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I 2011 startet det første kullet på videreutdanning i Psykisk 
lidelse og utviklingshemning ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HIOA). Videreutdanningen tilhører fakultet for 
helsefag, institutt for Atferdsvitenskap. Høsten 2017 startet 
det 7. kullet med studenter. 
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Bakgrunnen for planlegging og oppstart 
for denne studiemuligheten er at kunnskap 
om psykisk helse hos mennesker med 
utviklings hemning har økt kraftig siden 
slutten av 1990-tallet. Kunnskapen har 

imidlertid hatt en begrenset påvirkning  
på behandlingstilbudet til pasienter med 
utviklingshemning /autisme og psykisk 
tilleggslidelse. Dette skyldes flere faktorer, 
men en viktig faktor er at denne pasient-
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gruppen har hatt begrenset tilgang  
til tjenester i ordinært psykisk helsevern. 
Like ledes har spesialisthelsetjenestene  
for mennesker med funksjonshemning; 
habiliterings tjenestene, hatt få fagfolk  
med kompetanse innen utredning og 
behandling, deriblant psykisk helsearbeid. 

Utdanningen sikter seg spesielt inn  
på kunnskap og kompetanse som er nød-
vendig for å bli en faglig kompetent miljø-
terapeut i arbeid med brukere med psykisk 
lidelse og utviklingshemning. Det er to 
om råder som peker seg ut: forståelse av 
hvordan væremåte hos brukere påvirkes av 
symptomer på psykisk lidelse, samt sam-
handlings ferdigheter hos miljø terapeuten.

Målgruppen for dette studietilbudet  
er ansatte som yter tjenester og/eller miljø-
terapeutiske tiltak til personer med 
utviklings hemning og psykisk lidelse  
i pleie- og omsorgstjenestene. Program-
planen for videreutdanningen er utarbeidet 
i samarbeid mellom HIOA og Oslo 
universitetssykehus, regional seksjon 
psykiatri, utviklingshemning / autisme.

Formålet med studiet er å utdanne bruker
orienterte og reflekterte yrkesutøvere som har 
kunnskap og generell kompetanse i å bistå 
personer med utviklingshemning og psykisk 
lidelse. Yrkesutøverne skal bidra til et 
helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den 
enkelte bruker samt identifisere lidelser/
sykdom slik at personer med utviklings
hemning også får tilbud om behandling. 

HIOA sin hjemmeside om formålet  
med utdanningen
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Det er god grunn til å satse på en slik 
videreutdanning. Nasjonale og inter-
nasjonale studier viser at både barn og 
voksne med utviklingshemming er mer 
utsatt for å utvikle psykisk lidelse og 
atferds  forstyrrelse enn befolkningen 
generelt. Likevel er personer med ut vik-
lings  hemming og psykisk lidelse under-
representert når det gjelder utredning, 
behandling, forskning og faglig opp merks-
omhet både i Norge og inter nasjonalt. 
Denne gruppen var heller ikke en særlig 
påaktet gruppe i forbindelse med satsing på 
psykisk helse gjennom Opp trappings planen 
for psykisk helse. Mangel på kunnskap hos 
tjenesteytere både i de kommunale 
tjenestene og i spesialist helse tjenesten,  
kan blant annet medføre at symptomer på 
psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives 
personens funksjonshemning. Dette er en 
viktig del av forklaringen på under-
rapportering og under diagnostisering av 
psykisk lidelse blant utviklingshemmede.

Psykisk lidelse hos utviklingshemmede 
generelt har blitt mer fokusert i løpet av de 
siste tiårene. I dag er det enighet om at 
mennesker med utviklingshemning utvik-
ler de samme psykiske lidelsene som andre. 
En gruppe pasienter som er særlig sårbar for 
å utvikle store og sammensatte vansker ved 
psykisk lidelse, er personer med utviklings-
hemning og neuro psykiatriske tilleggs-
tilstander som autisme spektrum forstyr-
relser (ASD), ADHD, Tourettes syndrom 
etc. Spesielt personer med ASD er kjent for 
å utvikle omfattende vansker forbundet 
med psykisk lidelse. Disse vanskene kan gi 
seg utslag i såkalt utfordrende atferd. Slik 
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atferd har tradisjonelt blitt sett på som 
problematferd og ikke som symptom på 
psykiske vansker. Det er derfor et stort 
behov at fagpersoner som har kontakt med 
personer med utviklingshemning og 
tilleggsvansker, er i stand til å gjenkjenne 
tegn på psykiske vansker og samhandle 
terapeutisk med den enkelte bruker.

Til nå har det vært flest vernepleiere som 
har søkt seg til videreutdanning i psykisk 
lidelse og utviklingshemning. Dette er 
gledelig fordi vernepleiere gjennom sin 
grunnutdanning har god kunnskap om 
utviklingshemning og andre kognitive 
funksjonshemninger som autisme, ADHD 
etc. Det er likevel plass til mange andre 
grupper på utdanningen. Utdanningen  
tar ett år og består av syv samlinger hver 
på tre hele dager. I tillegg skal studentene 
gjen nom føre et utviklingsarbeid på egen 
arbeids plass. Med utgangspunkt i gjen-
nom førte praktiske delmål, får studentene 
gruppeveiledning på utført arbeid 3 timer 
hver samling. Utviklings arbeidet munner 
ut i en fagartikkel som utgjør avsluttende 
eksamen.

Mellom samlingene er det lagt opp til  
å lese pensum. Tema som det undervises i 
omfatter først og frem lidelsene og hvordan 
de fremtrer hos brukere med utviklings-
hemning; psykoser, stemningslidelser, 
angstlidelser, herunder tvangslidelse  
og traume, og personlighetsforstyrrelse. 
Studentene lærer seg videre det terapeut-
iske aspektet ved daglig samhandling  
og oppfølging. Også lovverket knyttet  
til psykisk helse blir gjennomgått. 

Ta gjerne kontakt med en av oss som har 
skrevet denne presentasjonen. Lenke til 
HIOA der det er mer informasjon er: 
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Evu/
Psykisk-lidelse-og-utviklingshemning
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