informasjonsmøte for 
alle behandlere 

Ingen avslag på 
søknader som blir 
henvist fra BUP til 
VOP 

Nordlandssykehuset 
BUPYS 

50 % redusert 
ventetid fra 
henvisning til tiltak 

Heve kompetansen. 
Lage utrednings-
rutiner. Forbedre 
samarbeidet med 
1.linjetjenesten 

Trolig redusert 
ventetid, men for 
små tall foreløpig 

BUP Indre Salten  
Fauske 

Halvere tiden fra 
henvisning til 
diagnose 

Sjekkliste og 
flytskjema for 
utredning. 
Informasjon til 
medarbeiderne 

Tiden fra henvisning 
til diagnose er 
halvert 

VOP, Indre Salten 
Fauske 

50 % reduksjon av 
total tid fra 
henvisning til 
diagnose 

Utarbeidet 
utredningsperm og 
sjekkliste. Møte med 
fastlegene 

Ikke nok tall til å se 
om målet er oppnådd

BUP Rana 1)30 % reduksjon i 
tid fra henvisning til 
diagnose 
2) 50 % reduksjon i 
antall viderehenviste 

Fast utredningsplan. 
Arbeidsdeling med 
PPT. Informasjon. 
Involvere foreldre 

1) Målet er oppnådd. 
2) Ikke nok tall 
foreløpig 

Rustiltakene i Troms, 
UNN 

Finne og utrede 
ADHD-klientene 
blant rusklientene og 
tilby dem best mulig 
behandling 

Lage 
utredningsprosedyre. 
Identifisere og 
diagnostisere aktuelle 
pasienter. Utprøving 
av medikamenter. 
Etablere fagnettverk 

For små tall til å vise 
forbedringer 

BUP Hammerfest 50 % reduksjon i tid 
fra inntakssamtale til 
oppsummeringsmøte 

Utvikle standardpakke 
for utredning og maler 
for innkalling og 
rapportering. Lage 
utredningsplan 

87 % reduksjon. 
Utredningen er blitt 
mer enhetlig.  
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Kapittel 5 
 
Status etter avsluttet prosjektperiode 
Rapporter fra tre av arbeidsgruppene  
 
5.1 Innledning 
Før FS 3 leverte alle deltakergruppene sluttrapport som viste hvilke resultater som var 
oppnådd i prosjektperioden. Nedenfor er eksempler som viser hva tre av gruppene rapporterte 
ca. ett år etter prosjektavslutning.  
 
 
5.2 Sykehuset Innlandet HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, 

Gjøvik  
 
Gruppemedlemmer:  Bjørg Antonsen 
 Marianne Strand 
 Inger Bjugstad  
 Berit Zeil 
Veileder:  Bjørnar Nyen 
 
Innledning 
Det var med interesse og nysgjerrighet at vi på Gjøvik meldte oss på 
gjennombruddsprosjektet om ADHD i regi av Legeforeningen. Barn med ADHD utgjør en 
stor andel av våre pasienter, og vi ønsket å delta på gjennombruddsprosjektet for å se nærmere 
på egne rutiner i forhold til denne gruppen og for å bli inspirert til å endre våre prosedyrer slik 
at kvaliteten på arbeidet vårt ble bedre. 

Vi hadde lenge tenkt på at vi skulle bedre vår informasjon til foreldre som hadde barn 
med ADHD. Som vårt gjennombruddsprosjekt, valgte vi derfor å lage et ADHD-kurs for 
foreldre. Kurset skulle ha hovedfokus på å øke foreldrenes kunnskap og kompetanse om 
ADHD og nyttige tiltak. Kursets omfang er på ti timer fordelt over fire ganger, 2 ½ time hver 
gang. For å måle forbedring, valgte vi å utarbeide et spørreskjema som skulle fange opp økt 
tilfredshet hos foreldre etter gjennomført kurs.  

Vi nådde vårt mål om 30 % forbedring av tilfredshet i forbindelse med de to kursene 
vi arrangerte under gjennombruddsprosjektet. 
 
Hva har skjedd etterpå 
Etter at gjennombruddsprosjektet var avsluttet, har vi gjennomført ytterligere to kurs, og vi 
skal arrangere to kurs til før jul 2005. Det er flere ved poliklinikken som har fått opplæring i å 
holde kurs, slik at vi nå kan dele dette arbeidet på flere. Dette gjør det mindre sårbart og gir 
oss mulighet for å tilby kurs fortløpende. 

I sin evaluering av kurset, er det en gjennomgående trend at foreldrene er svært 
fornøyd med tilbudet. Mange ønsker seg et utvidet tilbud, hvor fokus mer skal være på 
konkret veiledning i foreldrerollen.  

Per i dag ser det ut til at vi har lykkes med å implementere dette tiltaket som en del av 
poliklinikkens tilbud. 
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Informasjon til omverdenen 
Vi har forsøkt å spre ideen med kurset vårt til andre i fagfeltet. Vi inviterte til et møte hvor 
alle BUP poliklinikkene i Sykehuset Innlandet var representert. Kurset er lagt ut på Intranett i 
Sykehuset Innlandet og kan tas i bruk av de som måtte ønske det. 
Vi fikk også omtale i internavisen for Sykehuset Innlandet, Sia. 
Vi har også kontaktet lokalpressen som har sagt seg interessert i å skrive mer om dette 
tiltaket. 
 
Andre tiltak 
I løpet av gjennombruddsprosjektet ble vi inspirert til også å se på andre deler av vår 
virksomhet i forhold til barn med ADHD. Vi har hatt møte med alle PP-kontorene i vårt 
nedslagsfelt for å drøfte nærmere hvordan vi kan samarbeide om denne gruppen, bl.a. med 
fokus på gode rutiner både når det gjelder henvisning til oss, og ved tilbakeføring av ansvaret 
til førstelinjetjenesten. En viktig målsetting har vært å utforske hvordan vi kan samhandle 
bedre mellom nivåene og dermed sikre at det går kortere tid mellom at noen blir bekymret og 
at barnet og familien får hjelp. 

Vi har også et samarbeid med Øverby kompetansesenter som har en egen avdeling for 
barn med sammensatte lærevansker. Konkret har vi hatt et samarbeid om kompetansehevende 
tiltak i form av kurs for ulike faggrupper i førstelinjetjenesten med målsetting og øke 
kompetansen om ADHD og om hvor det er aktuelt å henvende seg for å få hjelp. 
 
Nytt gjennombruddsprosjekt 
Vi synes metodikken med gjennombruddsprosjekt var en morsom måte å jobbe på. Vårt 
virkelige gjennombrudd kom kanskje den dagen vi hadde fått installert statistikkprogrammet 
på vår bærbare PC, og vi fant ut hvordan vi skulle legge inn data og bruke programmet på 
egenhånd. 

Vi har nå satt i gang et nytt gjennombruddsprosjekt ved poliklinikken. Denne gangen 
skal målsettingen være å korte ned den tiden utredningen tar. Vi har samlet inn data som nå 
utgjør baseline. Tiltaket vårt har vært å lage en sjekkliste for hva utredning skal inneholde og 
oppfordre klinikerne til å planlegge utredningene ut fra dette. Vi vil starte innsamling fra nye 
data i januar etter at sjekklistene er tatt i bruk. Vi gleder oss til å se om tiltaket vil ha positiv 
effekt. 
 
Oppsummering 
Vi som deltok fra Gjøvik BUP er veldig fornøyd med måten legeforeningen legger opp 
gjennombruddsprosjektene på. Vi er veldig fornøyd med at vi fikk lære denne metoden, og 
håper at vi kan fortsette å bruke den for å skape forbedringer i våre prosesser ved 
poliklinikken.  
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5.3 Ringerike Sykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk  
 
Gruppemedlemmer:  Klinisk pedagog Solveig Avenes 
 Assistentlege Sverre Sataøen  
 Sjefpsykolog/avdelingsleder Bodhild Rødland 
Veileder:  Aleidis Skard Brandrud 
 
Hensikten med prosjektet 
Øke fokus på komorbiditet, bruke konsensusbasert (standardiserte) metoder og verktøy til alle 
utredere, og tilføre større kunnskap/lik kunnskap til hele personalgruppa. 
 
Mål 
Bedre utredningen av komorbide tilstander til ADHD med 50%.  
 
Delmål: 

- Når vi fokuserer på komorbididet må vi også vurdere og strukturere vår 
grunnutredningspakke. 

- Prosjektet kan også avdekke hvor stor andel diagnostiserte ADHD’ere som vekker 
mistanke om komorbid tilstand.  

XmR-diagram: Antall positive poeng pr utredning 
(utredning av av komorbiditet til ADHD)  BUP RS-HF 2004 
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   Før:     5,5 poeng
   Etter :  11 poeng
   Kvaliteten har økt 100%
   Endringen er signifikant

   (Max poengsum = 13)

   Spredningen er redusert:
   Prosessen er under kontroll

Intervensjon

 
Endringer  
Vår største endring er utarbeidelse av perm til hver medarbeider som inneholdt 
standardisering av diagnostisering av ADHD, samt relevante  spørreskjemaer, skjema for 
utvidet klinisk intervju, observasjonsskjemaer og lignende for utredning av mulige komorbide 
tilstander (VU I). Vi har kalt vår utredning for  videreutredning  I (VU I) med hensikt da vi og 
kan tenke en videreutredning II i de mest kompliserte saker og der vi mest sannsynlig vil 
kople inn den fylkesdekkende nevropsykiatriske enhet. 
 
Målinger 
Kvaliteten på utredingen ble målt ved å studere dokumentasjonen på de 20 siste diagnostiserte 
pasientene før endring, og de 20 første etter endring. Måleinstrumentet var en sjekkliste basert 
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på den nye standarden for videre utredning av komorbide tilstander (VU I). Sjekklisten 
inneholdt et felt for registrering av tiltak, og et felt for evaluering av om det var de riktige 
tiltakene som var blitt gjennomført. Vi utarbeidet også et kort spørreskjema til de ansatte der 
vi etterspurte tilfredsheten med de nye prosedyrene og hvor tilgjengelige de var for 
behandlerne. 
 
Resultat 
Vi har hittil oppnådd en mer standardisert utredning som er et godt stykke kvalitetssikrings-
arbeid. Målet var en 50% forbedring. Kvaliteten har økt fra 5,5 til 11 poeng, og det er en 
forbedring på 100%.Vi har også oppnådd mye trangere kontrollgrenser etter endring, og 
fortsetter det slik som nå, betyr det at prosessen både er signifikant bedre og mye mer enhetlig 
og stabil enn tidligere. Resultatene for alle de åtte pasientene som er ferdig utredet etter nytt 
system ligger over gjennomsnittet for de 20 baseline sakene. Vi vil følge opp de 13 neste 
pasientene med målinger, og legge resultatet inn i diagrammet slik at vi får 20 målepunkter på 
baseline og 20 etter ny prosedyre.  
Vi har også laget en liten spørreundersøkelse på brukertilfredshet for utredere/behandlere, 
som er ganske entydig positiv.  
 
Selvevaluering: 5 (Betydelige forbedringer er målt, og har fått gjennomslag i systemet) 
 
Etterskrift 
Målinger frem til et halvt år etter prosjektslutt viser at kvalitetsnivået har økt med 90 % etter 
intervensjon, endringen er signifikant, prosessen har stabilisert seg på dette høye nivået, og 
har mindre variasjoner enn fø prosjektstart. Konklusjon: Et meget vellykket prosjekt med 
varige forbedringer som resultat. 
 

Vurdering av kvaliteten på utredningen av komorbiditet til ADHD
før og etter intervensjonen
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5.4 Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Salten psykiatriske senter, Bodø  
 
Gruppemedlemmer:  Psykolog Marianne H. Dahl  

Psykiater Anne Marit Rosenlund 
Veileder:  Mette Fredheim 
 
Hovedmålet i prosjektperioden var å redusere ventetiden for pasienter som søkes til ADHD-
utredning med 50 % og å øke kompetansen på ADHD hos behandlerne ved VOP samt en 
systematisk tilbakeføring av pasienter til fastlegene. Ved prosjektslutt var ventetiden redusert 
med mer enn 50 %, kunnskapsnivået var bedret mht ADHD generelt, om utredning og 
behandling. Prosedyrer for overføring av saker til fastlegene er under utarbeidelse.  
 
Etter prosjektslutt har gruppen fortsatt å registrere antall søknader med ønske om utredning av 
ADHD, og har et spesielt øye på denne pasientgruppen i forhold til rutiner for utredning, 
oppfølging og undervisning. 
 
Antall søknader: 
2003: 28 
2004: 48 
2005: 48 pr. 31. oktober 
 
Av de 48 søknader i 2005 er 14 avvist grunnet mangelfulle opplysninger, allerede inntatt i 
behandling et annet sted, tidligere behandlet og medisinert eller rusproblematikk (henvises 
rusbehandling). 
 
Ventetid:  
116 dager – tilsvarende andre søknader 
 
Rutiner: 

• Vi har opprettholdt internundervisning i tema med interne og eksterne forelesere. 
• ADHD-utredninger tas opp på internt behandlingsmøte og diagnosemøte med 

kasuistikkpresentasjoner. 
• Flere av poliklinikkens behandlere utreder. 
• Vi har standardutredningspakker for ADHD, rutiner repeteres på internundervisning. 
• Rutiner på samarbeid med BUP opprettholdes med halvårlige møter der saker til 

overføring drøftes. Etter at regelen om at de som fyller 18 må ha ny utredning har 
bortfalt, vil våre felles rutiner bli tatt opp til revurdering. 

• Vi har fortsatt uformelt samarbeid og diskusjoner. 
• Bruk av nevropsykologisk kompetanse har økt både ved at flere henvises og at vi har 

uformelle drøftinger med nevropsykolog. Kapasitet begrenser bruken. 
 
Samarbeid: 

• Vi har økt samarbeid med andre instanser som habiliteringstjenesten for voksne, PPT, 
skoler, trygdekontor og A-etat. 

• Internt har samarbeidet rundt pasienten økt mellom de ulike polikliniske enheter og 
mellom sengeposter og poliklinikk. 

• Flere fastleger overtar pas. med ADHD og søker forskrivningsrett. Årlige møter har 
falt ut, vi må her ta et nytt initiativ. 
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• Vi har hatt undervisning og veiledning til kommuner utenfor Bodø der leger, lærere, 
sykepleiere og sosionomer har deltatt. 

• Vi har undervist på lokalt årsmøtekurs i regi av Legeforeningen. 
• Vi har vært invitert til drøftinger i Helse Nord om tilbud til pas. med ADHD og andre 

utviklingsforstyrrelser. 
 
Utfordringer: 

• Økning av søknader medfører en kapasitets- og prioritetsutfordring i forhold til andre 
pasientgrupper. 

• Noen pas. har sannsynligvis andre utviklingsforstyrrelse i tillegg, her har vi for lav 
kompetanse. 

• Annen psykiatriske komorbiditet og behandlingsmessige konsekvenser, både 
medikamentelt og psykoterapeutisk. 

• Differensialdiagnostikk. Der vi konkluderer med at en pasient ikke har ADHD får vi 
ofte reaksjoner fra pasienten, pårørende og ADHD-foreningen som kommer med krav 
om bekreftelse på denne diagnosen. 

• Rusproblematikk som vanskeliggjør utredninger, behandling og videre oppfølging. 
• Førerkortprobelmatikk – fylkeslegens krav og vår praksis 
• Vi har mistet våre obligatoriske kvalitetssikrere i henhold til den enkelte utredning – 

dette er et savn og nødvendiggjør at vi samarbeider lokalt om utredningene. 
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Kapittel 6 
 
Prosjekt i prosjektet - Hvor lang tid går det fra bekymring til 
diagnose hos pasienter med Attention Deficit/Hyperactivity 
Disorder (AD/HD)? 
 
Overlege Pål Zeiner, Sykehuset Buskerud HF 
 
Bakgrunn 
Når vi ser på data fra barn og ungdom som får diagnosen AD/HD, er noe av det mest 
påfallende den lange tiden som har gått fra foreldrene oppfattet at det var problemer til 
diagnostisk utredning igangsettes og diagnose blir stillet. Flere studier, inklusive den studien 
SINTEF nokså nylig har gjennomført i Norge, viser at det gjennomsnittlig går 4 år. Det er 
ulike grunner til denne forsinkelsen. Noen ganger ser en at det er usikkerhet om forståelsen av 
barnets symptomer. Imidlertid beskrives også at fagfolk ikke tenker at de foreliggende 
problemene er AD/HD, enten alene eller i kombinasjon med andre psykiatriske tilstander. 
 
Hos voksne som diagnostiseres å ha AD/HD, beskrives ikke sjelden at det tar svært lang tid 
fra pasienten selv eller pårørende bringer opp problemer med uro og 
konsentrasjonsproblemer, til utredning og diagnostisering påbegynnes. I denne 
sammenhengen vil selvsagt andre komorbide lidelser kunne vanskeliggjøre endelig 
diagnostisk konklusjon. 
 
I ”Gjennombruddsprosjektet for AD/HD” valgte mange av de deltagende enhetene å arbeide 
med diagnostiske prosedyrer hos barn, ungdom og voksne med AD/HD. Målet i mange av 
prosjektene var å redusere ventetid og utredningstid for henviste pasienter. I den forbindelse 
ville mange av enhetene gjøres diagnostisk kartlegging av mange pasienter. I den forbindelse 
ville det være av interesse å se hvor lang tid det går fra pasient eller foreldre er bekymret til 
diagnostisering påbegynnes og se om dette var knyttet til alder, kjønn, tilstandens 
alvorlighetsgrad, komorbide lidelser eller andre faktorer. 
 
Problemstillingene i ”prosjekt i prosjektet” var: 

1. Hvor lenge må pasienter med mistenkt eller manifest AD/HD vente fra bekymring til 
diagnostisering påbegynnes? 

2. Er det noen forskjeller i ventetid ut fra alder, kjønn eller andre kjennetegn? 
 
Prosedyre 
Alle som deltok i ”Gjennombruddsprosjekt AD/HD” ble bedt om at det på alle pasienter som 
deltok i Gjennombruddsprosjektet på det enkelte sted ble fylt ut et eget skjema (se nedenfor), 
og at de utfylte skjemaene ble sendt inn fortløpende. 
 
I tillegg til dato og navn på klinisk enhet og utfyller var det følgende spørsmål i skjemaet: 
 
1. Pasientens alder i år:  
2. Kjønn: 
3. Alder i år ved første bekymring for hyperaktivitet/impulsivitet/konsentrasjonsproblemer 
(alene eller i kombinasjon):  
4. Hvem var bekymret? 
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5. Alder ved påbegynt diagnostisering av mulig AD/HD 
6. Er diagnostiseringen ferdig? 
 
Hvis diagnostisert ferdig: 
7. Oppfylles kriterier for diagnosen AD/HD? 
 
Hvis diagnose AD/HD: 
8. Alvorlighetsgrad? 
9. Tilleggsdiagnoser?  
 
Hvis tilleggsdiagnose: 
10. Viktigste tilleggsdiagnose:  
 
Resultater 
Det ble sendt inn skjemaer fra tre kliniske enheter, to for barn og ungdom og én for voksne. I 
alt kom det inn skjemaer på 45 pasienter, 34 gutter/menn og 11 jenter/kvinner. 
Aldersspreningen var 3 – 45 år. 
 
Figur 1 viser alderfordelingen i utvalget: 
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Hos 11 (11 %) var ikke den diagnostiske prosedyren gjennomført, mens 40 pasienter (89 %) 
hadde gjennomgått full diagnostisering. Diagnosen AD/HD var satt hos 28 (62 %), 12 (27 %) 
hadde fått annen diagnose, og hos 5 (11 %) var det fortsatt usikkerhet om diagnose selv etter 
gjennomgått diagnostisering. 
 
Hos de 28 med AD/HD var det gjengelige data om alvorlighetsgrad hos 27. De fordelte seg 
som: Lett 1, moderat 19 og alvorlig 7. Vurdering av komorbiditet ble gjort hos 22 av 
pasientene med AD/HD, og 8 pasienter (36 %) hadde én eller flere komorbide lidelser, mens 
14 (64 %) hadde ingen tilleggslidelse. 
 
I og med at en var interessert i ventetid fra bekymring til påbegynt diagnostisering, ble disse 
data analysert for hele gruppen (unntatt to som manglet data på disse spørsmålene). Noen data 
ble analysert for pasienter med AD/HD, og noen analyser ble gjort der en sammenliknet 
pasienter med AD/HD med pasienter med andre diagnoser eller uavklart diagnose. 
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Tabell 1 viser hvem som var bekymret: 
 

Hvem var bekymret? Antall (Total = 43) 
Foreldre 19 
Foreldre + andre 11 
Andre 8 
Pasienten selv 2 
Pasient + foreldre 2 
Foreldre, pasient + andre 1 

 
 
Figur 2 viser tid mellom start av bekymring og påbegynt diagnostisering (kalt ”ventetid” i 
de videre diagrammer/analyser) (N=38): 
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Den gjennomsnittlige ventetiden var 4,7 år. 
 
Figur 3 viser ”Ventetid” for de som ble diagnostisert å ha AD/HD i forhold til pasientens 
alder (N = 24):  
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Lineær regresjonsanalyse viste en korrelasjonskoeffisient, R, på 0,5.  
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Det var noen kjønnsforskjeller i ”ventetid” for diagnose AD/HD der det hos jenter/kvinner var 
en gjennomsnittlig ventetid på 3,4 år (med en spredning på 3,4 år), mens det hos gutter/menn 
var 5,5 (4,2). Denne forskjellen var ikke statistisk signifikant. 
 
Diskusjon 
Data innhentet fra 45 pasienter i Gjennombruddsprosjekt ADHD viste at den gjennomsnittlige 
tid mellom start av bekymring og påbegynt diagnostisering (kalt ”ventetid”) var 4,7 år. Noen 
pasienter hadde en svært kort ventetid og om lag 1/3 ble undersøkt innen 2 år fra foreldre eller 
andre er bekymret. Imidlertid var det hos noen pasienter svært lang tid mellom bekymring og 
avklaring. Funnene i denne studien når det gjelder tid mellom bekymring og påbegynt 
diagnostisering er svært lik det en fant i studien gjennomført av SINTEF. 
 
Det så ut til at det var en sammenheng mellom pasientens alder og ventetid ved at de eldre 
ventet i gjennomsnitt lenger enn de yngre. Antall deltagere i studien er for lite, særlig av 
personer over 18 år, til å kunne vurdere om voksne venter lenger enn de som er under 18 år. 
 
For diagnose AD/HD var det hos gutter/menn noe lenger ventetid enn hos jenter/kvinner, men 
forskjellen var ikke statistisk signifikant. I publiserte kliniske studier er et gjennomgående 
funn at gutter/menn henvises og diagnostiseres tidligere enn jenter/kvinner. Dette har 
sannsynligvis sammenheng med at komorbid atferdsforstyrrelse er vanligere hos gutter/menn. 
 
Et interessant bifunn i studien er at om lag 1/3 av pasientene hadde én eller flere komorbide 
lidelser, mens om lag 2/3 ikke hadde noen tilleggslidelse. I mange publiserte studier angis 
forekomsten av komorbide lidelser å være på 60 – 70 %. Hvorvidt de undersøkte pasientene 
hadde mindre alvorlig AD/HD eller om forskjellene avspeiler ulike diagnostiske tradisjoner, 
ville være interessant å undersøke videre. 
 
Konklusjon 
En gjennomsnittlig ventetid mellom bekymring og påbegynt diagnostisering for pasienter med 
mistenkt eller manifest AD/HD på 4,7 år innebærer at mange strever i lang tid med store 
vansker og plager uten å få adekvat hjelp. Kunnskapen om AD/HD viser at forekomsten av 
tilleggslidelser øker med tiden, og det er grunn til å anta at tidlig diagnostikk vil være et 
hjelpemiddel for å forhindre eller begrense utviklingen av tilleggsvanskene. 
 
Det er fortsatt forbedringspotensiale i å redusere tiden mellom bekymring og påbegynt 
diagnostisering for pasienter med mistenkt eller manifest AD/HD.  
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Kapittel 7 
 
Dokumentasjon av forbedringer ved hjelp av  
statistisk prosesskontroll (SPC) 
 
Dag Hofoss 
Artikkelen er opprinnelig skrevet av Dag Hofoss i 2001 etter avslutningen av 
gjennombruddsprosjektet ”Bruk av tvang”. 
 
Et sentralt ledd i gjennombruddsmetoden er ideen om å gjøre små lokale utprøvinger av 
forbedringsideer. ”See what you can achieve by next Thursday” står det på t-skjortene som 
IHI har brukt til å promovere spredningen av denne måten å drive kvalitetsforbedringsarbeid  
på, og ”Demings sirkel”  g
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ble, i Norge som i USA og Sverige, brukt som bilde på hvordan prosessen skulle rulle 
oppover kvalitetsforbedringsbakken ved gjentatte små omdreininger av hjulet hvis omkrets 
var delt inn i ”Plan”, ”Do”, ”Study” og ”Act”.  
 
En av erfaringene fra det første gjennombruddsprosjektet, og for den saks skyld også fra de to 
neste, var at helsepersonell ikke uten videre lot seg overbevise om at småskalaeksperimenter 
var en god ide. Det stanset ikke prosjektene. Det er ingen forutsetning for kvalitetsforbedring 
at en kartlegger endring og utvikling i henhold til en bestemt systematikk, og både i 
Gjennombruddsprosjektet Keisersnitt og Gjennombruddsprosjektet Intensivmedisin ble 
oppnådd gode resultater av avdelinger som ikke adopterte denne monitoreringsteknikken. Den 
sentrale prosjektledelsen ble likevel slått av misforholdet mellom prosjektets grunnleggende 
terminologi og formen på det lokale forbedringsarbeid i mange av de deltakende avdelinger. I 
prosjektets samlinger (FS 1, 2 og 3) og overfor og gjennom prosjektets veilederkorps ble det 
lagt betydelig vekt på at en nyttig vei å gå var småskalautprøvinger ”by next Thursday”. Av 
rapportene fra de deltakende avdelinger, og kanskje enda mer av de uformelle samtaler under 
prosjektsamlingene, var det imidlertid tydelig at en lokalt ikke var like opptatt av ”Demings 
sirkel”. Det var ikke noe alarmerende problem, for mange avdelinger gjorde store framsteg i 
retning av de mål de hadde satt seg. Men det reiste først spørsmålet om hvorfor er 
helsearbeidere ikke så opptatt av småskalaeksperimenter, og dernest spørsmålet hva skal 
eventuelt til for å vekke deres lyst til slikt. 
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Etter en stund gikk det opp for oss at mange oppfattet ”Demings sirkel” som et ord i 
kvalitetsforbedringsliturgien. Og travle helsearbeidere er ofte ikke velvillig innstilt overfor ny 
sjargong, de ønsker nye og bedre løsninger, ikke mer moderne ord. 
Kvalitetsforbedringsspråket er, i den grad det bare er ny terminologi, snarere et hinder enn en 
hjelp. For hva annet er den, enn ny flaske til gammel vin – et nytt navn på hypotetisk-
deduktiv metode, som ikke ble oppfunnet av vår tids kvalitetsforbedringsekspert Edward 
Deming, men har vært vitenskapens grunnprinsipp siden Aristoteles? ”Slik har vi alltid gjort”, 
kan helsepersonell si, og med full rett: på bakgrunn av vår erfaring danner vi oss hypoteser, vi 
prøver dem ut, aksepterer eller forkaster dem – og tenker gjennom problemene ut fra 
kunnskap vi dermed har ervervet. Slik gjør vi når vi forsker, og slik gjør vi i det daglige, når 
vi f.eks. justerer enkeltpasienters medisinering, og vi trenger ikke lære det på nytt, under en 
ny overskrift.  
 
Den andre grunnen til at helsepersonell ikke uten videre lar seg engasjere i småskalaforsøk er 
at en har lært at en må ha ganske store datasett for å kunne trekke statistisk sikre slutninger. 
Både i khikvadrat-testing av forskjeller mellom fordelinger og i t-testing av forskjeller 
mellom gjennomsnitt er det slik at skal risikoen for å tro på en utvalgstilfeldighet være mindre 
enn 5 prosent, må antallet observasjoner være et ganske stort tall – mye større enn hva en 
rekker å observere ”innen neste torsdag”. 
 
Gradvis gikk det opp for oss i den sentrale prosjektledelsen at vi måtte supplere påminnelsene 
om Deming med å fortelle om en type statistisk analyse som ikke er mye brukt i 
helsetjenesten, men som er en viktig del av det statistisk-matematiske armamentarium i 
mange andre fag, nemlig tidsserieanalyse. Det har vi derfor gjort, både i 
Gjennombruddsprosjektet Intensivmedisin og enda mer i Gjennombruddsprosjektet Psykiatri 
Bruk av tvang. Vi har inkludert slik demonstrasjon i plenumsforedrag under 
forbedringsseminarene, og veilederkorpset har hatt egne samlinger med det som tema, ledet 
av overlege Juan Robbie Mathisen ved Haukeland og kvalitetsrådgiverne Aleidis Skard 
Brandrud og Lill De Grève ved Ullevål. Og resultater av det avtegner seg over tid i 
prosjektene. Mens rapportene fra de deltakende avdelingene i Gjennombruddsprosjektet 
Keisersnitt så å si ikke inneholdt referanser til slike teknikker, dukket de opp i rapportene fra 
intensivavdelingene, og enda mer fra avdelingene som deltok i Gjennombruddsprosjektet 
Psykiatri Bruk av tvang.  
 
Tidsserieanalyse og statistisk prosesskontroll 
Når oppgaven er å studere resultater over tid, er den naturlige løsning å bruke en metode som 
er laget nettopp for det formålet. Det finnes mange teknikker i den familien. De har alle 
samme etternavn: tidsserieanalyse. Tidsserieanalyse er utviklet i andre vitenskaper, nemlig i 
fag som studerer sykluser som ingen vet hva kommer av, nemlig i økonomien (konjunkturer) 
og meteorologien (klimasvingninger). Hvis en tror at markedet er en selvstendig kraft som 
selv produserer konjunktursvingninger eller hvis en ikke ønsker å tro at den globale 
temperaturøkingen skyldes noe som menneskene har gjort, ja, da må vi predikere utviklingen 
ut fra observasjonsseriens iboende mønster. En parallell fra helsetjenesten er at det kan hende 
at det er bortkastet tid å forsøke å tilbakeføre pasienttilfredshet til kjennetegn ved pasienter, 
som alder, utdanning, inntekt og kjønn (”det er de unge, de middels høyt utdannete, de 
trekvart rike og kvinnene som er misfornøyd”), for det kan hende at pasienttilfredshet går i 
konjunkturbølger. Vi er så å si inne i vår misnøyes vinter – men etter vinter kommer vår, det 
vet vi, for det har det alltid gjort før. I så fall er det bortkastet tid å forsøke å predikere 
framtida ut fra regresjonslikninger der de uavhengige variablene er endringer i 
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pasientunderlagets alder, utdanning, inntekt og kjønn, i stedet bør en studere 
tilfredshetssvingningene med tanke på å avdekke deres iboende dynamikk, dvs deres mønster. 
Hovedtyngden av tidsserieanalyselitteraturen handler om identifiseringen av fasongen på 
autoregressive integrerte prosesser med bevegelige gjennomsnitt, f.eks. ad modem Box-
Jenkins: ARIMA-analyse (av AutoRegressive Integrerte tidsserier med Moving Averages): er 
prosessen autoregressiv, er den integrert, og har den bevegelig gjennomsnitt, og hvilken 
formel følger den da? 
 
Men det finnes også en enklere slektning: statistisk prosesskontroll, SPC. I vår sammenheng 
innebærer det at en legger merke til et problem, planlegger et forbedringstiltak, iverksetter den 
planlagte intervensjonen og studerer endringene i den første perioden etter at forbedringen ble 
gjort,. dvs gjennomfører et lite eksperiment, og registrerer resultatobservasjonene over tid, 
dvs plotter dem langs tidsaksen i stedet for å slå dem sammen i to grupper med overskriften 
”Før” og ”Etter”. Slagordet i statistisk prosesskontroll er da også ”Plot the dots!”  
Helsepersonell er vant til at det skal temmelig mange observasjoner til før en kan våge å 
bygge beslutninger på dataene. Men det gjelder ikke hvis observasjonene utgjør en tidsserie. 
Ordet ”påhverandrefølgende” innebærer viktig tilleggsinformasjon. En kan nemlig trekke 
statistisk sikre konklusjoner på grunnlag av ganske få observasjoner dersom observasjonene 
utgjør en tidsserie. En sereie av observasjoner som er gjort etter hverandre med jevne 
mellomrom er noe helt annet og mer informativt enn en gruppe observasjoner som er gjort 
samtidig. Sett at en prosess har en kjent og stabil medianverdi – f.eks. at medianen for den 
andel av pasientene som sa seg svært fornøyd med oppholdet i avdelingen for ukene i de siste 
tre årene er 60 %. Plottet uke for uke var det naturligvis variasjon, noen uker var det mer enn 
60, andre uker mindre. Men plottet viser en stabil prosess som svinger omkring et bestemt 
nivå. Så gjør vi en intervensjon: vi melder tilbake til avdelingen hva pasientene sier om denne 
og andre avdelinger. Uka etter ligger prosenten over 60. I en stabil prosess er sannsynligheten 
for dét 50 % (det kan like gjerne svinge litt opp som litt ned), så det ligger ikke noe viktig 
signal i det. Også neste uke ligger skåren over prosessens tidligere medianverdi. Men i en 
stabil prosess er sannsynligheten for to påhverandrefølgende uker over medianen ½* ½ = 25 
%, så det er ikke noe viktig signal i det heller – og heller ikke i at verdien i uke 3 også ligger 
over medianen: ½* ½*½ = 12,5 %, så fortsatt er her ikke noe signal. En kan heller ikke i uke 
4 våge å tro på en forbedring, for fire gode uker på rad vil skje i (½)4 = 6,25 % av 
tidsserieobservasjonene av en prosess der ingen endring har skjedd. Men sannsynligheten for 
å observere en prosentandel over medianen fem uker på rad er bare (½)5 = 3,125 % om 
prosessen er stabil. Dermed har vi et statistisk sikkert signal om endring i prosessen: 
pasientene ser faktisk ut til å ha blitt mer fornøyd (p < ,05). Og nøkkelen til å oppdage 
signalet i så få observasjoner er å se at konsekutive observasjoner er noe annet enn samtidige 
tverrsnittsobservasjoner. Kanskje trenger en litt flere. Vil en ikke løpe så stor risiko som 5 % 
for å tro på en tilfeldighet, men maksimalt 1 %, må en ha sju på rad over gjennomsnittet (for 
½7 = 0,0078125, dvs under 0,01), og vil en ikke løpe større risiko enn 5 promille, må en ha 
åtte på rad (for ½8 = 0,00390625, dvs under 0,005).  
 
Men det er viktig å holde fast ved en ikke kan si statistisk sikkert at en har oppdaget en 
endring i en prosess uten at en har minst fem oppfølgingsobservasjoner. Enda vanligere enn å 
være for sein til å se signalet i en tidsserie er nemlig å være for rask. De to feilene 
(overforsiktighet, type 2-feil, og godtroenhet, type 1-feil) er så å si forankret i hver sin 
rolleposisjon i helsetjenesten: forskere krever ofte for store materialer (”En kan ikke trekke 
slutninger når vi ikke har flere observasjoner enn de vi rekker å få i dette korte prosjektet”), 
ledere reagerer ofte på for små materialer (”Nå går det dårligere enn før – jeg må skynde meg 
å gjøre noe”).     
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Det er nemlig mange som synes de ser trender der ingen kan vite om det finnes noen. Det er 
vanlig når en snakker om nasjonaløkonomien: ”I forrige kvartal var overskuddet på 
handelsbalansen 900 millioner, i dette kvartalet var det bare 400 – så nå går det raskt 
utforbakke”. Men om de to punktverdiene hørte hjemme i en tidsserie der en alltid hadde 
vekslet mellom et overskudd på mellom 100 millioner og 1000 millioner, var det ingen grunn 
til alarm - heller ikke om overskuddet pleide å svinge om 200 millioner.  
 
Skal en unngå å se spøkelser, men samtidig oppdage de signaler som finnes i små datasett 
ordnet over tid, må en vite om de formelle teknikker som finnes for å analysere tidsrekker. De 
er altså to: tidsserieanalyse og statistisk prosesskontroll. Her er ikke tid/sted til å si mer om 
tidsserieanalyse. Men jeg skal forsøke å gi en intuitiv forståelse av hva statistisk 
prosesskontroll er, og et par smakebiter. 
 
Utgangsideen er begrepet ”naturlig variasjon”. Alle prosesser, også de helt stabile, er 
kjennetegnet av naturlig variasjon, og oppviser litt ulike verdier på ulike tidspunkter. Fordi alt 
styres/påvirkes av en lang rekke faktorer vil prosessresultater fordele seg ”nokså normalt”. Å 
kjøre til jobben, f.eks., tar som oftest normalt lang tid. Men noen ganger går det utrolig greit 
(liten trafikk, bare grønne lys), andre ganger tar det håpløst lang tid (alle kjører samtidig med 
oss, bare røde lys, damer får motorstopp og menn med hatt kolliderer etc etc). Slike dager har 
et spesielt navn: ”The Day from Hell”. De er fryktelige, men de gir ingen grunn til angst for at 
nå går det nedover. Vi vet jo at det ikke er fordi vi er blitt dårligere til å kjøre at turen tok så 
lang tid i dag: kjøretiden er bare et uttrykk for prosessens normalvariasjon. I statistisk 
prosesskontroll kalles det også for ”common cause” variasjon. Den skyldes, som navnet sier, 
et sett av faktorer som er til stede hele tida. Noen av dem trekker oppover, andre nedover, og 
noen ganger er de som trekker oppover litt sterkere, andre ganger dominerer de som drar 
nedover. Derfor svinger prosessverdiene opp og ned – men så langt variasjonen bare er 
”common cause” variasjon”, vil den svinge omkring et gitt nivå. 
 
Alle prosesser har sin normalvariasjon. Den kan identifiseres. Ofte kalles den for ”prosessens 
stemme”, eller ”kapabilitet”. Og det er prosessens stemme som er utgangspunktet for alt 
vettugt forbedringsarbeid. Å gripe inn i en prosess fordi en er misfornøyd med en måleverdi 
(eller to, eller tre, eller fire) betyr ofte at en forsøker å rette på noe som grunnleggende sett er i 
orden. ”Tampering” heter det i den engelskspråklige litteraturen om statistisk prosesskontroll 
– på norsk kunne det kanskje kalles klåing.  
 
For husk: en må observere minst fem fallende (eller synkende) verdier på rad for å kunne 
snakke om en trend. For er prosessen stabil, kan neste verdi like gjerne ligge over som under 
den sist målte. Men å tro at to synkende verdier på rad betyr en negativ trend, er å løpe en 
risiko på 25 % for å ta feil. Resonnementet som viser det, er det samme som over. Å tro at tre 
stigende (eller synkende) verdier på rad signaliserer en trend, er å løpe en risiko på 12,5 % for 
å ta feil osv. Minst fem må til. Og vil en ikke løpe større risiko enn én prosent for å gjøre en 
type 1-feil og tro på en trend som bare var en tilfeldighet, må en, parallelt med det vi sa over, 
ha sju på rad. 
 
Det er ofte fristende å mene at en har oppdaget at en prosess forverrer seg. Men det er viktig å 
unngå å tro at en ser endringer der det i virkeligheten bare er normal fluktuasjon rundt et 
stabilt gjennomsnitt, både når en behandler pasienter og når en administrerer 
helsetjenestesystemer. 
 

Den norske lægeforening 51



Ut fra egen erfaring vet vi at ”The Day from Hell” kan ramme den beste. En viktig 
generalisering er at det også hender andre. Ut fra den erkjennelse kan en som leder unngå 
fristelsen til å klå på prosesser som er i orden, og dermed spare arbeidsplassen for 
omkostninger og seg selv for ubehag. 
 
Klåing har nemlig regelmessig to slags uheldige konsekvenser. For det første kan over-
årvåkenhet slite en helt ut. Et berømt – og i statistisk prosess kontroll-folkloren nærmest 
klassisk eksempel er Demings kvalitetssikringsarbeid i en papirfabrikk i New Hampshire. Den 
vanskeligste biten av prosessen var glansingen av papiret. Det ble aldri helt bra, fort var 
papiret for blankt, for matt, for grovt, for ujevnt osv. Maskinen hadde mange ratt, og 
operatøren skrudde på dem så han ble svett, men uten varig suksess, og etter formiddagens 
serie med ”finjusteringer” var mannen både utslitt og nedstemt. Demings løsning var å be 
mannen sitte rolig mens hans plottet variasjonen i papirkvalitet. Det overraskende resultatet 
var at variasjonen ble mindre når operatøren ikke justerte maskinen hele tida. Maskinen ga 
rett og slett slike resultater, det var slik den var. Så lenge glansingen foregikk ved hjelp av 
denne teknologien, ble resultatet slik. Løsningen var ikke større innsats, det som må til, er en 
ny framstillingsmåte, en endret prosess. 
  
For det andre kan prosess-klåing skade samarbeidsklimaet. Ofte tar klåingen form av at 
medarbeidere refses for uheldige resultater som de ikke kunne rå med, men som uttrykker 
prosessens naturlige variasjon, dens stemme. Spissformulert er poenget at enhver prosess er 
perfekt designet for å gi nøyaktig de resultater den faktisk gir. Av og til skyldes dårlige 
resultater naturligvis slurv eller udugelighet. Men stort sett er produksjonsresultatene et 
uttrykk for prosessens stemme. Og folk reagerer når sjefen refser dem for dårlige resultater 
som egentlig bare er tilfeldig variasjon i en stabil prosess. De reagerer ulikt: noen aksepterer 
skrapen, blir nedfor og mister selvtillit, andre blir kontrære, mer eller mindre varig. Men 
begge typer reaksjoner er en unødig kostnad i produksjonsprosessen.  
 
Dessuten avstedkommer klåingen mer direkte produksjonstap. Noe medisinsk-teknisk utstyr 
(film, legemidler) må oppbevares kjølig. I juli registrerer sykehuset mange feil som kunne ha 
kommet av at slike redskap ikke fungerte. Direktøren innkaller avdelingssjefen, som ikke har 
noen god forklaring. Og det er ikke rart, for det er ingen forklaring, det var ikke en gang noe 
som krevde forklaring – det var bare prosessens stemme som var slik, resultatene i juli var 
dårligere enn vanlig, men innenfor prosessens normalvariasjon. Men så er det det at på et så 
høyt sjefsnivå må møter gi forklaringer. De enes derfor om at kjølelageret nok ikke var kaldt 
nok, og driftssjefen får beskjed om å kontrollere det. Det er bortkastet tid: han finner ingen 
feil, for det var, som sagt, ingen feil. Men for sikkerhets skyld (eller av andre grunner, f.eks. 
fordi han lenge har ønsket en anledning til akkurat det) skifter han 
fustasjopphengsforkoblingen som han aldri har fått penger til på driftsbudsjettet. Og det verste 
er at det blir aldri oppdaget at det var bortkastet. ”Mirakuløst” viser det seg nemlig at i neste 
måned er feilene færre - for slik er naturlig variasjons vesen: verdiene går opp og ned, selv i 
en stabil prosess. Men bortkastet var det likevel. 
Et annet berømt anekdotisk eksempel er beretningen om flyvåpenobersten som av prinsipp 
refset alle som landet med et hump. Og han kunne glede seg over å få bekreftet sin 
pedagogiske teori hver gang: refs må være effektivt, for nesten ingen gjorde to ekstremt 
dårlige landinger på rad. Ros, derimot, er feilslått, for den som fikk skryt for en eksepsjonelt 
jevn landing, klarte nesten aldri å lande så fint neste gang. Men regresjon mot middelverdien 
er naturlig variasjons vesen og stabile prosessers stemme.  
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Hvordan finner en så prosessens stemme? Hvordan identifiserer en de trendtilløp og verdier 
som varsler at her er det ikke bare naturlig variasjon, men at noe spesielt er på ferde? 
 
Det gjør en ved å tegne diagrammer der en plotter observasjonene over tid (”Plot the dots!”). 
Diagrammene er av to hovedtyper: run-diagrammer og kontroll-diagrammer. 
 
Et run-diagram er, som vist i figur 1, et tidsserieplott som viser observasjonsrekka og dens 
medianverdi. 
 

 
Figur 1. Run-diagram. Antall beltelagte pasienter per måned. Markering av 

punktverdier og median. 
 
 
Medianen er verdien til den observasjon ligger midt i den rangordnete fordeling av 
observasjoner, slik at den ene halvparten av observasjonene har lavere verdier, den andre 
halvparten høyere. Dersom antallet observasjoner er et likt tall, er ingen enkeltobservasjon i 
midten, men da ligger medianen midt mellom verdien til den øverste observasjonsverdien i 
nederste halvdel og den laveste observasjonsverdien i øverste halvdel. Et talleksempel gjør 
det tydelig. Om vi hver uke i ti uker har observert andelen tilfredse pasienter, kan tallene se ut 
som i tabell 1. 

 

Tabell 1. Andel tilfredse pasienter uke for uke gjennom 10 uker (%) 
Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8

 
Uke 9 Uke 10

72 78 69 71 66 70 66 73 76 74 
 
I rekka av prosenter er de fem laveste verdiene 66, 66, 69, 70 og 71 og de fem høyeste 72, 73, 
74, 76 og 78. Medianverdien blir dermed (71+72)/2 = 71,5. 
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Et kontrolldiagram inneholder, som vist i figur 2, observasjonsrekka, dens gjennomsnittsverdi 
og øvre og nedre kontrollgrense, dvs grensene for normalvariasjonen i den observerte 
prosessen. 

 
 

 
Figur 2.  Kontrolldiagram. Andel (proportion) pasienter behandlet med fysiske tvangsmidler. Markering av punktverdier, 
gjennomsnitt og øvre kontrollgrense (ØKG). 

 
 
Mens det bare finnes en type run-diagram, er kontrolldiagrammer av ulike typer, etter 
dataenes art. Det fører for langt å gå inn i det i denne artikkelen, så vi skal her bare se på de to 
enkleste. Det aller enkleste er XmR-diagrammet, som er det mest anvendelige, i den forstand 
at en alltid kan bruke det – de andre typene fordrer at dataene er av bestemte slag. Det andre 
eksemplet er p-diagrammet, som en anvender når en studerer endringer over tid i 
prosentandeler.      
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Run-diagrammer 
Figur 3 viser telefonhenvendelser utenfor kontortid til legekontoret i en kommune, plottet 
over 32 måneder, i prosent av alle henvendelser til legekontoret. I måned 17 ble det iverksatt 
et tiltak for å redusere antallet unødige oppringninger om kvelden og natta: kommunen delte 
ut til alle husstander et egenomsorgshefte som forklarte hvilke vanlige skader og sykdommer 
som ikke krevde øyeblikkelig legehjelp, men godt kunne vente til legekontoret åpnet neste 
dag. Spørsmålet er om run-diagrammet gjør det rimelig å forkaste nullhypotesen om at vi har 
å gjøre med en stabil prosess som bare oppviser tilfeldig variasjon rundt et bestemt nivå. 
 

 
Figur 3. Telefonhenvendelser til legekontoret etter stengetid. 
 
To tester på om run-diagrammer viser mer enn normal fluktuasjon rundt et gitt nivå er  
1) om det inneholder ”for lange” runs, og  
2) om det inneholder for mange stigende (eller synkende) verdier på rad. 
Den første testen (”For lange runs?”) sjekker om det har foregått et nivåskift (permanent eller 
midlertidig). Dersom vi ser en lang run, så må det ha vært noe som har holdt verdien fast over 
(eller under) medianen gjennom lang tid. Tilfeldig variasjon omkring et fast nivå vil innebære 
at observasjonene svinger omkring medianen, og ikke ligger spesielt lenge over (eller under) 
den av gangen. Hva betyr så ”for lang”? Carey & Lloyd (2001) gir svaret i form av tabell 2, 
som viser hvordan det avhenger av hvor mange observasjoner en har. ”Brukbare” 
observasjoner ligger ikke på medianen. En observasjon som ligger akkurat på medianen 
avbryter ikke en run, men forlenger den heller ikke, den skal rett og slett ikke telles med.  
 
    Tabell 2. For lange runs? 

Antall brukbare observasjoner Hva er ”for langt”?  
Under 20 Runs på 7 eller flere 
20 eller flere Runs på 8 eller flere 

 
Run-diagrammet i figur 3 inneholder 32 brukbare observasjoner (ingen ligger på medianen). 
Det har én slik for lang run. De 11 månedsverdiene 17-27 ligger alle under medianen for hele 
perioden, og tilsier at en kan forkaste nullhypotesen om at prosessen er stabil og bare oppviser 
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tilfeldig variasjon omkring en fast medianverdi. I nesten et år etter at selvhjelpsheftet var 
distribuert, holdt andelen telefonhenvendelser etter kontortid seg lav. 
 
Den andre testen (”For mange stigende (eller synkende) observasjoner på rad?”) sjekker om 
tidsserien inneholder noen trend. Igjen er spørsmålet hvor mange som må til for å utgjøre en 
trend. Carey og Lloyd gir svaret i form av tabell 3. 
 
    Tabell 3. Trender? 

Antall brukbare observasjoner Hva er ”for mange stigende (eller 
synkende) verdier på rad?” 

5-8 5 eller flere 
9- 20 6 eller flere 
21 eller flere 7 eller flere 

 
Svaret blir igjen at vi kan forkaste nullhypotesen om at prosessen var stabil gjennom den 
observerte perioden. For verdiene for de sju påhverandrefølgende månedene 23-29 stiger og 
stiger. (Hvorfor en ikke skal telle med måned 22, er ikke den starten på stigningen? Nei, den 
skal ikke telles, for i måned 22 visste en ikke annet enn at verdien for den måneden var lavere 
enn for måned 21. Først i måned 23 så en en stigning. Derfor er måned 23 den første av den 
sammenhengende rekka av måneder med stigende verdier.  
Begge run-diagram testene konkluderer altså med at en kan forkaste påstanden om at her ser 
vi en stabil prosess som bare viser tilfeldig variasjon på et stabilt nivå. Det er ikke det samme 
som at her ser vi at selvhjelpsheftet hadde den effekt at telefonhenvendelsene etter kontortid 
ble færre – men at effekten gradvis fortok seg og at antallet slike henvendelser etter hvert steg 
videre. Spørsmålet om hva det var som gjorde det midlertidige nivåskiftet og skapte trenden 
må diskuteres for seg – det eneste de to testene viser er at en kan forkaste nullhypotesen om at 
ikke noe spesielt skjedde.          
 
Kontroll-diagrammer 
I den grad det en lurer på er om prosessen har skiftet nivå eller oppviser en trend, trenger en 
ikke mer for å besvare spørsmålet enn å kunne tegne et run-diagram og gjennomføre de to 
testene vist over. Og ofte er det nok. Det helt grunnleggende kvalitetsforbedringsspørsmål er 
om det går bedre eller verre, og det er det samme som å se om det her bare er normal 
variasjon eller om prosessen viser nivåskift eller trend. Det kan imidlertid hende at en også vil 
analysere variasjonens størrelse, eller studere enkeltavvik nøyere. Avvik fra normalen kan 
være interessante selv om de ikke avtegner nivåskift eller trend. De kan f.eks. leses som tegn 
på at prosessen er dårlig skjermet, og det kan mange ganger være interessant informasjon. I 
industrien er det nesten alltid viktig. En bildel skal f.eks. ha en bestemt størrelse. Litt vil 
størrelsen naturligvis variere, for det finnes ikke den maskin eller den prosess som gir på 
mikrometeren samme resultat hver eneste gang, og små variasjoner kan det være bedre å la 
være å klå med. Men det er viktig å monitorere variasjonen. Når en ser et stort utslag, er det et 
signal om at noe uvanlig har slått inn i prosessen. Og når en ser mange utslag av merkbar 
størrelse kan det bety at nå må maskinen til overhaling og prosessen justeres. Og om en har en 
variasjon som i og for seg er jevn og ikke inneholder oppsiktsvekkende enkeltutslag, men 
likevel er større enn konkurrentens, kan det bety at en burde stille strengere toleransekrav til 
produksjonsprosessen. Variasjonen i produksjonsprosessen kan f.eks. bety at bilkundene og 
journalistene etter noen år vil bemerke at denne bilen skrangler mer enn andre. 
En stor forskjell på produksjonen i industrien og i helsetjenesten er at kliniske prosesser per 
definisjon er ustabile. Monitorer en f.eks. intensivpasienters tid på respirator, vil en 
nødvendigvis se tidsserieplot med variasjon og enkeltutslag som ville fått en bilprodusent til å 
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konkludere at produksjonsprosessen er ute av kontroll. Men i klinikken betyr det som regel 
ikke prosessfeil. Det er klart at det i blant kommer pasienter som skal ligge 80 døgn på 
respirator, det er fordi han trenger det, og ellers ville ha dødd – og ikke fordi avdelingen har 
glemt ham eller fordi prosessen har sviktet på andre måter. Likevel kan det være interessant å 
studere variasjonen i også helsetjenesteprosesser ved hjelp av kontrolldiagrammer. Et 
eksempel kan være blodsukkervariasjon: at en diabetiker er velregulert, betyr at variasjonen 
over tid skal være liten og jo færre ekstremverdier det er, jo bedre er det. Et annet eksempel 
kan være at epikrisene skal jevnt og trutt være utsendt innen x dager.               
I det nedenstående illustrerer jeg bruken av kontrolldigrammer ved to kliniske eksempler  
a) ”Går keisersnittfrekvensen opp?”, og b) ”Tar det kortere tid enn før å få 
overvåkingspasientene koplet til monitoreringsutstyret?”. Det første eksemplet viser bruken 
av p-diagram, det andre av XmR-diagram. Begge er hentet fra Carey og Lloyds lærebok, som 
etter min vurdering er den enkleste og beste innføringsboka om statistisk prosesskontroll i 
helsetjenesten. Det finnes imidlertid andre: en annen lettlest bok om emnet, som i likhet med 
Carey og Lloyd også er grundig, er Wheeler DJ, Chambers DS. Understanding Process 
Control. SPC Press, Knoxville, Tenn. 1992. 
 
Kontrollchart for keisersnittfrekvenser 
Ledelsen ved fødeavdelingen blir oppsøkt av en bekymret medarbeider som sier at han tror at 
nå blir keisersnittene hyppigere. ”Prosessen er ute av kontroll” sies det ofte i slike tilfeller. 
Avdelingssjefen, som naturligvis misliker ikke å ha kontroll, for det er jobben hans å ha det, 
bestemmer seg for å undersøke saken ved hjelp av statistisk prosesskontroll. Prosenttallene er 
vist i tabell 4. 
 

Tabell 4.  Antall keisersnitt og antall fødsler i alt i de siste 27 måneder.  
Fra Carey & Lloyd. 

Month Number of  Primary C-Sections 
Total Deliveries 

January 1990 65 370 
February 64 383 
March 77 446 
April 59 454 
May 64 463 
June 74 431 
July 72 443 
August 67 451 
September 59 433 
October 65 407 
November 60 381 
December 68 406 
January 1991 62 374 
February 48 355 
March 57 393 
April 64 417 
May 66 434 
June 55 421 
July 51 417 
August 82 444 
September 65 429 
October 69 411 
November 62 386 
December 66 357 
January 1992 58 373 
February 47 370 
March 59 415 
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Plottet for 14-månedersperioden er vist i figur 4. 

 
Figur 4. Keisersnittprosenten de siste 12 månedene. Fra Carey & Lloyd, 

utsnitt av figur 6.15. 
 
Plottet kan tyde på at prosenten går oppover. Her er rett nok ingen trend som er lang nok til å 
være et signal om prosessendring, men vi ser kanskje et nivåskift?  
 
Men så er naturligvis dét at en alltid må velge hvilken periode en skal plotte. Plotter en 
prosessen så langt bakover som det finnes data, løper en risikoen for å bestemme prosessens 
stemme ut fra data for helt sikkert ulike perioder. Her, f.eks., har avdelingen bare hatt samme 
bemanning i 27 måneder, og før det skjedde det mye som kan ha hatt betydning for 
keisersnittfrekvensen. Derfor plotter avdelingsledelsen tallene for de 27 månedene som 
prosessen har vært uendret i, men ikke mer, jf. figur 4. 
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Figur 5.  Keisersnittprosenten for 27 måneder. Fra Carey & Lloyd, hele 

figur 6.15. 
 
Et slikt kontrolldiagram kalles et p-diagram, fordi det baserer seg på 
gjennomsnittssannsynligheten (p) for at en barselkvinne skulle bli forløst ved keisersnitt. Det 
viser denne gjennomsnittsprosenten (gjennomsnittet av enkeltmånedenes p-verdier) samt 
kontrollgrenser som er basert på standardavviket for fordelingen av observerte 
månedsprosenter.  
 
Den gjennomsnittlige keisersnittprosenten for hele perioden, som er 15,41, sier hvilken 
keisersnittandel avdelingen gjennomsnittlig må regne med å ha framover, dersom dens 
obstetriske prosess er stabil, dette er grunntonen i prosessens stemme. 
 
Og så har prosessen øvre og nedre kontrollgrenser. Etter flertallsvedtak blant de statistikere 
som driver med SPC, ligger kontrollgrensene plussminus 3 standardavvik unna 
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prosessgjennomsnittet. Standardavviket gir et bilde av normalvariasjonen i 
observasjonsmengden (serien med keisersnittprosenter, måned for måned). De månedene som 
ligger mer enn tre standardavvik unna gjennomsnittsprosenten for perioden, defineres som så 
avvikende at de må være uttrykk for at prosessen i den/de måneden(e) må ha vært påvirket av 
mer enn de vanlige faktorene.  
 
En kan spørre: hvorfor akkurat tre sd, hvorfor ikke to, eller, rettere:1,96 sd – det er jo den 
grensen som med 5 % sikkerhet identifiserer et avvik fra normalvariasjonen, dvs. – i SPC-
språket - en ”særlig effekt” (”special cause variation”)? Svaret er at en i industrien stort sett 
har funnet at omkostningene ved å gå inn og justere en prosess som det er en 
femprosentssjanse for at er i orden, er for store. Prosessjustering krever alltid tid og krefter 
(og sosiale kostnader), og en risiko på 5 % for at endringen bare er klåing, er i flertallets øyne 
for mye. I industrien vil en tradisjonelt ikke gripe inn for å forbedre en produksjonsprosess før 
det er minst 99,73 % sikkert at det er noe i veien med den. Ordet ”urovekkende” betyr altså i 
industrien ikke bare ”Mer enn 1,96 sd unna gjennomsnittet”, det betyr ”Mer enn 3 sd unna”. 
Den risiko en i industrien maksimalt vil akseptere for å feilaktig å tro at det er noe galt med en 
prosess, er altså ikke 5 %, men mye mindre, bare 0,27 %. Men industriens standardsvar er 
selvsagt ikke riktigere enn andre svar. I industrien er konsekvensene av prosessfeil ikke så 
nært knyttet til liv og død som i helsetjenesten, så der kan en kanskje tillate seg å vente lenger 
med å gripe inn i en prosess som en er i tvil om. På den annen side er det også i helsetjenesten 
noe som heter over-iver. Dessuten er det ikke fra steintavlene vi har regelen om at ”det er 
trygt nok når p er mindre enn 5 %”, dvs. at kontrollgrensene må være på plussminus 1,96 sd. 
Også dét er en tommelfingerregel som er vedtatt med knapt flertall. En må alltid velge selv 
hvilken risiko en vil løpe for å gjøre type 1- og type 2-feil.    
 
Men uansett hvor mange standardavvik ut en vil legge kontrollgrensene som varsler om en 
bør gripe inn, må en kunne regne ut standardavviket som kontrollgrensene er multipler av.  
I p-charts følger det av formelen for standardavvik i binomiske fordelinger: sd = √[p(1-p)/n], 
der p er gjennomsnittsandelen keisersnitt for hele den plottete perioden, dvs. alle de 
observerte månedene sett under ett (her: 15,41 %) og n er antallet fødsler i hver måned. 
 
Av denne formelen ser vi forøvrig hvorfor kontrollgrensene i figurene over ikke var tegnet 
som rette linjer: grunnen er at sd avhenger av n (jf. formelen), og det varierer fra måned til 
måned hvor mange fødsler avdelingen hadde: lav n gir videre grenser, høy n går trangere 
grenser. 
 
Av kontrolldiagrammet i figur 5 ser vi at dette er en prosess som er under statistisk kontroll. 
Observasjonsserien oppviser verken trender eller oppsiktvekkende avvikende enkeltmåneder. 
Så lenge intet spesielt skjer eller blir gjort, vil en i gjennomsnitt måtte forvente at 15,41 % av 
forløsningene i denne avdelingen skjer ved keisersnitt, og at en i enkeltmåneder vil kunne ha 
både langt flere (noe over 20 %) og langt færre (ca 10 % - kan ikke sies endelig, fordi antallet 
fødsler pr måned svinger (mange fødsler = snevrere kontrollgrenser, få fødsler = videre 
grenser, med få fødsler skal det med andre ord større avvik i sectioandel til før en kan si 
statistisk sikkert at her har det skjedd noe uvanlig, at prosessen var ute av kontroll). 
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XmR-diagram for hvor lang tid det tar å kople opp monitoreringsutstyret for 
overvåkingspasienter som har vært gjennom en bypassoperasjon  
 
Plotter vi pasientene fortløpende med hensyn på hvor mange minutter gikk det faktisk for 
hver enkelt pasient før alle slanger og ledninger var koplet opp, ser bildet ut som i figur 6. 

 

 
Figur 6. Oppkoplingstid for 32 påhverandrefølgende pasienter i januar (før 

intervensjonen) og februar (etter intervensjonen).  
Fra Carey & Lloyd, figur 6.8. 

 
Kontrollgrensene angir grensene for normalvariasjonen i prosessen, verdier utenfor dem er så 
sjeldne at de antakelig betyr at disse tilfellene er det noe spesielt med. I slike tilfeller bør en 
vurdere om det bare var vedkommende pasient eller gruppe pasienter som var så annerledes at 
det måtte være slik, eller om prosessen er uhensiktsmessig konstruert (generelt, eller for 
denne typen pasienter). I klinikken kan det som sagt ofte være det første. På en av 
plenumssamlingene i Gjennombruddsprosjektet Psykiatri Bruk av tvang viste vi et 
kontrolldiagram med store utslag – det dreide seg om beltelegging, og vedkommende 
institusjon hadde høye tall for juli, og mange av deltakerne sa spontant ”Aha, så det var hos 
dere Frederik var den sommeren”. 
 
Kontrollgrensene er konstruert ut fra variansen i prosessresultatene. Jo større variansen i 
prosessen faktisk har vært, jo mer skal til før en vil definere enkeltverdier som 
oppsiktsvekkende. Vi leter altså etter enkeltpasienter eller pasientsekvenser hvis tilkoplingstid 
er mer forskjellig fra prosessgjennomsnittet enn prosessens normalvariasjon tilsier. I dette 
eksemplet ser vi at variasjonen fra pasient til pasient er ganske stor. Det betyr at det skal mye 
til før en kan si at en pasient er oppsiktvekkende forskjellig, dvs klart mer enn vanlig 
forskjellig fra de andre pasientene. Kontrolldiagrammet som vi bruker til å analysere dette 
eksemplet, kalles et XmR-diagram. X betyr at chartet viser de enkelte observasjoner, dvs det 
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antall minutter det tok å kople opp monitoreringsutstyret for hver pasient, mR at det bygger 
sine kontrollgrenser på prosessens ”moving range”, dvs. på hvor forskjellig (målt i antall 
minutter) hver pasient var fra pasienten før. Spredningen i observasjonene beregnes som 
gjennomsnittet av disse forskjellene: jo høyere gjennomsnittsforskjellen er, jo mer forskjellige 
var pasientene. Kontrollgrensene er multipler av dette gjennomsnittet – og for å si det med en 
gang: plussminus 2,66 ganger gjennomsnittsforskjellen.  
 
Hvorfor nettopp 2,66, og ikke, f.eks. 1,96. Det korte svaret er: ”Av grunner som bare 
matematikere forstår; tallet kan derfor læres utenat på samme måte som vi har lært at pi er 
3,14”: innholdet av en sirkel er 3,14 ganger kvadratet av sirkelradien - bare matematikerne 
forstår hvorfor, men de har etterprøvd hverandre nok til at vi andre kan stole på det. Det litt 
lengre svaret, som dog fortsatt invokerer matematikernes troverdighet, er at observasjoner 
utenfor plussminus 2,66 gjennomsnittsforskjeller er like sjeldne som observasjoner utenfor 
plussminus 3 sd, slik at også de bare opptrer i 0,27 % av manifesteringene av en stabil 
prosess.    
 
Figur 6 viser at gjennomsnittstiden for disse pasientene var 26,4 minutter. Forskjellene i 
tilkoplingstid mellom påhverandrefølgende pasienter (som altså er vårt uttrykk for variasjonen 
i prosessen) var i gjennomsnitt 6,5 minutter. Kontrollgrensene blir derfor 26,4 minutter 
plussminus 2,66*6,5 minutter, og det gir en øvre kontrollgrense på 26,4 + 17,3 = 43,7 
minutter og en nedre på 26,4 – 17,3 = 9,1 minutter. 
 
Vi kunne naturligvis brukt samme type kontrolldiagram som over, dvs. et p-diagram. Vi 
kunne jo ha registrert bare hvor stor andel av oppkoplingene hver dag (eller hver uke, om det 
ikke skjer så mange hver dag) som tok mer enn X (f.eks. 30) minutter – slike 
måloppnåelseskriterier er ikke så sjeldne. Men vi gjør ikke det: i dette kapitlet er poenget 
nettopp å presentere to typer kontrolldiagrammer. Det finnes for øvrig enda flere, jfr 
litteraturen, men en kommer langt med disse to – særlig med dette siste, som alltid lar seg 
anvende, jfr Wheeler DJ, Chambers DS. Understanding Process Control. SPC Press, 
Knoxville, Tenn. 1992. 
 
Hadde prosessen vært stabil (”i statistisk kontroll”), ville en lest disse tallene slik: i 
gjennomsnitt vil pasientene som kommer fra bypassoperasjon, trenge 26,4 minutter på å bli 
tilkoplet alt monitoreringsutstyret. For noen pasienter vil tilkoplingen ta så mye som 43,7 
minutter, mens andre vil være klare på 9,1 minutter. 43,7 minutter er ikke et varseltegn, og 9,1 
minutter betyr ikke at ”nå har de endelig lært hvordan det skal gjøres”. Begge verdiene, både 
den høye (43,7 minutter) og den lave (9,1 minutter) hører til prosessens normalvariasjon. 
Begge er uttrykk for den samme underliggende arbeidsprosess: etter 43,7 minutter vil det 
komme kortere perioder, etter 9,1 vil det bli observert lengre. Å belønne teamet som klarte det 
på 9,1 minutter, er å berede grunnen for senere å bli ekstra skuffet over nettopp disse 
medarbeiderne (”Hvordan kunne de bli så slappe, endatil etter at jeg hadde gitt dem en 
konferansereise i belønning! Neimen om de skal lure meg til å gi slik belønning en annen 
gang!”). Å refse de som brukte 43,7 minutter er også feil (med mindre en vet noe annet om 
arbeidet enn det som framkommer av kontrollkortet).  
 
Konklusjonen blir at denne prosessen ikke er i statistisk kontroll. Den viser en forbedring: det 
tar kortere tid etter hvert. Kontrollgrensene i diagrammet er nettopp konstruert for å 
undersøke om en intervensjon har hatt effekt. Her er gjennomført et forsøk som siktet mot å 
gjøre tilkoplingene raskere. Diagrammet viser tilkoplingstidene for 16 pasienter før 
forbedringsforsøket og 16 etter. Og kontrollgrensene er utregnet på grunnlag av tall for de 16 
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preintervensjonstilfellene. For: når en er ute etter å se hvordan resultatene fra den endrete 
prosessen legger seg i forhold til den opprinnelige prosessens stemme, må en sørge for å ha 
identifisert den først. Så kan en i neste omgang bestemme den endrete prosessens stemme, og 
lete etter to ting:  
a) om grunntonen har forandret seg i ønsket retning, og  
b) om den tilfeldige variasjonen er blitt mindre (dvs. om plussminus 2,66*gjennomsnitts-
forskjellen mellom hver pasient og den neste definerer et smalere intervall enn før). 
 
Figur 7 viser tydelig at det er tilfellet her. 
 

 

Figur 7 Oppkoplingstid for 16 påhverandrefølgende pasienter i april.  
  Fra Carey & Lloyd, figur 6.10. 
 
Den endrete prosessen har en kapabilitet, utregnet etter tilkoplingstiden for 16 pasienter i 
april, som kan beskrives slik: gjennomsnittstiden er redusert til 10,7 minutter, 
gjennomsnittsforskjellen fra pasient til pasient er nede på 1,7 minutter, og intervallet mellom 
kontrollgrensene er såpass trangt som fra en øvre grense på 10,7 + 2,66*1,7 = 10,7 + 4,5 = 
15,2 minutter til en nedre på 10,7 – 4,5 = 6,2 minutter. 

 
Forbedring med og uten statistisk prosesskontroll 
Over har jeg argumentert for at tidsserieanalyser i form av statistisk prosesskontroll er nyttig, 
og vist ved noen eksempler hvordan en på den måten fortere enn ved tradisjonelle 
sammenlikninger av før- og etter-verdier kan få statistisk sikre svar på spørsmålet om det går 
bedre eller verre. 
 
Avslutningsvis vil jeg likevel gjenta at en naturligvis kan drive vellykket forbedringsarbeid 
også uten å gjøre bruk av statistisk prosesskontroll. Mange av avdelingene som deltok i 
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Gjennombruddsprosjektet Psykiatri Bruk av tvang viste det. Selv om flere av avdelingene i 
dette gjennombruddsprosjektet enn i de forrige har laget tidsserieplott, er de fortsatt et 
mindretall. Og mange av dem som ikke har brukt slike monitorerings- og analyseteknikker 
rapporterer om gode resultater. Fra utprøvingsjournalene og sluttrapportene laget til 
prosjektets siste samling, Forbedringssseminar 3 i Tromsø 11-13 juni 2001, fra en avdeling 
som ikke brukte slike teknikker, kan f.eks. hitsettes, vilkårlig utvalgt blant de mange som 
meldte om gode resultater:  ”... har effektivisert utredning og tidsbruk, noe som nær har 
halvert liggetiden på tvungen observasjon. Når vi i tillegg har vist at disse pasientene sjelden 
overføres til videre tvungent psykisk helsevern vil denne reduksjonen [...] innebære en 
betydelig reduksjon av tvangsbruk.” En annen enhet rapporterte slik: ”Vår hovedmålsetting 
var nådd allerede i 2. periode, nemlig en reduksjon på mer enn 25 %. Tallene for periode 3 
viste at antallet liggedøgn på tvang var redusert med ca 34 %, dette er betydelig mer enn vi 
hadde antatt. Vi ser også at trenden holder seg i 4. periode – en reduksjon på 35 % totalt. Vi er 
overrasket over at vi har kunnet få til en så markant endring med klart avgrenset, 
overkommelig innsats!”. Og fra en tredje meldtes: ”Det vi har oppnådd med dette prosjektet 
er at antall innleggelser etter §3-6 er redusert med 50 % sammenlignet med samme periode i 
fjor [...] til tross for at det har vært 50 flere innleggelser i år sammenlignet med samme 
periode i fjor”. 
 
Litteratur: 
Carey, R. G. and Lloyd R. C.: Measuring Quality Improvement in Health Care. Milwaukee, 
Wisconsin: Quality Press 2001. 
Wheeler DJ, Chambers DS. Understanding Process Control. SPC Press, Knoxville, Tenn. 
1992. 
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Vedlegg 1  

Deltakere i gjennombruddsprosjektet 
 
Deltakende avdelinger og praksiser 
Nic Waals Institutt 
Postboks 43 Tåsen  
0801 Oslo 

Larkollen Ungdomspsykiatriske 
Behandlingshjem, Postboks 25 
1560 Larkollen 
 

Sykehuset Østfold, Divisjon psykiatri 
Postboks 584 Veum  
1612 Fredrikstad 
 

Nevropsykiatrisk team, BUP-Hedmark 
Postboks 187 
2302 Hamar 

Sykehuset Innlandet HF 
DPS Gjøvik-Land-Valdres 
Kyrre Grepps gate 11 
2819 Gjøvik 
 

BUP Gjøvik 
Sykehuset innlandet HF 
Mathias Topps vei 15  
2821 Gjøvik 

Psykiatrisk poliklinikk 
Drammen psykiatriske senter 
Sykehuset Buskerud HF  
3004 Drammen 

Sykehuset Buskerud HF  
Avd. BUPA 
Dronninggt. 28 
3004 Drammen 
 

Sykehuset i Vestfold  
Habiliteringstjenesten, Voksenseksjonen 
Postboks 1209 Trudvang  
3105 Tønsberg 
 

BUP-Ringerike Sykehus HF 
3511 Hønefoss 
 

Blefjell sykehus Kongsberg HF 
Kongsberg Distriktspsykiatriske senter 
Voksenpsykiatrisk avdeling,  
Postboks 10 
3602 Kongsberg 
 

Blefjell sykehus Kongsberg/Notodden 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
Postboks 10 
3602 Kongsberg 

DPS Lister, Sørlandet Sykehus HF 
Engvald Hansensv. 6 
4400 Flekkefjord 
 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
Sørlandet sykehus HF Kristiansand 
Serviceboks 416 
4604 Kristiansand 
 

Psykiatrisk poliklinikk  
DPS Solvang og DPS Lovisenlund 
Sørlandet Sykehus Kristiansand 
Serviceboks 416 
4604 Kristiansand 

Helse Bergen HF 
Haukeland Universitetssykehus 
Barne- og ungdomspsyk. avdeling 
Postboks 1 
5021 Bergen 
 

BUP-Stord 
Stord sjukehus 
Postboks 4000 
5409 Stord 

Helse Sunnmøre HF 
Psykisk helsevern for barn og unge  
6026 Ålesund 
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Helse Nordmøre og Romsdal HF 
Molde Sjukehus 
Distriktspsykiatrisk avdeling 
Voksenhabiliteringstjenesten 
Serviceboks 19 
6405 Molde 
 

Helse Nordmøre og Romsdal HF 
Sjukehuset i Molde 
Avd. BUA  
6406 Molde 
 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
Kristiansund sykehus  
6508 Kristiansund 

Helse Nordmøre og Romsdal HF 
Distriktspsykiatrisk avdeling 
Psykiatrisk poliklinikk 
Kristiansund sykehus  
6508 Kristiansund 
 

Førde BUP 
Vievegen 
6807 Førde 
 

BUP-Namsos 
Psykiatrisk klinikk 
Sykehuset Namsos 
7800 Namsos 
 

Nordlandssykehuset Bodø Psykiatri 
Salten Psykiatriske Senter 
Kløveråsveien 1 
8001 Bodø 
 

Nordlandssykehuset 
BUPA 
Kløveråsveien 1 
8082 Bodø 

Nordlandssykehuset 
BUP for Indre Salten 
Boks 150 
8201 Fauske 
 

Nordlandssykehuset 
Voksenpsyk. poliklinikk for Indre Salten 
Boks 150 
8201 Fauske 

Helgelandssykehuset HF 
Psykiatrisk senter, BUP Rana 
8607 Mo i Rana 
 

Tromsklinikken 
Åslandveien 65 
9100 Kvaløysletta 

BUP Hammerfest 
Sykehusveien 28 
9613 Hammerfest 
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Skriftserie for leger: 

Utdanning og kvalitetsutvikling 
 

Hensikten med denne serien er å stimulere til  

lokale kvalitetsutviklingstiltak og etterutdanning. 

Serien består av hefter med forslag til praksisaktiviteter 

leger kan arbeide med sammen med kolleger.  
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