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Kognitiv overbelastning er et uttrykk for at hjernen er 
svært sliten. Det kan skje når vi har for krevende 
oppgaver over lang tid, eller når vi blir bombardert av 
sanseinntrykk som blir for vanskelige for hjernen å 
bearbeide. Også sensorisk dysfunksjon kan bidra til at 
hjernen blir «sliten». Overbelastning fører som regel til 
funksjonsfall, irritabilitet, rastløshet og en følelse av uro i 
kroppen. Hos mennesker med utviklingshemning eller 
autismespekterdiagnose kan overbelastning føre til 
aggressiv væremåte. 
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Overbelastning som årsak til atferds
vansker blir svært ofte oversett. Ved 
overbelastning er det viktig at personen får 
hjelp til oppgaveløsning, samt å trene på å 
hvile seg for å samle krefter. 

Kognitiv overbelastning og sensorisk 
dysfunksjon er to typer vansker som griper 
inn i hverandre og er egentlig to sider av 
samme sak, men behandles hver for seg av 
pedagogiske hensyn. 

Litt om hjernen
Hjernen er kroppens koordineringsenhet 
med utallige ulike oppgaver. De ulike 
delene av hjernen samarbeider kontinuerlig 
til det beste for individet. 

Den menneskelige hjernen innholder 
mange titalls milliarder hjerneceller som 
hver og en har forbindelse med flere tusen 
andre hjerneceller – til sammen utgjør 
altså hjernens nettverk et svimlende stort 
antall forbindelseslinjer. Hjernens 
oppgaver er både sammensatte og 
forskjellige, ingen oppgaver kan løses av en 
del eller ett område i hjernen uten at ulike 
deler samarbeider. 

Noen oppgaver løses automatisk, noen 
oppgaver krever bevisst tenkning og noen 
oppgaver løses ved hjelp av både 
automatiske og bevisste prosesser. Det 
autonome nervesystemet tar seg av 
oppgaver som å puste, blunke, regulere 
tørst og sult, skille ut hormoner; oppgaver 
som ofte blir omtalt som å overvåke 
kroppens organer (Brodal, 2013). Det 
autonome nervesystemet krever lite bevisst 
tenkning. Når vi skal forsyne oss med 
poteter til middag, er som regel både 
bevisste og automatiske prosesser i sving. 
Vi må involvere bevisstheten i 

beslutningen om å ta en potet til, men de 
fleste har gjort dette så mange ganger at 
det nesten går av seg selv – det er en 
automatisert handling. 

Komplekse oppgaver som å planlegge, 
iverksette og gjennomføre en handling 
krever at hjernen må kunne både overføre 
erfaring og kunnskap fra tidligere liknende 
situasjoner, skille hva som kan og ikke kan 
brukes av tidligere erfaringer og samtidig 
tenke helt nytt. Systemet som brukes i 
slike situasjoner, har samlebetegnelsen det 
eksekutive systemet og refereres til som 
eksekutive funksjoner – en form for 
overordnet tenkesystem som skal 
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koordinere og regulere tidligere erfaringer, 
nye inntrykk, gjøre vurderinger og ta i 
bruk ressurser fra systemer som trengs i 
øyeblikket (Wigaard, 2015). 

Om sanseapparatet
Sansene omfatter berøringssans – også kalt 
taktil sans – temperatursans, muskel og 
skjelettsans, smertesans og likevektssans 
(Sand mfl. 2006). Felles for 
sansesystemene er at de består av celler 
som fanger opp og reagerer på bestemte 
typer stimuli. Disse cellene kan ligge 
samlet i bestemte sanseorganer som øyet 
eller øret, eller de kan være spredt omkring 
i kroppen som muskel og skjelettsansen. 
Sanseorganene gir oss informasjon enten 
om omgivelsene, eller om situasjoner i vår 
egen kropp. Sanseinntrykk skapes når 
informasjon fra sansecellene når 
hjernebarken. For eksempel oppleves lyd 
først når impulser fra øret «tolkes» av 
cellene i hjernebarken. Organisering av 
sensorisk informasjon foregår kontinuerlig 
i sentralnervesystemet. Gjennom et 
komplekst system søker hjernen å regulere 

hvordan individet lar seg påvirke av 
sanseinformasjonen. Denne prosessen 
kalles sensorisk modulering. For eksempel 
påvirkes vi mindre av kjente lyder som 
biler som kjører forbi eller stemmen til 
mennesker vi kjenner godt (Bakken, 2015). 
Motsatt «våkner» vi og kommer raskt på 
«alerten» hvis vi plutselig hører en 
fremmed stemme i vante omgivelser, for 
eksempel hjemme. Sansesystemene våre 

tilpasser seg vedvarende stimuli som for 
eksempel lukt; de luktene vi har hjemme, 
er nesten ikke merkbare for oss selv, mens 
vi legger merke til røkelseslukt eller 
blomsterlukt straks vi stiger inn i en 
annens hjem. Sansesystemets tilpasning 
kalles også adaptasjon.

Disse prosessene gjør at personer i 
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Lys, lyd eller lukt kan oppleves 
ubehagelig eller til og med smertefullt.

16 – AUGUST  2015



normalbefolkningen vanligvis ikke 
overbelastes sensorisk. 

Hos mennesker med ulike typer 
kognitiv funksjonshemning er sensoriske 
moduleringsprosesser ofte ineffektive, noe 
som gjør at sanseinntrykk ikke filtreres 
eller tilpasses. Det gjør at lys, lyd eller lukt 
kan oppleves ubehagelig eller til og med 
smertefullt. Funksjonshemmede personer 
kan være både oversensitive eller 
undersensitive. Begge deler kan gi store 
vansker med både læring, sosial 
kommunikasjon og regulering av følelser 
og atferd (Owren og Stenhammer, 2013). 
Sanseopplevelsene påvirkes også av 
psykologiske faktorer. For eksempel kan 
mange kjenne seg igjen i at rødvin som 
smakte fortreffelig på ferieturen til sydlige 
land hvor stemningen var god og været 
varmt, smaker surt og trist når vi hjemme 
prøver oss på samme vin en sen kveld i 
november.

Sensoriske dysfunksjoner
Sensorisk dysfunksjon omfatter alle 
sansemodaliteter – syn, hørsel, smak, lukt, 
berøring, smerte og likevektssans. 
Sanseorganene gir informasjon fra 
omgivelsene for å gjøre oss i stand til å 
reagere hensiktsmessig. Hos mennesker 
med kognitiv funksjonshemning, og særlig 
hos mennesker med autisme, er 
sanseintegrasjonsvansker hyppig 
forekommende.

Kjennetegn på slike vansker kan være 
verbalt eller fysisk sinne. Personen kan 
holde seg for ørene eller øynene eller 
«rømme unna» lukter som oppleves som 
motbydelige. Også spesiell sansning 
forkommer. For eksempel kan man se 

mennesker med autisme og 
utviklingshemning lukte på håret til 
fremmede mennesker.

Vanskene kan gi seg utslag i fysisk 
aggresjon, som angrep på nærpersoner eller 
ødelegging av gjenstander. For 
nærpersoner som ikke har kunnskap om 
sensoriske vansker, vil reaksjonene ofte 
virke urimelig sterke.

Intervensjoner omfatter først og fremst å 
avdekke vanskene, for deretter å ta hensyn 
til dem. Skjerming fra sjenerende 

Elisabeth Wigaard   Foto: Jarle Eknes

Skjerming fra sjenerende 
sanseinformasjon kan være nødvendig 

ved oversensitivitet, mens tilpasset 
sanseinformasjon kan være nødvendig 

ved undersensitivitet.
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sanseinformasjon kan være nødvendig ved 
oversensitivitet, mens tilpasset 
sanseinformasjon kan være nødvendig ved 
undersensitivitet. 

Sensoriske dysfunksjoner kan gi 
atferdsvansker som uro og sinne. Det blir 
brukt flere ulike betegnelser på denne 
tilstanden, som over eller underfølsomhet 
for sensoriske stimuli, sensoriske 
prosesseringsvansker eller sensorisk 
integrasjons dysfunksjon – SID. Selv om 
uttrykk som sanseoverfølsomhet og 
liknende betegnelser brukes ofte, omfatter 
manglende sanseintegrasjon både uvanlig 
sterke og uvanlig svake opplevelser av 

sanseinntrykk. Alle betegnelsene handler 
om at enkelte mennesker er oversensitive 
eller undersensitive overfor sanseinntrykk 
fra ett eller flere sanseområder. Sanseover 
eller underfølsomhet defineres gjerne som 
vansker med å bearbeide og modifisere 
sanseinntrykk. Dette regnes som en 
nevrologisk tilstand hvor sanseinntrykkene 
virker sterkere eller svakere på noen 
mennesker enn på andre. Enkelte vil 
trekke seg unna stimuli som oppleves 
ubehagelige, hos andre utløses 
angstreaksjoner og / eller aggresjon. 
Spesielt angstreaksjoner forbindes med 
sensorisk overbelastning (Green mfl., 
2012). Hos personer som er 
underfølsomme, kan det motsatte 
forekomme; de kan for eksempel sette seg 
helt inntil høyttalere i stuen.

Forstyrret sanseopplevelse er velkjent 
hos personer med autismespekter

Foto: Woodleywonderworks  

Enkelte vil trekke seg unna stimuli  
som oppleves ubehagelige,  

hos andre utløses angstreaksjoner  
og / eller aggresjon.
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forstyrrelse. Noe mindre kjent er at 
tilstanden heller ikke er helt uvanlig i den 
generelle befolkningen; kanskje så mange 
som 1 av 20 personer er plaget med 
sanseover eller underfølsomhet.

Sanseintegreringsvansker forekommer 
også hos personer med «bare» 

utviklingshemning, også hos dem med lett 
grad av utviklingshemning. Wuang og 
kolleger fant at slike vansker er hyppig 
forekommende hos barn med lett 
utviklingshemning (Wuang mfl., 2008).

Sensorisk dysregulering kan gi 
reaksjoner som synes urimelige sterke for 
nærpersoner, for eksempel raseriutbrudd 
eller annen utagerende atferd. Imidlertid 
vil ubehagelige sanseinntrykk hos personer 
med reduserte forutsetninger for 
selvregulering slå særlig sterkt ut. Personer 
med utviklingshemning eller autisme (eller 
begge deler), har reduserte forutsetninger 
for selvregulering. I likhet med mindre 
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Sensorisk dysregulering kan  
gi reaksjoner som synes urimelige  
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for eksempel raseriutbrudd  
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barn vil de ha behov for hjelp utenfra for å 
regulere følelser og atferd. 

Selv om sanseintegrasjonsvansker særlig 
knyttes til overfølsomhet, kan også 
underfølsomhet være et problem 
(Tollefsen, 2009). En mye brukt modell 
for å klassifisere undergrupper av 
sensoriske prosesseringsvansker er Dunns 
modell, som argumenterer for 
klassifisering basert på nevrologisk terskel, 
samt atferdsrespons ved sansestimulering 
(Reynolds og Lane 2007). Ifølge denne 
modellen vil høy nevrologisk terskel 
indikere at nervesystemet trenger sterkere 
sansestimulering for å reagere, altså et 
underresponderende nervesystem. Noe 
forenklet sagt er personen underfølsom. 
Omvendt vil lav nevrologisk terskel gi 
overfølsomhet (ibid.).

Underfølsomhet er et problem som 
forekommer hyppig hos personer med 
autisme (Lane mfl., 2010). Sansesystemet 
mottar sanseinformasjon, men 
underreagerer på informasjonen. For 
eksempel hvis de slår seg og opplagt bør 
kjenne smerte, viser de ingen reaksjon. Et 
annet eksempel er at de ikke reagerer når 
noen roper, selv om de kjenner sitt eget 
navn godt. Underfølsomhet kan knyttes til 
både kraftløshet (fatigue) og dårlig 
balanse, så vel som ønske om høy musikk, 
høyt aktivitetsnivå, «hard» klemming og 
annen berøring som kan virke ubehagelig 
eller smertefull for nærpersoner.

Lane og kolleger (2010) hevder at det 
antagelig er slik at både over og 
undersensitivitet forekommer hos samme 
person; det vil si at personer med 
sansevansker kan være oversensitive for én 
sansemodalitet og samtidig undersensitiv 
for en annen.

Hørsel og syn 
Hørselen fanger opp lyd gjennom det ytre 
øret og sender signalene gjennom det indre 
øret, som så sender dem videre til 
hjernebarken som omdanner signalene til 
noe vi begriper. Vi mennesker hører lyder 
forskjellig avhengig av hvordan 
lydsignalene blir bearbeidet. Hørselen 
regnes som en av de viktigste sansene – 
kanskje den aller viktigste – knyttet til 
mellommenneskelig kommunikasjon. For 
mennesker med utviklingshemning kan 
man observere følgende atferd som tegn på 
at vedkommende er overfølsom eller 
underfølsom for lyd (Kerstein, 2008): 
holder for ørene, trekker seg unna områder 
med høy lyd, blir sint eller redd i 
situasjoner med lyd som oppfattes 
ubehagelig, eller ser ikke ut til å legge 

Personer med sansevansker kan være 
oversensitive for én sansemodalitet og 

samtidig undersensitiv for en annen.

Foto: George Deputee   

20 – AUGUST  2015



merke til lyder som for vanlige mennesker 
er ubehagelige eller irriterende. 

Synet gir oss informasjon om 
omverdenen, både det som er nært og det 
som er langt unna. Synet hjelper oss med å 
bestemme hvordan vi skal plassere oss i 
forhold til omgivelsene, og det gjør oss i 
stand til å identifisere fare. Sytti prosent av 
kroppens sanseceller sitter i øyet. 

Vi oppfatter derfor det vi ser som sant, 
selv om hjernen gjør en del «bommerter». 
For mennesker med utviklingshemning 
kan man observere følgende atferd som 
tegn på at vedkommende er overfølsom 
eller underfølsom for lys (Kerstein, 2008): 
holder hendene foran øynene påfallende 
ofte, interessert i blinkende lys, eller blir 
distrahert av sterke farger eller spesielle 
mønstre.

Mennesker med utviklingshemning og 
autisme kan være overfølsomme for sterkt 
lys, noe som er vanlig også hos personer i 
den generelle befolkningen. Det kan 
derfor være greit ikke å bruke for eksempel 
lysrør i rom der personer med autisme og 
utviklingshemning oppholder seg. 

Smak og lukt
Lukt og smak gir informasjon om kjemiske 
forbindelser i omgivelsene. Luktstoffer 
sanses ved lavere konsentrasjon enn når det 
gjelder smak. Hjernen kan skille mellom 
mange tusen ulike lukter. Luktesansen er 
en del av det limbiske system (eldste 
område i storehjernen; regulerer åndedrett, 
blodtrykk, emosjonelle reaksjoner og andre 
viktige funksjoner), et område som også er 
viktig for følelsene. Dette forklarer hvorfor 
lukt skaper sterke følelser. Mennesker med 
kognitiv funksjonshemning bruker 

luktesansen mer aktivt enn individer i den 
generelle befolkningen. Enkelte mennesker 
med autisme og utviklingshemning lukter 
på andre når de møter folk de ikke har 
truffet før. 

Smakssansen gjør oss i stand til å skille 
mellom fem grunnleggende smakssanser: 
salt, søtt, surt, bittert og umami 
(kjøttsmak – «buljongsmak»). 
Smakssansen svekkes betydelig med 
alderen. Lukt har avgjørende påvirkning 
på smaksopplevelsen, og i tillegg bidrar 
temperatur og konsistens til hvordan vi 
opplever mat og drikke. Personer med 
utviklingshemning / autisme kan ha 
sensoriske forstyrrelser også knyttet til lukt 
og smak. De følgende punktene kan 
sjekkes ut (Kerstein, 2008); personen er 
svært bestemt på hva som skal spises, 
kniper igjen munnen, negative reaksjoner 
på mat som ikke er sterk, eller vil ha svært 
sterkt krydret mat, eller virker stresset 
overfor enkelte lukter.

Foto: Hunter McGinnis   
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Berøring og smerte
Berøringssansen hjelper oss med å tolke 
berøring som myk eller hard, behagelig 
eller smertefullt. Det er det samme 
systemet som oppfatter endringer i 
temperaturen (se neste avsnitt). 
Berøringssansen kalles også det taktile 
systemet. Berøring er viktig for 
mellommenneskelig samhandling, og 
dermed også for en god psykisk helse. Hos 
mennesker med kognitiv funksjons
hemning kan berøringssansen være 
atypisk. Også her er antagelig mennesker 
med autisme overrepresentert (Kerstein, 
2008). For mennesker med 
utviklingshemning og autisme kan 
berøring være et vanskelig område 
(Kerstein, 2008). Forstyrret sanse
opplevelse knyttet til berøring synes å 
holde seg uforandret gjennom livet for 
mennesker med autisme (Kern mfl., 
2006). Klinisk erfaring tilsier at det ikke 
nødvendigvis er det å bli berørt som er 

kjernen i problemet, men at måten å bli 
berørt på eller hvordan nærpersonen 
nærmer seg er avgjørende for 
hovedpersonen. For eksempel kan berøring 
kan være knyttet til vanskelige og 
skremmende opplevelser, for eksempel ved 
tidligere å ha bli holdt eller lagt i gulvet. 

Smerte er en livsviktig alarmfunksjon. 
Smertesansens «oppgave» er primært å gi 

beskjed om vevsskade eller fare for 
vevsskade. Smertesansen er et 
desentralisert system med smertereseptorer 
i nerveceller i alle menneskekroppens 
organer. Psykologiske faktorer har 
innvirkning på smerteopplevelsen. Det er 
godt dokumentert at angst forsterker 
smerte hos de fleste mennesker. Mennesker 
opplever sanseinntrykk forskjellig, og 
mennesker med utviklingshemning kan ha 
vanskelig for å gi uttrykk for smerte (Foley 
og McCutcheon, 2004). Tidligere 
oppfatninger om at mennesker med 
autisme ikke viser smerteuttrykk, eller 
viser smerte annerledes enn vanlige 
mennesker, slår sprekker ifølge nyere 
studier. En studie fra 2004 viser at barn 
med autisme og vanlige barn i samme 
aldersgruppe gir uttrykk for smerte på 
samme måte (Nader mfl., 2004). En 
annen problemstilling er at smerteuttrykk 
hos personer med mer alvorlig grad av 
utviklingshemning kan bli oversett hvis 
smerte gir seg uttrykk i atferdsvansker, slik 
at nærpersoner blir opptatt av disse.

Kognitiv overbelastning 
Kognitiv overbelastning er en tilstand hvor 
hjernen har hatt for mange og for 
vanskelige oppgaver samtidig over lang tid 
(Wigaard, 2012; 2015). Kognitiv 
overbelastning er ingen diagnose, men er 
en tilstand hvor hjernen er sliten og 
fungerer dårlig. Tilstanden kan ikke måles 
eller identifiseres ved hjelp av tester eller 
måleinstrumenter. Tilstanden kan også 
inntreffe hos mennesker i 
normalbefolkningen, men personer med 
utviklingshemming og autisme er spesielt 
utsatt. Konsekvensene av nedsatte 

Klinisk erfaring tilsier at det ikke 
nødvendigvis er det å bli berørt som er 
kjernen i problemet, men at måten å bli 
berørt på eller hvordan nærpersonen 

nærmer seg er avgjørende.
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eksekutiv og arbeidsminnefunksjoner 
varierer både mellom personer og 
situasjonene den enkelte er i. For eksempel 
kan det bety at en ikke er i stand til å 
overføre erfaring fra en situasjon til en 
annen. Det kan bety at selv om en person 

utfører en arbeidsoppgave daglig, kan 
denne være like utfordrende neste gang 
han skal gjøre oppgaven. Hvis nærpersoner 
ikke vet om slike vansker hos sin bruker, 
kan det være at tjenesteytere antar at 
brukeren «må jo lære før eller siden». Men 
hvis de kognitive eksekutivfunksjonene er 
redusert, så bruker personen den samme 

problemløsningen igjen og igjen selv om 
tjenesteytere om igjen og om igjen prøver å 
få personene til å handle mer 
hensiktsmessig. For eksempel kastet en 
ung mann vaskeklutene i do for å unngå 
gulvvask (Wigaard, 2015). Det tok lang tid 
før han lærte å si fra på en mer 
hensiktsmessig måte. 

Personer med utviklingshemming og 
personer med autisme og 
utviklingshemming er mer utsatt for 
overbelastning på grunn av både reduserte 
eksekutivfunksjoner og vansker med 
sosiale situasjoner – spesielt bearbeiding av 
«sosial informasjon», for eksempel å forstå 
meningen med hva en annen person sier. 
Mennesker med utviklingshemning er ofte 
prisgitt at andre personer bidrar til å sørge 
for at den som har utviklingshemming har 
det bra. Hva tjenesteytere gjør og forstår, 
kan derfor spille en viktig rolle når det 

Foto: Nathan O´Nions   
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gjelder hvor belastet den enkelte blir i 
hverdagen. Mennesker med 
utviklingshemning – spesielt personer med 
autisme  vil gjennomgående ha vansker 
med selv å forstå at de er slitne og trenger 
mer hvile. For eksempel har mennesker 
med autisme ofte vansker med å avslutte 
oppgaver de har begynt på. Det er derfor 
viktig at nærpersoner følger godt med slik 
at de er i stand til å fange opp tegn på at 
brukeren er i ferd med å bli overbelastet. 

Kjennetegn på kognitiv 
overbelastning ved 
utviklingshemming
Overbelastning kan i noen tilfeller likne 
på depresjon; symptomer som irritabilitet, 
energitap og redusert stemningsleie kan være 
et resultat av å være for sliten eller leve med 
sanseintegreringsvansker. Symptomene 
kan være diffuse, de kan likne andre 
tilstander. 

I enkelte tilfeller er det eneste 
kjennetegnet at «personen har forandret 
seg». I slike tilfeller kan det være mulig å 
resonnere seg fram til om personen er 
overbelastet ved å analysere sammenheng 
mellom faktisk funksjonsnivå og 
oppgavenes vanskelighetsgrad. Dette kan 
gjøres ved hjelp av evne eller 
ferdighetstest. Slike utredninger kan 
komme til å vise at funksjonsnivået hos 
brukeren er lavere enn antatt. Personen 

bruker for eksempel ord han egentlig ikke 
forstår betydningen av, eller snakker om 
klokken uten å ha tidsbegrep. I slike 
tilfeller er det vanlig å se at personene har 
oppgaver og krav i hverdagen som faktisk 
er vanskeligere enn det brukeren er i stand 
til å forstå eller mestre.

Mental overbelastning vil gi 
funksjonsfall i en eller annen form 
(Wigaard, 2015). Funksjonsfall eller 
vansker med å klare kjente oppgaver kan 
også være et tegn på kognitiv 
overbelastning. Det kan observeres ved at 
personen enten ikke klarer en oppgave som 
vanligvis utføres greit, eller bare løser 
oppgaven delvis. Funksjonsfallet vil sjelden 
oppleves like dramatisk som ved for 
eksempel en akutt psykose eller ved en 
alvorlig depresjon, selv om symptomene 
kan utvikle seg til å bli alvorlige over lang 
tid hvis vanskene ikke oppdages. 

Personer med utviklingshemming eller 
autisme som er vant til eller flinke til å 
fortelle om problemer, har uttrykt at når 

de er slitne av oppgaver eller krav, kan det 
kjennes som et «press» eller «trykk» i 
hodet. Generelt kan vanskene komme til 
uttrykk enten ved at personen lar være å 
gjøre oppgaven, lar være å møte opp, eller 
ved å ikke fullføre. Hvis slik atferd 
defineres som «vegring» uten videre 
utredning, kan vanskene øke hvis ikke 
krav til oppgaveløsning blir justert, som for 
eksempel redusere antall skoletimer for 

Viktig at nærpersoner følger godt  
med slik at de er i stand til å fange  
opp tegn på at brukeren er i ferd  

med å bli overbelastet. 

Mental overbelastning vil gi 
funksjonsfall i en eller annen form
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personer som ikke klarer 6 – 7 timer daglig 
i videregående skole. Et eksempel: «Sara» 
har vansker med å regulere aktiviteter og 
deltagelse i sosiale situasjoner (Bakken, 
2015). Hun har store utfordringer med 
sanseintegrasjon og kognitiv kapasitet. Da 
Sara var omkring elleve år, kom hun i 
pubertet. I samme periode opplevde 
foreldrene voldsomme raserianfall uten 
noen tilsynelatende grunn. Hun kunne da 
bite, klore, eller lugge den som var i 
nærheten, eller seg selv. Hun kunne også 
kaste gjenstander. Etter at Sara kom i 
ungdomsskolen, begynte hun også å 
utagere mot medelever. Sara har alvorlig 
utviklingshemning og autisme, hun ble 
utredet for psykose, men hadde ingen 
psykisk lidelse – Sara hadde en altfor 
strevsom hverdag.

I eksemplet over hadde Sara så sterke 
reaksjoner på mental overbelastning at 
fagfolk i barne og ungdomspsykiatrien 
trodde at hun kunne være i ferd med å 
utvikle en psykotisk lidelse. Hun hadde 
angstreaksjoner og var til tiden ekstremt 
urolig. Slike reaksjoner ses ofte hos 
mennesker med mental overbelastning. 
Det kan observeres økt aktivitet, hvileløs 
vandring eller rastløshet. Vansker med å 
falle til ro kan ha sammenheng med økt 
aktivering eller beredskap, noe som kan 
sammenlignes med det som skjer når noen 
er overtrøtt, men absolutt ikke klarer å 
falle til ro slik at søvnen kommer.

Vanlige oppgaver som mennesker med 
utviklingshemning møter daglig kan 
komme til å kreve mye av dem, kanskje 
hver gang. Mange oppgaver og 
utfordringer kan man øve på, og alle 
hjerner kan utvikles. Erfaring både fra 

hjerneskadeforskning (Bekken og LeSueur, 
2013; Turkstra, 2013) og fra studier av 
personer med utviklingshemming og 
autisme (Van der Molen 2010; Sabou 
2012) viser imidlertid at komplekse 
funksjoner enten ikke er trenbare, kun er 
trenbare med massiv innsats og relativt 
liten gevinst og / eller at det er vanskelig å 
overføre lærdom fra treningssituasjon til en 
virkelig situasjon. Viktigst i denne 
sammenhengen er likevel å ta med i 
betraktningen at både det å trene på noe 
og å skulle bruke det en har trent på er 
kognitivt belastende og øker sårbarhet for 
overbelastning. For eksempel er det ofte 
slik at selv om en person med autisme lærer 
seg noe om sosiale regler, om nonverbal 
kommunikasjon og måter å få folk til å 
forstå på, fortsetter de å bruke andre deler 
av hjernen enn det som er mest vanlig, og 
de må i større grad bruke den tillærte 
kunnskapen om det sosiale livet bevisst. 

Foto: JD Hancock

Mange oppgaver og utfordringer kan 
man øve på, og alle hjerner kan utvikles.
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Bevisst bruk av sosiale strategier og regler 
krever langt mer for dem enn for personer i 
den generelle befolkningen som gjør dette 
mer eller mindre automatisk.

Tiltak 
Tiltakene retter seg først og fremst mot å 
identifisere vanskene. Kunnskap om at 
slike vansker er høyfrekvente hos personer 
med autismespekterdiagnose, og at de 
består med økende alder, vil være 
nødvendig både for familien og 
kommunale tjenesteytere. Vedrørende 
sensoriske vansker anbefales enten My 
sensory book (Kerstein, 2008) eller 
Utviklingshemning og hverdagsvansker. 

Faktorer som påvirker psykisk helse (Bakken, 
2015 kap. 4). 

Sensoriske vansker oppdages i noen 
tilfeller i forbindelse med utredning av 
psykisk lidelse (Bakken, 2015). Utredning 
av psykisk lidelse er en av hovedoppgavene 
for spesialisthelsetjenesten. Sensoriske 
vansker kan være et sidefunn i 
utredningen. Slike funn kan imidlertid 
vise seg å være betydningsfulle både i 
forbindelse med mistrivsel og som 
utløsende faktor for symptomer på psykisk 
sykdom.

Champagne og kolleger (2008) 
presenterer nyttige mestringsstrategier 
knyttet til dysfunksjonell sensorisk 
prosessering generelt; kuledyne, kulevest, 
musikkterapi, lydterapi, børsteteknikker, 
bankebrett, aromaterapi, lysterapi, 
kjæledyrterapi. Champagne påpeker at 
miljømessige endringer som regel er 
nødvendige. Vedrørende omgivelser står 
bruk av såkalte sanserom i en særstilling. 
Personer med sanseintegreringsvansker, 

Foto: Lance Neilson   

Kunnskap om at slike vansker er 
høyfrekvente hos personer med 

autismespekterdiagnose, og at de  
består med økende alder, vil være 

nødvendig både for familien og 
kommunale tjenesteytere.
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men også mennesker med angst eller 
kroppslig uro, kan ha stort utbytte av å 
oppholde seg i et sanserom. Det brukes i 
dag overfor mange ulike brukergrupper 
med et vidt spekter av plager: 
demenspasienter, incestutsatte, 
barnehagebarn, angstpasienter, personer 
med autisme samt en rekke andre 
brukergrupper. For en oversikt og 
innføring i bruk av sanserom anbefales 
norskesanserom.no.

Som nevnt foran kan sterkt lys være 
plagsomt. Dette er en ekstra stor 
utfordring i våre tre nordligste fylker i den 
lyse årstiden. Følgende eksempel er fra et 
lite tettsted ved kysten hvor det er kaldt 
hele året og det er helt mørkt flere måneder 
om vinteren (Bakken, 2015).

«Alf Morten» bor ved kysten nord i 
Norge. Han er en livlig og pratsom 
tyveåring, selv om han bare behersker 
et sparsomt antall ord. Alf Morten 
har hatt tilbakevendende problemer 
med utagerende atferd, søvnmangel, 
vektreduksjon, samt angstanfall 
omtrent på den tiden solen står 
vannrett på stuevinduene i bygda i 
mars hvert år. Etter diskusjoner om 
hvorvidt Alf Morten kunne være 
sensitiv for lys, ble det iverksatt et 
forsøk med lysskjerming. Vinduene i 
boligen ble belagt med lysdempende 
film som kan tas av og på. 
Hovedpersonen selv begynte med 
hatt. Alf Morten har fortsatt 
problemer med sterkt lys, men de 
dramatiske atferdsendringene om 
våren har avtatt.

Intervensjoner ved taktile vansker vil 
vanligvis inkludere en grundig utredning. 
For personer med utviklingshemning og 
sammensatte vansker hvor utfordrende 
atferd inngår, vil negative erfaringer med 
berøring – i mange tilfeller gjelder dette 
basketak og å bli holdt – forsterke 
problemer med taktil dysfunksjon. Mange 
foreldre er fortvilet fordi deres sønner og 
døtre bare i liten grad har positiv fysisk 
kontakt med tjenesteytere. Kommunale 
botiltak regulerer i enkelte tilfeller 
kroppskontakt på grunn av tjenesteyteres 
behov for ikke å bli invadert fysisk. Klinisk 
erfaring tilsier imidlertid at fysisk kontakt 
kan gis på faglig forsvarlig måte uten at 
tjenesteytere opplever seg invadert. Enkle 
regler kan avhjelpe dilemmaet for begge 
parter, for eksempel at det ikke er 
anledning til å klemme på de ansatte uten 
å spørre først, ikke mer enn et definert 
antall daglig og så videre. 

Vedrørende kognitiv overbelastning vil 
vanligvis grad og type bistand sikte seg 
mot å tilpasse dagsprogrammet til 
personens kognitive nivå og kapasitet for 
oppgaveløsning og aktiviteter.

Kommunalt miljøarbeid vil vanligvis 
sikte mot størst mulig grad av 
selvstendighet for brukeren. Det er 
imidlertid ikke alltid samsvar mellom 
faglige beslutninger om bistand til den 
enkelte bruker og dennes kognitive nivå og 
ikke minst kapasitet til oppgaveløsning og 
deltagelse i aktiviteter. Mange får derfor 
for lite hjelp til å gjennomføre hverdagens 
gjøremål. Fagpersoners oppfatninger om at 
mest mulig selvstendighet er bra kan 
derfor gi urimelige belastninger over tid. Å 
ha en hjerne med store avvik og stort sprik 
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mellom beste og dårligste funksjon er i seg 
selv anstrengende. Fagerpersoner er 
derimot som regel opptatt av at det er 
viktig med forutsigbarhet og struktur når 
personer har redusert kognisjon. 
Konsekvensen av opptatthet av struktur og 
forutsigbarhet kan bli at brukeren får helt 
like oppgaver og forventninger om 
gjennomføring hver eneste dag, uavhengig 
av dagsformsvingninger (Bakken, 2011). 
Også for personer i den generelle 
befolkningen er det umulig å klare det 
samme hver dag, spesielt hvis det en klarte 
én dag var ekstra krevende. På sikt kan 
«forutsigbarhet og struktur» derfor gi 
vesentlige bidrag til kognitiv 
overbelastning. 

Fordi kognitiv overbelastning ikke 
dreier seg om en diagnose eller er noe som 
kan måles, finnes ikke standardiserte 
metoder som eliminerer problemet. I dette 
ligger et grunnleggende premiss om at det 
er ikke noen som kan si med sikkerhet 
hvilke tiltak som er best. 

Klinisk erfaring peker likevel mot noen 
overordnede prinsipper. Disse er endre eller 
fjerne mål om oppgaveløsning eller 
aktiviteter, tilpasse aktiviteter etter dagsform, 
og legge til rette for brukerkontroll. 

Hvis det er mistanke om overbelastning, 
kan et tiltak være å vurdere om for 
eksempel målsetting om selvstendighet i 

ADLferdigheter kan være for belastende 
over tid. Dette er særlig tilfelle hos brukere 
som har trent på det samme i veldig lang 
tid, enkelte ganger over flere år, uten å nå 
målsettingen. I slike tilfeller kan 
overbelastning reduseres ved at målet 
endres eller fjernes. Når et mål fjernes, er 
det ikke nødvendigvis for godt. Hvis en 
lykkes med å tilpasse hverdagens oppgaver 
og krav over tid, kan overskuddet komme 
tilbake, og nye mål kan vurderes.

Forutsigbarhet og struktur viktig for alle 
mennesker uansett funksjonsnivå. Det gir 
en følelse av kontroll å ha en viss oversikt 
over livet sitt, hva som skal skje når, 
omtrentlig rekkefølge og hvor lang tid det 
tar, hva som markerer start og slutt, og hva 
som forventes. Personer med 
utviklingshemming og autisme vil ofte 
finne det vanskelig å danne forventinger 
på bakgrunn av «tegn» i situasjoner eller på 
bakgrunn av tidligere erfaring med 

lignende situasjoner. Det er en grunn til at 
mange tiltak og tilpasninger rundt 
personer med utviklingshemming handler 
om å gi slik oversikt for eksempel i form av 
en tydelig dagsplan. For å gi personen helt 
eksplisitt forutsigbarhet er mange 
dagsplaner utformet slik at de krever 
samme grad av gjennomføring hver gang 
en oppgave skal utføres. Dette kan over tid 
gi vansker fordi slike planer ikke tar 
hensyn til dagsformsvingninger. Et tiltak 
kan være å operere med alternative 

Et tiltak kan være å operere med 
alternative dagsplaner som tar hensyn 

til varierende dagsform

Konsekvensen av opptatthet av  
struktur og forutsigbarhet kan bli  

at brukeren får helt like oppgaver og 
forventninger om gjennomføring hver 

eneste dag, uavhengig av 
dagsformsvingninger 
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dagsplaner som tar hensyn til varierende 
dagsform (Bakken, 2011). Faktorer som 
påvirker dagsform er somatiske plager som 
forkjølelse, smerter, infeksjoner, 
manglende nattesøvn eller epileptiske 
anfall. For eksempel ved forkjølelse kan 
støvsuging utsettes. 

Oversikt og kontroll er alltid viktig fordi 
det bidrar til å «rydde» plass i hjernen, noe 
som bedrer den kognitive kapasiteten. Å 
lure på hva som skal skje eller være 
engstelig for om det er mulig å komme seg 

ut av en vanskelig situasjon, tar mye 
krefter. For en som er overbelastet, kan alle 
tiltak som rydder plass være 
hensiktsmessige. Selv om en dagsplan er et 
hensiktsmessig verktøy for 
programklarhet, kan det i enkelte tilfeller 
være behov for ekstra oversikt og 
tydelighet. Et eksempel som belyser behov 
for ekstra programklarhet, er jenta med 
utviklingshemming som fikk det vanskelig 
på skolen på grunn av generell angst 
(Wigaard, 2015). Hun hadde en tydelig og 

Solgården. Foto: Jarle Eknes
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oversiktlig dagsplan med kjente aktiviteter 
og oppgaver på veggen i klasserommet. 
Likevel opplevde læreren at det stadig ble 
vanskeligere for henne; hun ble sittende 
uten å få gjort noe. Læreren begynte å feste 
gule lapper ved hver aktivitet, med enda 
mer detaljert beskrivelse av den fra før av 
kjente aktiviteten: nøyaktig hvor den 
skulle foregå nå og hvilken lærer som var 
«sjef» i aktuell time og var den som 
bestemte. Dette hadde god effekt. Læreren 
tydeliggjorde hver eneste time før den 
begynte, gjerne flere ganger. Samtidig som 
det ble tydeligere for alle hva som skulle 
skje, oppdaget læreren at til tross for den 
mer detaljerte dagsplanen var det vanlig at 
det dukket opp små uforutsette endringer; 
en medelev skulle til tannlegen, aktiviteten 
ble flyttet til et annet sted i rommet, 
hvilken lærer som gjorde hva varierte. 
Disse ørsmå endringene forandret ikke på 
planen eller oppgaven, og jenta kjente godt 
alle lærere. Likevel virket det som om disse 
små endringene til sammen kan ha vært 
store nok til at det ble utrygt for jenta,  
som stort sett brukte all energi på å være 
redd.

Oppsummering
Kognitiv overbelastning er en betegnelse 
på at hjernen får for mange eller for 
vanskelige oppgaver. En overbelastet 
hjerne er en sliten hjerne. Personer med 
utviklingshemming og autisme er spesielt 
sårbare for kognitive overbelastning fordi 
medfødte funksjonsavvik gjør mange 
hverdagsoppgaver krevende. Kjennetegn 
omfatter funksjonsfall, vegring, uro, sinne 
og frustrasjon. Det er viktig for 
nærpersoner å vite om fenomenet, slik at 

en både kan forebygge og avhjelpe hvis 
noen blir overbelastet. 

Sensorisk dysfunksjon omfatter alle 
sansemodaliteter – syn, hørsel, smak, lukt, 
berøring, smerte og likevektssans. 
Kjennetegn på slike vansker kan være 
verbalt eller fysisk sinne. Personen kan 
holde seg for ørene eller øynene eller 
«rømme unna» lukter som oppleves som 
motbydelige. Vanskene kan gi seg utslag i 
fysisk aggresjon, som angrep på 
nærpersoner eller ødelegging av 
gjenstander. For nærpersoner som ikke har 
kunnskap om sensoriske vansker, vil 
reaksjonene ofte virke urimelig sterke. 
Intervensjoner omfatter først og fremst å 
avdekke vanskene. Ellers vil skjerming fra 
sjenerende sanseinformasjon være 
nødvendig ved oversensitivitet, mens 
tilpasset sanseinformasjon kan være 
nødvendig ved undersensitivitet. •••

Foto: Allan Ajlfo   
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