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Psykiatriens historie



Psykiatrien påvirker kulturen og omvendt



• Statistisk uvanlig tanke, følelse, atferd

• Vesentlig funksjonsnedsettelse

• Subjektiv lidelse

ü over en viss varighet

ü vurdert utfra kultur og kontekst



Psykiske lidelser skyldes....



... flere faktorer

• Arv
• Miljø
• Tilfeldigheter

• Predisponerende faktorer
• Utløsende faktorer
• Opprettholdende faktorer



Depresjon kan gi skade på selvet
• Det er en vedvarende økning av 

selv-rapporterte symptomer på 
depressive plager hos jenter (Nova-
rapportene)

• Forekomst av selvskading har økt 
fra 4,1 prosent i 2002 til 16,2 
prosent i 2017/18 (Tørmoen, 2020)



Depresjon kan gi skade på andre
• Det er en ubehagelig sammenheng 

mellom skoleskyting, skolemiljø og 
mobbing 

• Ungdom som har utført skoleskyting 
har oftere enn andre opplevd tap, 
avvising og mobbing (Heitmeyer m.fl. 
2013)

• Videre viser forskning at skoler med lav 
gruppefølelser hos elevene og dårlig 
tilknytning mellom lærere og elever, 
har økt forekomst av skoleskyting og 
ildspåsettelser (Wike og Fraser, 2009)



Angst og depresjon er både komorbide og 
differensialdiagnostiske lidelser
• De ligner på andre somatiske og psykiske lidelser og tilstander
üfor eksempel hypotyreose, 

ürusavhengighet, 
üog pågående traumer hjemme eller på skolen

• Og kan opptre sammen med andre somatiske og psykiske lidelser og 
tilstander

üfor eksempel som forløp til psykose og dissosiative lidelser



Normalpsykologi har alltid forrang

• Diagnoser viser til adferd, følelser eller reaksjoner som er
üStatistisk uvanlige 
üutfra alder og kultur
üog som gir vesentlig funksjonsnedsettelse

• Vi bør derfor alltid spørre oss om atferden heller skyldes
üutviklingspsykologi
ügruppepsykologi
üeller kontekst



Angstlidelser

• Generalisert angst
• Panikkangst
• Fobier
• Tvangslidelser
• Post-traumatisk stressforstyrrelse, inkludert kompleks PTSD



Angst og frykt

• Hva ville du ha valgt?
üÅ få vite at en person med smitte på en sykdom som gir alvorlig pusteproblem og 

mulig død vil komme på skolen kl 3 på torsdag?
üEller å vite at du plutselig kan få  en alvorlige pusteproblem og muligens besvime 

eller dø en eller annen gang i løpet av uka?

• Frykt er redsel for noe reelt farlig
• Angst er redsel for noe som oppleves som farlig
• Men kroppen og hjernen skiller ikke mellom de to når angsten pågår





Vanlige symptomer ved angst

• Sentralnervøs aktivering (akutt eller vedvarende)
• Humørsvingninger
• Kognitive vansker
• Unngåelsesatferd
• Maskering
• Skamfølelse
• Selv-isolasjon

"TENK HVIS"
Fra "Tenk hvis" til "Selv om"



Affektive lidelser

• Depressive episoder
• Dystymi
• Blandet angst og depresjon
• Bipolar lidelse – typer med manisk eller hypomane episoder







Obs – debut og forståelse av bipolar lidelse

• Bipolar lidelse, som er en psykoselidelse, debuterer ofte i 
ungdomsperioden
• Da som manisk episode etter en depressive episode
• Overses ofte som et engangstilfelle eller rus



Vanlige symptomer ved depresjon

• Energiløshet
• Smerter
• Selv-isolering
• Sinne-utbrudd
• Nedsatt initiativ
• Humørsvingninger
• Nedsatt seksuell lyst
• Negative selvinstruksjoner

"TYPISK MEG"





Obs – utbrenthet kan være depresjon



Metaforer for å snakke om det

• "Mentalt filter"
• "Grubleradar"
• "Bil på glatta"



Språk = atferd

• Trist heller enn deprimert
• Sint heller enn aggressiv
• Engstelig heller enn angst
• Drittsekk heller enn psykopat



Planlegg når, hvor og hvordan du spør

• Åpne arenaer er situasjoner der barnet kan spørre deg når det passer 
for barnet eller situasjoner du skaper eller benytter for å tilrettelegge 
for en god samtale
• Vær tydelig på at du er bekymret dersom du er det
• Eller si at du er usikker på om du er bekymret, og at det er derfor du 

spør 
• Gjør samtalen kort og direkte, og åpne for at barnet kan kontakte deg 

igjen dersom han/hun ikke klarer å si noe, eller vil si mer
• Spør flere ganger dersom barnet ikke sier noe eller sier "vet ikke"



Men det viktigste er å være forberedt


