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Stress och psykisk ohälsa hos unga 
med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar

Innehåll

1. Stress och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF); 
olika angreppssätt för att förebygga skadlig stress

2. Vanliga reaktionsmönster och koppling till psykisk ohälsa: 
vilket bemötande hjälper och när behövs läkarbedömning?

Vad menas med stress?

 Belastning / påfrestning (stressor)

 Individens svar på denna (stressrespons)

Psykologisk definition av stress: när vi utsätts för påfrestningar som 
överstiger vår förmåga

Medicinsk definition av stress: mobilisering av kroppsliga och mentala 
resurser när vi utsätts för en påfrestning

Positiv stress

 Vi behöver stress för att utvecklas

 När kraven överstiger den nuvarande förmågan 

men upplevs ändå möjliga att uppfylla

 Vid stark egen motivation

 Positiva erfarenheter av stressituationer och  positiva förväntningar 
ökar motståndskraften

Negativ / skadlig stress

 Långvarig

 Utan regelbunden återhämtning

 När glappet mellan krav och förmåga är för stort

 När sammanhanget upplevs negativt / meningslöst

 När tidigare erfarenheter av stressituationer har varit negativa
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Långvarig stress utan återhämtning - konsekvenser

 Sänkt livskvalitet

 Minskad förmåga till nyinlärning

 Personen tappar nyligen utvecklade färdigheter

 Personen tappar sina skyddande / kompensatoriska strategier 

 Minskad motståndskraft mot nya påfrestningar

 Ökad risk för kroppslig sjukdom och psykiska besvär

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

 ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental 
Clinical Examinations): upp till 10% av alla barn

 Kärnan: kognition (hur hjärnan bearbetar information)

 Utvecklingsrelaterade tillstånd / grupper av symtom

 Ingen skarp gräns mellan diagnos / ej diagnos 

 Annorlunda funktion eller nedsatt funktion? ”Funktionsvariationer”

 Alltid i relation till vardagens krav / samhällets förväntningar

 Olika NPF (t ex AST och ADHD) kan ge liknande svårigheter

 Stor variation över tid och mellan individer

 Betydande skillnad på gruppnivå mellan hur NPF yttrar sig hos pojkar och 
flickor, kvinnor och män

Diagnoskriterier för autism i DSM-5

A. Varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och social 
interaktion i ett flertal olika sammanhang

B. Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter 

C. Symtomen måste ha förelegat under den tidiga utvecklingsperioden

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av den nuvarande 
funktionsförmågan socialt, i arbete eller inom andra viktiga 
funktionsområden

E. Dessa störningar förklaras inte bättre med intellektuell 
funktionsnedsättning eller globalt försenad psykisk utveckling

Diagnoskriterier för ADHD i DSM-5

A. Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-
impulsivitet som inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling

B. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet 
förelåg före 12 års ålder

C. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet-impulsivitet 
föreligger inom minst två olika områden

D. Det finns klara belägg för att symtomen stör eller försämrar kvaliteten i 
funktionsförmågan socialt, i studier eller i arbete

E. Symtomen [...] förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa

Kognition vid NPF – centrala begrepp

Begrepp Autism ADHD

Central samordning X

Mentalisering (Theory of mind) X

Uppmärksamhet X

Exekutiva funktioner X X

Annorlunda sinnesintryck X X
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Kognitiva drag vid NPF Vanliga stresshärdar

 Svag central samordning    

 Begränsningar i   
mentaliseringsförmåga      

 Svårigheter med uppmärksamhet / 
exekutiva funktioner                             

 Annorlunda känslighet för 
sinnesintryck                         

 Nya situationer, förändringar, val

 Social kontakt; egna starka känslor och 
impulser

 Krav på självkontroll, självständighet, 
problemlösning, prestation

 Många / starka sinnesintryck eller för 
lite intryck

NPF och stresskänslighet

Onödiga 
påfrestningar: 

sanera bort 

Prioriterade 
påfrestningar:  

KASAM

Vila och 
återhämtning

Träna 
färdigheter i 

stresshantering

Att förebygga skadlig stress: olika angreppssätt

Yttre
faktorer:

Inre
faktorer:

 Störande sinnesintryck och andra miljöfaktorer

 Avbrott, saker som dyker upp oplanerat

 Prestationskrav / förväntningar som inte är viktigast just nu

 Tänk på summan av påfrestningarna under dagen som helhet 

 Påfrestningarna och kraven bör gå att klara med marginal
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Känsla av sammanhang (KASAM)

Välbefinnande och motivation främjas när aktiviteterna och miljön är:

 Begripliga (vad ska jag göra? vad händer om jag inte gör det? var ska 
jag vara? hur länge? vad händer sedan?)

 Hanterbara (vet jag hur jag ska göra? orkar jag? är jag trygg där? 
vad får jag själv bestämma över? vem kan hjälpa mig? finns det en 
nödutgång?)

 Meningsfulla (varför ska jag vara med? är detta bra för mig eller för 
någon jag bryr mig om?)

KASAM: begriplighet

Svag central samordning och brister i mentalisering 

 svårt att skapa generella inre bilder av sociala sammanhang

”Om jag ska till ett nytt ställe och träffa någon som är ny för mig, 
och det blir fel första gången, kan jag inte ändra mig. Det går liksom 
inte att tänka att nästa gång kan bli annorlunda. Jag går bara inte 
dit igen.”

Att begripliggöra sammanhanget

 Mål, överenskommelser, ramar

 Regler, konsekvenser

 Tid, rum, personal, deltagare

Att begripliggöra processer

 Omställning, inskolning

 Kommunikation, samarbete

 Kompromiss

 Inlärning, utveckling, bedömning

Behövs innan det har blivit fel.

Använd autismvänlig samtalsteknik.

Sammanställ informationsmaterial i text och bilder.

Vid behov, skriv sociala berättelser för enskilda ungdomar.

Inte förrän sista året på gymnasiet upptäckte Nicole att det gick bra 
att gissa vid flervalsfrågor. Innan dess lämnade hon frågan 
obesvarad om hon var det minsta osäker. Hon hade goda betyg 
ändå, men skolan krävde all hennes energi.

”Det här provet var felkonstruerat! En uppgift var att läsa ett stycke 
text och sedan skulle man svara på hur många adverb som fanns i 
texten. Men det stod inte vad adverb är, så hur ska jag kunna 
räkna?”

Att begripliggöra processer – exempel 1

”När man påbörjar en ny utbildning är det mycket som är nytt. Vissa 
saker fungerar bra från början, andra behöver anpassas. Vi vill att den 
här kursen ska bli riktigt bra för dig. Därför kommer du och jag träffas 
en halvtimme varje fredag. Det ingår i kursen. 

Du får ett kort formulär med frågor där du ska sätta kryss för hur den 
här veckan i skolan har varit för dig, vad som har varit bra, dåligt eller 
mittemellan. På så sätt får jag veta om det är något som behöver 
ändras. Våra samtal är även ett tillfälle för dig att fråga om saker du 
undrar över.”
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Att begripliggöra processer – exempel 2

”Den här medicinen hjälper mot ångest. Den kommer inte att ta bort 
din ångest helt. Ångest är inte farlig även om det är en jobbig känsla. 
Du kommer fortfarande att ha ångest efter att du har tagit den här 
tabletten. Men ångesten blir svagare. Du kommer att ha lättare att stå 
ut och tänka klart, trots ångesten.”

KASAM: hanterbarhet

 Rutiner som ger utrymme för förändring men minimerar förvirring

 Rutiner för övergångar

 Rutiner vid oförutsedda förändringar (”Plan B”)

 Inbyggda möjligheter att ändra / sänka vissa krav

 ”Nödutgångar”

KASAM: meningsfullhet

Hinder för meningsfullhet vid NPF:

 Svagare social motivation för flertalet med autism (att vara med, 
göra som andra, bli omtyckt, få beröm)

 Konkret tänkande; svårt att se kopplingen mellan 
inlärningsuppgiften här och nu och möjliga lockande tillämpningar

 Avlägsen framtid är sällan motiverande (autism: svårt att skapa 
generella inre bilder; ADHD: det omedelbara stjäl fokus och energi)

 Kan ha en drömbild men svårt att visualisera vägen dit

Att främja meningsfullhet – ett exempel

”I livet hamnar man ibland i situationer när man måste argumentera för sin 
sak och övertyga andra människor om att ens åsikter är bra och 
välgrundade. Om man inte kan argumentera blir man lätt överkörd av 
andra. Du ska själv skriva en krönika för att träna på att stå för din åsikt 
och kunna argumentera för den.”

(Sjölund, Jahn, Lindgren & Reutersvärd, Autism och ADHD i skolan: 
handbok i tydliggörande pedagogik)

Vad främjar meningsfullhet?

 Att uppleva välbefinnande, glädje, njutning

 Att göra saker man är bra på

 Att se sina framgångar på väg mot egna mål

 Att ha en positiv berättelse om sig själv

”Skolan, det är värsta stressen. Det är hela tiden saker jag inte kan. Och 
så fort jag har lärt mig så släpper de det och det kommer något nytt!”
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Passiv och aktiv vila vid NPF

 De andningspauser som är inbyggda i vardagen utgår oftast ifrån 
neurotypiska personers behov (bygger på spontan social samvaro; 
ostrukturerade; otydliga valmöjligheter)

 Kartläggning av ungdomens dag: vilka stunder ger / tar energi? 
möjliggör / försvårar avkoppling?

 Ett avbrott i en stressande aktivitet innebär inte alltid vila

 Passiv ostrukturerad vila är inte bästa återhämtningen

 Övergång från ansträngning till återhämtning och tillbaka kan också 
kräva energi

Bra återhämtande aktiviteter

 Engagerar kroppen, ger utlopp för energin som stresspådraget 
skapar

 Ger behagliga sinnesupplevelser

 Leder tankarna bort från stress, mot något positivt

 Går att utöva i olika miljöer med minimal utrustning

 Har ett naturligt inbyggt slut

Bygg på ungdomens egna strategier

Vilka former av vila / återhämtning har personen redan upptäckt 
och kunnat använda vid behov?

Egna strategier som personen kan behöva hjälp med att anpassa 
till det sociala sammanhanget:

 Stims, ritualer, avskärmat beteende

 Sex

 Att göra något som ställer till buller och bråk

NPF försvårar hanteringen av stressupplevelsen

 Osäker på vad det är jag känner och varför (autism)

 Kan ha svårt med ”volymkontrollen”, överkänslighet för kroppsliga 
förnimmelser som uppstår vid stress

 Luckor i ”jag-kunskap” 

 Ofta negativa erfarenheter i bagaget  → negativ självbild / dålig 
självkänsla → katastroftänkande

 Svårt att stanna upp innan man agerar ut

 Svårt att be om hjälp, verbalt och ickeverbalt

 Svårt att resonera med sig själv, lugna ner sig själv

 Svårt att förutse, känna igen och bryta ”onda cirklar”
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”Vissa dagar vaknar jag och det går inte att gå till skolan. Jag vet inte 
varför. Det är bara så.”

”’Hur mår du?’ ’Hur känns det?’ ’Vad tycker du om...?’ är frågor jag 
aldrig hittar något svar på. Alla frågor som handlar om mig är svåra.”

Psykoedukativa insatser

 Känsloskola: vilka känslor finns, hur och var någonstans i kroppen 
upplevs de, vad heter de?

 Koppling tanke – känsla – handling

 Vad är stress, vad har den för funktion, hur känns den i kroppen?

 Självkännedom och självreglering: vilka saker stressar mig, vad kan jag 
göra, vad får mig lugn igen?

 Medveten närvaro och andningstekniker utifrån ACT; NeuroACT
(Pahnke, Lundgren, Hursti & Hirvikoski)

 Dialog med föräldrar

VANLIGA  REAKTIONSSÄTT I  STRESSITUATIONER

1. Att undvika och vägra

2. Att analysera och grubbla

3. Att söka trygghet hos andra

4. Rutiner och ritualer

5. Explosiva reaktioner: utbrott, ångestattacker mm

6. Självskadebeteende

7. ”Overkliga” upplevelser

8. Problem med maten eller sömnen

9. Nedstämdhet, uppgivenhet

10. Utmattning

1. Att undvika och vägra

 Saknar överblick, saknar nödutgång

 Saknar verktyg, maktlös, skyddslös

 Negativa erfarenheter / föreställningar, feltolkningar

 Situationen väcker känslor personen inte kan hantera

 Undvikande som ett alternativ till utbrott

 Måste spara på orken

! Jämför med fobi, där rädslan ”inte står i proportion till den sociokulturella 
kontexten eller till den faktiska faran” (APA 2014). Ett från början rimligt 
undvikande kan dock börja leva sitt eget liv. Det behövs psykoedukativa 
insatser och ibland psykiatrisk behandling. Olika ångestsyndrom är 
överrepresenterade hos personer med NPF.

2. Att analysera och grubbla

 Hänger inte med i sociala sammanhang, analyserar efteråt

 Fokus på detaljer gör processen långsam (autism)

 Svårt att släppa ämnet om inte alla frågor är besvarade (autism)

! Att analysera är positivt, men tankarna i sig kan trigga igång 

ångest (→ återtraumatisering). Stötta genom att vara medforskare 
och bollplank. Stå för strukturen. Hjälp personen att byta spår. 

3. Att söka trygghet hos andra

 Minskar osäkerheten och utsattheten
 Ger möjligheter till social inlärning
 ”Separationsångest”
 Syskon, klasskamrat, pojkvän som social handledare / hjälpjag
 Att kopiera någon annans lösningar
 Att låna någon annans framtoning
 Att gå med i en grupp

! Avfärda inte personens ”manus” / påtagna identitet. Arbeta jagstärkande, lyft fram 
att detta är personens egen lösning. Synliggör fördelar och nackdelar, hjälp till att 
få ett flexiblare manus. 



2019-11-16

8

4. Rutiner och ritualer (autism)

 Kompenserar för svårigheter med planering och överblick

 ”Mer av samma” upplevs vilsamt

 Ökar när kommunikationen är otydlig, när vardagen saknar struktur, 
när personen mår dåligt

 Barns ritualer utspelar sig ofta hemma och involverar föräldrarna

 Att kräva att andra följer en rutin handlar inte om att vilja dominera, 
utan om att skydda sig mot kaos

 Ritualbundenhet kan vara en förklaring till undvikande av vissa 
sammanhang

4 forts. Ritual eller tvång?

 Ritualens funktion: att organisera tillvaron och skapa vila.
Personen upplever ritualen som rimlig.

 Tvångshandlingens funktion: att bli av med inre obehag (t ex en 
ångestladdad tanke). Personen upplever handlingen som orimlig (obs, 
gäller vuxna!) men kan inte låta bli.

 Ritual och tvångshandling kan se identiska ut (begreppet 
”tvångsliknande beteende” används ibland).

 Gränsen kan vara flytande.

! Åtgärd: stressreduktion i första hand (anpassningar i vardagen). Om 
tvångsbeteendet kvarstår -- psykiatrisk behandling (SLL 2010).

5. Explosiva reaktioner

Utbrott

 När stressnivån går i taket hamnar vi i inre kaos

 Utbrott vid autism har i regel inget manipulativt syfte

 Att tappa kontrollen är skrämmande och kan i förlängningen leda till 
ett undvikande

Ångestattack / panikattack

 Stark ångest kan yttra sig delvis annorlunda vid NPF

 Samordning av olika funktioner (att gå, tala, ögonkontakt) sätts lätt ur 
spel

5 forts. Förhållningssätt i akutsituationer

 Gå inte på; backa; spärra inte vägen

 Om du är tvungen att ingripa (till skydd för personen eller andra): 

avled i stället för att konfrontera

 Prata så lite som möjligt; helst visuella medel

 Gå igenom händelseförloppet tillsammans i efterhand för att identifiera orsaker

 Förebygg genom att anpassa kraven i miljön, testa och träna på strategier, skapa 
”nödutgångar”

Rekommenderad läsning: 

Chipumbu Havelius, A., red. (2017) Lågaffektivt bemötande

6. Självskadande beteende

 Kan vara impulsivt

 Kan vara övervägt och fungera som ”nödutgång”

 Kan vara ett sätt att reglera stimulansnivån

 Sällan ”rop på hjälp” vid autism

 Sociala riskbeteenden (att försätta sig i utsatt läge) är sällan ett 
medvetet självskadande beteende vid autism

! Beteendet kan eskalera. Kontakta psykiatrin för bedömning. Första 

hjälpen-utbildning rekommenderas för personal.

7. ”Overkliga” upplevelser (autism)

 Massiv stress (t ex vid förändringar i livssituationen) kan utlösa 
psykosliknande episoder

 Verklighetsanpassningen bryter samman

 Tankarna blir desorganiserade eller får bisarrt innehåll

 Hallucinationer (att se / höra saker som inte finns)

 Föreställningar som inte stämmer med verkligheten

! Det handlar oftast inte om psykossjukdom. Det går snabbt över 

(timmar, dagar) när stressfaktorn har tagits bort (SLL 2010).
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8. Problem med maten

Stört ätbeteende tilltar vid stress, men finns ofta med från början som en 
del i grundproblematiken vid NPF (mest autism) mot bakgrund av:

annorlunda känslighet för dofter, smaker, konsistenser 

saknar hungerkänsla

problem med att tugga och svälja 

stimmiga miljöer, mm 

Många med ADHD upptäcker att mat, dryck mm kan användas för att reglera 
vakenhetsnivå och stämningsläge.

8, forts. Avoidant / Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)

Diagnoskriterier i ICD-11:

 bristande intresse för mat

 obehagskänsla av matens sensoriska påverkan, såsom textur, konsistens, temperatur

 upptagenhet av negativa konsekvenser, såsom magbesvär eller rädsla för att kräkas

Det selektiva ätandet får en eller flera av följande konsekvenser:

 signifikant viktnedgång (eller utebliven förväntad viktuppgång hos barn och unga)

 signifikant näringsbrist

 behov av sondnäring eller näringstillskott för att bibehålla kroppsvikten

 negativ inverkan på psykosocial funktion

8 forts. Stört ätbeteende, ARFID eller ätstörning?

 Ätstörning (anorexi eller bulimi) kännetecknas av intensiv rädsla för att 
gå upp i vikt; självkänslan är överdrivet påverkad av tankarna på den 
egna kroppen eller vikten (American Psychiatric Association 2014)

! Prioritera att personen får i sig vad kroppen behöver, även om det går till 
på ett annorlunda sätt. Om personen inte får i sig tillräckligt med näring, 
oavsett orsak, kontakta läkare. 

8 forts. Problem med sömnen

 Kan finnas med tidigt som en del i grundproblematiken vid NPF

 Personer med ADHD är känsliga för sömnbrist; sömnbrist kan i sin tur 
förstärka ADHD-symptom

 Kroppens interna klocka kan ha svårt att upprätthålla dygnsrytmen

 Ofta svårt med övergångar aktivitet ↔ vila

 Svårigheter med social kontakt och överkänslighet för sinnesintryck kan 
göra det lockande att vända på dygnet (autism)

 Stress stör sömnen; sömnsvårigheter ingår i bilden av ångesttillstånd och 
depression

! Vid uttalade svårigheter med sömn, oavsett orsak, kontakta läkare.

9. Nedstämdhet eller depression?

Nedstämdhet / irritabilitet är en naturlig reaktion på långvarig stress och 
upprepade motgångar.

Klinisk depression, vanliga symtom: 

sänkt stämning (hopplöshet, uppgivenhet, värdelöshetskänsla)

sänkt förmåga att tänka, fokusera, minnas 

sänkta kroppsfunktioner, orkeslöshet, hämning 

ökad ångest och oro  (Olsson 2013)

Depression är den vanligaste psykiatriska diagnosen hos personer med NPF.

9 forts. Depression och NPF

 Särskilda depressiva tecken vid autism: intressen får mörkare innehåll; 
ökade krav på att andra följer särskilda rutiner/ritualer; häftiga vredesutbrott

 Observera att vissa beteendemässiga tecken typiska för en del personer med 
autism (t ex tillbakadragenhet, fåordighet, sparsam ansiktsmimik och 
ögonkontakt) kan misstas för depressiva symtom, eller tvärtom maskera 
depression

 Koncentrationssvårigheter eller rastlöshet kan bero både på depression och på 
ADHD

! Är personen ungefär som vanligt eller har det skett en försämring? Vid 
försämring, kontakta läkare. Beakta suicidrisk.
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10. Utmattning

Utmattningssyndrom (diagnoskod F43.8A i ICD-10 SE). Diagnosen baseras 
på svensk forskning 2000-2011 på långtidssjukskrivna vuxna. Forskning kring 
utmattning vid NPF eller hos barn saknas ännu.

Lärdomar från forskningen:

- Orsak: långvarig överbelastning + otillräcklig återhämtning

- Hjärnan förlorar sin förmåga att reglera stressresponsen; hjärntrötthet, uttröttbarhet, 
störningar i kognitiva funktioner

- Långvarigt förlopp: prodromalfas, akutfas, återhämtningsfas

- Ingen känd behandling hjälper; långvarig vila nödvändig

- Nedsatt arbetsminne och mental uthållighet tar längst tid att läka ut

- De flesta blir friska, men har förhöjd risk att drabbas på nytt 

10 forts, Att förebygga utmattning hos unga med NPF

Rekommendationer från Gillbergcentrum:

 Ta det på allvar när en elev inte vill gå till skolan och / eller uppvisar 
stressymptom, oavsett om eleven klarar kunskapskraven eller ej

 Nödvändigt med anpassningar i skolan; att träna färdigheter i 
stresshantering är viktigt men löser inte hela problemet

 Ordentlig möjlighet till vila under skoldagen

https://gnc.gu.se/-fragor-och-svar/maj-2017

Psykiatrisk behandling vid NPF - hållpunkter

 Specialistangelägenhet, men personlig kännedom om patienten (hos t ex 
husläkare) är ett stort plus

 Att ha fast läkare viktigt för patientsäkerheten (SLL 2010)

 Personer med NPF kan reagera annorlunda på medicin; risk för dålig 
följsamhet; behov av tätare uppföljning

 Vid samtalsbehandling är NPF-specifik kompetens och god pedagogisk 
förmåga viktigare än terapiform

 Viktigt med samarbete mellan behandlare och anhöriga / nätverket

Vi behöver också KASAM. För att kunna hjälpa andra, och för att 
själva må bra på jobbet, behöver vi ha förutsättningar att uppleva att 
vårt uppdrag är begripligt, hanterbart och meningsfullt.

TACK!

Lästips och länkar

www.kunskapsguiden.se

www.attention-riks.se

www.habilitering.se/autismforum-0
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Jensen (2018) Inkluderingskompetens vid adhd & autism

Ortiz & Sjölund (2015) Motiverande samtal vid autism och adhd

Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd (2017) Autism och ADHD i skolan: 
handbok i tydliggörande pedagogik
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