
Alvorlige psykiske 
lidelser hos barn og 
ungdom
Psykoser og psykoselignende tilstander

Kunnskapsfeltet om psykiske lidelser er i stadig endring, 
ikke minst når det gjelder psykoser. Kjersti Karlsen har 
skrevet en grundig bok om psykoser, med et vell av 
referanser til nyere forskning. Det har gjort den til en 
myteknekker, og det trengs for å kunne gi de som har 
psykoser best mulig hjelp. Etter å ha lest boken ser jeg 
at også jeg nok har formidlet noen «sannheter» som 
med fordel kan nyanseres. Det liker jeg. Når jeg leser 
en ny fagbok er målet å lære noe nytt. Og Karlsen har 
mye å melde.
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Det har blitt skrevet en del bøker om 
psykoser på norsk, men de fleste av dem 
har fokus på voksne og unge voksne. Det 
er problematisk, ettersom psykoser kan 
oppstå allerede i barndommen. Og når 
kunnskap om psykoser ikke når godt nok 
frem til dem som jobber med barn og 
ungdom, bidrar dette til at mange blir 
gående alt for lenge med psykoselidelser 
før de blir oppdaget. 

Det er derfor gledelig at Karlsen har 
tatt jobben med å skrive en grundig og 
klargjørende bok om psykoser og psykose
lignende tilstander. Boken har god 
struktur og godt språk, noe som bidrar 
godt til å nå det uttalte målet om å gjøre 
boken tilgjengelig for fagpersoner som 
jobber med disse gruppene på kommunalt 
og spesialistnivå. Utstrakt bruk av kliniske 
eksempler er med på å klargjøre budskap 
og poeng.

For oss som jobber med habilitering 
er det også gledelig at hun med den største 
selvfølge mange steder i boken også 
omtaler personer med utviklingshemning 
og vansker i autismespekteret. Begge deler 
er felt hun har god greie på.

Det pekes i boken på en rekke utford
ringer ved diagnostisering av psykoser hos 
barn og unge. Tilstandsbildet er gjerne 
mer diffust enn hva som er tilfelle med 
voksne, men budskapet er at det finnes 
gode muligheter for å identifisere dette 
når man har tilstrekkelig kompetanse og 
er opptatt av å spesifikt vurdere vansker 
og avvik som mulige psykotiske 
symptomer.

Hun har valgt å synliggjøre hva som 
ikke fungerer godt nok i psykisk helsevern 
når det gjelder utredning og behandling av 

psykoser, men understreker at hun synes 
det gjøres svært mye godt arbeid i BUP. 
Grunnen til at psykoser ikke alltid 
oppdages eller behandles riktig, ligger ikke 
primært hos fagpersonene eller i deres 
engasjement, skriver hun. Det må 
adresseres andre steder. Vi har ikke hatt 
nok kunnskap om temaet, og det har ikke 
vært satt av tilstrekkelig med ressurser til 
forskning og kompetanseheving på 
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området, hevder Karlsen. Det har hun 
definitivt rett i. 

Innledningsvis presenteres myter om 
psykose, før hun bruker forskning til å 
avlive og nyansere slike forestillinger. 
Eksempelvis utvider hun vår forståelse av 
hvor vanlig hørselshallusinasjoner kan 
være hos unge, og at man kan høre 
stemmer uten at det er forbundet med 
psykisk lidelse. Behandlere må derfor vite 
når psykoselignende symptomer gir grunn 
til bekymring eller ikke.

Uten kunnskap om hvordan tidlige 
faser av psykose kan arte seg, er det fort 
gjort å bagatellisere tidlige tegn på 
psykose, fordi de lett kan forveksles med 
vanlig ungdomsproblematikk. Vi kan stå 
i fare for å underdiagnostisere psykoser. 
Men psykosetilstander hos barn er såpass 
kompliserte at vi også risikerer å over-
diagnostisere, siden de fleste 
psykoselignende symptomer er uttrykk 
for normalitet eller andre lidelser enn 
psykose, understreker hun.

Bokens første seks kapitler formidler 
hva vi vet om psykoser og psykoselignende 
tilstander hos unge i dag. Temaene er blant 
annet differensialdiagnostikk, komorbid-
itet, kognitiv svikt og stress-sårbarhets-
modellen. De seks siste kapitlene handler 
om behandling og tiltak, både i klinikk 
hjemmemiljø og skole.

Forfatteren har viet et av kapitlene til 
det viktige familiesamarbeidet, og omtaler 
gjennomgående. de unge med respekt og 
engasjement.  Dette er en bok til å bli klok 
og engasjert av.. •••

Kjersti Karlsen Foto: privat

Kjersti Karlsen  
er psykologspesialist med klinisk 
fordypning i barne- og ungdoms-
psykologi. De siste 12 årene har 
hun arbeidet med psykoser hos unge, 
i sengepost og ved TIPS Sør-Øst 
(kompetansesenter for tidlig 
intervensjon ved psykoser).
Hun har også erfaring fra habili-
teringsfeltet, blant annet som 
miljøarbeider ved Kapellveien 
behandlingssenter og psykolog ved 
Nordvoll skole og autismesenter.
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