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– I en psykiatrisk sammenheng handler 
miljøterapi om å fokusere på og å lindre 
symptomer på psykisk lidelse. Dernest vil man 
forebygge slik at folk unngår å bli syke igjen, 
eller at de ikke blir fullt så syke igjen neste gang. 
Terapien skal være tilpasset den symptom
belastningen som personen har hatt til enhver 
tid, og det krever stor grad av fleksibilitet. 
Man må vite hva man driver med, og man må 
jobbe systematisk og planrettet.
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Jane Hellerud (UXHEJC@oushf.no) er 
vernepleier ved Oslo universitetssykehus, 
seksjon for psykiatri, utviklingshemning 
og autisme. Foran en fullsatt sal foreleser 
hun for personale fra hele landet som 
ønsker å få kunnskap som kan hjelpe dem 
til å gi god oppfølging til personer med 
utviklingshemning og autisme som sliter 
med stemningslidelser.

Hun snakker om miljøterapi, og 
understreker at det er et begrep som er 
blitt brukt i psykiatrien i veldig lang tid. 
Og ikke må forveksles med det som er 
kjent som målrettet miljøarbeid i tjenester 
til personer med utviklingshemning. 
Den miljøterapien Hellerud snakker om, 
bygger på definisjoner som er utarbeidet 
av John Gunderson i 1978. 

En grunnstamme for en god miljø
terapeut er at man kan «tune» seg inn på 
der hvor personen er og kan si, «nå har jeg 
deg», og tilpasse miljøterapien deretter. 
Dette er noe av det hun mener er viktig å 
huske på ved depresjon. 

Angst
For øvrig henger angst og depresjon veldig 
nøye sammen. Hellerud tror ikke hun har 
vært borti noen som er deprimert og som 
ikke har angst i en eller annen grad. Det er 
ikke alltid godt å vite hva som kom først 
heller. Men det man kan si er at det henger 

nøye sammen, og man må tenke generelt 
på å skape et godt angstdempende miljø 
rundt dem som har depresjon. Det kan 
være veldig skummelt å være deprimert, 
poengterer Hellerud. 

Selvmordsrisiko
Blant dem som tar livet av seg er det 
mange som er deprimerte. Og selvmord 
forekommer også blant personer med 
utviklingshemning. Vi må derfor være 
oppmerksom på dette temaet også. Hvis 
man er redd for at dette skal skje, eller 
lurer på om denne personen går med 
tanker og planer om å ta livet sitt, må 
man søke profesjonell hjelp. Dette er 
for stort og vanskelig til at man skal 
måtte takle det alene. 

En grunnstamme for en god 
miljøterapeut er at man kan «tune» 

seg inn på der hvor personen er 
og kan si, «nå har jeg deg», og 

tilpasse miljøterapien deretter.
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Observasjoner
Det er mange forhold man kan og 
bør observere hvis man har mistanke 
om at personen med utviklingshemning 
som man jobbe med har depresjon. 
For eksempel søvn. 

Søvnforstyrrelser er veldig vanlig, 
flertallet av de som er deprimerte sliter 
med søvn i en eller annen form. For 
eksempel innsovning. Man sover gjerne 
for mye eller for lite. Som oftest for lite, 
men noen sover også for mye, særlig hvis 
man får en utmattelsestilstand, som 
enkelte kan få i tilknytning til en 
depresjon. Forskyvning i døgnrytme 
er også veldig vanlig.

Begynnende søvnvansker kan være et 
tidlig tegn på depresjon. Det at folk er 
stille om natten betyr ikke nødvendigvis 
at de sover. Hellerud forteller om en mann 
med autisme som hadde søvnvansker det 
tok veldig lang å oppdage. Han lå helt 
stille i sengen og stirret angstfullt opp 
i taket. Men søvnvansker hadde han, og 
det viste seg å ha sammenheng med 
depresjon.

Normal døgnrytme
Et viktig mål er å opprettholde eller 
gjeninnføre normal døgnrytme. Her skal 
vi tenke på det vi kaller god søvnhygiene. 
Hva kan vi gjøre for å markere forskjellen 
på natt og dag? Hvordan kan man gjøre 
det innbydende å legge seg om kvelden? 

Hvordan kan man forberede legge
prosessen med gradvis roligere stemning 
og dempet belysning? Det er mange svar 
på dette, det er bare å bruke ens egne og 
kollegaers kreative evner, hevder Hellerud. 
Og når man vekkes er det viktig å unngå 
at personalets tilstedeværelse kun forbindes 
med krav. 

Morgengretten?
Deprimerte har det ofte verst om 
morgenen. Mange tåler mye mindre om 
morgenen enn det de gjør senere på dagen. 
Selv uten depresjon. Hellerud sidestiller 
ikke det å være deprimert med det å være 
morgengretten, men hvis man ganger den 
«vanlige» morgengrettenheten med 
hundre, så kan man kanskje få et innblikk 
i hvordan det kan være å våkne opp om 
morgenen når man har depresjon. 

Derfor er det viktig å få en god start på 
dagen. Depresjonsnivået er oftest mye 
høyere om morgenen enn om kvelden. 
Det er viktig å ta hensyn til dette når man 
skal planlegge miljøterapi. 

En god porsjon mykhet om morgenen 
er absolutt å anbefale. Men hva innebærer 
det for enkelte? Svaret er individuelt. 
De som kjenner personen godt kan legge 
hodene i bløt, og stille seg spørsmål om 
hva de kan gjøre for at personen kan få 
en god start på morgenen. 

For noen kan det være riktig med 
gradvise forberedelser til en ny dag, ved 

Et viktig mål er å 
opprettholde eller gjeninnføre 

normal døgnrytme.

Depresjonsnivået er 
oftest mye høyere om morgenen 

enn om kvelden. 
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for eksempel gradvis skru opp lyset. 
Lystig personale kan også bli for mye 
så tidlig på dagen. 

God start
En dårlig start på dagen har en tendens 
til å forplante seg utover resten av dagen. 
Kanskje bør morgenrutinene endres. 
Noen har så omfattende morgenrutiner at 
det kan virke uoverkommelig å starte en 
ny dag. For personer med autisme kan det 
riktignok være noen utfordringer ved å 
endre faste rutiner, men det er verd et 
forsøk. Det lar seg som regel gjøre, 
ettersom mestring og interessene for 
rutinenes innhold jo er redusert ved 
depresjon. 

Når du står opp om morgenen og 
deretter skal på do, deretter dusje, vaske 
håret, tørke og børste håret, deretter velge 

klær, og deretter en hel haug med andre 
ting, kan det oppleves massivt. Man kan 
bli utslitt av det. Hvis man kan få litt 
mildere morgenrutiner, spise frokost på 
sengen eller drikke kaffe før man går i 
dusjen, kan det gjøre starten på dagen 
lettere. Kanskje man ikke trenger å dusje 
hver dag, kanskje trenger man bare å ta 
en lett vask et par ganger i uken? Man 
bør lete etter endring vi kan iverksette 
som kan gjøre starten på dagen mer 
overkommelig. 

Man bør lete etter endring 
vi kan iverksette som kan 

gjøre starten på dagen mer 
overkommelig.
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Uro og aggresjon
Det er veldig vanlig å reagere negativt på å 
bli stilt krav til når man er deprimert, og 
det kommer ofte til uttrykk som det 
mange kaller utfordrende atferd. Mange av 
henvisningene de får på avdelingen hvor 
Hellerud jobber har fokus på utfordrende 
atferd. Når de ser nærmere på saken, viser 
det seg at det ofte har forbindelse med 
krav, forteller Hellerud. Personen med 
utviklingshemning klarer rett og slett ikke 
å mestre like mye som han eller hun gjorde 
tidligere. 

Redusere krav
Det er svært viktig å redusere krav. Hver 
dag innebærer en stor mengde krav og 
aktiviteter som krever mye mental 
kapasitet å utføre, og for mennesker med 
utviklingshemming og autisme krever selv 
dagligdagse oppgaver mer mental kapasitet 
enn det gjør hos de fleste andre. Hvis det å 
redusere krav er det eneste man får til, 
kommer man et godt stykke med det også. 
Men vi vil jo helst enda lengre. 

Personalet må øve seg på å være til stede 
uten å stille krav, ellers kan tilstedeværelse 
av personalet, eller det at man ringer på 
eller kommer inn gjennom døren, bli 
forbundet med noe negativt. Det kan 
oppfattes som et krav og virker 
provoserende. Da kommer man ingen vei. 
Øv litt på dette, og ikke ta det personlig. 
For det er ikke det, understreker Hellerud. 

Masfritt
Enkelte er veldig sensitive for verbale 
instrukser. Ikke mas. Ofte kan man gi 
signaler ved å bruke fysisk plassering eller 
gester i stedet for direkte instrukser. Hvis 
man kan gjøre aktiviteter til felles fokus 
mellom den som har depresjon og 
personalet, oppleves det ikke så lett som et 
direkte krav. 

Aktiviteter
Samtidig som vi skal redusere krav, skal vi 
også sikre at det er «passe» mye aktiviteter. 
Noe må skje, noe man opplever mestring 
ved å gjøre. Også her må man tenke 
kreativt. Hvis man har så alvorlig 
depresjon at man ikke kommer seg ut av 
sengen, kan man flytte aktivitet inn på 
soverommet som en absolutt siste utvei. 
Det er i hvert fall bedre enn å gjøre ingen 
ting. Og der kan man jo utnytte 
særinteresser for alt det er verdt. Hvis 
personen med depresjon fremdeles har 
interesse for det. En ung mann med 
autisme likte før han ble deprimert å legge 
puslespill. I det tilfellet flyttet vi inn et 
bord på sengekanten, hvor et personale 
begynte å pusle. Gradvis ble mannen med 
autisme interessert i puslingen, og 
engasjerte seg mer og mer ettersom ukene 
gikk. 

Hellerud forteller også om en dame som 
var vanskelig å vekke om morgenen. Hun 
lå bare og stirret apatisk ut i luften, og man 
fikk ikke kontakt. Hun sa ingen ting, og så 
ikke på personalet. Det tok veldig langt tid 
å vekke henne. Med henne hjalp det å sette 
seg ned i nærheten av sengen og snakke litt 
om hyggelige ting, ting de tidligere hadde 
gjort sammen, og bygge på den relasjonen 

Personalet må øve seg 
på å være til stede uten 

å stille krav.
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man hadde fra før. Da fikk man litt 
kontakt, og oftere og oftere lykkes man 
med å få henne ut av sengen. Men det var 
en lang prosess. Ting tar tid. 

Mestring
Når man er deprimert får man ikke til de 
tingene som man med letthet klarte før. 
Det er ikke av vond vilje, man får det rett 
og slett ikke til. Man orker ikke og man 
klarer ikke. Da må personalet gi den 
hjelpen som trengs. Å forvente mer enn 
det en person makter når han eller hun 
er deprimert forverrer depresjonen. 
Depresjon nedsetter funksjonen hos alle 
mennesker. Spesielt kognitivt. Tanke
virksomhet, hukommelse, konsentrasjon 
og oppmerksomhet blir veldig redusert. 
Hos en person som har nedsatt kognitiv 

funksjon i utgangspunktet, blir den 
kognitive kapasiteten ofte dramatisk 
svekket. Det nytter ikke å stille krav som 
vedkommende ikke er i stand til å innfri. 
Tenk på hva det gjør med selvfølelsen. 
Det har ikke noen god effekt i det 
hele tatt. 

Relasjoner og håp
Man er veldig sensitiv og nærtagende når 
man er deprimert, og overfor personer 
med autisme, som i utgangspunktet har 
problemer med å tolke kroppsspråk, må 
man være ekstra bevisst på at man ikke 
sender ut signaler som sier at «jeg er bedre 
enn deg». Gi emosjonell støtte. Alle trenger 
å bli forstått. 

Det er også viktig å formidle til den 
som har depresjon at det er en sykdom 
og at det går over. Man blir frisk igjen. 

Ros og anerkjennelse
Alle mennesker trenger også å være 
sammen med folk de liker å være sammen 
med, og som liker deg tilbake. Det er noe 
av det mest grunnleggende og det viktigste 

Når man er deprimert 
får man ikke til de tingene som 

man med letthet klarte før.

Foto: Kelly B.
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man kan gjøre. Vi må gjøre det vi kan for 
å styrke selvbildet hos de vi jobber for. 
Mange er veldig opptatt av å gi spesifikk 
ros, for eksempel «nå var du flink som 
knytet skolissene dine». Men det må man 
i blant frigjøre seg litt fra. Når den 
deprimerte er i en situasjon der man ikke 
får til noen ting, er det lite spesifikt å gi ros 
for. Det er noe med å bli likt for den man 
er, og ikke det man gjør. Hvis du må 
prestere hele tiden for at folk skal like deg, 
så gjør det noe grunnleggende negativt 
med selvbildet. 

Depresjon gjør også at mange har 
vanskelig for å ta i mot ros og positive 
impulser og impulser. Men det hjelper hvis 
den som sier det er en den deprimerte har 
god relasjon til. 

Alle som har møtt mennesker med 
autisme tenker vel at størrelsen på 
personalgruppen er viktig. Det bør de 
gjøre. Men det er ikke bare størrelsen som 
er viktig. Det viktigste er forholdet 
personen med autisme har til menneskene 
rundt ham eller henne. Når personen man 
jobber for er deprimert, må man imidlertid 
ikke automatisk tenke at antall mennesker 
rundt personen skal være så lite som mulig. 
Det finnes en grense. Vi må være 
oppmerksom på hvor tungt det er å jobbe 
med folk som er deprimerte. Det gjør noe 
med deg, det kan være fryktelig tungt. 
Da trengs det at personalet kan bytte på 

arbeidsoppgavene, og få pauser når det 
røyner på. 

Fysisk kontakt
For de som liker fysisk kontakt kan man 
godt tilby det. Det kan være en klem eller 
holde personen i hånden eller stryke 
vedkommende på ryggen. Det er mange 
som ikke får noen fysisk kontakt. Mange 
med autisme liker det heller ikke, men det 
er faktisk en del som gjør det. 

Dagslplaner
Det er viktig å tilpasse aktivitetsnivået. 
Man kan gjerne bruke dagsplaner. For 
personalet er det viktig for at de skal vite 
hva de skal gjøre. Og for personen med 
depresjon er det nyttig å vite hva som skal 
skje. Det er også nyttig å ha alternative 
dagsplaner på lur, tilpasset den formen 
personen kan ha i ulike faser av 
sykdomsforløpet. For eksempel kan plan A 
innebære at man står opp klokken halv 
åtte og dusjer og kanskje får litt hjelp med 
matpakken, gå på jobben, gå hjem, lage 
middag og så videre. Er man i litt dårligere 
form bør man kanskje ta i bruk plan B. 
Denne kan for eksempel innebære at man 
begynner på jobben klokken ti og går hjem 
når man ikke orker mer, og får lov til å 
ligge på sofaen mens personalet lager 
middag. Dette må man tilpasse 
individuelt. Hvis personen er i stand til 
det, er det fint om man faktisk kan si litt 
om hvordan man har det og velge hvilken 

Det er viktig å tilpasse 
aktivitetsnivået.
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dagsplan han eller hun ønsker å bruke 
i dag. Plan C kan være å bli sykemeldt. 
Det er helt rimelig å bli sykemeldt når 
man blir syk. 

Behandling og forebygging
Hvis folk har vært deprimerte en gang, 
så øker sannsynligheten for å bli det igjen. 
Lag derfor en god faseplan. Hvis 
depresjonen kommer snikende igjen 
hjelper det hvis man vet hvor man skal 
begynne. Still gjerne også spørsmål om 
hvorfor personen ble deprimert i 
utgangspunktet. Er det noe i livet til 
vedkommende som øker sannsynligheten 
for å bli deprimert igjen? Har man et altfor 
stressende liv? Har man altfor mye å gjøre? 
Lever man konstant under altfor høye krav 
som gjør at man må yte mer enn man 
klarer, og møter veggen til slutt? 

Foruten stress i hverdagen, kan blant 
annet dramatiske livshendelser og brudd 

på relasjoner bidra til depresjon. Det kan 
være dødsfall, og det kan være personale 
som slutter, som man hadde god 
relasjon til. 

Andre belastende forhold kan være 
konflikter mellom pårørende og personale, 
konflikter boligpersonale i mellom, og 
mangel på forutsigbarhet og det å vite hva 
som kan skje. Videre kan isolasjon og 
ensomhet bidra negativt, sammen med 
opplevd kritikk og fiendtlighet.

Den aller viktigste risikofaktoren er 
manglende påvirkning på sitt eget liv. 
Det å være med å styre hva slags liv man 
lever, hva man vil drive med og ikke minst 
hvem man har lyst til å være sammen med, 
er enormt viktig, avslutter Hellerud. •••

Den aller viktigste 
risikofaktoren er manglende 

påvirkning på sitt eget liv.
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