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Hva er diagnoser?


Diagnoser er et klassifikasjonssystem som sier noe om
problemkategoriers utviklingsforløp, årsaker og forventet
respons på behandlingstiltak.



Diagnoser reduserer
kompleksitet og heterogenitet i
klinisk fenomenologi, og
brukes blant annet om
”atferdsforstyrrelse” og
”opposisjonell atferdsforstyrrelse”

Kategorisk og dimensjonal forståelse av
atferdsproblemer


Diagnoser er en skjønnsmessig vurderinger av barn og unges
utagerende problematferd i forhold til et sett av kriterier, og
opererer med en kategorisk grenseverdi,



Diagnosen ”atferdsforstyrrelse” beskriver atferden til barn som er
aggressive og utagerende, men er ikke årsaken til at de oppfører
seg slik, - diagnosen er deskriptiv, ikke en årsaksbeskrivelse.



Dimensjonale tilnærminger identifiserer kliniske mønstre i forhold til
alvorlighetsgrad, som punkter langs en dimensjon eller fra lite til
mye (men anvender også en grenseverdi for alvorlighetsgrad, for
eksempel i CBCL – T-skårer eller standardavvik).

Utviklingspsykologisk/
dimensjonal

Eksternaliserende
problematferd

Diagnostisk/
kategorisk

Atferdsforstyrrelse
(Conduct Disorder)

Antisosial atferd
Barndomsdebuterende
Ungdomsdebuterende

Opposisjonell
Trasslidelse
(ODD)

Norm og regelbrytende atferd
Åpen og skjult
problematferd
Tilleggsproblemer:
Psykiske problemer
Kriminalitet
Rusmisbruk

Emosjonell
dysregulering

Komorbiditet:
AD/HD
Lærevansker
Depresjon
Angst

Atferdsforstyrrelse (I)





Aggressiv atferd overfor mennesker og dyr
Hærverk - ødeleggelse
Bedrageri eller tyveri
Alvorlige brudd på normer og regler



Diagnosen berører ikke årsaksforhold, men sirkler inn atferdssyndromer med implikasjoner for behandling,



Undergrupper (ICD-10):
– Atferdsforstyrrelser begrenset til familien,
– Usosialisert atferdsforstyrrelse – sosialisert atferdsforstyrrelse



Diagnosen brukes opp til 18 års alderen der diagnosen antisosial
personlighetforstyrrelse overtar.

Atferdsforstyrrelse (II)
(Conduct Disorder)

Minst tre av de følgende kriterier har funnet sted det siste året, og minst ett
kriterium har funnet sted de 6 siste månedene. I tillegg må det foreligge
betydelig funksjonssvikt i sosial-, skolefaglig eller yrkesmessig
sammenheng.
 Aggresjon
– Mobber, truer eller ydmyker/krenker ofte andre
– Starter ofte fysisk slåsskamp
– Har brukt våpen som kan påføre andre alvorlig skade
– Har begått fysiske overgrep mot mennesker
– Har begått fysiske overgrep mot dyr
– Har stjålet i konfrontasjon med offer
– Har tvunget noen til seksuell aktivitet




Hærverk
– Har med vilje startet brann for å forårsake alvorlig skade
– Har med vilje ødelagt andres eiendom/eiendeler

Atferdsforstyrrelse (III)
(Conduct Disorder)



Bedrageri eller tyveri
– Har brutt seg inn i noens hus, bygning eller bil
– Lyver ofte for å skaffe seg goder eller fordeler, eller for å unngå
forpliktelser (bedrar andre)
– Har stjålet gjenstander av en viss verdi, uten å konfrontere offeret



Alvorlige norm- og regelbrudd
– Er ofte ute om nettene, til tross for foreldrenes forbud, og begynte med
dette før fylte 13 år
– Har rømt hjemmefra og blitt borte hele natten, minst to ganger mens
han/hun bodde hos foreldrene eller andre foresatte (eller én gang og
ble borte over lengre tid)
– Skulker ofte skolen, og begynte med dette før fylte 13 år.

Opposisjonell atferdsforstyrrelse
Oppositional Defiant Disorder ODD
Følgende atferd forekommer oftere enn hos barn på samme alder eller
utviklingstrinn:









Mister ofte besinnelsen
Opponerer, argumenterer ofte med voksne
Motsetter seg ofte eller nekte å etterkomme, lyde voksnes
forespørsler eller regler
Legger ofte an på å irritere eller ergre andre
Bebreider ofte andre for sine feiltakelser eller problematferd
Er ofte nærtagende eller irriterer seg lett over andre
Er ofte sint og bærer nag
Er ofte ondskapsfull eller hevngjerrig

Prevalens: Få barn og unge med store problemer


Prevalensen av atferdsproblemer er lavere i Norge enn i mange andre land
– et mindre antall barn og unge står for majoriteten av alvorlige lov- og
regelbrudd,



En undersøkelse av 4 åringer i Trondheim viste at 1,9% av barna hadde
ADHD, 1,8% hadde opposisjonell atferdsforstyrrelse og bare 0,7% hadde
atferdsforstyrrelse (Wichstrøm mfl., 2011).



”Barn i Bergen” studien viste at 3,2% av 8-10 åringene kvalifiserte for
diagnosen atferdsforstyrrelse (Heiervang mfl., 2007).



Astrid Kaufmans (1988) kartlegging av antisosial atferd blant 7. klassinger i
Bergen viste at 5% sto for de mest alvorlige handlingene.
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Hva taler for bruk av diagnoser?


Kategoriske tilnærminger er klinisk nyttige gjennom å signalisere
prognoser og behandlingsalternativer for relevante yrkesgrupper,



Kan være praktisk for prevalenstall, medisinering, inntak til
behandling, - lettere å kommunisere til foreldre, lærere og andre,



Diagnoser kan være en ”inngangsbillett” til praktisk og økonomisk
støtte og avlastning, samt tilgang til kompetansemiljøer,



Diagnoser kan dempe uro og bekymringer hos foresatte og andre
når de får ”svaret de har lett etter” – fravær av diagnose kan ha
den samme betydning.

Hva taler mot bruk av diagnoser?


Diagnoser kan misbrukes på måter og i sammenhenger som de ikke
var tiltenkt,



Diagnoser sier ingen ting om kontekst – om miljøforhold som kan
utløse, opprettholde eller forsterke atferdsproblemer,



Diagnoser har ingen pedagogiske implikasjoner og liten relevans for
arbeidet i skoler og barnehager,



Har ofte utilsiktede negative effekter som å være karakteriserende
og stigmatiserende – og påvirker identitet og selvoppfatning.

Hva taler mot bruk av diagnoser?


Diagnoser hos barn har ofte lav reliabilitet over tid (utvikling) og på
tvers av ulike bedømmere (inter-rater reliabilitet),



Fanger ikke opp atferdsproblemenes forløpere (risiko) som er viktig
for tidlig identifikasjon og forebygging,



Individets ressurser og mestringsferdigheter kommer ikke fram,



Komorbiditet mellom atferdsproblemer og emosjonelle problemer
gjør det vanskelig å avgrense diagnostiske kategorier,



Diagnoser kan ha utilsiktede langtidsvirkninger, blant annet som
negative forventinger og holdninger i skole, utdanning og arbeidsliv.

Diagnoser og små barn


Det stilles spørsmål ved å bruke tradisjonelle diagnoser på barn i
førskolealder,



Diagnoser basert på barns atferd har begrenset stabilitet og
prognostisk verdi før 24 måneder,



Raske utviklingsforandringer i alderen 0-5 år gjør det vanskelig å
skille mellom normal og avvikende atferd,



Å ha 6 sinneanfall kan være plagsomt, men ikke unormalt ved 22
måneder, men bidra til at en setter diagnosen ”opposisjonell
atferdsforstyrrelse” ved 4 år.

Diagnoser og små barn


For barn som er yngre enn 2 år, kan det være viktigere å fokusere
på foreldreferdigheter og omsorgskompetanse, samt forhold som
kan påvirke dette i negativ retning (relasjonsproblemer, depresjon,
sosial støtte, unge foreldre),



For disse barna er det også viktig å legge vekt på forhold som
påvirker utviklingen av hjernen, så som premature barn og barn
som har blitt eksponert for rusmidler i svangerskapet,



Mange barn vokser av seg problemene, men 50-60 prosent av barn
som viser problemer i 4 års alder vil fortsatt ha slike problemer i
skolealder.

Gardner & Shaw, 2008

Diagnoser og unge uføre


I perioden 2000 - 2009 har antall unge uføre i alderen 18-29 år økt
med 41% mot 24% i alle aldersgrupper,



Endringer i arbeidslivet og flere, hyppigere og tidligere diagnoser er
de viktigste forklaringene på veksten i unge uføre,



Andelen unge som mottar uføretrygd med ulike psykiatriske
diagnoser ble nesten tidoblet fra 1993 til 2006; 6 av 10 unge uføre
har en psykiatrisk diagnose,



Økte krav til sosiale ferdigheter i arbeidslivet er en avgjørende
forklaring på uføreveksten.

Econ- rapport (2009-117): ”Hvorfor blir flere unge uføre” og Aftenposten 11. februar 2010

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Econrapport 2009-117



Endringer i arbeidslivet gjør det vanskeligere for unge med psykiske
sykdommer å få og beholde en jobb.



Det er spesielt økte krav til kommunikative ferdigheter og sosial
kompetanse i alle typer jobber som er kritisk for mange psykisk
syke.



For de med atferds- og personlighetsforstyrrelser kan dessuten
kravene til fullført videregående skole spille negativt inn.

Alternative tilnærminger


En dimensjonal tilnærming til atferdsproblemer (som antisosial
atferd eller eksternaliserende problematferd),



Atferdsproblemer som sosiale kompetanseproblemer,



Risiko og beskyttende forhold,



Atferdsdimensjoner og deres utviklingspsykologiske underlag.

Utredning av barn og unge med
atferdsproblemer


Multi-informant atferdsvurderinger
– Child Behavior Checklist (CBCL); YSR; TRF
– Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ),



Multi-informant sosiale ferdighetsvurderinger
– Social Skills Rating System (SSRS)
– Spence - Merrell



Diagnostisering
– ICD 10 og DSM-IV



Utredning av risko og beskyttende faktorer
– Youth Level of Services (YLS).

Child Behavior Checklist
(CBCL-Achenbach)










Tilbaketrekning (foretrekker å være alene, nekter å snakke,
hemmelighetsfull, passiv)
Somatiske plager (svimmel, overtrett, hodepine, kvalme,
vondt i magen)
Engstlig/deprimert (Ensom, gråter mye, føler seg forfulgt,
verdiløs, skyldig, mistenksom, ulykkelig)
Sosiale problemer (barnslig, avhengig, blir ertet, klossete,
ikke likt av venner, foretrekker yngre barn)
Tankemessige problemer (hører og ser ting, merkelig atferd
og ideer, skader seg selv, gjentar ting)
Oppmerksomhetsproblemer (kan ikke konsentrere seg)
Delinkvens (lyver, dårlige venner, rømmer, stjeler)
Aggressiv atferd (slåss, angriper, skriker, erter, truer).

Aggresjonsdimensjonen


Aggresjon er en naturlig måte
å uttrykke frustrasjon på,



Men atypiske former omfatter
en høy frekvens av fiendtlig og
proaktiv aggresjon som kan
skilles fra normativ aggresjon
ved 18 måneders alderen.



Utviklingsoppgave; kontrollere
og regulere sinne gjennom
problem-løsningsferdigheter
(og selvkontroll).

Trass og ulydighetsdimensjonen


Trass/ulydighet er motstand mot
og manglende oppfølging av
regler og normer,



Trass/ulydighet er en forventet
måte å uttrykke autonomi på i
førskolealder,



Klinisk indikator: stahet, gjennomgripende trass/ulydighet og
bevisste regelbrudd,



Internalisering av regler er en
viktig utviklingsoppgave i tidlig
barndom (regelstyrt atferd –
samarbeidsferdigheter)

Temperamentsdimensjonen


Problemer med sinnekontroll,
inkludert sinneutbrudd,



Kontrollerte sinneutbrudd og
forbigående irritabilitet er vanlige
reaksjoner på frustrasjon i tidlig
barndom,



Klinisk indikator: Hyppige og
intense sinneutbrudd og
gjennomgående negativt humør,



Emosjonsregulering er en av de
viktigste utviklingsoppgavene i
førskolealder.

Manglende omtanke for andre dimensjonen


Manglende omtanke for andre og
neglisjerer andres behov og
følelser,



Selvsentrert atferd forekommer hos
alle barn, men allerede i første leveår
er barn bekymret når andre har det
vondt, og kan uttrykke skyldfølelse,



Klinisk indikator: manglende
omtanke for andre, provoserer
med vilje og påfører andre
ubehag,



Utviklingsoppgave: å utvikle
empati og samvittighet

Antisosial atferd og sosial kompetanse som relaterte, men
forskjellige dimensjoner
Sosial
kompetanse
8. kl.

.87

Sosial
kompetanse
10.kl

-.33

Antisosial
atferd
8.kl.

8.kl. 13 år

.48

Antisosial
atferd
10.kl

10 kl. 15 år

Sørlie,M-A., Amlund-Hagen,K., & Ogden,T. (2008). Social competence and antisocial behavior:
Continuity and distinctiveness across early adolescence. Journal of Research on Adolescence,
18, 121-144.

Atferdsproblemer som sosiale
kompetanseproblemer


Atferdsproblemer kan handle om manglende læring av sosial kompetanse,
eller manglende motivasjon å ta kompetansen i bruk,



Utagerende barn og unge blir ofte avvist av sine jevnaldrende, fordi de
mangler ”vennskapsferdigheter” og er dårlige problemløsere,



De har ifølge lærere og foreldre lavere sosialt ferdighetsnivå enn
jevnaldrende, særlig med hensyn til selvkontroll og samarbeid,



De overvurderer ofte sin sosiale kompetanse sammenlignet med andre og
legger skylden for egne problemer på andre,



De har vansker med sosial informasjonsbearbeiding noe som lett fører til
misforståelser, opptrappende konflikter, konfrontasjoner og avvisning.

Sosiale
ferdigheter

Samarbeid

Selvkontroll

Empati

Selvhevdelse

Ansvarlighet

Social Skills Rating System (SSRS) Gresham & Elliott, 1990
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Sviktende sosial informasjonsbearbeiding
hos aggressive barn og unge
–
–
–
–
–
–
–
–

Vansker med å gjenkjenne og sette navn på følelser,
Vansker med å forstå sosiale handlinger og situasjoner,
Attribusjonsfeil: feiltolker signaler og tillegger andre negative
intensjoner, - bebreider andre for egne vansker,
Vansker med å løse sosiale problemer, - lite kreative,
Impulsive, kort tidshorisont og tenker ikke i konsekvenser,
Vansker med å regulere følelser og impulsivitet i sosiale
problemløsnings- eller konfliktsituasjoner,
Motivasjonsproblemer – lite motivert for prososial atferd,
Utføringsproblemer – vansker med å omsette tenkning til
verbal og non-verbal kommunikasjon.
Crick & Dodge, 1994

Individuelle kjennetegn som hemmer eller
fremmer atferdsproblemer











Har mindre aktiv læringstid: er
mye borte fra skolen, kommer for
sent eller skulker,
Er urolige, bråkete, forstyrrer eller
utagerer
Kommer dårlig overens med
lærere og medelever og føler seg
ikke likt på skolen
Leser og presterer dårlig, særlig
på prøver og i testsituasjoner,
Fullfører ikke oppgaver og gjør
ikke lekser,
Lav skolefaglig selvoppfatning
Hyppige skole og/eller lærerskifte
og uregelmessig undervisning.










Gode «evner», prestasjoner og
karakterer, - gode lesere,
Har tro på at de kan lære, - indre
kontrollplassering og utholdende,
Sosialt kompetente og godt likt
av lærere og medelever,
Venner i klassen og på skolen,
Mestrer elevrollen og tilpasser
seg,
Gjør lekser og er godt forberedt,
Møter presis,
Har klare utdanningsmål og skoleambisjoner.

Familieforhold som fremmer heller hemmer
atferdsproblemer








Mangler interesse for skolegang,
og lave forventninger til barnets
skoleprestasjoner.
Hjemmets læringsmiljø preget av
lite støtte og stimulering,
Passiv, resignert eller ettergivende
oppdragelse,
Liten interesse for hvor barnet er
og hva det foretar seg,
Foreldrene med helseproblemer
stress, dårlig økonomi, dårlige
boforhold, samlivskonflikter eller
problemer på arbeidsmarkedet.








Viser interesse for og støtter opp
om skolegang uten å presse,
Positive kontakter med lærere og
skole,
Positive holdninger til lærere,
skole og utdanning,
Positive forventninger til barnets
skoleprestasjoner og karakterer,
Snakker om skole og hjelper med
lekser,
Stimulerende læringsmiljø med
bøker, media og samtaler.

Skolekjennetegn som fremmer heller hemmer
atferdsproblemer










Uklare regler og manglende
oppfølging av regelbrudd,
For mange krav eller for lave
forventninger til elevens atferd,
Mangler kompetanse i
elevbehandling,
Dårlig samarbeid med foresatte,
Manglende støtte til lærere som
har krevende klasser og elever,
Negative evalueringer, uttrykker
misnøye og «kjefter» mye,
Lav lærertetthet, mange bytter,
Dårlig tilsyn på skolens områder,
Uegnet/dårlig undervisning.












Oversiktlig skole, god plass, stabilt
og barnevennlig bomiljø,
Stabil og velkvalifisert stab,
Godt lærersamarbeid,
Engasjerte og støttende lærere,
Felles oppfatning av problemer,
vilje til endring,
Rimelig struktur i skolemiljøet,
Trivselsskapende aktiviteter,
Utviklingsorientert ledelse,
Godt og trygt SFO-miljø
Engasjerte, støttende og
interesserte foreldre.

Avslutning - oppsummering







Diagnoser har sin funksjon, men har begrenset relevans i skolen og
faren for utilsiktede negative virkninger er betydelige,
Deres relevans kan ikke vurderes uavhengig av hvilket problemområde det dreier seg om,
Atferdsproblemer som problematiske transaksjoner i og mellom
sosiale systemer, - et dynamisk samspill som vanskelig lar seg fange
i statiske og deskriptive kategorier, - anvendt atferdsvurdering som
supplement,
Å kombinere:
1) det kategoriske (diagnostiske) og det dimensjonale perspektivet,
2) problemperspektivet med kompetanse- og mestringsperspektivet,
3) individ med miljøperspektivet (risiko og beskyttende faktorer),
5) forebygging og problemløsning/behandling.

