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Diagnoser och behandling

• ASD ADHD DMDD OCD AS CD
TS MR CD ODD RRB HKD
PDD
????????......
• KBT BT CS SSRI PMT KT DBT
ACT SGA……

1+1=3
ASD
Samsjuklighet Behandling
maria.silverberg-morse@sll.se

2014-03-18

Klarnar bilden?
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Psykiatrisk samsjuklighet ASD
• Mycket vanligt!
• Bör rutinmässigt utredas!
• Anpassad specifik behandling
behövs.

• ASD - ingen behandling?
• Hur definieras samsjuklighet?
• Behandlingskrävande symptom eller
grundkriterier?
• Forskning orättvis
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DIAGNOS?
•
•
•
•
•
•
•

Symtom eller normalt?

Avvikelser
Funktioner
Symptom
Etiologi
Handikappgrad
Duration
Komorbiditet

• Kräver anpassning från
omgivning
• Befrämjar ej utveckling
• Innebär lidande eller
begränsning
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Samsjuklighet; är det samma sjuklighet?
Central koherens
Begåvning

Exekutiva funktioner

Motorik
Tidsuppfattning
Perception
Känsloreglering

Uppmärksamhet
Minne
Kommunikation och
Theory of Mind
6

• Gemensamt orsakssamband; genetiskt,
psykosocialt
• Ett tillstånd en följd av ett annat eller ökar risken
för ett annat
• Det ena tillståndet ett tidigt skede av det andra
• Medfödd nedsättning
• Biologisk betingad avvikelse i nervsystemet
• Förekommer tillsammans med andra svårigheter
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Olika kända orsaker till
barnneuropsykiatriska tillstånd

Stress/sårbarhetsmodellen

• Kromosomala förändringar (fragilt X syndrom,
Prader-Willi syndrom, Klinefelter syndrom,
22q11 deletionssyndrom)

Barn med ASD har större sårbarhet för stress och
därmed för psykiatriska symtom

Hög

Ohälsa

• Ärftliga tillstånd med flera gener involverade
(av vilka flera är identifierade), autistiskt
syndrom, Tourette syndrom (T.s), ADHD

STRESS

Hälsa
Låg
Låg

SÅRBARHET

Hög
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ASD och psykiatriska symtom
Förstå andra

Förstå sig själv
Sociala
färdighetsbrister

Beteendefenotyp

Förstå omvärlden

Svårigheter i vardagen

Sociala
konsekvenser
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• Ett typiskt mönster gällande motorik,
kognition, språk och sociala iakttagelser som
är associerade till ett specifikt biologiskt
tillstånd

Vardagliga
konsekvenser

Dåligt
socialt
stöd

Kronisk
stress
Ångest
Depression
Kroniska
låsningar
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Beteendefenotyp-exempel

Svårt att upptäcka……..
•
•
•
•
•

• Lesch Nyhans syndrom- tvångsmässsigt
självskadande beteende-alla!
• Prader Willis syndrom- hyperfagi och
tvångsmässighet- hos många
• Fragil X syndromet -ADHD, autismspektrumtillstånd,
utvecklingsstörning-hos vissa
• Fetal alkohol spektrumstörninginlärningssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet ?

Symptom – presentation o beskrivning
Screening – vem bedömer
Räknas in? – Sömn, EP, aggressivitet, MR
Varför? Vem behandlar?
Inga instrument

• Depression i DSM IV humörförändringar och intresseförlust.
Vid autism är de mest vanliga symtomen däremot ökad
irritabilitet och självskadande beteende samt utbrott. (Sovner &
Hurley, 1982a,1982b; Lainhart & Folstein, 1994).
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Vanliga beteendeproblem
• Individer med
samma
beteendeproblem
kan ha utvecklat de
genom olika
kombinationer av
olika faktorer

• Hyperaktivitet/rastlös- • Matkrångel
het
• Sömnbesvär
• Uppmärksamhetsbrist
• M.m…..
• Bråkighet
• Trots
• Impulskontrollproblem
• Irritabilitet
• Självskadebeteenden
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Joshi et al, J Autism Dev Disord (2010)
40:1361–1370

Vilka tillstånd finns samtidigt?
•
•
•
•
•
•
•

ADHD
Tics
Sömnstörning
Depression
Tvångssyndrom
Ätstörningar
Självskadande beteende

•
•
•
•
•
•
•

Fig. 1 Mean number of psychiatric comorbidities in
psychiatrically
referred youth stratified by the status of ASD

Epilepsi
Inlärningssvårigheter
Ångesttillstånd
Syn, hörsel…
Motoriska avvikelser
Tarmproblem…
M.m……….

Fig. 4 Prevalence of anxiety disorders in psychiatrically
referred
youth stratified by the status of ASD
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Behandling kärnsymptom
• 70% åtminstonde en ytterligare diagnos
• Över 50% har två eller fler

• KBT,ABA, EIBI…. inkl social färdighetsträning
• Pedagogiska tillrättaläggande

• Ångest 40% eller mer
• Depression 10-50%
• ADHD 25-50%

• Allt annat symptominriktat
– Sömn, aggressivitet, beteende, självskada,
psykiatriska diagnoser

• Emotionell reglering….?
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Behandling

ASD och Depression

• Behandling av komorbida tillstånd som ADHD,
Tourette syndrom, depression, ångest,
beteendeproblem utförs av barnpsykiatri.

• Nästan 25% av alla barn med autism i denna studie uppfyllde
också kriterierna för egentlig depression.
• 10% av barnen uppfyllde alla DSM IV kriterier för egentlig
depression och 14% uppnådde cut off värden utan att uppfylla
alla kriterier.
• Dessa siffror är särskild överraskande med tanke på att
medianåldern var 9 år och att ingen hade varit i kontakt med
psykiatrin pga misstanken om komorbida tillstånd.
•
Ovsanna T. Leyfer Æ Susan E. Folstein Æ Susan Bacalman Æ Naomi O. Davis Æ Elena Dinh Æ
Jubel Morgan Æ Helen Tager-Flusberg Æ Janet E. LainhartJ Autism Dev Disord (2006) 36:849–861
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När/Vilka psykofarmaka används vid
ASD?

Asperger syndrom och Depression 1

• Ingen
• Symptom och samsjuklighetsinriktad
• Neuroleptika: aggressivitet, irritabilitet,
hyperaktivitet, RRB. Bäst dokumenterat
• Melatonin: sömn
• SSRI: OCD, depression
• CS: ADHD

• Barn med Asperger syndrom diagnos har en 30%
komorbiditet för depression
•

(Ghaziuddin, Weidmer-Mikhail, & Ghaziuddin, 1998; Wing,1981).

• Troligen är den det enskild största komorbida
diagnosen inom ASD . Ghaziuddin et al. (2002)
• Troligen är siffran för låg med tanke på svårigheterna
att konstatera tillståndet på ett korrekt sätt.
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Repetitiva beteenden
av olika slag

Anpassning i behandling
• Behandling av barn
med ASD i
kombination med
tvång, fixeringar,
repetitiva beteenden,
ritualer och rigiditet

• Tvång – OCD
• Tics – Tourettes syndrom
• RRB vid AST
– Stereotypier
– Rigiditet

• ….. åtminstone två
stora problem

– Fixeringar
25

BUP FUNK Team A
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OCD – inget problem….
• Tvångstankar – som väcker ångest
• Tvångshandlingar – som utförs för att
neutralisera tanken och minska ångest

– 6-7 psykologer
– ½ läkare
– ½ administratör
– Del av enhetschef

• Prevalens barn och ungdom: 0,5 %
(March, Franklin, Nelson & Foa, 2001) livstidsprevalens 2-3%
• Prevalens barn och ungdom med ASD:
14 ggr högre risk att utveckla OCD
(Dekker, 2003)

– Oftast PTP-psykolog
– Psykologkandidat under terminer
– Ibland ST-läkare
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OCD - ett välstuderat
neuropsykologiskt problem

Problem 1: Varför fungerar inte
”vanlig” KBT för OCD vid ASD?

• Neurofunktionellt:









– Avvikelser i aktivering i
områden i hjärnan som är
delaktiga vid val av
beteenden, kognitiv och
emotionell bearbetning,
problemlösning, och
”filter”-funktion

• Neurotransmitter:
– Obalans i serotonin- och
dopaminsystemet

Theory of mind
Central coherens
Exekutiva funktioner
Begåvning
Minne
Perception
Motorik

….specifika anpassningar,
Ingen tydlig evidens
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Problem 2: Vad är tvång och vad
är repetitiva beteenden?

Behandling – god evidens

• RRB: restricted & repetitive
behaviours

• KBT i ett nötskal: ”Man utsätter sig för det som är jobbigt,
bla, bla, bla,
ju mer man gör det desto lättare blir det…”
(Gwen Franklin, 6 år, dotter till Martin Franklin)
30

• Hand- och
fingerstereotypier,
gungningar, ovanliga
sensoriska intressen,
repetitiv användning av
föremål, svårigheter med
små förändringar i
rutiner, ritualiserat
beteende , dominerande
och ovanliga intressen

OCD-tvång:
– Drivs av ångest
– Gör ritualer för att
undvika tänkt
katastrof
– Negativt förstärkta

RRB:
– Lockande att utföra
– Positivt förstärkta

TICs: ?
32
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Funktion – Vad man får ut av repetitiva
beteenden - vidmakthållande….

Tvång, Repetitiva beteenden, Stereotypier, Tics,
Ritualer, Fixeringar, Rigiditet – vad är vad…..?
Tre huvudsakliga kriterier
(DSM-IV):
Kvalitativt nedsatt förmåga att
interagera socialt
Kvalitativt nedsatt förmåga att
kommunicera
Begränsade, repetitiva och
stereotypa mönster i beteende,
intressen och aktiviteter

•
•
•
•
•
•

Rutiner
Ritualer
Tvångshandlingar
Fixeringar
Stereotypier
Tics

•

Upprepande av ett visst beteende,
man gör t.ex. samma rörelse med
händerna, repeterar samma ord,
går samma sträcka, ritar samma
motiv om och om igen.

– sensoriskt förstärkta kontingenter = det
känns bra i kroppen
– social positiv förstärkning =
uppmärksamhet från andra
– icke-social positiv förstärkning = man får
något, t ex något att göra
– negativ förstärkning = man slipper något
jobbigt
– För behandling av RRBs krävs förståelse för hur
beteendet är förstärkt
33

Funktionell Analys
Att påverka ett problembeteende

LLB & HLB – indelning RRB
– Lower-level-behaviours
- repetitiva motoriska
rörelser, repetitiv
användning av föremål
eller repetitiva former
av självskada
– Higher-level-behaviours
- bundenhet till
föremål, motstånd mot
förändring, verbala
ritualer eller
begränsade intressen
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– Ingen koppling mellan RRBs och
komorbida tillstånd som ångest
och hyperaktivitet

Genom att:

• LLBs tenderar vara
stabila eller alternativt
minska över tid
• HLBs tenderar öka i
allvarlighetsgrad över tid
• Kognitiva och socialkommunikativa
nedsättningar förklarar
inte fullt uttrycket av
RRBs inom ASD

• Förändra situationen
• Förändra beteendet
• Förändra konsekvenser
34

36

9

2014-03-26

Vad behövs för behandling när
ASD också finns?

Funktionell Analys S-B-K
Syfte
• Att förstå och förändra problem
• Att arbeta lösningsfokuserat
• Att analysera problem utan värdering

• Edukation – föräldrar
coterapeuter
• Intensitet – träning,
generalisering,
metodinlärning
• Närvaro – modellinlärning
• Konkret och visuellt material

Arbetssätt
•
•
•
•
•
•
•

Fånga S B K ur allas olika perspektiv
Hitta problembeteendets FUNKTION som ger
Hypotes om vad som kan förändras genom att förstå alternativ
som kan fylla samma funktion
Bidra med psykoedukation (ASD, OCD, RRB)
Gemensam problemlösning
Genomföra och utvärdera förändring
Modellera
37
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Föräldrastrategier

AST i funktionell analys

– Föräldrars och barns
beteenden påverkar
varandra

Ta hänsyn till funktionsnedsättningen
i varje led i den funktionella
analysen

– Föräldrar kan
förändra sina egna
beteenden i syfte att
nå förändring av
barnets beteende
38
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Den grundläggande metoden i behandlingen är en integrerad modell av KBT vid OCD,
av beteendeinterventioner vid RRB och av föräldrastrategier.

Vad behöver föräldrar kunna?

• Intensivbehandlingsmanual, 4 + 4 veckor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionell analys
Struktur och schema
Krav och anpassning
Aktivering och återhämtning
Föräldrastrategier
Belöningssystem
Sociala berättelser
Färdighetsträning
Samhällsinsatser

• ASD + OCD/RRB
• Förstärkt KBT/ERP med anpassat konkret
visuellt arbetsmaterial
• Psykoedukation
41

43

BORIS Beteendeanalys vid autism med OCD och Repetitiva beteenden
Intensivbehandling Signal

Psykoedukativ föräldraintervention

• Förstärkt KBT/ERP

Dag 1
–

Autismspektrum (ASD) och psykiatrisk samsjuklighet

Dag 2
–
–

KBT och funktionell analys
Struktur och planering

Dag 3
–
–
–

Struktur och planering
Beteendeaktivering
Föräldrastrategier
42

– Visuellt material
– Poängekonomi
– Känsloskola
– Funktionell analys
– Beteendeinterventioner
– Föräldrastrategier
– Struktur och planering

44
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BORIS: Protokoll för exponeringar

BORIS: Känslor – kroppens reaktion

(version för proffsdetektiver)

Det här kan hända i kroppen när Fight or flightreaktionen är igång:

Dagens träningsuppgift:

 Svårt att tänka klart
 Yrsel
 Andas snabbt

De här verktygen kan jag använda under
exponeringen:

 Hjärtat dunkar

10

 Svettas

8
7

 Klump i magen

Det här ska jag göra istället (alternativa
beteenden):

 Blodet strömmar till
armar och ben; darriga
ben
Vad hände i din kropp? Sätt kryss i rutorna.

6
5
4
3
2 1

BORIS: poängekonomi

10

15

30

60 min

1
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Förändring mellan mättillfällen
CY-BOCS

1

2

3

30

4

25

5

20

Poäng

6

7
8

Din ångestkurva

9

15
10

9

CY-BOCS medelvärde

10

5

11
14

13

Konfidensintervall 95%

0

12

15
46
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Förändring mellan mättillfällen

Behandling RRB
Antecedentbaserade
interventioner
Konsekvensbaserade
interventioner

RBS-R
45
40
35

Poäng

30

20
15
10

Begränsade
intressen

– Om HLBs uppvisar topografiskt
släktskap med
tvångshandlingar finns visst
belägg för KBT/ERP som en
verksam metod för en

25

RBS-R
medelvärde
Konfidensintervall 95%

5

•

Speglar positiva förmågor hos
individen som inte
nödvändigtvis önskas ta bort
• Begränsade intressen som
antecedent och konsekvens i
behandling vid ASD

0

– Studier saknas där KBT/ERP
modifierats för att behandla
ASD-typiska RRBs,
exempelvis motstånd mot
förändring eller begränsade
intressen
49
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Rekommendationer för kliniskt arbete
– Funktionell analys

Kortfattad beskrivning av manualen
• Anpassad behandling av begränsande
repetitiva beteenden så som
tvångshandlingar och/eller stereotypa och
repetitiva beteenden för barn och ungdomar
med autismspektrumtillstånd (ASD).
• Med tillägg av genomgående visuellt
material, belöningssystem,
beteendeinterventioner, känsloskola,
föräldrastrategier och genomgående
föräldramedverkan.
• Behandlingen omfattar fyra veckors
intensivbehandling oc 4 veckor
• Föräldrarna bör ha förkunskaper om ASD och
blivit introducerade till föräldrastrategier.
• Behandlaren bör ha förkunskaper i kognitiv
beteendeterapi (KBT) motsvarande
grundläggande terapeutisk utbildning (steg
1).

• Möjligt att genom antecedentbaserade tillvägagångsätt
använda funktionell analys även om ett beteendes funktion
inte går att identifiera.

– Tidig intervention
• RRBs vid ASD observeras vanligen i tidig ålder för att sedan
fortsätta in i tonår och vuxenliv. Tidiga insatser kan till viss
grad motverka denna fortsatta utveckling. (Boyd m.fl., 2011)

– Utbildning av föräldrar
• RRBs påverkar välbefinnande och hälsa inom familjen i stort.
Viktigt att erbjuda föräldrar utbildning och träning i hur de
bör agera utifrån förekommande RRBs.

•

•

•

Den grundläggande metoden i behandlingen är en
integrerad modell av KBT vid OCD, av
beteendeinterventioner vid RRB och av
föräldrastrategier. Tyngdpunkten i behandlingen
ligger på funktionell analys för att förstå funktionen
av tvångshandlingar och repetitiva beteenden i olika
situationer under barnets dag. Syftet med detta är
att inte bara minska RRB utan att också öka
alternativa beteenden då barnet skulle ha utfört
RRB samt att öka alternativa beteenden som
konkurrerar ut etablerande faktorer för att RRB ska
uppstå.
metoder för att behandla OCD, RRB och vanliga
beteendeproblem vid ASD samt anpassningar för
att kompensera den grundläggande
funktionsnedsättningen.
Anpassningar för autismspektrumgruppen har
inneburit att tydliggöra materialet visuellt genom
att t.ex. förklara nyckelbegrepp som exponering och
responsprevention, att bygga upp bristande
förmågor med känsloskola samt att lägga stor vikt
vid föräldramedverkan och förstärkning av önskade
beteenden.

50
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1:3:8

1:1:1

Funktionell analys
Eget beteende

Känslor
SUDS- skalan (Subjective Units of Discomfort Scale)
Ett sätt att kommunicera mående med enkla bilder
Kombineras med känsloskola/ smileys

Beteende
Situation

Känsla

Ska skriva
skolrapport
Mamma
”tjatar”

Starkt
obehag

Stänger in sig
i badrummet.
Tvättar sig i en
timme

Konsekvens

Syfte

Lugnare

Känna efter och skatta och nyansera eget mående
Skapa samförstånd och flexibilitet i behandlingen
Koppla till situationer och beteende

Slipper läxan

• Hur känner du dig just nu?
•

Tanke

Jag hatar…fattar
inte…kan inte
jag är dålig…

Konsekvenser på lång sikt

Mer handtvätt. Kommer för
sent till skolan. Stannar
till slut hemma. Tappar
kompisar. Familjen är arg.

0

1

2

Minimal oro

3

4

5

6

7

8

9

10

Maximal oro

Lite oro
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1:2:1

Livsområden

5:4:1

Pausaktiviteter
Det här kan vi göra när vi tar en paus

Man kan dela in det man gör på en dag i olika områden
Så här kan en vanlig dag se ut utan tvång:
Skola

Familj

Träffar kompisar, har
kul på rasterna

Äter tillsammans, gör
utflykter, träffar farmor

Så här kan en dag se ut om man har tvång:

Skola
Är ofta hemma.
Fastnar i tvång och
ogillar skolan

Familj
Är hemma. Vill helst inte
göra så mycket eller resa
iväg.

Prata om något du gillar

Vila

spela tevespel/dator

fika

Fritid

Träffar kompisar, dansar,
spelar fotboll, målar, spelar
spel, skriver mm

Tvång/Upprepningsbeteende
Tvättar mig, går fram och tillbaka, undviker
smuts mm

Titta på teve
54

gå ut och röra på sig

?

Kollar Youtube,
spelar dataspel
själv

Fritid

spela spel

läsa tidning/serier

något annat?
56
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2:2:10

2:2:4

Tvångsfällan - tvångsmonstret
Om man vill bli fri från tvånget behöver man säga nej till tvånget många gånger
och stå emot tvångstankarna. Det är det vi kallar för exponering med
responsprevention. Det är ofta rätt jobbigt i stunden – men på lång sikt får man
ett roligare liv.
Beteende:
Tvättar INTE
Situation:
Känsla:
Konsekvens:
händerna, står emot
Tar på
Obehag
Mer obehag
tvånget
dörrhandtag
för stunden

Vem är det som bestämmer?
Tvånget är som ett monster som bestämmer över
människors liv. För varje gång som tvånget får bestämma
blir monstret större och starkare. Till slut bestämmer
tvångsmonstret allt och jag bestämmer igenting!

Jag bestämmer faktiskt över mig!
Varje gång jag går emot tvångsmonstret och bestämmer
själv blir monstret mindre och svagare. För att besegra
tvångsmonstret måste jag börja med det lättaste först
och i små steg våga strunta i monstret, trots att det
kanske känns jobbigt.

OCD

Tvångstanke:
”Nu blir jag sjuk!” och:
”Nu är det JAG som
bestämmer, inte tvånget!”

Konsekvenser på lång sikt:
Obehaget går över efter ett tag. Då
har du brutit den onda cirkeln! På
lång sikt får man mindre tvång = mer
tid och ork för bra saker

tvånget

59
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1:6:3

3:2:3

Målhierarki, exempel
Hemuppgift:
Nu ska vi göra en hierarki av de stegen du skrev ner på förra sidan. Du ska få rangordna
dina steg, där det jobbigaste är högst upp. Här är ett exempel på hur det kan se ut för
någon där målet är att kunna åka tunnelbana till skolan.

Steg att ta:
Åka tunnelbana i rusningstrafik

Hur gick det?

Hur nöjd känner du dig med
din insats?

Försökte inte

Inte nöjd alls

Gjorde ett försök, men avbröt sen
Försökte och klarade en del av det jag tänkt

Sitta bredvid någon på tunnelbanan
Vänta på perrongen vid tunnelbanan
Köpa biljett till tunnelbanan
Gå nerför trappan till stationen

Lite nöjd

Sitta här och prata om att åka tunnelbana
Titta på en tunnelbane-skylt

Ganska nöjd

Promenera i närheten av tunnelbanan

Klarade det mesta av det jag planerat
Nöjd
Klarade allt jag planerat

I rutan till vänster om varje steg fyller
man i hur jobbigt steget känns på en
skala från 1-10, där 10 är det jobbigaste
man kan tänka sig.

Jättenöjd!
58
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4.3.3

Att vara detektiv
2. Bevisprotokoll, ta reda på fakta

Referenser

När du har gjort den funktionella analysen kan vi börja ta reda på fakta.
Fundera på följande frågor:
1.

Vad säger dina tankar i den funktionella analysen?
__________________________________________________________

2.

Vad




3.

Hur mycket tror du på att den här tanken stämmer eller att det blir så som tanken säger?
0%
100%

4.

Vilka bevis finns det för att tanken stämmer?
__________________________________________________________

5.

Vilka bevis finns det för att tanken inte stämmer?
__________________________________________________________

6.

Vad




är det för slags tanke?
Tvångstanke
Realistisk tanke
_____________________________________________________

kan man göra för att testa om tanken är rätt eller fel? (Hur kan man exponera för tanken?)
Som vanligt
Tvärtom:_______________________________________________
Något helt annat:________________________________________
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Funktionell Analys – Konsekvenser: …och vad hände sen?
Problembeteendet hålls alltså vid liv av konsekvenserna. Här är ett exempel hur:

Beteende

”fastnar” i badrummet
och tvättar händerna
många gånger

Beteende

”fastnar” i badrummet
och tvättar händerna
många gånger
(OBS: ibland kan
problembeteende öka när
man slutar med positiva
konsekvenser innan det sedan
minskar)

Konsekvens

+ Känner sig ren
+ Känner sig mindre orolig och
frustrerad
+ Får uppmärksamhet av familjen (kan
vara både tröst men även irritation)
+ Slipper göra läxor

Alternativ Konsekvens

- Låt bli att uppmärksamma
problembeteendet
- uppmärksamma det som barnet gör bra
i situationen (t ex om han/hon försöker
stå emot)
- följ planerad läxläsningstid
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