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Down syndrom (DS)
• Hyppigste årsak til utviklingshemming
• Fødes i Norge 65 barn med DS hvert år
• Forventet levealder er ca. 60 år, en seksdobling siden 

1930.
• Flere enn noensinne og de fleste er voksne



Down syndrom

• Trisomi 21
• Genetisk testing 

viktig for å 
utelukke 
translokasjon

• Da risiko 5-15% 
for gjentakelse



• Simians fure 45 %
• Dysplastisk midtfalang 5. finger 60%



• Svak Moro refleks hos 85 %





Down syndrom





Down syndrom

• Alopechia areata
• 0,1-1% i befolkning
• 6-9 % ved DS
• Variasjon i MX1 gen
• To kopier av gen-

variasjonen nødvendig
• Og dette genet sitter på 

kromosom 21
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Down syndrom og øyet
Overlege Haugen ved øyeavd tok doktorgrad om temaet

• Keratokonus
• Blepharitt



Down syndrom atlantoaxial dislokasjon

• ca 15 %
• De fleste 

uten 
betydning

• Obs 
anestesi.



Down syndrom
Obstruktiv søvn apnoe (OSA)

• I 1991, viste en studie at 
45% hadde OSA. Flere 
mulige årsaker: Det flate 
midtansiktet, trangt i 
nasopharyngeal 
området, lav 
muskeltonus i øvre 
luftveier og forstørrede 
adenoider og eller 
tonsiller.

•



Down syndrom og thyroidea

• Hypothyreose
• 1-3 % medfødt
• I voksen alder 30 %
• Blant de eldste >50 %
• Hyperthyreose sjelden, 

av og til som følge av 
overdosering



Down syndrom og hjertet

• 50 % av barn med DS har 
medfødt hjertefeil. Nesten 
alle kan opereres.

• Uavhengig av dette
sees erhvervet mitral og 
trikuspidal klaff prolaps og 
aorta innsuffisiens hos 
over halvparten av unge 
voksne ! Obs. ved ”skitne” 
operasjoner.



Down syndrom
Coeliaci

• 7-16 % av DS i 
Europa har coeliaci

• Transglutaminase 
og totalt IGA

• HLA-DQ2 og HLA-
DQ8



Down syndrom, epilepsidebut tredelt.

• Nyfødt:1-5 % West 
syndrom med god 
prognose

• 20-30 år partielle anfall 
uten kognitiv svikt

• Fra 45 år GTK og 
myoclonus, ofte etterfulgt 
av demensutvikling

• Kveppeanfall i alle aldre



Down syndrom
seksualitet og fertilitet

• Kvinner med DS kan bli 
gravide.

• Hyppigere blødnings -
forstyrrelser og PMS

• Guttene sen pubertet og 
ikke fertile.

• Begge kjønn har normal 
kjønnsdrift



Down syndrom psykiatri
Depresjon og tvang (OCD)

•



Down syndrom ortopedi
•

• •
• Epifysiolyse
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Down Syndrom 
atferd og psykiatri

• Utfordrende atferd
– Passivitet
– Ekstrem langsomhet
– Selvskading etc.
– Utredning i forbindelse 

med bruk av tvang og 
makt.

• Autisme, psykiske 
vansker, medikamenter

• Demensutredning

•



Prosess hastighet

• Begrenset tenketempo
• Vansker med å skifte 

tanke hastighet i gitte 
situasjoner

• Pausen før svaret
• Vente
• En ting om gangen
• Frustrert og sliten dersom 

det ikke taes høyde for 
dette



Tilpasse seg prosesshastighet
• Erkjenn problemet
• Ikke oppfatt det som et 

atferdsproblem
• Gi en anmodning tid
• Få oppmerksomheten
• Spør eller gi beskjed på 

en forståelig måte
• Etter passende tid sjekk 

om han/hun har forstått

• Mange vil gi opp 
dersom de møter et 
hinder heller en å prøve 
på en annen måte.

• Bruk alternative 
kommunikasjon og bryt 
ned oppgaver i 
enkeltdeler



Hukommelse om høy interesse fakta

• Navn og fødselsdager
• Statistikk for favoritt 

laget
• Kunnskaper om musikk, 

filmer, TV show
• Mange elsker å lage 

lister



• Mennesker med DS har 
en forbløffende 
hukommelse om folk 
steder og tidligere 
hendelser

• Denne hukommelsen er 
visuell og kan til og med 
beskrives som 
fotografisk.

• Gamle bilder fargen på 
slipset osv.



Visuell spatiell hukommelse

• Hukommelse på folk 
steder og ting

• Er man kjent så er man 
kjent..forever

• Spania eksemplet



Tidsbegrep

• Fortid, nåtid og fremtid er 
abstrakter

• En god hukommelse kan 
få fortid til å oppleves like 
sterkt som nåtid.

• Snakk om nåtid kan 
handle om fortid.

• Bruker vedkommende 
fortidsord i det hele tatt

• Hjelpe ved å putte ting inn 
i tidsrammer



Fordeler med god visuell hukommelse

• Nyttig å huske navn!
• Fint for læring av 

rutiner, se på gjøre.
• Kose seg med album
• Kose seg med filmer og 

koble med musikk, 
gjerne Disney filmer

• Mye god trøst å høre se 
det samme om og om 
igjen



Ulemper med sterkt visuellt minne

• Karakteristisk for 
erindringsprosessen 
ved DS er:

• Vansker med å 
plassere minner i tid

• Tendens til å 
gjenoppleve gamle 
minner som nåtid

• Tendens til repetering 
av spesielle minner



Tendensen til å repetere minner
• Det gode er når 

minnene fungerer som 
en tidskapsel tilbake til 
noe kjekt

• Ille når det er noe en 
føler seg skyldig i

• Sorg som gjenoppleves 
utløst av hendelser ting 
eller bilder





Empati og følsomhet
• Ofte usedvanlig evne til 

empati
• Emosjonelle følelser 

som speilbilde av 
omgivelsene på godt og 
vondt

• Klarer ikke filtrere vekk 
andres følelser stress 
spenning og konflikter



Følsomhet for konflikt mellom andre

• Eksempel konflikt mellom 
foreldre og personale. 
Krysspress

• Skilsmissesituasjoner, 
negative utsagn og press 
til å ta parti.

• Lage regler og følge dem 
eller ta ansvar for stress 
atferdsvansker og 
psykiske vansker.



Forsinket sorgrespons

• Når noen dør, 
tilsynelatende uaffisert

• Sorgforsinkelse med 
omtrent 6 måneder

• Tar lengre tid å skjønne 
at det triste virkelig har 
skjedd



Abstrakt og konkret tenkning

• Apetitten? Sulten!
• Mennesker med Down 

syndrom gjør det ofte 
svært bra med konkrete 
oppgaver

• Problem oppstår når 
situasjonen endrer seg

• Generaliseringsvansker
• Bilder og handlingskjeder 

kan være til hjelp



Snakke med seg selv

• I en undersøkelse 
snakket 83% med seg 
selv.

• Blant de 17 % var det 
mange som ikke 
snakket i det hele tatt.

• Risiko for feildiagnose



Snakke med seg selv

• Negativ snakk med seg 
selv



Film TV show og musikk
• Lavere grenser mellom 

fantasi og fakta
• Snakker med skjermen 

interaktivt!
• Erindrer i livlige detaljer
• Replay kan oppleves 

som om det hender der 
og da



Film TV show og musikk
• Dessverre kan 

skremmende og voldelige 
filmer resultere i 
traumatiske opplevelser.

• Selv om mennesker med 
DS er tiltrukket av disse 
filmene kan de ta skade av 
dem.

• Eksempel, Anne som 
roper og kjefter på folk 
som ikke er der.



Noen råd om filmer, reelle og 
mentale avspillinger
• Følg med hvilke filmer 

som sees
• Prøv å styre valget vekk 

fra de verste
• Kom opp med 

alternative aktiviteter
• La ikke avspilling bli en 

unnskyldning for å 
trekke seg fra andre 
sosiale aktiviteter

•



Noen råd om filmer, reelle og 
mentale avspillinger
• De som har dårlig språk 

spiller ikke av mindre, men 
mer!

• Mental avspilling er 
normalt, ikke kritiser!

• Diskuter tidspunkt og 
setting, når er det ok. Og 
når er det ikke.

• Avtal et tegn
• Forklar hva det handler 

om for andre som trenger 
å vite det.

•



Når mental avspillinger blir for 
hyppig og for negativt
• Definert som at personen 

virker sint oppkavet eller 
redd når mental avspilling 
forekommer.

• Begrens tilgang og fyll opp 
med andre aktiviteter. 
Begrens alenetid.

• Forklaringer hjelper ofte 
lite

• Bekjemp ild med ild!



Kommunikasjonsferdigheter
• To vansker for mennesker med 

DS:
• Å gjøre seg forståelig
• Å uttrykke personlige tanker og 

følelser
• Stor variasjonsbredde
• Omsorgspersoner utvikler oftest 

friksjonsfri forståelse av hva 
som uttrykkes.

• Noen ganger er det bare lyttere 
med kjennskap til historikken 
som skjønner hva det handler 
om

•



Mesteparten 
av tiden

Noen 
ganger

Svært lite

Forståes av 
kjente 75% 12,7 % 12,3 %

Forståes av 
fremmede 
eller uvante

28 % 40 % 32 %

•Hvor forståelig er personen med Down syndrom for 
kjente og ukjente, vurdert av omsorgspersoner N:579



Omsorgsperson som tolk
• Kritisk viktig, tenk deg 

selv!
• Utvikle flere tolker slik 

at ikke alt krasjer om en 
forsvinner.

• Prøve og utvikle 
kommunikasjon støtte, 
høy eller lavteknologi 
som personen føler seg 
komfortabel med.

•



Snakke for seg selv!
• Greske erfaringer
• Snakke tydelig og 

langsomt
• Lytte tålmodig
• Ikke avslutt for
• Ikke hjelp alltid
• Minn omsorgsperson på 

dette regelmessig
• Utslukking og hvisking
• Selvfølelse avhengig av 

kommunikasjonsevne

•



Snakke i grupper
• Slitsomt
• Gjør en opptreden og 

trekker seg tilbake
• Parafrasere
• Inkludere, husker du?
• Reflektiv lytting, bare 

gjenta det siste som DS 
personen sa.

• Tolke og forklare i visse 
situasjoner

•



Kommunikasjon
• Ikke verbale voksne 

med DS.
• Ofte bra forståelse.
• Ofte et unikt ikke 

verbalt språk.
• Sjekke ut at man har 

forstått
• Når kommunikasjon 

vansker blir 
atferdssvansker

•



Velartikulerte personer med DS
• Fraser og forståelse
• Evne til å samtale om 

konkrete ting gjelder ikke 
abstrakte ting

• Overvurdering
• Kartlegge hele personen 

eksempel Vineland.
• Eksempel håndtere 

penger er alltid vanskelig
• Lager og post går ofte bra
• Lære seg å si fra når noe 

er for vanskelig, det går!



Følelser
• Klarer ikke skjule sine følelser 

som vises ikke verbalt
• Selv verbalt flinke klarer ikke å 

kommunisere mer sensitive ting
• Kommunikasjonen blir ofte 

gjennom en endring av 
oppførsel

• Slike uttrykk kan misoppfattes 
som atferdsproblem eller 
psykiske vansker

• Samtidig kan det være 
sammensatt av både fysiske 
psykiske og forhold i 
omgivelsene



Kommunisere følelser

• Lære å sette navn på 
følelser og intensitet

• Oversetter
• Sette navn på ting
• treningsprogram



Innbilning og fantasier
• Vanlige barn opp til 6-7 år 

har i likhet med DS en 
uklar linje mellom fakta og 
fantasi

• Vurderes ikke bare 
kronologisk alder, men 
også utviklingsmessig 
alder faller det på plass.

• Dessuten, ønskedrømmer 
er en viktig del av det å 
være et sunt menneske



Fantasi ”over the top”
• Begrens fantasiene om 

det går utover arbeid skole 
eller venne

• Rediriger mot andre 
aktiviteter.

• Av og til er det nyttig å 
fortelle at det er fantasi, 
andre ganger er det 
bortkastet.

• Prøv å lede mot noe i 
stedet for fra noe. Positiv 
vinkling.

•



Ungdoms atferd

• Dobbel pubertet
• Først den fysiske gjerne 

litt forsinket
• Så løsrivelsen, ofte tiår 

senere.
• Skaper forvirring
• Ute av sync !

•



Sterotyp atferd

• Hva er sterotyp atferd
• Hvem driver med det
• Hvordan arter det seg
• Hva gjør vi med det
• Når er det noe annet
• Å se skogen for trærne





Snakke med seg selv

• Barn i sandkasse, 
normalutvikling.

• I en undersøkelse 
snakket 83% med DS 
med seg selv.

• Blant de 17 % var det 
mange som ikke 
snakket i det hele tatt.

• Risiko for feildiagnose



Ivar Mæhle 2010 145



Ivar Mæhle 2010 66



Ivar Mæhle 2010 67



Ivar Mæhle 2010 68
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Fobier

• En fobi er en frykt for et 
spesifikt objekt eller en 
situasjon.

• Utfra hukommelse og 
repetisjon er det 
forståelig at mange 
med DS har fobier

• Typisk vær eller dyr
• Værmeldings ekspert



Ritualer eller tvangslidelse ?

• Store likheter
• En viktig forskjell er at 

mennesker med 
tvangslidelse liker ikke 
tvangen og eller 
tankene, mens autisten 
ikke er plaget av dem.



Katatoni Kardinal tegn
• Ubevegelighet, mutisme og tilbaketrekkning 

(nekter å spise eller drikke)
• Stirring, rigiditet, posturing negativisme, 

voksaktig fleksibilitet, ekkofenomen 
verbigeration, mannerismer, grimasering, økt 
muskelspenning.



Tre timer med pære i munnen.



Spise  drikke stopp



3

Katatoni
Diagnosen som forsvant?

• Forbundet med schizofreni.
• Forbundet med tilstivning og ikke uro
• Oversett og feilmedisinert 

33



Stirring



En stirrer- egen praksis
• «Da faren døde i februar 2002 

gråt han mye og lenge. Han ble 
stiv i kroppen og kunne nesten 
ikke gå. Stivheten økte på etter 
hvert, alt stoppet opp, han klarte 
ikke å snakke som før. 

• Nevrologen skrev blant annet: 
Sitter for det meste avstivet og 
ser fram for seg, svarte bare ja og 
nei hvis han svarte i det hele 
tatt.» 

• «Det vises ett ferskt videoopptak med 
selvskading i form av meget kraftig 
hodedunking mot gjerde, mot vegger og 
kanter inne i stuen. En ser også voldsom 
hyling og angrep på personalet..

• I film sees også diverse manerismer 
vifting med hender, trekking på skuldre.

• Personalet forteller at man innimellom 
kan kommunisere bedre med ham på 
engelsk.

• I direkte kontakt snakker han lite med 
svak stemme liten mimikk, stirrende 
blikk.

• Han tar bare meget langsomt instrukser 
og det å holde og slippe hånden min går 
meget langsomt. «



Katatoni, tilstanden som forsvant ?

Die Katatonie oder das 
Spannungsirresein, 1874
Karl Ludwig Kahlbaum



Down syndrom og demens
• Nevropatologiske 

Alzheimer tegn ved 40 år.
• Demensutvikling start, 

gjennomsnitt  52 år.
• Prevalens før 50år 11% 

mellom 60 og 69 år  77%. 
Over 70 alle

• Arizept etc virker
• Oppstart tidpunkt 

omdiskutert

•





Kan atferden forklares ut fra:

• Over/under belastning ?
• Sykdom  eller smerte?
• Syndrom  ?
• Epilepsi ?
• Medikament bivirkninger?
• Medikament senvirkninger ?
• Autisme



Eller kan det være?

• Angst
• Depresjon
• ADHD
• Tourette
• Bipolar lidelse
• Psykose
• Katatoni



Medikamentell sårbarhet

• Skjeldne psykiske og nevrologiske bivirkninger opptrer mye 
hyppigere hos mennesker  med endret hjernefunksjon. 

• Topimax for eksempel psykiske vansker (50%)
• Blodtrykksmedisiner eks betablokkere kan gi hallusinasjoner og 

psykose
• Alle medikament som gjør en tørr i munnen kan gi forvirring.
• Sjekk Felleskatalogen og DRUID, alltid.
• Dosene ved Down syndrom oftest mye lavere enn ellers



Leger på tynn is.

• Pasienten snakker kansje  ikke.  Andre er vage, upresise, 
inkonsistente, men hør godt etter!

• Følgeperson har sine vektlegginger
• Sykehistorien kan være gjemt, glemt eller anekdotisk
• Kansje en mytebelagt medikament historie 
• Der er ett press på at noe blir gjort
• I dag.



Down syndrom og demens
• Nevropatologiske 

Alzheimer tegn ved 40 år.
• Demensutvikling start, 

gjennomsnitt  52 år.
• Prevalens før 50 år 11% 

mellom 60 og 69 år  77%. 
Over 70 alle

• Arizept etc virker kanske
• omdiskutert

•
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