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Sammendrag 

Forfattere: Birgitte Kristin Rusten og Ingri Midtstigen 

Tittel: Behandling av barn og unge med konversjonslidelser. En systematisk 

litteraturgjennomgang 

Veileder: Krister Fjermestad 

 

Bakgrunn: Konversjonslidelser refererer til en forstyrrelse i kroppsfunksjon, karakterisert av 

nevrologiske, sensoriske eller motoriske symptomer, der en kjent medisinsk årsak ikke 

forklarer eller ikke fullt ut kan forklare funksjonsnedsettelsen (American Psychiatric 

Association, 2000). En konversjonslidelse kan innebære en stor belastning for barnet på alle 

områder for utvikling og rammer også familien. Barnet blir ofte utsatt for unødvendig og 

smertefull utredning i forsøk på å finne en medisinsk forklaring, og familien kan oppleve å 

ikke bli trodd. Denne oppgaven sikter mot å kartlegge og presentere hvilken behandling som 

tilbys barn og unge med konversjonslidelser, hvilken virkning behandlingen har og om det 

finnes faktorer som påvirker behandlingsutfall. 

Metode: Det er gjort et systematisk litteratursøk i tre ulike søkemotorer og gjennomgått 1364 

treff. Totalt 18 enkeltstudier møtte inklusjonskriteriene. Disse er blitt systematisk vurdert og 

danner bakgrunn for resultatene.  

Resultater: Behandlingen som beskrives i studiene er i stor grad kombinasjoner av ulike 

intervensjoner tilpasset det enkelte barns og families behov. Det er beskrevet bruk av 

psykoedukasjon, ulike typer individualbehandling (psykoterapi, fysioterapi, ergoterapi, 

psykofarmaka, og utprøvende/eksperimentell), familiebehandling/familierådgivning og 

tverrfaglig behandling. I studiene rapporteres det om observerte endringer hos pasientene. 

Dette gjelder både endringer i symptomer på konversjonslidelse, samt andre utfallsmål som 

for eksempel komorbide lidelser og psykososial fungering. Følgende faktorer trekkes frem av 

artikkelforfatterne som knyttet til behandlingsutfall: Aksept av diagnose, komorbide lidelser, 

nevrologiske tilstander og intellektuelle vansker, predisponerende og utløsende faktorer, å 

sette tidlig diagnose, tverrfaglig tilnærming og skreddersydd behandling, samt familieforhold.                                                         

Fordi de inkluderte studiene er kasusserier, er det ikke mulig å trekke klare slutninger om 

behandlingseffekt. I de inkluderte studiene er detimidlertid rapportert om behandlingsutfall 

som virker langt mer lovende enn lignende studier gjort på voksne pasienter med 

konversjonslidelser (Gelauff, Stone, Edwards, & Carson, 2014; Morgan & Buchhalter, 2015).  
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En biopsykososial tilnærming kan være hjelpsomt både i forståelsen av lidelsen, i 

alliansebygging med barn og familien, samt for hvordan selve behandling skal utformes og 

gjennomføres.                                                                                       

Konklusjon: Forskning på konversjonslidelser hos barn og unge mangelfull og det er langt 

færre studier av barn og unge sammenlignet med voksne. Det er behov for forskning med 

ulike typer design. Fokus bør være både på barna som oppnår bedring, men også kanskje 

spesielt på de barna som ikke blir bedre eller som av ulike årsaker ikke tar i mot 

behandlingstilbudet.  
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Forord 

Vi ønsker å takke Kompetansetjenesten ved Rikshospitalet OUS for nyttige møter og innblikk 

i et veldig spennende fagfelt. Psykosomatiske tilstander er noe som har fanget interessen vår 

og som vi også håper å kunne jobbe med en dag som ferdige psykologer. En stor takk rettes 

også til vår effektive veileder Krister Fjermestad, som har bidratt med uvurderlige innspill, 

konkrete råd og god støtte underveis. Takk til fagreferent Hege Ringstad ved 

Universitetsbiblioteket for nyttig hjelp i søkeprosessen.  

Vi vil også takke våre familiemedlemmer for tålmodighet og all hjelp. Det har vært helt 

nødvendig for å få oppgaven i havn. Vi vil også takke hverandre. Det har vært en utrolig 

spennende prosess og det har alltid vært godt å ha hverandre å lene seg til og diskutere med. 
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1 Innledning 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hva en vet om behandling av barn og unge 

med konversjonslidelser, gjennom en systematisk litteraturgjennomgang. I innledningen gis 

først en kort definisjon av konversjonslidelse og lignende ofte brukte begreper i litteraturen 

relatert til konversjonssymptomer. Så vises det til tilgjengelige tall på forekomst hos barn og 

unge. Videre belyses konsekvenser disse alvorlige lidelsene medfører både for individ, 

familie og samfunn. Siden gis rasjonale for oppgaven, og det argumenteres for avgrensning. 

Til slutt i innledningen presenteres de spesifikke problemstillingene som ligger til grunn for 

oppgaven. 

Konversjonslidelser refererer til en forstyrrelse i kroppsfunksjon, karakterisert av 

nevrologiske, sensoriske eller motoriske symptomer, der en kjent medisinsk årsak ikke 

forklarer eller ikke fullt ut kan forklare funksjonsnedsettelsen (American Psychiatric 

Association, 2000). Konversjonssymptomer inkluderer medisinsk uforklarlig motorisk 

svakhet/lammelser, tap av andre sensoriske funksjoner som for eksempel berøring, syn og 

hørsel, samt ikke-epileptiske anfall. Symptomene oppleves av pasienten som ufrivillige og 

varierer i alvorlighetsgrad, fra milde og forbigående somatiske plager til kroniske 

funksjonsnedsettelser (Kozlowska, Nunn & Rose, 2007). Lidelsen forekommer både blant 

barn, unge og voksne.  

1.1 Konversjonslidelse i ICD-10 

Psykosomatiske tilstander beskrives i diagnosesystemet ICD-10 fra 44.4 til F45.9.  

F44.0 - 44.9 er dissosiative motoriske forstyrrelser og andre dissosiative forstyrrelser med 

somatisk uttrykk, og diagnosene mellom F45.0 og F45.9 er somatoforme lidelser. 

Konversjonslidelser går under kapittel F44 Dissosiative lidelser [konversjonslidelse] og 

defineres på følgende måte:  

F44.4 Dissosiative motoriske forstyrrelser: Ved de vanligste typene har personen mistet evnen 

til å bevege hele eller en del av en eller flere ekstremiteter. Det kan være stor likhet med 

nesten alle typer ataksi (bevegelsesforstyrrelser), apraksi (vansker med å utføre viljestyrte, 

målrettede bevegelser), afoni (tap av stemme), dysartri (utydelig tale, uttalevansker), 
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dyskinesi (forstyrrede kroppsbevegelser), anfall eller lammelse. Se nærmere beskrivelser i 

vedlegg 1.  

F44.5 Dissosiative krampetilstander: Dissosiative kramper kan til forveksling ligne 

epileptiske anfall med hensyn til bevegelsene. Tungebitt, skader ved fall og urininkontinens 

forekommer sjelden. Bevisstheten er opprettholdt eller erstattet av en tilstand av stupor 

(nedsatt bevissthet eller reaksjonsevne) eller transe (nedsatt viljekontroll).  

F44.6 Dissosiativ følelsesløshet og sanseutfall: Følelsesløse områder i huden er ofte avgrenset 

på en måte som gjør det klart at de er mer forbundet med pasientens forestillinger om 

kroppsfunksjoner enn med medisinsk årsak.  Det kan være utfall av forskjellige sensoriske 

modaliteter, som ikke kan skyldes nevrologisk skade. Sansetapet kan være ledsaget av klager 

om parestesi (kløe, nummenhet, følelse av maurkryping, varme eller kulde). Det foreligger 

sjelden fullstendig tap av syn eller hørsel ved dissosiative lidelser [konversjonslidelser] (inkl. 

psykogen døvhet).  

F44.7: Blandet dissosiativ lidelse [konversjonslidelse]: Kombinasjon av tilstander spesifisert i 

F44.0 – F44.6 (World Health Organization, 1992).    

De kliniske trekkene som beskrives i ICD-10 er ikke typiske for de som ses i 

barnepopulasjonen (Eminson, 2007). Besvimelser, ikke-epileptiske anfall og forbigående 

synsforstyrrelser/-tap er mer typiske uttrykk (Pehlivanturk & Unal, 2000). I en australsk 

undersøkelse av en klinisk barnepopulasjon var de hyppigst forekommende symptomene tap 

av bevegelse eller sansning (Kozlowska et al., 2007).    

1.2 Konversjonslidelse i DSM-IV(TR) og DSM-V 

I DSM-IV(TR) gikk konversjonslidelser under de somatoforme lidelsene, med 

diagnosekategori 300.11. De diagnostiske kriteriene for konversjonslidelse involverte 

symptomer som påvirker frivillige motoriske og sensoriske funksjoner, noe som antyder en 

nevrologisk årsak, men som er assosiert med psykologiske faktorer. Konversjonslidelsen 

innebar funksjonsnedsettelse, skulle være ufrivillig og kunne ikke fullt ut kunne forklares 

etter en grundig medisinsk utredning og evaluering (American Psychiatric Association, 2000).  

I DSM-V er konversjonslidelse, diagnosekategori 300.11, gruppert under somatisk symptom- 

og relaterte lidelser. Diagnosen har fått synonym «funksjonell nevrologisk symptomlidelse». 
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Kriteriene for å sette diagnosen er a) ett eller flere symptomer på endret frivillig motorisk eller 

sensorisk funksjon, b) kliniske funn viser at det er uoverensstemmelse mellom symptomet og 

anerkjente nevrologiske/medisinske tilstander, c) symptomet/svekkelsen kan ikke forklares 

bedre av noen annen medisinsk eller psykisk lidelse, d) krav om subjektive plager og/eller 

funksjonsnedsettelse på viktige livsområder eller som krever medisinsk oppfølging (American 

Psychiatric Association, 2013).  

I tillegg til begrepet konversjonslidelse og de diagnostiske kategoriene fra ICD-10, brukes 

også et antall både smalere og videre begreper i klinisk sammenheng for å beskrive typiske 

konversjonssymptomer, men også andre somatiske symptomer. De vanligste i denne 

litteraturen er (med engelske forkortelser i parentes): medisinsk uforklarlige symptomer 

(medically unexplained symptoms, MUS), psykogene ikke-epileptiske anfall eller ikke-

epileptiske anfall (psychogenic nonepileptic seizures, PNES/nonepileptic seizures, NES), og 

psykogen bevegelseslidelse (psychogenic movement disorder, PMD). Disse forklares 

nærmere under. 

MUS: «medisinsk uforklarlige symptomer» er et samlebegrep for opplevde somatiske 

symptomer uten påvist organisk årsak, og inkluderer konversjonssymptomer (Eminson, 

2007).    

PMD: «psykogen bevegelseslidelse (PMD)» er et begrep som brukes om motoriske 

symptomer både ved konversjonslidelse og somatoform lidelse (National Institute of 

Neurological Disorders And Stroke, 2013). PMD defineres som en lidelse med nevrologiske 

symptomer, men der årsaken antas å være psykologisk. Unormale bevegelser er blant de 

vanligste symptomene ved psykogene bevegelseslidelser, og inkluderer blant annet dystoni 

(rykninger), tremor (skjelvinger), korea (rykkvise, ukoordinerte bevegelser) og 

gangeforstyrrelser (Kirsch & Mink, 2004).  

PNES/NES: «Psykogene ikke-epileptiske anfall/ikke-epileptiske anfall» er episoder med 

epilepsilignende anfall, men uten den typiske abnormale kortikale aktiviteten som man finner 

ved epilepsi. De antas å være relatert til en underliggende psykologisk stressor eller konflikt 

(Patel et al., 2011). I kommunikasjon med pasienter brukes imidlertid begrepet NES i større 

grad (LaFrance, Reuber & Goldstein, 2013). Psykogene ikke-epileptiske anfall sorterer under 

300.11 Konversjonslidelse i DSM-V(American Psychatric Association, 2013).  
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1.3 Forekomst konversjonslidelser – barn og unge 

Det er gjort lite forskning på forekomst av konversjonslidelser blant barn og unge. De få 

funnene som er tilgjengelige varierer mye. Det er publisert tall som viser at prevalens er fra1-

4:100 000 i Storbritannia og Australia (Ani, Reading, Lynn, Forlee & Garralda, 2013; 

Kozlowska et al., 2007) til 1:1000 i Tyskland (ungdom og unge voksne; Lieb, Pfister, 

Mastaler & Wittchen, 2000). Andre oppgir 1-3:100 som prevalens i generell befolkning (ikke 

skilt mellom barn og voksne; DSM-IV-TR, American Psychiatric Association, 2000). 

Konversjonslidelse synes å forekomme relativt hyppigere blant ungdommer enn blant yngre 

barn (Nandi, Banerjee, Nandi & Nandi, 1992). Det ser ut til å være flere jenter enn gutter som 

har konversjonslidelse (Gudmundsson, Prendergast, Foreman & Cowley, 2001; Lieb et al., 

2000), men kjønnsfordelingen synes å være jevnere blant yngre barn i skolealder (Krasnik, 

Meaney & Grant, 2013; Kutluay, Selwa, Minecan, Edwards & Beydoun, 2010). 

1.4 Konsekvenser for individ, familie og samfunn 

Individ: En alvorlig konsekvens ved å ha en konversjonslidelse er at den kan hindre barnet i å 

utfolde seg på viktige arenaer for utvikling. Søvnvansker, skolevansker og problemer med 

fysisk utfoldelse samt å delta på fritidsaktiviteter er beskrevet for barn og ungdom med PNES 

(Salpekar et al., 2010). I en studie der en sammenlignet friske ungdommer og ungdommer 

med PNES fant en at ungdommene med PNES hadde signifikant dårligere fysisk og 

psykososial fungering (inkl. emosjonell fungering og skolefungering; Akdemir, Uzun, 

Pehlivanturk-Ozsungur & Topcu, 2013). Det er også tall som tyder på at barn med 

konversjonslidelser ofte har komorbide lidelser, som kan øke symptomtrykk. Blant annet 

beskrives depresjon og angstlidelser hyppig (Bhatia & Sapra, 2005; Papavasiliou et al., 2004; 

Reilly, Menlove, Fenton & Das, 2013; Sawchuk & Buchhalter, 2015; Verotti et al., 2009). En 

annen potensiell fare ved konversjonslidelser er at barnet kan feilbehandles eller ikke få 

barnet den behandlingen det har behov for. Ved ikke å igangsette riktig behandling kan barn 

og unge med konversjonslidelser utsettes for unødvendig videre medisinsk utredning som kan 

være smertefull eller skremmende (Diseth & Christie, 2005). For eksempel kan et barn med 

en konversjonslidelse i utredningsøyemed måtte ta unødvendige og smertefulle prøver som 

for eksempel spinalpunksjon. Det kan også få alvorlige konsekvenser dersom barn og unge 

med konversjonslidelser feilbehandles. For eksempel kan et barn med PNES bli unødvendig 

medisinert og risikere forgiftning, dersom det behandles som om det hadde epilepsi (Nakken, 
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Rytter & Brockmeyer, 2010). I tillegg kan barnet utsettes for unødvendige medisinske inngrep 

som intubering og narkose (Bedbadis, 1999; Krumholz & Niedermeyer, 1983; Howell, Owen 

& Chadwick, 1989; Smith, Defalla & Chadwick, 1999).  

Familie: Foreldre/foresatte og familien som helhet vil påvirkes av konversjonslidelsen til 

barnet/ungdommen. Symptomer ved konversjonslidelse kan oppleves som dramatiske og 

svært alvorlige, og det vil kunne medføre stor bekymring og mye rådvillhet for omsorgsgivere 

(De Gusmao et al., 2014). Følelsen av ikke å bli tatt på alvor kan også føre disse familiene ut i 

søken etter ytterligere medisinsk utredning og alternative behandlingsformer som både kan 

være lite hensiktsmessige og kostbare (Gjems, 2014).  

Samfunn: Konversjonslidelser hos barn og unge opptar også mye tid og ressurser i 

hjelpeapparatet (DeGusmao et al., 2014; Kozlowska et al., 2007). Løsningen blir ofte å sende 

barnet til nye medisinske undersøkelser, i mangel på andre tiltak (Gjems, 2014). Foreldre og 

omsorgsgivere kan få høyt sykefravær fra jobb fordi de må ta vare på barnet med en alvorlig 

lidelse. For samfunnet som helhet er det derfor også hensiktsmessig med en effektiv 

behandling av konversjonslidelser (De Gusmao, 2014).  

1.5 Rasjonale for oppgaven 

Fra ståstedet til den nylig etablerte Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige 

psykosomatiske tilstander hos barn og unge (Rikshospitalet OUS) (heretter, 

Kompetansetjenesten), ved S. Gjems og H. Helgeland er det ønskelig med en gjennomgang av 

feltet psykosomatiske lidelser hos barn og unge (personlig kommunikasjon, 13. september 

2016). Kompetansetjenesten har uttrykt et særlig behov for å se på behandling av disse 

lidelsene, fordi det trengs oppdatert informasjon som kan inngå i arbeidet med å etablere 

retningslinjer på området som kan benyttes av første- og andrelinjetjenesten i psykisk 

helsevern for barn og unge. Diagnoser under F44 ble gitt til færre enn 0, 2 % av registrerte 

BUP-pasienter (Gjerstad, Helseth, Rostwelt & Enstrøm, 2014), men som tidligere beskrevet 

vet en lite om reell forekomst. Under- eller feildiagnostisering er i følge S. Gjems 

sannsynligvis mer regel enn unntak (personlig kommunikasjon, 19. oktober 2016).  

Det finnes mye forskning på dissosiative lidelser og konversjonslidelser hos voksne, men det 

er ikke gitt at funn fra disse studiene kan overføres til barn og unge med de samme lidelsene. 

Barn og unge er utviklingsmessig (kognitivt, sosialt og emosjonelt) annerledes enn voksne. 
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Generelt vet en at dette bør tas hensyn til ved valg av behandlingsmetode og at det kan 

påvirke virkningen av intervensjonene. Fokus er gjerne på barnets større utviklingskontekst, 

og det fordrer ofte samarbeid mellom barnehage, skole og fritidsaktiviteter og psykisk 

helsevern. Familie og omsorgsgivere inkluderes ofte i behandlingen (Carr, 2006). De få 

studiene som er blitt gjennomført kan tyde på at barn og unge med konversjonslidelser har 

bedre prognose enn voksne (Durrant, Rickards & Cavanna 2011; Gelauff, Stone, Edwards & 

Cavanna, 2014).  Det trengs en undersøkelse av hvorvidt den generelle kunnskapen fra 

barnefeltet har overføringsverdi når det kommer til behandling av barn og unge med 

konversjonslidelser.  

Mange retrospektive studier av voksne har vist en tydelig sammenheng mellom en barndom 

preget av neglekt, mishandling og traumatiske opplevelser og senere psykosomatiske lidelser, 

deriblant konversjonslidelser. En har i senere studier ikke kunnet finne en like tydelig 

assosiasjon mellom traumeopplevelser og utvikling av konversjonslidelser hos barn og 

ungdom (Eminson, 2007; Kozlowska et al., 2007; Reuber, Howlett, Khan & Grünewald, 

2007). Det er blitt beskrevet flere andre mulige faktorer som også synes å være knyttet til 

utvikling av konversjonslidelser. Eksempler er en mindre skade eller lettere sykdom 

(Garralda, 1999), familiekonflikt (Evans et al., 2008; Morgan & Buchhalter, 2015) eller 

skolerelaterte vansker/skolevegring (Verotti et al., 2009). Det at det er funnet andre og mer 

stressrelaterte faktorer knyttet til utviklingen og opprettholdelsen av konversjonslidelser, har 

ført til en dreining i forståelsen av denne lidelsen. En har nå i enkelte fagmiljøer gått mer bort 

fra en traumeforståelse og heller i retning av at lidelsen både kan ha biologiske, psykologiske 

og sosiale komponenter (Kozlowska, English, Savage & Chudleigh, 2012). Et eksempel på en 

slik forståelsesmodell er den biopsykososiale modellen, som ble lansert på 1970-tallet (Engel, 

1977). I den biomedisinske modellen forklares sykdom som medisinsk forankret og dermed 

forkastes ideen om at andre faktorer, som psykiske påkjenninger eller sosiale betingelser, kan 

påvirke helse.  Modellen ble sett som mangelfull når det gjaldt å forstå hvordan sårbarhet hos 

et individ kunne resultere i sykdom og den biopsykososiale modellen skulle være et alternativ. 

For mange pasienter er det ikke klart hvorvidt de opplevde symptomene kommer fra 

somatiske eller psykologiske faktorer, og det er utdatert og lite hensiktsmessig å forsøke å 

forklare årsaksforholdet så enkelt som at det dreier seg om enten soma eller psyke (Fors, 

Jacobsen, Borschgrevink & Stiles, 2014). Den biopsykososiale modellen formidler tanken om 

at alle somatiske og psykiske lidelser skyldes både biologiske, psykologiske og sosiale 

forhold. Disse påvirker hverandre i ulik grad og styrke ut i fra barnets unike forutsetninger, 



7 

 

erfaringer, egenskaper og det miljøet barnet befinner seg i. Å ha et perspektiv i tråd med den 

biopsykososiale modellen i arbeid med barn og unge betyr å ta både sykdomsperspektivet, 

utviklingsperspektivet og familieperspektivet samtidig (Gjone & Vandvik, 2006). 

1.6 Avgrensning og problemstillinger 

1.6.1 Avgrensning til konversjonslidelser 

Blandingstilstander mellom somatoforme lidelser og konversjonslidelser ses oftere i klinisk 

praksis enn rene konversjonstilstander (Kozlowska et al., 2007). For eksempel kan et barn 

både ha lammelser og i tillegg være plaget med utmattelse og smerter. Det hadde derfor vært 

av stor interesse å se på behandling av disse tilstandene/lidelsene samlet. Treff i review-

databasen PROSPERO i mars 2016 viser at det pågår en systematisk litteraturgjennomgang 

for behandling av barn og unge mellom 1-18 år med somatoforme tilstander etter kriterier fra 

DSM-IV-TR, DSM-V og ICD-10 (ledet av Sheila McKeogh ved University College London, 

Storbritannia), og en annen, systematisk litteraturgjennomgang av familiebasert behandling 

for barn og unge med funksjonelle somatiske symptomer (ledet av Ditte Hulgaard ved 

Syddansk Universitet, Danmark). Det ble derfor valgt å fokusere på behandling av 

konversjonslidelser alene (hos barn og unge), heller enn av behandling av de somatoforme 

lidelsene samlet. 

Til tross for at konversjonslidelser har nokså ulike symptomuttrykk (fra lammelser og 

synsforstyrrelser til PNES), er de alle samlet under diagnostisk hovedkategori 

konversjonslidelse både i ICD-10 og DSM-IV-TR og DSM-V, basert på en antakelse om at de 

nokså ulike symptomuttrykkene ved konversjonslidelse likevel har noe grunnleggende felles 

(American Psychiatric Association 2013; World Health Organization, 1992). 

Konversjonslidelsene ligger også samlet i et eget avsnitt i Helsedirektoratets veileder for 

hvordan ulike tilstander skal prioriteres for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten i 

psykisk helsevern (gruppert under kapittelet «Psykiske symptomer – alvorlige, sekundært til 

somatisk sykdom») (Helsedirektoratet, 2015).  Det er derfor av interesse å se på behandling 

av de ulike symptomuttrykkene samlet. 
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1.6.2 Avgrensing av søket fra 2004 – 2016 

I 2005 ble det publisert en systematisk kunnskapsoversikt i Nordic Journal of Psychiatry 

(Diseth & Christie, 2005). Artikkelen omhandlet utredning og behandling av barn og unge 

med traumerelaterte dissosiative lidelser (konversjonslidelser) og inkluderte studier publisert 

mellom 1993 og 2003. Hovedfunnene som omhandlet behandling var at det ofte ble brukt en 

kombinasjon av individualpsykoterapi, bruk av psykofarmaka og familieterapi som 

behandling av barn og unge med dissosiative lidelser. Kognitiv atferdsterapi, hypnoterapi, 

EMDR, psykodynamisk terapi og integrert tilnærming var de psykoterapeutiske retningene 

som oftest ble beskrevet. Ingen behandlingsmodell så ut til å være overlegen andre modeller. 

Det ble konkludert med at det var generell enighet at et viktig behandlingsmål var å avdekke 

barnets traume, og så introdusere nye strategier for mestring. Det ble også konkludert med at 

det trengs mer forskning (Diseth & Christie, 2005). Siden den gang er det ikke publisert en 

lignende systematisk litteraturgjennomgang som tar for seg utredning og behandling av 

konversjonslidelser for barn og unge.  

I 2014 ble det gjennomført en litteraturstudie (prosjektoppgave) ved Domus Medica med tittel 

Behandling av konversjonslidelser hos barn og unge (Tønnessen, 2014). Hensikten med 

prosjektoppgaven var å finne ut hva slags behandling som gis og hvorvidt det er evidens for 

disse. Tønnesen konkluderte med at artiklene som ble inkludert i oppgaven, ikke hadde 

tilfredsstillende kvalitet til at det var mulig å trekke konklusjoner om hva som er best egnet 

behandling. I oppgaven var begrepet «konversjonslidelse» operasjonalisert som «dissociative 

conversion disorder» i begge søkemotorer (Medline og PubMed), og det var ikke inkludert 

andre søkeord for å dekke begrepet «konversjonslidelse». For eksempel var det ikke inkludert 

navn på de ulike underdiagnosene og andre, mye brukte begreper i litteraturen. For å dekke 

begrepet «behandling» var det brukt søkeordene «therapy», «qualitative» og «reviews» og 

ikke videre begreper som for eksempel «treatment». Tønnesen valgte også å bruke databasene 

Medline og Pubmed (gratisversjonen av Medline). Disse databasene inneholder mange av de 

samme artiklene, og kan ha påvirket treffresultatet ytterligere. Det ble i Tønnesens oppgave 

inkludert ni systematiske litteraturgjennomganger og fire randomiserte, kontrollerte studier. 

Disse hadde primært voksne deltakere. I tillegg ble det inkludert kasusstudier og 

ekspertuttalelser. Bare to av 18 studier som ble inkludert er fra før 2010.  

Det er publisert to systematiske litteraturgjennomganger som blant annet omhandler 

behandling av barn og unge med én undertype konversjonslidelse (PNES) de siste årene 
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(Morgan & Buchhalter, 2015; Reilly et al., 2013). I en av disse er det bare inkludert to 

utfallsstudier som er publisert etter 2004 (Reilly et al., 2013). I den andre er det bare inkludert 

én utfallsstudie etter 2004 (Morgan & Buchhalter, 2015). 

Som argumentert for over er det et stort behov for oppdatert kunnskap om behandling av barn 

og unge med konversjonslidelser. Å ha en konversjonslidelse kan medføre alvorlige 

konsekvenser for individet, og vil også påvirke familien til barnet. I et samfunnsperspektiv er 

det store kostnader forbundet med stadig å sende barn med uforklarte symptomer til nye 

undersøkelser. Det er i de senere år skjedd en dreining i hvordan konversjonslidelser forstås, 

fra en mer traumebasert forståelse til en forståelse som inkluderer både biologiske, 

psykologiske og sosiale komponenter. En endring i forståelse kan bety at behandling av barn 

og unge med konversjonslidelser også har endret seg. En systematisk litteraturgjennomgang 

av publiserte studier med søk fra 2004 til 2016 vil kunne gi en oversikt over hva slags 

behandling som tilbys barn og unge med konversjonslidelser. Denne gjennomgangen vil 

forhåpentligvis kunne si noe om hvorvidt behandlingen som tilbys er effektiv og hva som kan 

påvirke en eventuell effekt av behandlingen.  

1.6.3 Problemstillinger 

 

Problemstillingene i denne oppgaven er: 

1. Hva slags behandling gis til barn og unge med konversjonslidelser?   

2. Hva vet en om effekt av denne behandlingen? 

3. Hvilke faktorer påvirker effekten?  
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2 Metode 

Det ble gjennomført et litteratursøk som ble systematisk gjennomgått og vurdert av begge 

oppgaveforfattere hver for seg. Alle inkluderte studier ble så kodet inn i et registreringsskjema 

og danner grunnlag for resultatene.  

Operasjonalisering av søket: For å sikre god operasjonalisering av begrepet 

konversjonslidelse ble det først utført utforskende søk i OVID PsychInfo, OVID Medline og 

Web of Science i februar 2016. Etter å ha studert relevante litteraturgjennomganger (reviews) 

og enkeltstudier (både innhold, definerte nøkkelord og titler i referanselistene), ble det 

utarbeidet en foreløpig liste over aktuelle søkeord til å bruke som mal for avanserte søk. 

Diskusjon rundt aktuelle søkeord skjedde i samarbeid med en psykologspesialist 

(hovedveileder) og Kompetansetjenesten i forkant av søkeprosessen. 

Listen over søkeord (se Vedlegg 2) danner utgangspunkt for søket som ble gjort i 

søkemotoren OVID PsychInfo, Ovid Medline og Web of Science. Søkemotoren OVID 

inneholder artikler fra over 1400 fagfellevurderte tidsskrifter på fagfeltene medisin, sykepleie- 

og helseprofesjoner, atferdsvitenskap, basalforskning og humaniora og teknologi.  OVID 

PsychInfo administreres av American Psychological Association. På grunn av at det i OVID 

Medline er mulig å benytte seg av det detaljerte emneordssystemet MESH, ble denne valgt 

framfor PubMed (gratisversjonen av OVID Medline). Fordi feltet i dag i stor grad er 

tverrfaglig, ble det også gjort søk i søkemotoren Web of Science. Valg av søkemotorer 

skjedde gjennom veiledning med fagreferent Hege Ringnes ved Universitetsbiblioteket ved 

Universitetet i Oslo. Det ble brukt samme søkeord og fremgangsmåte i alle tre søkemotorene.   

Inklusjonskriterier: I DSM-IV-TR og DSM-V er konversjonslidelse én spesifikk diagnose 

(300.11), mens i ICD-10 er konversjonslidelse spredt over flere diagnosekategorier basert på 

opplevde symptomer.  Følgende diagnosekategorier ble inkludert: Konversjonslidelse 300.11 

i DSM-IV-TR og DSM-V og de av konversjonslidelsesdiagnosene i ICD-10 som sorterer 

under F44.4. – F44.7 (se definisjon i innledningen). Som argumentert for i innledningen, var 

det ønskelig å se på behandling av konversjonslidelser hos barn og unge mest mulig samlet, 

og ikke avgrense fokus for oppgaven til for eksempel én av diagnosene (som f.eks F44.6 – 

Dissosiative krampetilstander, «PNES»). Det ble til tross for dette valgt å velge vekk «andre 

spesifiserte dissosiative lidelser» [konversjonslidelser] (F44.8), og «uspesifisert dissosiativ 
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lidelse» (F44.9). Vurderingen var basert på møte med fagpersoner fra Kompetansetjenesten 

og deres formidling av at symptomuttrykkene som beskrives i F44.4. – F44.7 er blant de 

vanligste konversjonstilstandene de møter i klinisk praksis, samt tall fra som viser at disse er 

blant de vanligste lidelsene med somatisk uttrykk blant barn og unge (Faglig veileder for 

barne- og ungdomspsykiatri, 2011; Lieb et al. 2000; Ouss & Tordjman, 2014). Diagnose 

F.44.8 (som blant annet inkluderer multippel personlighet) beskrives også i ICD-10 som svært 

sjelden (World Health Organization, 1992).  

Det ble besluttet å inkludere enkeltstudier som hadde med informasjon om behandling og 

utfall av behandling for konversjonslidelser og der hovedvekt av deltakerne i studien skulle 

være under 18 år. Minimum antall deltakere ble satt til N=5. Det ble satt en nedre tidsgrense 

for søket til 2004, ettersom Diseth & Christies (2005) systematiske litteraturgjennomgang 

inkluderte studier publisert fram til 2003. Søket ble begrenset til engelskspråklige artikler. 

Oppbygning av søket og antall treff: Søket ble utført med oppbygning som i Vedlegg 2, i 

mars 2016. Søket er bygd opp slik at første del (1.-20.) inneholder ulike begreper for å dekke 

ICD-10, F44.4 - F44.7 og DSM-IV-TR og DSM-V, 300.11 Conversion disorder, andre del 

inneholder ulike betegnelser for barn og ungdom (21. – 26.) og siste del ulike begreper for 

behandling (27. - 31.) Disse tre ble koblet sammen (punkt 35), og begrenset til 

engelskspråklige tekster og til treff i tidsrommet 2004 – 2016 (punkt 39). Søkene ga følgende 

antall treff i de ulike databasene: OVID Medline: 574, OVID PsychInfo: 348, Web of 

Science: 442. 

Endelig utvelgelse: Søkene ble gjennomgått av forfatterne av denne oppgaven hver for seg. 

Alle sammendrag (abstracts) ble lest og dannet bakgrunn for foreløpig utvelgelse av aktuelle 

studier. Neste trinn i prosessen gikk ut på å møtes, sammenligne og diskutere utvelgelsen (se 

Figur 1). Studier som ved nøyere gjennomlesning (utover sammendraget) likevel viste seg 

ikke å møte inklusjonskriteriene for søket, ble valgt vekk.  

Gjennomgang av referanselister: Alle referanselister tilhørende litteraturgjennomganger 

(reviews), samt referanselister til de inkluderte enkeltstudiene ble nøye gjennomgått. Formålet 

med dette arbeidet var å sikre at studier som møtte inklusjonskriteriene oppgitt i 

referanselistene, ble inkludert. Gjennomgangen hadde også som formål å kvalitetssikre at 

operasjonaliseringen og utvelgelsen av studier var gjort tilfredsstillende. Det ble ikke funnet 

noen nye studier på denne måten.  
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Registrering: Av de 18 studiene som ble valgt ut, ble det valgt fem studier som forfatterne 

kodet inn i et registreringsskjema hver for seg. Kolonnene i registreringsskjemaet var som 

følger: Forfatter og år, setting, deltakere, diagnose deltakere, mål brukt i studien, intervensjon, 

observerte endringer og faktorer som påvirker utfall av behandlingen.  

Etter at dette var gjort, ble kodingen gjennomgått og sammenlignet. Dette for å sikre en 

tilfredsstillende utførelse, og at kodingen skulle skje på en lik måte framover. I kolonnen for 

«deltakere» hadde forfatterne oppgitt noe ulik informasjon. Gjennom diskusjon ble det 

bestemt at kolonnen skulle inneholde følgende: N, alder, kjønnsfordeling, eventuelt diagnose 

og sykdomsperiode/sykdomsdebut før inklusjon i studien. Annen informasjon enn dette skulle 

inkluderes hvis det hadde sammenheng med observerte endringer i studien. De resterende 

studiene ble så fordelt likt mellom de to forfatterne. Skjemaet ble gjennomgått etter koding av 

fire nye studier. Forfatterne var da enige om utføringen og utkast til registreringsskjema var 

ferdig tidlig i april måned. 

Kvalitetsvurdering: Da registreringsskjemaet var ferdig, så en at alle de inkluderte studiene 

dreide seg om beskrivelser av større eller mindre grupper pasienter observert i klinisk setting. 

Det var ingen randomiserte, kontrollerte studier og ingen av studiene hadde kontrollgrupper. 

Studiene kan derfor best beskrives som kasusserier, som i utgangspunktet vurderes som av lav 

metodologisk kvalitet (Nissen & Wynn, 2014; Svartdal, 2004). Dersom det hadde vært andre 

typer design som var inkludert, ville det vært hensiktsmessig å sammenlikne forfatternes 

(separate) systematiske vurderinger av studiekvalitet basert på for eksempel GRADE-

systemet. GRADE er en bestemt, systematisk metode som brukes for å gjøre 

kvalitetsvurderinger av forskningsfunn. Denne tilnærmingen kan si noe om påliteligheten til 

funnene og hvilke anbefalinger som kan gis (Balshem et al., 2011). Studiekvaliteten ble derfor 

vurdert av oppgaveforfatterne sammen og det ble også besluttet å ikke gjennomføre noen 

metaanalyse.  

Innhenting av mer informasjon: Da registreringsskjemaet var ferdig, kom det fram at flere 

av studiene beskrev intervensjonene som ble brukt på en generell og mangelfull måte. Det ble 

derfor sendt e-post til artikkelforfattere for å forsøke å innhente mer detaljert informasjon. E-

post ble sendt ut i midten av april måned til minst én av forfatterne av de 18 studiene. Til 

sammen ble det sendt ut 25 e-poster (ikke medregnet purringer og videre korrespondanse). Til 

sammen åtte artikkelforfattere svarte på henvendelsene, men kunne i liten grad komme med 

mer informasjon. De resterende artikkelforfatterne har ikke svart på henvendelsene.  
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Figur 1. Flytskjema for søkeprosess og utvelgelse 
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3 Resultater 

Det ble inkludert 18 studier. Studiene er alle beskrivende observasjonsstudier med pre- og 

postmål. I samtlige studier var det valgt ut en gruppe pasienter med en diagnose og utfall ble 

målt etter å ha gitt pasientene behandling. Fordi det ikke er sammenliknet utfall med en 

matchet kontrollgruppe som ikke fikk behandling, som fikk annen aktiv behandling eller som 

fikk behandling som vanlig (treatment as usual, ofte forkortet til TAU), beskrives studiene 

best som kasusserier. Kasusserier vurderes vanligvis som av svært lav kvalitet metodologisk 

med tanke på å trekke slutninger om et plausibelt årsaksforhold mellom intervensjon og utfall 

(indre validitet). Det vurderes også som problematisk å generalisere og komme med 

anbefalinger på bakgrunn av studiene (Belsham et al., 2011; Higgins & Green, 2006; Nissen 

& Wynn, 2014; Shadish, Cook & Campbell, 2002). Samtidig er det rapportert om 

observerbare endringer hos barn og unge etter behandling av konversjonslidelse, og disse 

endringene ser lovende ut. Undersøkelsen av studiene tegner et bilde av hva slags typer 

behandling som gis til barn og unge med konversjonslidelser, i ulike land, fra 2004 til 2016.  

Resultatdelen er femdelt. Del 1 er et oversiktsskjema for de inkluderte studiene (Tabell 1), del 

2 beskriver form ved de inkluderte enkeltstudiene, del 3 beskriver innholdet i de ulike 

behandlingene, del 4 er en oppsummering av observerte endringer og del 5 er en 

oppsummering av av vurderinger artikkelforfatterne har gjort rundt hvilke faktorer som 

påvirket utfall i studiene de har gjennomført. Et oversiktsskjema med mer detaljer om hver 

studie finnes i Vedlegg 3. Studiene har stort sett foregått på sykehus, og det er videre brukt 

begrepet «pasienter» når forskningsdeltakerne beskrives. 
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Tabell 1   

Oversiktsskjema for de inkluderte studiene 

 

Studie
a 
 Setting

b
 N Intervensjoner beskrevet brukt i studien 

 Psykoedukasjon Fam.behandling og 

systemisk arbeid 

Ind.behandling
c
  Tverrfaglig behandling 

Papavasiliou et al. (2004) Hellas
3
 6  X X  

Bhatia & Sapra (2005)  India
3
 50 X X X  

Cassady et al. (2005)  USA
2
 5 X X  X 

Ghosh et al. (2007) India
3
 40   X  

Chinta et al. (2008)  India
3
 17 X X X  

Jans et al. (2008) Tyskland
2,3

 27  X X  

Schwingenchuh et al. (2010) England
3
 15   X X 

Dale et al. (2010)  Australia
3
 12 X X X X 

Faust & Soman (2011)  Canada
3
 13  X X X 

Gupta et al. (2011) India
2
 45 X X X X 

Kozlowska et al. (2013)  Australia
3
 100 X X X X 

De Gusmao et al. (2014)  USA
1
,
3
 31   X X 

Klineberg et al. (2014) Australia
3
 7  X X X 

Parain & Chastan (2014) Frankrike
3
 70   X  

Rawat et al. (2014)  India
3
 34 X X X  

Yi et al. (2014)  Sør-Korea
3
 25   X  

Pula et al. (2015)  USA
3
 8 X  X  

Sawchuk & Buchhalter (2015)  Canada
3
 29 X X X  

Note.  

a – Forfattere oppgitt som et al. dersom flere enn to  

b - tall i superskript angir hvilken linjetjeneste (1., 2. eller 3. linjetjeneste)  

c – dersom det står kryss betyr det minst en av de følgende: psykoterapi, fysioterapi, ergoterapi, psykofarmaka, utprøvende/eksperimentell behandling tall i superskript  
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3.1 Del 2 - form 

3.1.1 Pasienter – antall, kjønn og alder  

Antall pasienter i studiene varierer fra 5-100 (gjennomsnitt N=29, median N=27), med 524 

som totalt antall N.  

Det er for de fleste studiene (17 av 18) oppgitt kjønnsfordeling av pasientene. I studien der 

dette ikke er oppgitt, beskrives et flertall av jenter i alderen 13-18 år (Sawchuk & Buchhalter, 

2015). I to andre studier er det uklart hvor mange som er jenter og gutter fordi det bare er 

oppgitt kjønnsfordeling for bestemte aldersintervaller, men ikke oppgitt totalt antall N med 

det samme aldersintervallet (Ghosh, Majumder, Pont, Dutta & Bhatia, 2007; Klineberg et al., 

2014). Det er oppgitt kjønnsfordeling for 448 pasienter (basert på 15 av 18 studier), samlet 

kjønnsfordeling viser 38% gutter og 62 % jenter. Det er en tydelig tendens i hver av studiene 

til at det er flere jenter enn gutter som ble inkludert som pasienter, men dette varierer fra at det 

ikke er kjønnsforskjell (50% jenter/50% gutter) (Papavasiliou et al., 2004; Rawat et al., 2014), 

til at alle pasientene som ble inkludert var jenter (Cassady et al., 2005).  

I de fleste av studiene (13 av 18) ble det bare inkludert barn og unge under 18 år. Totalt 

aldersspenn i de studiene der dette er oppgitt er 4-79 år. Gjennomsnittet av gjennomsnittsalder 

i de studiene der dette er oppgitt (13 av 18), er 13,2 år. I fem av studiene ble det inkludert 

pasienter over 18 år. I fire av disse studiene er det oppgitt at det var svært få pasienter over 18 

år (De Gusmao et al., 2014; Jans et al, 2008; Pula, Fischer, Yuen & Khattah, 2015; Yi, Kim, 

Lee, Cheon & Kang., 2014), og i én studie var 59% av pasientene ungdommer. De resterende 

41% var enten barn eller voksne (aldersspenn 8-79; Parain & Chastan, 2014).   

3.1.2 Diagnose   

De aller fleste pasientene i studiene er blitt diagnostisert med underliggende 

konversjonslidelse, basert på kriterier i henhold til ICD-10, DSM-IV-TR eller DSM-V. Det 

beskrives i de aller fleste studiene at diagnosen ble satt etter utredning på 3. linjenivå, og som 

oftest synes det å være de samme fagpersonene som også har stått for behandlingen i studiene. 
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Der det oppgis hvem som har satt selve diagnosen er dette som regel nevrolog, pediater eller 

barnepsykiater.  

Det er beskrevet et variert symptombilde og i blant er det satt en egen, klinisk basert diagnose 

som ikke går direkte inn i kodesystemet til ICD-10 eller DSM IV-TR eller DSM-V (slik som 

for eksempel PMD, PNES og MUS). I seks av studiene ble det bare inkludert pasienter 

diagnostisert med ikke-epileptiske anfall (PNES) eller psykogen status epileptikus (PSE) 

(Bhatia & Sapra, 2005; Chinta, Malhi, Singhi & Brabhakar, 2008; Papavasiliou et al., 2004; 

Rawat et al., 2014; Sawchuk & Buchhalter, 2015; Yi, et al., 2014). De resterende studiene 

inkluderte pasienter med ulike typer konversjonslidelser med motoriske utfall og sanseutfall, 

selv om enkelte av disse studiene også inkluderte PNES som én av diagnosene. I en av 

studiene var det pasienter med «medisinsk uforklarlige symptomer» (MUS) som ble fulgt. 

Blant disse var pasienter med konversjonslidelser, men utfall for pasientene ble rapportert 

samlet (Kozlowska et al., 2013). I en annen studie nevnes «funksjonell svakhet» (Parain & 

Chastan, 2014).  

Det oppgis at mange pasienter hadde komorbide lidelser eller vansker. Angstlidelser, 

depresjon og lærevansker står frem som de vanligste. Av komorbide somatiske 

sykdomstilstander er epilepsi den hyppigst oppgitte, men det beskrives også bl.a. andre 

komorbide nevrologiske lidelser. 

3.1.3 Behandlingens varighet og intensitet   

Varigheten og intensiteten på behandlingsløpene er ofte ikke oppgitt, og der det oppgis er det 

som regel store forskjeller mellom behandlingsløpene som er gitt de ulike deltakerne i samme 

studie (tilpasset den enkelte pasient). I mange av studiene ble deltakerne lagt inn for 

utredning/behandling ved sykehus i 3. linje i en startfase, og den videre behandlingen var ofte 

både innlagt og senere poliklinisk ved sykehus 3. linje eller ved lokale institusjoner (1. eller 2. 

linje, eller privat praksis). For de studiene der det er oppgitt årsak til hvilken type behandling 

som skal gis (døgnbehandling eller poliklinisk/lokalt), er det som regel symptomenes 

alvorlighetsgrad som er gitt som begrunnelse for valget.  

3.2 Del 3 – Behandlingens innhold  
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Under beskrives fellestrekk ved innholdet i behandlingen som er beskrevet brukt i studiene. 

Fellestrekkene er samlet under overskriftene 1) psykoedukasjon, 2) familiebehandling og 

systemisk arbeid, 3) individualbehandling og 4) tverrfaglig behandling. 

3.2.1 Psykoedukasjon 

 

Det beskrives at det gis psykoedukasjon til alle de involverte familiene i tre studier (Cassady 

et al. 2005; Dale et al. 2010; Sawchuk & Buchhalter 2015).  I tillegg oppgis det at det tilbys 

psykoedukasjon som del av behandlingen i seks andre studier, men det er ikke klart hvor 

mange av pasientene i disse studiene som faktisk har mottatt psykoedukasjon (Bhatia & 

Sapra, 2005; Chinta et al., 2008, Gupta et al., 2011; Kozlowska et al., 2013; Pula et al., 2015; 

Rawat et al., 2014). Gjennomgående tema for psykoedukasjonen på tvers av studiene er å 

forklare og undervise om hva som kan forårsake og opprettholde lidelsen. Det beskrives at 

den/de som behandler barnet forsøker å betrygge foreldre og barn om at lidelsen ikke er farlig, 

at den er reversibel og ikke et tegn på at barnet eller ungdommen er «unormal». Å anerkjenne 

symptomene og få til et skifte i synet på lidelsen som noe rent medisinsk eller organisk er 

også beskrevet som del av psykoedukasjonen.  

3.2.2 Familiebehandling og systemisk arbeid 

 

I 12 av 18 studier oppgis det at familien inkluderes i behandlingen. Å oppmuntre barnet og 

foreldrene til å gjenoppta normale aktiviteter samt å ikke bidra til å forsterke en sykdomsrolle 

er faktorer som beskrives i arbeidet med familier. Flere studier nevner også viktigheten av å 

redusere stressorer i barnets kontekst. Videre vektlegges å øke foreldrekompetanse for å takle 

problemer og å løse familiekriser. I en studie (N=13, Canada) gjengis 3 kasuseksempler i 

detalj der familien var involvert i ulik grad i behandlingen og der utfallene ble sett i 

sammenheng med dette (Faust & Soman, 2011). I ett av kasuseksemplene fremstilles et 

behandlingsløp der det ble identifisert flere betydelige stressfaktorer i familien og der barnet 

ble raskt bedre etter at familien tok del i konsultasjonen. Det omtales også et kasuseksempel 

der det var sterk motvilje til utredningen og behandlingen. I dette eksempelet angis det at 

barnet ikke oppnådde symptomlette og at familien fortsatte å lete etter medisinske årsaker til 

symptomene.   
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I en av de inkluderte studiene er det beskrevet en intervensjon som i stor grad var både 

familiesentrert og systemisk (Cassady et al., 2005). I kasusstudien som er gjort, der fem 

tenåringsjenter i et svært lukket miljø (old order amish i USA) utviklet konversjonslidelse, 

jobbet behandlingsteamet gjennom familiene og lokalt helsepersonell som hadde tillit i 

miljøet, i tillegg til at det ble holdt møter med lokale ledere i kirken for å diskutere eventuelle 

sosiale stressorer som kunne bidra til utbruddet av lidelsen blant akkurat disse jentene.  I e-

postutveksling med en av artikkelforfatterne (D. Kirsche) oppgis at mye tid ble brukt på å 

samle pålitelig informasjon via ulike kilder i miljøet og etablere tillitsforhold til familiene og 

lokalmiljøet (personlig kommunikasjon, 2. mai 2016). Behandlingsteamet var også tilknyttet 

en sosialantropolog for å sikre god allianse på tvers av de ulike nivåene i systemet.  

3.2.3 Individualbehandling 

 

I de fleste (17 av 18) studiene beskrives individualbehandling som en del av intervensjonen 

som gis. Blant behandlingene som gis individuelt, nevnes psykoterapi (12), psykofarmaka 

(12), fysioterapi (3), ergoterapi (2) og miljøterapi (1; antall studier i parentes). Det nevnes 

også behandling som «psykologisk behandling», «snakketerapi» og «psykologisk 

rådgivning/veiledning». I to studier beskrives individualintervensjoner som ikke er 

tradisjonell psykoterapi, fysioterapi eller lignende, men som kanskje best kan betegnes som 

utprøvende eller eksperimentelle (Parain & Chastan, 2014; Pula et al. 2015). 

Det er stor variasjon når det gjelder innholdsbeskrivelser for individualbehandlingen (for 

eksempel teoretisk ramme/tilnærming for psykoterapi). Det er også svært sjelden i disse 

studiene at alle pasienter har fått samme behandling. Som regel rapporteres det om et antall 

prosent av pasientene som har fått de ulike typene behandling, og eventuelle kombinasjoner 

av disse. I studiene argumenterer artikkelforfatterne for at en slik tilpasning var klinisk 

hensiktsmessig, men det er svært sjelden oppgitt hva som har styrt hvilken behandling som 

ble gitt til de forskjellige pasientene.  

Teoretisk retning/tilnærming i psykoterapi: I ti studier beskrives det at pasientene har 

mottatt atferdsorientert terapi, hvorav åtte beskrives som kognitiv atferdsterapi (Dale et al., 

2010; Faust & Soman, 2011; Gupta et al., 2011; Klineberg et al., 2014; Kozlowska et al., 

2013; Rawat et al., 2014; Sawchuk & Buchhalter, 2015; Schwingenshuh, Pont-Sunyer, 

Surtees, Edwards & Bhatia, 2008) og to beskrives som ren atferdsterapi (Chinta et al., 2008; 
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Jans et al., 2008). Analytisk orientert individualterapi beskrives i én studie (Jans et al., 2008), 

og psykoterapi etter LøFT-modellen i en annen (Sawchuk & Buchhalter, 2015). LøFT-

modellen er en endringsmodell som tar utgangspunkt i at problemer kan løses ved å studere 

situasjoner der problemet ikke er til stede (Berg, 1994). De resterende ni studiene inkluderte 

ikke informasjon om hva slags teoretisk ramme/tilnærming som styrer 

psykoterapibehandlingen.  

Psykofarmaka: Hensikten med psykofarmaka som intervensjon oppgis å være rettet mot 

behandling av komorbide lidelser. Det er ikke omtalt i noen av studiene at pasienter ble 

behandlet med bare psykofarmaka. Psykofarmaka beskrives alltid brukt i kombinasjon med 

annen type intervensjon, enten på individual-, familie- eller systemisk nivå.  

Ergoterapi/fysioterapi: Formålet med bruk av fysioterapi og ergoterapi oppgis å være å 

hjelpe barnet tilbake til normale daglige aktiviteter og bedre fysisk fungering. I én studie 

(N=100, Australia) beskriver forfatterne en jente som etter lang tid sykdom hadde mistet mye 

muskelmasse. Behandling med fysioterapi var i dette tilfellet blant annet rettet mot å øke 

muskelstyrke, gi henne økt opplevelse av kroppskontroll og redusere angstsymptomer 

(Kozlowska et.al, 2013).  

Utprøvende/eksperimentell individualbehandling: I en studie (N=8, USA) beskrives en 

type individualbehandling som er basert på teoriene til Joseph Babinski (Babinski & Froment, 

1918, i Pula et al., 2015). Pasientene ble behandlet for funksjonelt synstap. Det beskrives i 

studien at alle pasientene fikk en instruksjonsoppgave for hjemmetrening med bruk av noe 

som ble kalt «Tumbling E»-kort, etter en (1) konsultasjon med behandler. Forelder eller et 

annet familiemedlem skulle holde kortet foran pasienten i varierende retning og med økende 

avstand, inntil pasienten kunne bedømme riktig retning på kortet når avstand mellom pasient 

og den som holdt kortet var 6 meter. Hjemmetreningen skulle skje daglig og pasientene ble 

fortalt at når målet på 6 meters avstand ble nådd, ville den visuelle funksjonen være bedret 

(Pula et al., 2015). I epostutveksling oppgir artikkelforfatter J.H. Pula at det ikke ble gitt 

rasjonale for hjemmeoppgaven til pasientene. For de mindreårige barna ble det formidlet til 

foreldrene/foresatte at behandlingen var en teknikk som ville «koble synet og hjernen sammen 

igjen» (personlig kommunikasjon, 4. mai 2016).  

I en annen studie (N=70, Frankrike) presenteres også en alternativ behandlingsmetode som 

kan beskrives som «utprøvende» eller «eksperimentell». Det oppgis at pasientene ble 
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behandlet etter å ha fått diagnosen «funksjonell svakhet». Som behandling mottok pasientene 

gjentatt transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). rTMS ble gitt over motorisk hjernebark 

på motsatt side av der lammelsen/svakheten viste seg i kroppen til deltakeren (hvis ensidig), 

eller på toppunktet for en eventuelt tosidig lammelse/svakhet. Det var altså snakk om rTMS-

behandling over én behandlingssesjon (Parain & Chastan, 2014).  

3.2.4 Tverrfaglig behandling  

Det er ikke alltid oppgitt hvilke fagpersoner som har vært involvert i og ansvarlig for 

behandlingen i studiene. I studiene der dette er beskrevet, nevnes klinisk psykolog (3), 

barnepsykiater/psykiater (6), nevrolog (5), barnelege/lege (4), ergoterapeut (2), fysioterapeut 

(3) og sosionom (1); antall studier i parentes). Det er også oppgitt titler som «mental health 

professional» eller «therapist» i enkelte studier uten at disse titlene blir nærmere forklart. 

I åtte av studiene beskrives det eksplisitt at behandlingen er tverrfaglig (Cassady et al. 2005; 

Dale et al., 2010; DeGusmao et al., 2014; Faust & Soman, 2011; Gupta et al., 2011; Klineberg 

et al., 2014; Kozlowska et al., 2013; Schwingenschuch et al., 2008) og samarbeidet angis 

oftest å være mellom pediater, psykolog/psykiater og nevrolog. 

I en av studiene (N=100, Australia) er det inkludert detaljerte illustrasjonseksempler på 

hvordan det tverrfaglige behandlingsopplegget ved klinikken kan se ut. Programmet beskrives 

som familiebasert og inneholder fem forskjellige moduler utviklet for å behandle barn og 

ungdom med medisinsk uforklarlige symptomer. De fem modulene var fysioterapi, 

psykofarmaka, individualintervensjoner, familieterapi og psykoedukasjon. I studien oppgis 

det at modulene ble skreddersydd etter den enkelte pasients behov. De vanligste tverrfaglige 

samarbeidene var mellom nevrolog, psykiater, fysioterapeut og psykolog. I studien beskrives 

det hvordan et typisk rehabiliteringsløp kunne se ut. Dette løpet begynte med at 

barnet/ungdommen ble lagt inn på klinikken over en toukers periode med familien tilstede for 

tverrfaglig rehabilitering. Etter denne toukersperioden mottok barnet/ungdommen tverrfaglig, 

poliklinisk behandling ved behov (Kozlowska et al., 2013). I e-postutveksling formidler 

artikkelforfatteren at faktorene som ble vurdert for hvordan behandlingen skulle legges opp 

for den enkelte pasient var 1) grad av funksjonsnedsettelse (impairment), 2) grad av 

muskelreduksjon (deconditioning), 3) stress/aktiveringsnivå hos barnet (level of arousal), og 

4) egnethet for psykoterapi (det er ikke oppgitt hvordan det sistnevnte ble vurdert). For de 

inneliggende pasientene var det vanlige at de hadde daglige behandlingstimer over de to 
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ukene, som inkluderte både psykoterapi, fysioterapi og familieterapi. Familiene ble så henvist 

videre til lokalt hjelpeapparat, enten i privat eller offentlig sektor (personlig kommunikasjon, 

27. april 2016).  

3.3 Del 4 – Observerte endringer 

3.3.1 Om utfallsmålene 

 

Utfallsmålet i enkeltstudiene er som regel bedring i symptomuttrykk ved den diagnosen som 

er satt. For eksempel er det vanlig å definere «full/komplett remisjon» i ikke-epileptiske anfall 

som at det ikke lengre kan observeres ikke-epileptiske anfall hos pasienten. «Delvis remisjon» 

betyr som regel at anfallsfrekvensen er redusert med minst 50%. For enkeltstudiene som ser 

på konversjonslidelser med andre symptomuttrykk enn ikke-epileptiske anfall (eksempelvis 

bevegelsesforstyrrelser eller sanseutfall), beskrives bedring/ikke bedring som en klinisk 

vurdering av hvorvidt det er endring i de observerbare symptomene. Et eksempel kan være at 

en ser bedret funksjon i en arm som var paralysert da behandlingen startet. Utfall blir som 

regel vurdert av de samme fagpersonene som er involvert i diagnostisering og behandling av 

pasientene. Det er sjelden oppgitt hva den kliniske vurderingen legger vekt på, og det 

henvises sjelden til standardiserte kartleggingsverktøy. 

Tidspunkt for utfallsmålingen varierer betydelig, fra utskrivningstidspunkt (Parain & Chastan, 

2014) til 19 år etter behandlingsstart (Jans et.al., 2008). Det er sjelden tydelig i studiene 

hvorvidt behandlingen var avsluttet ved tidspunkt for måling av utfall, eller om pasientene 

fortsatt hadde en form for behandling eller oppfølging.  

3.3.2 Full remisjon/symptomfrihet  

I seks studier er det rapportert om at 80-100% av pasientene har full remisjon/er frie for 

symptomer fra konversjonslidelsen ved tidspunkt for måling av utfall (DeGusmao et al., 2014; 

Jans et al., 2008; Papavasiliou et al., 2004; Parain & Chastan, 2014; Pula et al., 2015; Yi et 

al., 2014). I fire studier er det rapportert om at 60-79% av pasientene har full 

remisjon/symptomfrihet fra konversjonslidelsen ved tidspunkt for måling av utfall (Bhatia & 

Sapra, 2005; Faust & Soman 2011; Kozlowska et al., 2013; Rawat et al., 2014). I fire studier 



26 

 

er det rapportert om at 20-59% av pasientene hadde full remisjon/symptomfrihet fra 

konversjonslidelsen ved tidspunkt for måling av utfall (Cassady et al., 2005; Chinta et al., 

2008; Sawchuk & Buchhalter, 2015; Schwingenschuch et al., 2008). Det er ikke rapportert 

om lavere prosent for full remisjon/symptomfrihet enn dette i noen av studiene. 

3.3.3 Bedring  

I to studier er det rapportert om delvis bedring for 21-40% av pasientene (Sawchuk & 

Buchhalter; 2015; Schwingenschuch et al., 2008;). I åtte studier er det rapportert om delvis 

bedring for 0-20% av pasientene (Bhatia & Sapra, 2005; Ghosh et al., 2007; Gupta et al., 

2011; Jans et al., 2008; Kozlowska et al., 2013; Papavasiliou et al., 2004; Rawat et al, 2014; 

Yi et al., 2014). I fem av studiene er det beskrevet bedring for pasientene på andre måter, for 

eksempel «bedring med tilbakefall» og «bedring uten tilbakefall» (Cassady et al., 2005; 

Chinta et al., 2008; Dale et al., 2010; Ghosh et al., 2007; Klineberg et al., 2014). Blant disse 

fem sistnevnte studiene varierer det betydelig hvordan «bedring» defineres og beskrives. Et 

eksempel på dette er Klineberg et al. (2014). De rapporterer om signifikant bedring for sine 

pasienter, men her ble dette målt ved å vurdere fysisk og psykososial fungering og ikke 

symptomlette.  

3.3.4 Uendret/ ingen bedring/forverring  

I seks studier er det rapportert om at 0-10 % av pasientene ble kategorisert som uendret/ingen 

bedring eller forverret (Bhatia et al., 2005; Dale et al., 2010; Gupta et al., 2011; Rawat et al., 

2014; Sawchuk & Buchhalter, 2015; Yi et al., 2014). For fem studier er det oppgitt at 11-20% 

av pasientene ble kategorisert som uendret/ingen bedring/ forverret (Cassady et al., 2005, 

Faust et al., 2011; Jans et al., 2008; Kozlowska et al., 2013; Schwingenschuch et al., 2008).  

3.3.5 Observerte endringer ved komorbide lidelser  

Det beskrives endring i komorbide lidelser i kun to studier (De Gusmao, et.al., 2014; 

Papavasiliou et.al., 2004). Her ble det oppgitt at rundt en tredjedel av pasientene hadde 

uendret eller fortsatt psykiatrisk komorbiditet etter behandling. Den ene av disse studiene 

(N=31, USA) inkluderte også nevrologisk komorbiditet, og oppgav at halvparten av 

pasientene fortsatt hadde nevrologiske symptomer etter behandling (De Gusmao et.al., 2014). 
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3.3.6 Observerte endringer ved andre utfallsmål 

Tre studier har også med andre utfallsmål enn symptomlette ved konversjonslidelsen 

(DeGusmao et al., 2014; Jans et al., 2008; Klineberg et al., 2014). I en av studiene (N=31, 

USA) ble det undersøkt blant annet hvor mange dager fravær pasient og foreldre hadde fra 

skole og jobb i perioden de ble fulgt opp. Her varierte antallet dager mellom 0-120 (skole) og 

0– 60 (jobb; De Gusmao et al., 2014). I en annen studie (N=27, Tyskland) ble det innhentet 

informasjon fra tidligere pasienter om familie, vennskap, sosial kontakt, partnerskap og 

seksualitet. Informasjonen ble innhentet flere år etter endt behandling og dataene ble 

sammenlignet med en frisk gruppe. På de fleste områder skilte ikke gruppene seg vesentlig fra 

hverandre.  De største forskjellene var at tidligere pasienter var mer økonomisk og emosjonelt 

avhengige av foreldrene, de var mindre seksuelt tilfredse og i mindre generell aktivitet (Jans 

et al., 2008). En annen studie (N=7, Australia) undersøkte endringer i selvrapportert fysisk og 

psykososial fungering. Det rapporteres om signifikant bedring fire måneder etter at 

behandling ble satt i gang. Bedringen var opprettholdt etter 12 måneder (Klineberg et al., 

2014).    

Mistet i oppfølging/ukjent utfall: Fire studier har med tall på pasienter som har falt fra før 

tidspunktet for måling av utfall (Chinta et al., 2008; Faust et al., 2011; Kozlowska et al., 2013; 

Sawchuk & Buchhalter, 2015). Tallet her varierer mellom 7 og 17,6 %.  

3.4 Del 5 - Faktorer som kan påvirke behandlingsutfall  

3.4.1 Aksept av diagnose barn/unge og familie 

I fire studier beskrives aksept av diagnose som en sentral faktor i behandlingen (Cassady et 

al., 2005; Faust et al., 2011; Kozlowska et al., 2013; Sawchuk & Buchhalter, 2015). Dette 

varierer fra beskrivelser av enkeltpasienter med lav aksept og påfølgende behandlingsvansker 

(Faust et al., 2011), til en mer systematisk oversikt (Sawchuk & Buchhalter, 2015). I 

sistnevnte studie ble det funnet at et stort flertall av pasientene med delvis (67%) eller full 

remisjon (77%) viste aksept av diagnose ved tilbakemelding etter utredning. Det ble også 

funnet at pasienter som ikke aksepterte diagnosen etter utredning hadde manglende effekt av 

behandlingen ved oppfølgingstidspunktet. 
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3.4.2 Komorbide lidelser, nevrologiske tilstander og intellektuelle vansker  

I fem studier nevnes komorbide lidelser, nevrologiske tilstander og intellektuelle vansker hos 

pasientene som viktige faktorer når det kommer til behandlingsutfall (Dale et al., 2010; Jans 

et al, 2008; Papavasiliou et al., 2004, Rawat et al., 2014; Yi et al., 2014). Alvorlighetsgrad av 

komorbid epilepsi og intellektuelle vansker hos pasienten med PNES beskrives som 

eksempler på faktorer som kan medføre dårligere behandlingsutfall (Papavasiliou et al, 2004; 

Rawat et al., 2014). Et annet funn er at i familier der det ble avslått behandling for komorbid 

angst/depresjon ved PMD, så en multiple tilbakefall (N=6, Hellas) (Dale et al., 2010).  

3.4.3 Predisponerende og utløsende faktorer  

I seks studier belyses predisponerende og utløsende faktorer som tenkes å påvirke prognose 

(Dale et al., 2010; Jans et al., 2008; Klineberg et al., 2014; Papavasiliou et al., 2004; Parain & 

Chastan, 2014; Schwingenschuch et al., 2008). Tremor (skjelvinger) som hovedsymptom, 

akutt debut, samt kort varighet av symptomer beskrives som viktige faktorer knyttet til god 

prognose for konversjonslidelsen. Sosiale vansker og mengde dissosiative symptomer i barne- 

og ungdomsårene er også omtalt som utslagsgivende når det kommer til bedring av 

konversjonslidelsen og psykososial fungering (Jans et al., 2008). I en studie (N=7, Australia) 

beskriver forfatterne at en fysisk hendelse som utløsende årsak (skade, virus. infeksjon) var 

forbundet med dårligere utfall (Klineberg et al., 2014).  

3.4.4 Å sette tidlig diagnose 

 

Tiden det tok fra symptomdebut til korrekt diagnose ble satt nevnes eksplisitt av to 

artikkelforfattere som svært viktig for godt behandlingsutfall (De Gusmao et al., 2014; 

Schwingenschuch et al., 2008). Et eksempel er en studie gjennomført på et akuttmottak i 

førstelinje der det i 94–95 % av tilfellene ble satt riktig diagnose. I denne studien så en at 83% 

av pasientene oppnådde full remisjon. Artikkelforfatterne tenker at det at diagnosen ble satt så 

raskt hadde sammenheng med det gode utfallet (De Gusmao et al., 2014).  
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3.4.5 Tverrfaglig tilnærming og skreddersydd behandling 

Åtte studier framhever hvor viktig det er med tverrfaglig tilnærming og skreddersydd 

behandling for barn og unge med konversjonslidelser (Cassady et al., 2005; De Gusmao et al., 

2014; Faust et al., 2011; Gupta et al., 2011; Klineberg et al., 2014; Kozlowska et al., 2013; 

Sawchuk & Buchhalter, 2015; Schwingenschuch et al., 2008). Å jobbe tverrfaglig betyr at 

ulike faggrupper (fysioterapeut, psykiater, pediater) setter i gang behandling, men også at det 

er et tett samarbeid og kontinuerlig kommunikasjon mellom faggruppene. I en studie (N=5, 

USA) illustreres fordelene ved en tverrfaglig tilnærming. Her så en at kontakt mellom ulike 

faggrupper (også utenfor helsetjenesten) var spesielt hensiktsmessig der pasientene tilhørte en 

minoritet som det kunne være utfordrende å forstå. Artikkelforfatterne tenker at fordi 

fagpersoner med spisskompetanse på akkurat denne gruppen ble inkludert bidro dette til at 

andre fagpersoner fikk innpass i miljøet. De skriver at innpass kan være avgjørende for å få 

tillatelse til å sette i gang behandling og andre nødvendige intervensjoner i grupper som 

tilhører et lukket miljø (Cassady et al., 2005).  

Skreddersydd behandling betyr at hvert barn og hans/hennes familie får de intervensjonene 

som tenkes å være hjelpsomme for akkurat dette barnet. Det understrekes også som viktig å 

tilpasse varighet og intensitet av behandlingen til barnets symptomer og behov. I én studie 

(N=100, Australia) beskrives det at alle pasientene fikk et skreddersydd behandlingsopplegg 

bestående av fem ulike moduler. Her rapporteres det om at 63% av pasientene oppnådde full 

remisjon og at 18% av pasientene oppnådde betydelig bedring (Kozlowska et al., 2013). 

3.4.6 Familien og familieforhold som faktor i behandlingsutfallet 

 

I to studier beskrives det eksplisitt at familien og familieforhold var en viktig faktor i 

behandlingsutfallet (Pula et al., 2015; Yi et al., 2014). I én studie (N=25, Sør-Korea) ble det 

funnet at det fortsatt var høyt nivå av stress i familien for to av de fem pasientene som ikke 

oppnådde symptomlette ved konversjonslidelsen (Yi et al., 2014). I en studie beskrives 

hvordan involvering av familie i behandling var en viktig faktor knyttet til utfall (Faust & 

Soman, 2011). 
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3.4.7 Oppsummering av resultater 

Behandlingsintervensjonene som beskrives i de 18 studiene er blant annet psykoedukasjon, 

familiebehandling, systemisk arbeid, individualbehandling og tverrfaglig behandling.Varighet 

og intensitet av behandling er ofte ikke oppgitt, og der det oppgis er det som regel individuelt 

tilpasset. På grunn av studienes oppbygning er det ikke mulig å fastslå behandlingseffekt, men 

det er rapportert om observerte endringer hos pasientene i studiene. I en stor del av studiene 

beskrives gode behandlingsutfall for et flertall av pasientene. Artikkelforfatterne bidrar med 

egne tanker om hvilke faktorer som påvirket behandlingsutfall. Faktorer som tenkes å påvirke 

utfall er blant annet aksept av diagnose, tverrfaglig tilnærming, skreddersydd behandling og 

familiekonflikt. 
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4 Diskusjon  

4.1 Nytteverdien av denne systematiske 

litteraturgjennomgangen 

I denne systematiske litteraturgjennomgangen er resultatene og vurderingene basert på studier 

der hovedvekten av pasientene er barn og unge med ulike undergrupper av 

konversjonslidelser. Det ser ikke ut til at tidligere systematiske litteraturgjennomganger er 

blitt avgrenset til nettopp dette. Her har det blitt inkludert både studier av voksne, fokus har 

vært på èn type konversjonslidelse eller det har blitt inkludert andre psykosomatiske 

tilstander. Barn og unge skiller seg vesentlig fra voksne på mange områder og vurderingene i 

denne oppgaven kan derfor ha større overføringsverdi til barnefeltet. Det er en klar fordel ved 

at behandling av ulike undergrupper av konversjonslidelse er vurdert samlet. Dette fordi en da 

kan bruke denne kunnskapen uavhengig av hva slags konversjonssymptomer barnet plages 

med. Et interessant funn i oppgaven er at behandlingen som beskrives i studiene ikke synes å 

være basert på antakelsen om at en konversjonslidelse hos et barn eller en ungdom må være 

traumeutløst. Dette representerer en endring i forståelsen av hvordan en bør behandle barn og 

unge med konversjonslidelse. I tillegg til å oppsummere hvilken behandling som tilbys og 

hvilke observerte endringer som ses, er kanskje det viktigste bidraget med denne systematiske 

litteraturgjennomgangen en oppsummering av faktorer artikkelforfatterne mener påvirket 

behandlingsutfall i deres studier. Hvis helsepersonell har kunnskap om disse faktorene vil de 

lettere kunne tilrettelegge for et godt behandlingsutfall. I oppgaven er det videre identifisert at 

kunnskap på dette feltet er mangelfull og at det er stort behov for mer forskning med bruk av 

ulike typer design.  

4.2  Ikke lenger traumefokus 

Et interessant funn i oppgaven er at behandlingen som beskrives i studiene ikke synes å være 

basert på antakelsen om at en konversjonslidelse hos et barn eller en ungdom må være 

traumeutløst. Det er for eksempel ikke nevnt traumebaserte behandlingsformer som EMDR 

eller hypnoterapi eksplisitt. Det er heller ikke oppgitt avdekking av psykologiske traume som 

overordnet behandlingsmål eller bruk av traumespesifikke intervensjoner. Dette er relevant 

fordi det kan hende helsepersonell, med utgangspunkt i funn fra studier på voksne, har en 
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oppfatning om at konversjonssymptomer skyldes at barnet eller ungdommen har vært utsatt 

for et alvorlig psykologisk traume. Dette kan føre til at barnet tilbys behandling som er 

tilpasset mer traumerelaterte lidelser. Hvis barn og familie ikke kjenner seg igjen i rasjonale 

som legges til grunn for behandlingen, vil det være fare for at de ikke ønsker behandling eller 

ikke får nytte av behandlingen. I studiene som er inkludert, er det oftere andre typer 

psykososiale utløsende årsaker, fysisk utløsende årsak eller ingen klare utløsende årsaker.  

4.3 Observerte endringer 

For studiene av barn og unge som er inkludert i denne gjennomgangen, er det oppgitt at 

symptomnivå er likt eller verre ved oppfølgingstidspunkt på mellom 0-20 % for 11 av 

studiene, men ingen rapporterer om tall høyere enn dette. Her er det selvfølgelig viktig å være 

klar over at kasusserier kan være spesielt utsatt for skjevheter knyttet til publisering (Nissen & 

Wynn, 2014). Klinikker med gode resultater kan være mer motiverte for å sende inn artikler 

til vurdering enn klinikker som har dårlige resultater. Med dette forbeholdet som premiss kan 

det likevel synes som at det er flere som oppnår bedring og færre som ikke drar nytte av 

behandlingen eller blir verre sammenliknet med studier av voksne (Durrant, Rickard & 

Cavanna, 2011; Morgan & Buchhalter, 2015; Reilly et al., 2013). En systematisk 

litteraturgjennomgang på utfall etter behandling for konversjonssymptomer hos voksne viser 

et spenn på 10- 90 % der symptomnivået er likt eller verre ved oppfølgingstidspunkt (Gelauff 

et al. 2014).  

4.4 Generaliserbarhet  

På grunn av rekrutteringen i studiene kan pasienter som er inkludert i studiene sies å være 

representative for den pasientgruppen som klinikere møter i praksis i hverdagen – altså barn 

og unge som oppsøker utredning og behandling i helsevesenet på grunn av symptomer på 

konversjonslidelse. Det er også interessant at de observerte endringene er sammenlignbare 

over ulike symptomuttrykk, fra PNES til PMD. Det kan bety at helsepersonell kan basere seg 

på flere av de samme fremgangsmåtene i møte med barn og unge med ulike former for 

konversjonslidelser. De observerbare endringene er også sammenlignbare over land som 

kulturelt sett kan være nokså ulike. Det kan bety at en i møte med barn og ungdom med 

konversjonslidelser kan basere seg på de samme tilnærmingsmåter, uavhengig av hvor i 

verden de kommer fra. I del 2 diskuteres kvalitetsvurdering av studiene og hva som er årsaken 



33 

 

til at de inkluderte studiene ikke kan brukes som utgangspunkt for å fastslå behandlingseffekt 

eller å statistisk identifisere faktorer som predikerer utfall. Det kan likevel være nyttig 

informasjon at det ser ut til å være god prognose generelt for barn og unge med 

konversjonslidelser. Dette særlig med tanke på å formidle håp om bedring til barn og 

familiene deres.  

4.5  Kliniske implikasjoner 

I erklæringen til American Psychological Association som Norsk Psykologforening har 

tilsluttet seg om evidensbasert psykologisk praksis understrekes det at den best tilgjengelige 

forskningen og kunnskap fra klinisk ekspertise bør være med å styre valg av behandling og 

hvordan praksisfeltet organiseres: «integrering av den best tilgjengelige forskningen med 

klinisk ekspertise, sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og 

ønskemål» (Norsk Psykologforening, 2007). Mange av artikkelforfatterne av de 18 inkluderte 

studiene skriver at de selv har jobbet klinisk med denne pasientgruppen. Det betyr at når det 

er stor grad av overenstemmelse blant disse om så er dette kunnskap som er nyttig og bør tas 

på alvor. Faktorene som tenkes å påvirke utfall er de følgende: aksept av diagnose, komorbide 

lidelser, nevrologiske tilstander og intellektuelle vansker, predisponerende og utløsende 

faktorer, å sette tidlig diagnose, tverrfaglig tilnærming og skreddersydd behandling og 

faktorer knyttet til familien og familieforhold.   

I mange av studiene er det framhevet at skreddersydd, tverrfaglig tilnærming til den enkelte 

pasient er essensielt for et godt utfall, så er det kunnskap som er klinisk nyttig og som bør tas 

på alvor. En utfordring her er at «skreddersydd behandling» kan være så mangt og at 

artikkelforfatterne beskriver få retningslinjer for hva som påvirket valg av behandling i 

studiene. Det kan gi et inntrykk av at en må ha lang klinisk erfaring med pasientgruppen for å 

kunne gjøre behandlingsvurderinger, og kan gjøre det komplisert å lage standardiserte 

retningslinjer for behandling. Kanskje den viktigste kliniske implikasjonen av denne 

kunnskapen er hvor viktig det må være med samarbeid og kommunikasjon mellom involverte 

fagmiljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, slik at fagmiljø med mye erfaring kan dele 

kunnskap med fagmiljø som har mindre erfaring på barn og unge med konversjonslidelser. 

Artikkelforfatterne vurderer dessuten at det å sette tidlig diagnose er viktig for et godt 

behandlingsutfall. Det tydeliggjør behovet for at også helsepersonell i førstelinje, som 
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fastleger og akuttmottak, og somatiske avdelinger på sykehus, bør ha mer kunnskap om 

konversjonslidelser og behandling av konversjonslidelser. I et anerkjent fagverk som 

oppsummerer forskning på feltet barne- og ungdomspsykiatri, kan en lese at 

konversjonssymptomer både er forbigående og at symptomene gjerne går over av seg selv 

gjennom at pasienten blir betrygget om at det ikke skyldes noe medisinsk (Sandberg & 

Stevenson, 2009). Siden det å sette tidlig diagnose kan være viktig for et godt 

behandlingsutfall kan det være fordeler ved å møte disse pasientene på en mer proaktiv måte. 

Det kan kanskje forhindre at barnet blir alvorlig og kronisk syk.  I en undersøkelse gjort på 

norske fastleger i 2013 ble det funnet at medisinsk uforklarlige symptomer var blant det 

fastleger fant minst meningsfullt å jobbe med, og som de ønsket å bruke mindre tid på 

(Halvorsen et al., 2013). Hva skyldes denne manglende interessen for medisinsk uforklarte 

symptomer? En hypotese er at det skyldes manglende kunnskap. Det er gjerne slik at jo mer 

kunnskap som finnes på et felt, jo mer interesse generelt, og dette vil igjen kunne generere 

mer forskning som igjen gir ny og oppdatert kunnskap. Det kan være svært viktig at også 

helsepersonell i førstelinje kan gjenkjenne typiske kliniske kjennetegn på konversjonslidelse 

(DeGusmao et al., 2014), og gi psykoedukasjon om lidelsen (også samtidig med eventuell 

medisinsk utredning), slik at konversjonslidelsen ikke blir en eksklusjonsdiagnose som settes 

etter at en ikke finner andre årsaker til barnets symptomer. Siden aksept av diagnose er 

framhevet som nødvendig for et godt behandlingsutfall, er det kanskje spesielt viktig for 

behandlingsutfallet at konversjonslidelsesdiagnosen formidles som en mulighet tidlig i et 

utredningsløp. Dersom det er en fysisk utløsende årsak til konversjonslidelsen bør 

helsepersonell være ekstra oppmerksomme. Dette fordi at barnet kan ha dårligere prognose 

sammenlignet med barn med andre eller ingen klare utløsende årsaker til lidelsen. Også 

dersom et barn har andre vansker eller komorbide lidelser i tillegg til konversjonslidelsen, bør 

helsepersonell ta hensyn til dette i behandlingen. Disse barna kan ha dårligere prognose 

sammenlignet med barn som bare har konversjonslidelse.  

Familien og familieforhold er også en faktor som trekkes frem som viktig for 

behandlingsutfall. Det er foreldre som oppsøker hjelp på barnets vegne, tar beslutninger om 

igangsetting og avslutning av terapi, og identifiserer behandlingsmål. Barn deltar ofte som 

pasienter, men det de opplever som vanskeligst er ikke nødvendigvis i overenstemmelse med 

det foreldrene legger fram for behandlingsansvarlig. Funn kan tyde på at det er de voksnes 

fokus som styrer retningen av behandlingen (Hawley& Weisz, 2003; Yeh & Weisz, 2001).  

Dette kan føre til at barnets motivasjon for behandling blir lavere (Weisz, Ng, Rutt, Lau & 
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Masland, 2013). At helsepersonell, både i første-, andre-, og tredjelinje får familien med på 

laget og etablerer allianse også med foreldrene blir da et viktig mål i behandlingen av disse 

barna. Dette er ikke minst fordi det ikke bare er barnet som skal akseptere diagnosen, men 

også foreldrene/foresatte og familien til barnet. Fordi det også er beskrevet at familieforhold 

kan påvirke behandlingsutfall på en mer direkte måte kan det også være nyttig at 

helsepersonell som ønsker å behandle konversjonslidelser inkluderer en nøye kartlegging av 

eventuelle konflikter eller stressorer i barnets nærmeste kontekst.  

4.6 Mulige årsaker til frafall i studiene 

Pasienter som ikke ønsker eller avslutter behandling før anbefalt av behandlingsansvarlige 

blir beskrevet i mange av de inkluderte studiene. Dette synes ikke å ha vært fokus i tidligere 

litteraturgjennomganger. Artikkelforfatterne av de inkluderte studiene med hypoteser om hva 

dette kan skyldes. De viktigste faktorene som beskrives er avvisning av diagnose eller 

årsaksforklaring, manglende vilje hos pasient eller familie til å ta tak i pågående psykologiske 

stressorer og å takke nei til behandling for komorbide psykiske lidelser. I en av studiene så en 

at det gjerne var i overgangen mellom inneliggende utredning/behandling ved sykehus og 

poliklinisk behandling at pasient og familie falt fra (Kozlowska et al., 2013). K. Kozlowska 

opplyser i e-postutveksling at en årsak til dette kan være at forpliktelse og motivasjon til å 

følge behandlingsopplegget ble mindre i overgangen (personlig kommunikasjon, 28. april 

2016). I artikkelen skriver forfatterne at polikliniske tilbud i en behandlings(oppfølgings-

)fase, bør være på samme sted som der en ble utredet og hadde inneliggende behandling og at 

det polikliniske tilbudet igangsettes umiddelbart etter utskrivning. Fordeler vil da kunne være 

at pasient/familie kjenner og har tillit til behandlerne og at det ikke blir et opphold mellom 

behandlingsstart og videre behandlingsløp (Kozlowska et al. 2013). Dette vil kanskje kunne 

forhindre svikt i motivasjon og forpliktelse til å følge behandlingsløpet videre. I e-

postutveksling med T. Sawchuk (personlig kommunikasjon, 24.april 2016), beskrives en 

lignende hypotese. Familieterapi var i deres studie (Sawchuk & Buchhalter, 2015) ofte 

anbefalt som en del av behandlingen etter utredning, men en så lav gjennomføring for dette. 

De lurer på om det kunne skyldes at familieterapi ikke kunne tilbys ved nevrologisk klinikk, 

der utredning/annen behandling foregikk.  

4.7 Biopsykososial tilnærming  
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Noe flere artikkelforfattere nevner som et mulig hinder for godt utfall av behandlingen, var at 

pasienten og familien avviste psykososiale årsakskomponenter ved konversjonslidelsen. 

Pasienter og familiene deres vil variere i hvilken grad de er åpne for at kroppslige symptomer 

ikke bare har en årsaksforklaring i det rent biologiske, men at også sosiale og psykologiske 

faktorer kan påvirke kroppens funksjon. En fordel ved å ha en biopsykososial tilnærming til 

forståelsen og behandlingen av konversjonssymptomer er at den anerkjenner at alle lidelser og 

problemer samtidig både har biologiske, sosiale og psykologiske aspekter (Gjone & Vandvik, 

2006) og ikke kategoriserer konversjonssymptomer som av rent psykologisk opphav. Et barn 

med invalidiserende kroppslige symptomer og hans/hennes familie, som etter medisinsk 

utredning blir henvist til psykisk helsevern fordi en ikke har «funnet noe», kan oppleve å ikke 

bli trodd og at symptomene ikke er ekte (Ramberg & Diseth, 2012). Dette er et eksempel på 

en dualistisk tankegang der symptomene enten er forårsaket av noe fysisk eller av noe 

psykisk, og der symptomer som ikke passer inn i en medisinsk diagnose antas å være 

psykologisk forankret. I en undersøkelse av voksne med PNES (Stone et al., 2003), fant en at 

det som pasientene opplevde som mest krenkende var termer som «det sitter bare i hodet», 

«hysteriske anfall» og «pseudoanfall». Disse måtene å omtale lidelsen impliserer en rent 

psykologisk årsak. De termene som ble vurdert som minst krenkende var «funksjonelle 

anfall» og «stressrelaterte anfall». Disse måtene å omtale konversjonslidelse på kan ses som 

mer nøytrale når det kommer til årsak (Stone et al., 2003). Det er også undersøkt hvordan 

foreldre til barn med ikke-epileptiske anfall vurderer ulike måter å beskrive barnets lidelse på. 

Svar fra 146 omsorgsgivere ble analysert, og det var ikke-epileptiske anfall (non-epileptic 

events), funksjonelle anfall (functional seizures) og ikke-epileptisk anfallslidelse (non-

epileptic attack disorder) som ble vurdert som minst krenkende. Det som ble vurdert som 

mest krenkende, var setningene «dette sitter bare i hodet hans/ hennes», «hysteriske anfall» og 

«psykogene anfall» (Morgan, Dvorchik, Williams, Jarrar & Buchhalter, 2013). Norske 

kasuseksempler antyder at det å ikke bli møtt og trodd med tanke på at kroppslige symptomer 

er «ekte» oppleves som svært negativt og at det også i verste fall kan forverre tilstanden 

(Ramberg & Diseth, 2012). Dette er også hovedkonklusjonen i en norsk, kvalitativ studie der 

11 ungdommer/voksne som hadde fått diagnosen NES ble dybdeintervjuet i forkant og i 

etterkant av innleggelse på sykehus. Innleggelsen var med formål å øke forståelse og mestring 

av lidelsen. Under innleggelsen ble pasientene presentert for en biopsykososial 

forståelsesmodell som ramme for diagnosen. Funnene tyder på at den viktigste faktoren for 

mestring av konversjonslidelsen var å bli trodd. Forfatterne av studien ønsket i 
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utgangspunktet bare å inkludere deltakere mellom 13 og 16 års alder, men klarte ikke å 

rekruttere nok (Karterud, Risør & Haavet, 2014).  Det hadde vært interessant å se flere 

dybdeintervju av denne typen også med yngre, norske barn og ungdommer og dessuten 

undersøkelser av familienes tanker og reaksjoner, all den tid familien er essensiell for at 

barnet begynner med og fortsetter i behandling.  

Funnene som beskrives over stemmer overens med den bredere psykoterapiforskningen, der 

det å møtes av en terapeut en opplever som avvisende, kritiserende, sarkastisk eller 

krenkende, er forbundet med negativt utfall og er negativt korrelert med allianse (Karver et 

al., 2008; Norcross, 2010). En modell for årsaker og endring som er fleksibel til den enkelte 

pasient og hans/ hennes familie, vil kunne ha fordeler med tanke på ivaretakelsen av den 

terapeutiske alliansen (Lambert, 2010). En vil da ikke forkaste hva barnet og familie mener 

om årsak og endring, men heller inkludere dette inn i en mer helhetlig forståelse. Dette er 

kanskje særlig viktig siden artikkelforfatterne trekker fram aksept av diagnose og familiens 

rolle som vesentlig for et godt behandlingsutfall.  

4.8 Kvalitetsvurdering av studiene 

Denne litteraturgjennomgangen ble planlagt og gjennomført på en systematisk måte, for å 

unngå skjevheter som knyttes til mer tilfeldige, narrative litteraturgjennomganger (Littell, 

2008). En systematisk litteraturgjennomgang slik som denne oppgaven, krever at en finner 

fram til studier av god nok kvalitet for analyse. Hvis enkeltstudiene er av dårlig kvalitet eller 

fulle av feil, kan en ikke stole på konklusjonene som trekkes fra en systematisk 

litteraturgjennomgang og resultatet vil kunne variere (Jüni, Altman & Egger, 2001). 

Kvalitetsvurdering av observasjonsstudier og RCT: Observasjonsstudier uten 

kontrollgruppe er vurdert som svakere kvalitetsmessig enn randomiserte, kontrollerte studier 

(randomized controlled trials, RCT) og observasjonsstudier som inkluderer kontrollgruppe 

(Shadish et al. 2002). RCT regnes tradisjonelt som det studiedesignet som kan produsere de 

mest pålitelige slutningene om reell og direkte sammenheng mellom intervensjon og utfall 

(indre validitet) og som dermed kan si noe om en eventuell effekt av behandling (ved et visst 

sannsynlighetsnivå; Svartdal, 2004). Imidlertid er det ikke slik at type studiedesign alene kan 

avgjøre kvaliteten ved en enkeltstudie. Også RCT kan potensielt påvirkes mye av ulike typer 

trusler mot den indre validiteten og dermed resultatet og konklusjonene som kan trekkes 
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(Schultz & Grimes, 2002). Det finnes mange måter og metoder for å vurdere kvalitet ved 

enkeltstudier på, men det er uenighet rundt hvilken som er best (Wells & Littell, 2009). I 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Intervention beskrives en måte å 

kvalitetsvurdere studier på. Denne går ut på å vurdere ulike kilder til skjevheter som kan 

påvirke resultatene og kan brukes for ulike typer studiedesign, også RCT som i 

utgangspunktet vurderes som av høy kvalitet. Det ideelle er å ha flere personer som vurderer 

hver for seg som så kan sammenligne sine vurderinger (Higgins & Greene, 2006). 

 

Kvalitetsvurdering av de inkluderte studiene: Det ble ikke vurdert som hensiktsmessig for 

de 18 inkluderte studiene i denne oppgaven at det ble gjort separate kvalitetsvurderinger, som 

så skulle sammenlignes statistisk. Dette fordi alle de inkluderte studiene var av typen 

observasjonsstudier uten kontrollgruppe (kasusserier). Det er også stort sprik når det gjelder 

antall deltakere som er inkludert i studiene, hvordan studiene er oppbygd og beskrevet, når 

oppfølgingstidspunkt er, samt hvordan remisjon defineres. Som beskrevet er mangelen på 

kontrollgrupper som danner utgangspunkt for statistisk sammenlikning av effekt, en svakhet 

ved studiene. En annen viktig begrensning ved studiene som er inkludert er at det gjerne er 

de/den samme som vurderer pasienten før igangsetting av behandling, som også gjennomfører 

behandlingen og som så vurderer utfall. Det kan da oppstå skjevheter knyttet til vurderingen 

av utfallet, for eksempel at klinikeren «ønsker» å se bedring hos pasienten. Det er noen 

unntak her, blant annet Klineberg et al. (2014), som bare bruker barnet/ungdommens og 

foreldrenes selvrapportering som utfallsmål. Det kan argumenteres for at endringen i 

symptomene ved konversjonslidelser er såpass lette å gjøre ytre observasjoner av, at det å 

bruke bedring i symptomer eller diagnose som utfallsmål i studiene er å anse som en styrke 

ved studiene. Som et eksempel er lammelse i et bein lettere å observere og vurdere med tanke 

på symptombedring, sammenliknet med for eksempel «mengde grubling» som symptom ved 

depresjon. Det er likevel slik at vurdering av utfall basert på flere ulike mål eller kilder vil 

kunne gi et bedre estimat av faktisk endring enn ett enkelt utfallsmål (Lambert, 2010). 

Oppsummert er det ikke mulig, med utgangspunkt i disse 18 studiene, å komme med en klar 

konklusjon om at det er de studerte intervensjonene som er årsak til endringene i 

utfallsmålene i studiene. En kan ikke utelukke at det for eksempel er spontan bedring over tid 

som er årsak til de observerte endringene som beskrives. Det kan også være mer generelle 

faktorer ved det å motta behandling som er årsak til endringene som beskrives. I 

psykoterapiforskningen er det funnet at felles endringsfaktorer kan være årsak til så mye som 
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30% av bedringen pasienter opplever ved å gå i psykoterapi. En viktig faktor her er den 

terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut (Lambert, 2010). Dette gjelder i stor grad 

også for barn og unge (Elvins & Green, 2008; Karver, Handelsman, Fields, & Bickman, 2006; 

Kazdin, 2007; McLeod, 2011; Shirk & Karver, 2003; Shirk, Karver, & Brown, 2011). 

Terapeutisk allianse ble av Bordin (1979) forklart som bestående av tre viktige komponenter: 

et følelsesmessig bånd mellom pasient og terapeut («bond»), enighet om mål for terapien 

(hva, «goal») og enighet om oppgavene (hvordan, hva man faktisk skal gjøre i terapien, 

«task») (Bordin, 1979). Særlig det følelsesmessige båndet og hva man faktisk skal gjøre i 

terapien har vært studert når det kommer til barn og unge (Fjermestad, McLeod, Tully, & 

Liber, 2016). Fra psykoterapiforskning på barn vet en at i likhet med barn-terapeut alliansen, 

predikerer også foreldre-terapeut alliansen behandlingsutfall hos barn og unge (Kazdin, 

Whitley & Marciano, 2006).  

På grunn av at det ikke er mulig å trekke slutning om kausalitet er det heller ikke forsvarlig å 

bruke tall på observerte endringer fra studiene til å forsøke identifisere prediktorer for effekt 

eller å gjøre en metaanalyse for å estimere behandlingseffekten statistisk. Så hvorfor er det 

ikke gjennomført randomiserte, kontrollerte studier for denne pasientgruppen? Det er noen 

åpenbare grunner til at dette ikke er gjennomført. Det ene momentet er den (sannsynligvis) 

lave prevalensen av barn og unge med konversjonslidelser som oppsøker hjelp. Problemer 

med rekruttering av passende deltakere til intervensjons- og kontrollgruppe er vanskeligere jo 

sjeldnere en lidelse er. Det andre momentet er at intervensjonene som beskrives i studiene 

baserer seg mye på tilpasning av behandling til den enkelte pasient/deltaker, fordi dette anses 

av artikkelforfatterne som den best mulige fremgangsmåten for å behandle 

konversjonslidelsen. Det ville vært uetisk å sette i gang med en sammenligningsstudie der én 

gruppe mottar tilpasset behandling og den andre mottar en form for mer lik, standardisert type 

behandling, dersom det ikke er klinisk grunnlag for å anta at dette ville være like virksomt 

eller mer virksomt. En mulighet kunne være å gjøre sammenlikninger på korttidsutfall 

mellom større grupper pasienter der det ble gjort sammenlikninger mellom velprøvd 

(tilpasset, tverrfaglig) behandling og for eksempel eksperimentell/utprøvende behandling der 

de observerte endringene synes lovende, og der den utprøvende/eksperimentelle behandlingen 

er lite ressurs- og tidkrevende og der intervensjonen er raskt overstått og ikke utgjør en 

belastning for pasienten (for eksempel rTMS; Parain & Chastan, 2014). Pasientene som 

mottok den eksperimentelle/utprøvende behandlingen kunne mottatt den velprøvde, tilpassede 

behandlingen i etterkant. På den måten ville en sikre at alle pasienter mottok den 
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behandlingen behandlerne hadde mest tiltro til per i dag. Samtidig kunne en hatt data for å 

gjøre sammenligninger av intervensjonene uten å risikere forsinket eller manglende 

symptomlette for pasienten.  

Å bruke ventelistepasienter som kontrollgruppe for denne pasientgruppen er også vanskelig 

gjennomført på en etisk forsvarlig måte for barn. I Norge er det for eksempel 12 ukers frist for 

igangsetting av utredning i spesialisthelsetjenesten dersom det er mistanke om 

konversjonslidelse for et barn eller en ungdom, og begrunnelsen er at tilstanden anses som 

alvorlig (Helsedirektoratet, 2015).  

Det ville vært interessant å sammenligne effekt av de ulike behandlingsintervensjonene som 

er benyttet i studiene. Det er beskrevet ulike behandlingsintervensjoner for pasientene, men 

det har ikke vært mulig å sammenligne effekten av disse statistisk i denne oppgaven.  

Utfordringen er det lave antallet pasienter i de ulike gruppene. Dersom en gjør en statistisk 

beregning av den komparative effekten av de ulike behandlingene vil resultatet ikke være 

pålitelig (Chambless & Hollon, 1998).  

4.9 Hva slags forskning er det behov for? 

Det finnes en rådende antakelse om at å tilby den beste tilgjengelige behandlingen til 

pasienter er synonymt med å ha valgt riktig type psykoterapi for den bestemte (spesifikke) 

lidelsen. Imidlertid er det slik at selv ved empirisk støttede behandlingsformer der effekt er 

dokumentert, responderer ikke 30-50 % av pasientene på behandlingen. Det kan argumenteres 

for at en vel så nyttig strategi for å øke behandlingseffekt ville være å identifisere pasienter 

som er i risiko for ikke å bli bedre av behandlingen eller er i fare for å slutte i behandling. Når 

en har identifisert disse pasientene kan en lettere sette i gang de nødvendige tiltak for å hindre 

at pasienten forlater terapien og sikre at pasienten får mer utbytte av terapien (Lambert, 2010). 

Det ville vært spesielt interessant å undersøke nærmere de pasientene og familiene der 

pasienten ikke oppnår bedring. Det er generelt rapportert om lave tall for frafall i de 18 

inkluderte studiene, men det oppgis samtidig i de fleste av studiene om pasienter/familier der 

disse ikke ønsker eller nekter å motta behandling. Inntrykket er at en vet lite om disse 

pasientene og familiene deres, og hva som kunne vært gjort for å forhindre negative utfall. 

Både de som ikke oppnår bedring og de som faller fra i studiene er viktige å studere nærmere. 

Dette for å bedre kunne forstå mekanismene bak frafall sånn at en kan forhindre at dette skjer. 
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For eksempel kunne dette vært gjort gjennom kvalitative studier med dybdeintervjuer, men 

også mer longitudinelle oppfølgingsstudier som ser på langtidsutfall kunne gitt nyttig 

kunnskap. Dette er et sterkt argument for å utvide fokus for forskningen, med tanke på for 

eksempel type studiedesign, samarbeid på tvers av fagfelt, og variasjon i tidspunkter for 

oppfølging. Funn indikerer at effekter av psykoterapi gitt til barn og unge generelt ser ut til å 

opprettholdes fem til seks måneder etter behandlingsslutt (Weisz, Weiss, Han, Granger & 

Morton, 1995). I den ene inkluderte studien der langtidsutfall ble målt, etter gjennomsnittlig 

12. 4 år (spenn 2-19 år), er det problematisk at det bare var 27 av 62 pasientene som var 

tilgjengelige for innhenting av data. Resten av pasientene hadde falt fra i 

oppfølgingsperioden. Det gjør sjansen for systematiske skjevheter knyttet til 

pasientpopulasjonen stor og vanskeliggjør tolkning av resultatene (Jans et al., 2008). I 

studiene som er inkluderte, er det oppgitt ulike tidspunkt for måling av utfall, og det er også i 

flere studier inkludert flere utfallsmålinger. Det fremkommer imidlertid ikke hvorvidt det da 

fortsatt gis behandling eller om denne har blitt avsluttet på et tidligere tidspunkt. Det hadde 

vært interessant å undersøke hva slags langtidsprognose barn og unge med 

konversjonslidelser har. Kohortstudier der forekomst og naturlig utvikling undersøkes, ville 

også gitt nyttig kunnskap.   

Det ville også være interessant dersom framtidige studier inkluderte også andre mål på utfall 

enn vurdering av diagnose. Da kunne en fått et bedre bilde av endringen som ble oppnådd. 

Eksempler kan være systematisk måling av skoledeltakelse, ulike mål på psykososial og 

faglig fungering, eller subjektive, psykologiske mål. Vurdering av utfall basert på flere ulike 

mål eller kilder vil kunne gi et bedre estimat av faktisk endring enn ett enkelt utfallsmål 

(Lambert, 2010). Pasientperspektivet er viktig og kanskje det enkleste å få informasjon om, 

og det er vanskelig å se for seg studier av konversjonslidelse der ikke vurdering av diagnose 

må være med. Ideelt sett hadde alle som hadde informasjon om endringen vært representert 

(Lambert, 2010). Dersom en skulle inkludert andre utfallsmål i studiene, for eksempel 

subjektive mål rapportert av barnet selv, er det viktige elementer en må ta hensyn til. Måten 

undersøkelsen foregår på må være tilpasset barnets utviklingsnivå. Det kan også være at 

opplevelsen til et barn med konversjonslidelse er annerledes enn opplevelsen til en voksen 

hvordan en voksens med konversjonslidelse opplever det (Eminson, 2007). Det kan også være 

viktige forskjeller mellom det som erfares av barnet og det som foreldrene rapporterer (Taylor 

et al., 1996). 
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4.10 Styrker og svakheter  

En styrke ved denne systematiske litteraturgjennomgangen er at operasjonaliseringen av søket 

ser ut til å ha vært tilfredsstillende. Å være flere enn én forfatter er også en fordel i 

gjennomføringen av en systematisk litteraturgjennomgang fordi utvelgesen av studier er 

mindre utsatt for systematiske skjevheter. Det øker sjansen for at det er relevante studier som 

inkluderes for vurdering. Det er også en styrke at søkemotorene som ble valgt ut er blant de 

mest anerkjente når det kommer til publisering av studier som omhandler medisin og 

psykologi. Imidlertid kunne det med fordel ha blitt inkludert enda flere søkemotorer for å 

sikre at eventuelle andre aktuelle studier ble identifisert. En begrensning ved 

litteraturgjennomgangen er at det bare ble inkludert kasusserier. Det kan være en svakhet at 

søket ble begrenset til 2004-2016. Operasjonaliseringen i denne systematiske 

litteraturgjennomgangen er forskjellig fra tidligere litteraturgjennomganger, og det kan hende 

at relevante behandlingsstudier publisert før 2004 ikke er blitt identifisert og vurdert i 

tidligere gjennomganger.  Det at det ikke er gjennomgått studier på behandling av barn og 

unge med psykosomatiske tilstander samlet, kan ses på som en svakhet ved oppgaven. I følge 

S. Gjems ved Kompetansetjenesten, er erfaring fra praksis at disse barna og ungdommene ofte 

kan ha psykosomatiske blandingstilstander (personlig kommunikasjon, 18. oktober 2015). 

Samtidig kan det ses på som en styrke ved oppgaven at behandling av alle typer 

konversjonslidelse er undersøkt, da andre litteraturgjennomganger kun har hatt fokus på 

spesifikke undergrupper av konversjonslidelser (Morgan & Buchhalter, 2015; Reilly et al., 

2013).  

4.11 Impliksjoner for praksis oppsummert  

Det er i dag ikke fastslått effekt av noen behandling av barn og unge med konversjonslidelser. 

Imidlertid kan det være at sjansen for et godt behandlingsresultat kan økes ved at 

behandlingen skreddersys til det enkelte barns individuelle behov, og at flere faggrupper er 

involvert i behandlingen. Å sette tidlig diagnose og at diagnosen blir akseptert av barnet og 

familien kan være avgjørende for at barnet blir bedre. Å bruke begrep og uttrykk som ikke 

impliserer rent psykologisk årsak kan være en hjelp på veien for å etablere allianse og få barn 

og familie til å akseptere diagnosen. Det er viktig at helsepersonell i førstelinje har oppdatert 

kunnskap om konversjonslidelser. Dersom et barn i tillegg til konversjonslidelsen har 

tilleggsvansker eller komorbide lidelser, er det viktig å ta hensyn til disse i behandlingen. 
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Kartlegging av eventuelle utløsende årsaker og intervensjoner i behandlingen trenger ikke å 

ha traumefokus. Ved fysisk hendelse forut for konversjonslidelsen, kan det være grunn til å 

være ekstra oppmerksom, da disse barna kan ha dårligere prognose. Det er fordeler ved å 

involvere foreldre/foresatte og familien til barnet i behandlingen. Utredning av eventuelle 

stressorer i familiekonteksten til barnet kan også være nødvendig. En helhetlig tilnærming til 

konversjonslidelser som er åpen for at både biologiske, psykologiske og sosiale komponenter 

kan spille inn, kan være hensiktsmessig i behandling av disse barna og familiene deres. 

4.12 Konklusjon 

Behandlingen som gis til barn og unge med konversjonslidelser er psykoedukasjon, 

familiebehandling og systemisk arbeid, individualbehandling og tverrfaglig behandling. Det 

er ikke mulig å fastslå effekt av behandlingen, men det er rapportert om endringer som virker 

lovende. Faktorer som tenkes å påvirke behandlingsutfall er: bruk av skreddersydd og 

tverrfaglig tilnærming, å sette tidlig diagnose, aksept av diagnose, type utløsende årsak, andre 

vansker og komorbide lidelser, samt familie og familieforhold. Å ta hensyn til disse faktorene 

i behandling kan øke sjansen for tilfriskning av konversjonslidelsen. 
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6 Vedlegg 

6.1 Vedlegg 1 - forkortelser og begreper i oppgaven 

Begrep/forkortelse  Forklaring  

Ataksi Forstyrrelser av muskelsamarbeidet i sammensatte bevegelser. 

Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme (SML.no)  

Apraksi Forstyrrelse av evnen til å utføre viljestyrke, målrettede bevegelser selv 

om det ikke foreligger sykdom eller skade i de musklene eller leddene 

som skal brukes (SML.no) 

Afoni  Stemmemangel, mangel på stemmeklang som ved hvisking (SML.no)  

Dyfoni  Smerter eller vanskeligheter ved stemmedannelsen. Stemmen blir gjerne 

hes, ru, uren og ofte svak (SML.no)  

Dysartri  Utydelig tale, vansker med å uttale ord (SML.no)  

Dyskinesi Vanskelighet med å utføre visse bevegelser (SML.no) 

Stupor  Tilstand av nedsatt bevissthet og reaksjonsevne, til den grad at man ikke 

snakker og ikke rører seg, reagerer på omgivelsene, mer enn i korte 

øyeblikk og kun ved kraftig og gjentatt stimulering, men reagerer på 

smertestimuli og reagerer med refleksbevegelser på lys og høye lyder 

(SML.no) 

Transe  Nedsatt viljekontroll (SML.no) 

Parestesi  Kløe, nummenhet, maurkryping, varme eller kulde (SML.no) 

Paroksysmale 

anfall 

Finn definisjon  

PMD Psychogenic movement disorder 
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PNES Psychogenic nonepileptic seizures 

FNSD Functional neurological symptom disorder 
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6.2 Vedlegg 2 – søkeord 

1. mental dissociation 

2. dissociative disorder*   

3. dissociative motor disorder*    

4. dissociative convulsions  

5. dissociative anaesthesia and sensory loss 

6. mixed dissociative disorder* 

7. conversion disorder*    

8. psychogenic   

9. psychogenic non-epileptic seizure*    

10. psychogenic non epileptic seizure*    

11. PNES   

12. non epileptic seizure*  

13. non-epileptic seizure*   

14. nonepileptic seizure*    

15. psychogenic nonepileptic seizure*  

16. functional neurological  

17. functional symptom*   

18. functional symptom disorder*    

19. functional neurological symptom disorder*    

20. medically unexplained symptom disorder*    

21. MUPS 

22. MUS   

23. medically unexplained symptom*   

24. child* 

25. childhood    

26. pediatric*    

27. paediatric*    

28. youth   

29. adolescent*    

30. treatment*    

31. therapy    

32. therapies    

33. intervention*  

34. rehabilitation    

35. 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 

or 19 or 20 or 21 or 22 or 23  

36. 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29  

37. 30 or 31 or 32 or 33 or 34    

38. 35 and 36 and 37    

39. limit 35 to (english language and yr="2004 -Current")   
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6.3 Vedlegg 3 – Oversiktsskjema detaljert 
 

Setting  Deltakere: Alder, kjønn, 
inklusjon/eksklusjon 

Faktisk diagnose deltakere Mål brukt i studien Intervensjon Observerte endringer Faktorer beskrevet som viktige 
for behandlingsutfall 

1. Papavasiliou, A. et al. (2004) 

3.linje, 

Aten, 
Hellas 

N = 6 

 
 Gj.snittsalder: 12.1 (5-

15år)  

 
Gutt:jente-ratio: 1:1 

 

Inklusjon: PSE, epilepsi og 

behandlet med 

antiepileptika 

Eksklusjon: Ikke oppgitt 
 

Epilepsi, PSE (300.11 

Konversjonslidelse, i 
DSM)  

 

Psykiatrisk komorbiditet: 
Depresjon, angst, tvang, 

PTSD. 

Andre diagnoser: 

Hemiplegi, intelligens i 

nedre grenseområde, 

gjennomgripende 
utvikl.forstyrrelser 

(asberger og autisme), 

språkforstyrrelser, 
lærevansker  

-PS (psykogene 

anfall) 
 

-PSE-tilbakefall 

(psykogen status 
epileptikus) 

 

-Psykiatrisk 

komorbiditet 

 

-Psykososialt utfall    
 

 

                                      

Ved utskriving fra sykehuset ble pasientene henvist 1./2. 

linje for oppfølging. Ny undersøkelse på sykehuset etter 
1 måned, og så hver 4. måned i året som fulgte 

utskriving.  

  
Pasientene fikk ulik behandling etter utredning og 

utskriving. 1/6 gikk i psykoterapi i 1 år. 1/6 ble henvist 

1./2.linje, men ikke tatt inn i behandling, 

oppfølgingsmøte hos psykiater ved sykehuset i perioder. 

1/6 i psykoterapi, og mor i psykoanalyse. 1/6 i 

familieterapi. 1/6 familierådgivning og 0,5 mg bid 
Risperidone, 1/6 i avbrutt individuell psykoterapi og 

familierådgivning.  

Ved oppfølgingstidspunktet (3-

5 år, gj.snitt 3,6 år) hadde ingen 
av pasientene PSE. 50% hadde 

PS i oppfølgingsperioden.  

 
For 33.3% var psykiatrisk 

komorbiditet uløst. 66.7% viste 

bedring i psykiatrisk 

komorbiditet (også bedring i 

epilepsi for disse pasientene). 

For disse var psykososiale 
utfall (utdannelse, yrkesplaner) 

vurdert som  «gode». 

Alvorlighetsgrad av epilepsi og 

assosierte bieffekter var trolig 
viktige faktorer i hva utfallet 

ble 

2. Bhatia, M.S. et al. (2005) 

3.linje 

 
Dehli, 

India 

N = 50 

Gj.snittsalder gutter: 
gutter: 8.2 år, (6.8-12 år), 

Gj.snittsalder jenter: 9.4 

(7.8-11.6 år) 
 

56% jenter, 44% gutter 

 
Inklusjon:PNES  

Eksklusjon: 

epilepsihistorie, 
feberkramper, hodeskade, 

psykisk 

utviklingshemning, kronisk 
somatisk sykdom, eller 

mangelfull historie 

Alle de 50 barna hadde 

PNES med underliggende 
konversjonslidelse (ICD-

10) 

 
Komorbide diagnoser: 

separasjonsangst, skolefobi 

og affektive lidelser 
vanligst. I tillegg 

angstlidelser, 

atferdsforstyrrelser og 
PTSD. 

Ny vurdering av 

diagnose, samt 
antall anfall 

Pasientene ble satt på "passende" psykofarmaka 

(anxiolytic og/el antidepressiva) og/el psykoterapi: 
Psykoedukasjon (forklaring, forsikring/betryggelse), 

suggesjon (suggestion), konfrontasjon og diskusjon 

rundt problemer assosiert med årsak til anfallene.  
 

Behandling i 3 mnd og oppfølging hver andre uke i 3 

mnd for å måle bedring (komplett remisjon, red i 
anfallsfrekvens PNES el ingen bedring) 

72% remisjon, 20% bedring, 

8% ingen endring i frekvens av 
anfall PNES. 

Ikke oppgitt 

3. Cassady, J. et al. (2005) 

2. linje, 

USA 

N=5  

 

Gj.snittsalder: 11.8 år ( 9-

13 år) 

 

100%  jenter 
 

Inklusjon: 

Konversjonslidelse (DSM-
4), komorbid lidelse: 

anorexi, tilhørende Old 

Konversjonslidelse etter 

kriterier DSM-IV 

 

Symptomer var motorisk 

svekkelse i øvre og nedre 

ekstremiteter, 
svekkelse/svakhet i nakken 

(manglende evne til å 

holde hodet oppe), vansker 
med å svelge, tap av 

stemme, smerter og endret 

Innhentet 

informasjon fra 

samarbeidende 

tredjepart for 

vurdering av 

symptomer (barnet 
ikke vurdert direkte) 

 

 

Intervensjoner: 

Tverrfaglige møter der man samlet informasjon og 

diskuterte pasientene. Bl.a. lege, toksikolog, 

barnepsykiater, barnenevrolog. I tillegg kontakt med 

lokalt hjelpeapparat. Psykoedukasjon for 

foreldre/foresatte om psykologisk årsak til tilstanden. 
Rådgivning til foreldre om å ha kontakt med én 

allmennpraktiserende lege og å unngå «legeshopping», 

oppfordre foreldre til å unngå å bekrefte usannsynlige 
teorier om organisk/somatisk sykdom, unngå stress, og 

unngå forsterkning av «den syke»-rollen.  

Oppfølging 3 mnd senere: 20% 

full bedring 

 

60% symptombedring, 40% av 

disse kunne gå uten assistanse 

etter måneder med sengeleie 
 

20% uendret/ingen bedring 

 
Familien til 1 av deltakerne 

nektet for en psykososial 

Ikke oppgitt 
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Order Amish. 

Eksklusjon: ikke oppgitt 

mental status/ikke-

responsivitet. Komorbide 
lidelser:100% hadde 

anoreksi  

 

Møte med ledere i kirken for å diskutere eventuelle 
sosiale stressorer som kunne bidra til utbruddet av 

lidelsen blant deltakerne. 

komponent ved lidelsen.  

4. Ghosh, J.K. et al. (2007) 

3. linje 
(sykehus

), 

Varanasi, 
India 

N=40 
Gj. snittsalder 10,3 år (6-

14 år).  

 
gutt-jente ratio 0,9:1 

For gruppen <10 år var 

gutt:jente-ratio: 1,6:1. 
 

Inklusjon: 

Konversjonslidelser etter 
kriterier DSM-IV 

Eksklusjon: Ikke oppgitt 

Konversjonslidelse 
Symptomer: psykogene 

ikke-epileptiske anfall, 

ufrivillige bev, 
smertesympt, psykogene 

paralyser, tap av stemme 

og tap av syn 
 

35%: angst og depresjon, 

MD (major dep.) vanligst      

Vurdering av 
symptomer 

 

DSM-IV 

Behandling bestod av psykoterapi for 72,5% og 
psykoterapi + psykofarmaka for 27,5 %. 

 

For 47,5% foregikk behandlingen ved sykehuset. For 
52,5% foregikk behandlingen poliklinisk. 

 

Ikke oppgitt hvilken behandling som ble gitt i hvilken 
setting 

 

Innlagt: 84,3 % bedring og 15,7 
% tilbakefall Poliklinisk: 81% 

bedring og 19,0% tilbakefall 

 

Ikke oppgitt 

5. Chinta, S.S. et al. (2008) 

3.linje 
 

India 

Klinisk utvalg:  
N = 17 

 

Gj.snittsalder på 10.7 år (6-
14 år) 

 

76% jenter og 23.5% gutter 
(3.25:1) 

 

Inklusjon: Ikke-epileptiske 

anfall 

Eksklusjon: kjent 
nevrologisk lidelse, 

historie med statisk el 

progressiv kronisk 
somatisk sykdom, grad 3 el 

4 feilernæring 

Ikke-epileptiske anfall Korttidsutfall etter 
oppfølging i 3-

6mnd: ikke oppgitt 

mål benyttet 

Alle barn hadde oppfølging i 3-6 mnd: Behandling og 
håndtering fulgte generelt fremgangsmåte understøttet 

av tidligere studier (NB! ingen referanse oppgis). Dette 

involverte følgende:  
1. skifte av foreldres fokus fra organisk til psykososial 

forklaring av symptomer 

2. oppmuntre barn og foreldre til å gjenoppta normale 
aktiviteter 

3. ignorere og slå ned på (discouraging) sykdomsrolle 

4. problemløsende mestringsteknikker for å takle barnets 

vanskeligheter 

5. familierådgivning for å øke foreldrekompetanse for å 
takle problemer og løse familiekriser. 

35.5% anfallsfrie etter 3-6 mnd, 
47.1% mer enn 50% reduksjon 

i anfallsfrekvens og 17.6% ble 

tapt ila oppfølging.  
 

Alle barn som viste bedring 

gikk tilbake til normale 
aktiviteter, gikk på skole 

regelmessig og viste ingen 

tilfeller av tilbakefall (til 

baseline) og det var ingen 

symptomsubstitutter under hele 
oppfølgingsperioden. 

God prognose hvis diagnosen 
settes tidlig, stressorer 

identifisert og adressert, og 

psykososiale intervensjoner 
iverksettes. 

 

Barn og unge trolig bedre 
prognose enn voksne pga drar 

nytte av enklere 

stressreduserende teknikker og 

ofte ekstern årsak til anfall og 

dermed mulighet for rask 
iverksettelse av intervensjon 

6. Jans, T. et al. (2008) 

Wuerzbu
rg, 

Tyskland 

N = 27  
 

Gj.snittsalder og 

aldersspenn ikke oppgitt 
 

Jente:gutt-ratio: 3:1 

 
Inklusjon: Dissosiativ 

lidelse (ICD-10), IQ over 

70 
Eksklusjon: Ikke oppgitt 

 

Dissosiativ lidelse (ICD-
10) 

 

 

Semistrukturert 
intervju om 

psykososial 

fungering (familie, 
vennskap, sosial 

kontakt, 

partnerskap, 
seksualitet),  

 

SAS-SR (Social 
Adjustment Scale – 

self report, tysk 

Behandling ved avdelingen (inneliggende 70% og 
poliklinisk (outpatient) 30%): 

Hovedsaklig analytisk: 59%, familieterapi: 30%, 

hovedsakelig atferdsterapi: 19%,  
 

Tilleggsbehandling med psykofarmaka: 15% 

 
Terminering av behandling mot medisinsk anbefaling: 

5% 

 
 

89% full remisjon eller 
markerte reduserte symptomer 

11% ingen eller liten bedring. 

 
 

 

Ingen store forskjeller mellom 
kontrollgruppe og pasienter 

med hensyn til FSI-skårer på 

familierelasjoner ved 
oppfølgingstidspunkt. Unntak 

er dette med finansiell og 

Flere dissosiative symptomer i 
barndoms- eller ungdomstid var 

sterkt relatert til lavere nivå av 

psykososial tilpasning på 
oppfølgingstidspunktet. 
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versjon, FSI 

(Wietersheim, J. Et 
al. (1989). 

Konstruktion und 

erste evaluationen 
eines fragebogens 

zur sozialen 

integration. 
Diagnostica, 35, 

359-363)  

 
GAF - global 

assesment of 

functioning. Ref 
ikke oppgitt. 

emosjonell uavhengighet fra 

foreldre (72% vs. 94% i 
kontrollgr), seksuell tilfredshet 

(71% vs. 97% i kontrollgr), og 

rapportering av lite eller ingen 
aktivitet (36% vs. 6% i 

kontrollgr) 

 
GAF-skårer impliserer en 

relativt god psykososial 

tilpasning ved 
oppfølgingstidspunkt. 

7. Schwingenschuh, P. et al. (2008) 

3.linje  

 
London, 

England.  

N = 15 

 
Gj.snittsalder og 

aldersspenn ikke oppgitt 

 
Jente:gutt-ratio: 4:1 

 

Inklusjon: Alle barn 18 år 
eller yngre diagnostisert 

med PMD  
Eksklusjon: Ikke oppgitt 

 

For 80% var den 

underliggende diagnosen 
ved PMD 

konversjonslidelse og for 

20% var det 
somatiseringslidelse etter 

DSM-IV.   

 
Benyttet PMD-kriterier for 

voksne oppgitt i følgende: 
Fahn, S. & Williams, D.T. 

(1988). Psychogenic 

dystonia, Adv Neurol, 50: 
431-455.                              

 

 
Vanligste bevegelseslidelse 

var dystoni (7/15), så 

tremor (6/15), 
gangeforstyrrelser (2/15). 

40% av barna med PMD 

kun enkelfenomenologi, 
resten flere. Andre MUS 

ble sett hos 40% av barna.      

Definerte remisjon 

som vedvarende (>1 
år) bortfall av PMD. 

 

 

Etter satt PMD diagnose ble de fleste barna fulgt av 

tverrfaglig team og behandlet med kombinasjon av 
psykoterapi og fysioterapi (hos ett barn nektet foreldre 

for årsaken som ble gitt av behandlere og dermed også 

behandling). 3 barn ble behandlet med antidepressiva 
(amitriptyline) 

Gj.snittlig tid for måling av 

utfall var 3.1 år: 
6 av 15 full remisjon, 6 av 15 

vesentlig bedring, 3 ingen 

bedring.  
 

Av de 15 deltakerne oppgis det 

at 47%  i full remisjon, 33% 
vesentlig bedring og var tilbake 

til normal skolegang, 20% 
forble kronisk og alvorlig syk 

uten vesentlig bedring.  

 
Ingen behandling med 

antidepressiva fikk full 

remisjon 

Hos pasienter med full 

remisjon (gj.snitt 0.7 år, SD: 
0.2) var det betydelig kortere 

tid fra symptomdebut til 

korrekt diagnose satt,  
sammenlignet med gruppe med 

delvis remisjon og ingen 

bedring, 
 

Pasienter med tremor størst 
sjanse for bedring (5av6) 

 

Pasienter med full remisjon 
skilte seg ikke signifikant ift 

alder ved debut, komorbiditet, 

stressor eller utløsende faktor 
og behandling                                                

8. Dale, R.C. et al. (2010) 

3.linje, 
New 

South 

Wales, 
Australia 

N=12  
 

Gj.snittsalder 12, 7 år (10-

15 år). 
 

Jente:gutt-ratio: 5:1  

 

Ikke oppgitt diagnose etter 
ICD-10 eller DSM-IV/V 

 

PMD. 50% hadde mer enn 
én type bevegelseslidelse. 

Tremor (skjelvinger) 

vanligst, fulgt av 

Vurdering av 
symptomer 

Behandlingen ble tilpasset det enkelte barnet og 
familien. Alle familiene fikk psykoedukasjon gjennom 

utredningsprosessen.  

 
Intervensjonen hadde som mål å redusere stressnivå i 

barnets relasjonskontekst, hjelpe barnet til å bedre 

håndtere stressrelaterte symptomer, og å behandle 

Tidspunkt for follow-up range 
2,4 måneder – 1,6 år. 

 

50% bedring uten tilbakefall, 
41,67 % bedring (men med 

tilbakefall), 8,3 % uendret 

/ingen bedring    
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Inklusjon: PMD 

Eksklusjon: Ikke oppgitt 
 

 

 
 

myoclonus, dystoni og tics. 

 
75% av deltakerne hadde 

komorbide diagnoser: 

70% av de kvinnelige 
deltakerne hadde diagnose  

angst (40%) eller depresjon 

(20%) eller begge deler 
(10%).  

De mannlige deltakerne 

hadde begge 
gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelse 

(autisme) og milde 
lærevansker, og 1 av dem 

hadde Tourettes syndrom 

 

komorbide forstyrrelser/lidelser.  

 
50% av familiene ønsket å delta i pågående psykologisk 

terapi ved sykehuset (innlagt). Dette inkluderte 

fysioterapi, skoledeltakelse på sykehuset, og håndtering 
av sorg, konflikt eller behandling av psykisk lidelse hos 

et familiemedlem.  

 
41,7% fikk en spesifikk individuelt intervensjon, som 

avslapningsterapi (relaxation therapy), kognitiv 

atferdsterapi eller «snakketerapi» («talking therapy»). 1 
deltaker ønsket behandling med psykofarmaka for 

komorbide lidelser, men 3 nektet behandling med 

psykofarmaka for komorbid angst/depresjon.  
 

3 deltakere nektet psykologisk behandling. 

 

 
 

9. Faust, J. et al. (2011) 

3.linje, 

Ontario, 

Canada 
 

N = 13 

 

Gj.snittsalder: 13.1 år (6-
17 år) 

   

77% jenter, 23% gutter 
 

Inklusjon og eksklusjon 
ikke oppgitt 

Psykogen 

bevegelseslidelse ble satt 

av nevrolog basert på 
kliniske karakteristikker og 

klinisk undersøkelse 

 
Komorbide psykiske 

lidelser ble satt ut fra 
DSM-IV kriterier av 

psykiater 

Utfall: Bedring 

gjennom å se på 

abnormale 
bevegelser vurdert 

av nevrologen 

Mange stressorer identifisert av behandlende nevrolog, 

men alle ble henvist til psykiater og en sosialarbeider 

med erfaring innen psykologisk rådgivning. Psykiatriske 
diagnoser som tvangslidelse og angstlidelse ble satt av 

deres barnepsykiatere og behandling for disse 

tilstandene ble også initiert av dem. Bl.a. psykofarmaka 
og CBT. Pågående psykologisk rådgivning ble gitt av 

sosialarbeidere. Mye fokus på familien, bl.a. involverte 
en flere familiemedlemmer i terapien. 

77% bedring eller komplett 

remisjon 

 
15% ingen bedring, 7% mistet i 

oppfølging 

 
NB! Oppfølgingsdata 

vedrørende psykiatriske 
symptomer ikke tilgjengelig.  

To hovedfaktorer identifisert 

som nødvendig for effektiv 

behandling av disse barna:  
1. Tverrfaglig tilnærming: bl.a. 

nevrologi, psykiatri og 

sosialarbeid 
 

2. Involvering av familie i 
behandling 

10. Gupta, V. et al. (2011) 

2. linje 
(barnesy

kehus), 

India 

N= 45 
 

Gj.snittsalder: 10,54 år (4-

18 år) 
 

Jente:gutt-ratio: 2,2:1 

 
Inklusjons og eksklusjon 

ikke oppgitt 

Somatoforme lidelser 
(somatoform disorders) 

etter DSM-IV 

 
Av disse fikk 48,9% 

konversjonslidelse 

Vurdering av 
diagnose 

Ved behandlingsstart fikk pasient rådgivning/veiledning 
(counseling) hos en klinisk barnepsykolog. Siden 

henvist til barnepsykiater.  

Behandlingsplan inkluderte bl.a. psykofarmaka og 
atferdsterapi.  

 

73,3 % uten symptomer etter 
intervensjon, 17,6% tilbakefall 

som krevde videre oppfølging, 

8,8% viste ingen bedring   

 
 

11. Kozlowska, K. et al. (2013) 

3.linje 
(CL-

team for 

eh av 
MUS) 

 

Australia 

N = 100 
 

Gjennomsnittsalder: 12 år 

(4-17.7 år) 
 

69 % jenter, 31% gutter 

 
Inklusjon: Barn med MUS 

Eksklusjon: ikke oppgitt 

7 barn: smerte 
(somatorform 

smertelidelse), 41 barn: 

MUS (konversjonslidelser) 
og 50 barn: kombinasjon 

av medisinsk uforklarlig 

smerte og nevrologiske 
symptomer.  

2 barn kom med 

Ikke oppgitt Tverrfaglig team som har utviklet et ”mind-body”, 
familiebasert, multimodulært program for å behandle 

denne gruppen barn og ungdom. 

 
56 barn og deres familier deltok på minst ett 2-ukers 

rehabiliteringsinntak der de blir lagt inn på sykehuset 

(rehabilitation admission), i kombinasjon med 
multimodal poliklinisk behandling (outpatient 

treatment), 36 barn ble behandlet som polikliniske pas 

63% ble symptomfri, 18% 
hadde episoder med tilbakefall 

(men friske mellom episodene, 

symptomer kom i forbindelse 
med nye stressorer), 12.5% 

kroniske symptomer under 

oppfølgingsperioden (5 gikk 
tilbake til skole på tross av 

symptomer, 1 barn fikk 

Ikke oppgitt 
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 patomimisymptomer 

(factitious symptoms). To 
barn fra gruppen 

konversjonslidelse gikk 

senere over i denne 
gruppen. 

DSM-IV-TR 

 

og 8 familier avslo behandlingsintervensjonen.  

 
Fleksibelt, blir skreddersydd etter hva pasient og familie 

trenger. 

 
NB: praksis på denne klinikken er å henvise alle familier 

til lokalt hjelpeapparat, enten i privat eller offentlig 

sektor, for langtidsterapi og behandling så snart disse 
pasientene og familiene kan bli håndtert i en slik setting. 

hjemmeundervisning og 1 

droppet ut av skolen), 7% fikk 
man ikke fulgt opp (were lost 

to follow-up) 

12. De Gusmao, C.M. et al. (2014) 

3.linje 

 
Boston, 

USA 

 

N = 31 

 
Gj.snittsalder 14.8 år (8-

21år)  

 
67% jenter, 33% gutter 

 

Inklusjon: FNSD 
Eksklusjon: ikke oppgitt 

 

 

Pasienter ble plassert i 

ulike undergrupper av 
funksjonelle nevrologiske 

symptomlidelser (FNSD) 

basert på DSM-V-kriterier 

3-6 mnd etter 

prospektiv 
innsamling 

gjennomførte 

familier et 
strukturert 

telefonintervju på 

utfallsmål og mål på 
hvor tilfredse 

foreldre var ift. 

kommunikasjon av 
diagnose (parental 

satisfaction)  

 
Andre mål i kohort: 

vedvarende 
symptomer ved 

oppfølgingssamtale, 

nevrologisk 
komorbiditet, 

psykiatrisk 

diagnose, 
symptomvarighet, 

antall 

akuttmottaksbesøk, 
skolefravær, 

foreldres jobbfravær 

Spesifikk behandling ble kun tilbudt en liten prosentdel 

av pasienter.  
 

Kun 53% benyttet seg av psykisk helsevernstjenester, 

6% hadde fysioterapi 
 

Ikke noe mer spesifikt om intervensjon 

83% symptomfrie 

 
Symptomvarighet: gj.snitt 23 

uker (13-37) 

 
Psykiatrisk komorbiditet: 

Fortsatt 30% som hadde dette 

ved oppfølgingstidspunktet.   

 

13. Klineberg, E. et al. (2014) 

3. linje, 
Sydney, 

Australia 

N= 7 
 

For hele gruppen som 

mottok behandling (N=50: 
konversjon + andre 

psykosomatiske tilstander): 

aldersspenn: 12-17, 
Gj.snittsalder: ikke oppgitt,  

 

80% jenter og 20% gutter 

Somatiseringslidelse etter 
DSM-IV (14% med 

konversjonslidelse), eller 

CSF (36%) etter kriterier 
fra Center of Disease 

Control  

Fysisk og 
psykososial 

funksjon, både 

oppgitt av 
ungdommen selv, 

samt mor og far ved 

bruk av CHQ (Child 
Health 

Questionnaire). 

 

Intervensjon var tilpasset, tverrfaglig tilnærming. 
Behandlingen var et familiesentrert 

rehabiliteringsprogram basert på Medical Family 

Therapy Model, McDaniel, S. et al (1992). Medical 
Family Therapy: A Biosocial Approach to Families and 

Health Problems. New York: Basic books. 

Behandlingen ble tilpasset behovene til den enkelte 
deltaker, med mål om å bedre funksjon. Behandlingen 

involverte en kombinasjon av medisinsk overvåkning, 

gradvis fysisk aktivitet, individuell 

Vesentlig bedring mellom 
baseline og tidspunkt for 

måling av utfall for alle 

utfallsvariabler rapportert av 
ungdommen, mor og far. 

Bedringen var opprettholdt 

etter 12 måneder 

En fysisk utløsende faktor var 
assosiert med dårligere fysisk 

funksjon over tid, uavhengig av 

diagnostisk kategori (CSF eller 
somatiseringslidelse, deriblant 

konversjonslidelse). Dette 

gjaldt ikke for psykososial 
funksjon. 
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Eksklusjonskriterier: 
intellektuell 

funksjonshemning 

CHQ-CF87 for alder 

10-18 år, og CHQ-
PF50 for foreldre: 

Landgraf, J. et al. 

(1999). Child Health 
Questionnaire 

(CHQ): A User’s 

Manual, 2.ed. 
Boston, MA: 

HealthAct 

veiledning/rådgivning/kognitiv atferdsterapi, 

familiestøtte/familieterapi, ergoterapi (occupational 
therapy), og koordinering med skole (school liaison). Ca 

40% av pasientene fikk behandling på sykehuset (ved 

symptomer som ga vesentlig funksjonsvansker eller ved 
manglende framgang poliklinisk), med en varighet på 

median 2 uker. Ikke oppgitt hvilke grupper (CSF eller 

somatiseringslidelse, deriblant konversjonslidelse) som 
fikk dette. Poliklinisk behandling var ukentlig i starten, 

siden hver 14. dag, og med lengre intervaller mellom 

timer ved bedret funksjon. Gjennomsnittlig antall timer 
var 7,86 (SD 4,35) mellom behandlingsstart og første 

oppfølging etter 4 måneder, og gjennomsnittlig antall 

timer 14, 79 (SD=12,36) mellom behandlingsstart og 
oppfølging etter 12 måneder, noe som indikerer 

ukentlige timer de første 4 månedene og så hver måned i 

8 måneder.  
 

 

14. Parain, D. et al. (2014) 

3.linje, 
Rouen, 

Frankrik

e 

N=70 
 

Gj. snittsalder: 24,7 år (8-

79 år) 
59% av deltakerne var 

ungdommer 
 

44 kvinner/jenter, 26 

menn/gutter  
 

 

Inklusjon og eksklusjon 
ikke oppgitt 

 

Art.forfattere bruker 
begrepet funksjonell 

svakhet (functional 

weakness)  
 

Ikke oppgitt diagnose etter 
ICD-10 eller DSM-IV/V 

 

Vurdering av 
symptomer (?) 

Intervensjon: 
TMS-behandling (repetetive transcranial magnetic 

stimulation), gj.snittlig 30 stimuli gitt ved lav frekvens 

(apparatet ga stimuli hvert 4-5 sekund), og med 
intensitet over motorterskel (maksimal intensitet 2,5 

Tesla), gitt med rund spole (P/N 9784-00) i 2-3 
minutter. Ved ufullstendig bedring ble det i blant gjort 

en ny behandlingssesjon med 30 stimuli noen minutter 

senere. 
 

 

89%  full eller dramatisk 
bedring (61,4% full bedring 

umiddelbart etter behandling 

rTMS, 11,4 % full bedring 
innen minutter/timer etter 

rTMS, 2,9% innen noen dager 
etter rTMS.  

 

12,9% dramatisk bedring 
 

11,4 ikke oppgitt resultat 

 
Symptomene kom tilbake for 

11,4% av deltakerne som 

opplevde bedring. 75% av disse 
fikk ny behandling med rTMS 

førte til bedring for 100% . 

Akutt sykdoms/symptomstart 
 

Komorbid lidelse (angst eller 

depresjon) knyttet til 
manglende bedring  

15. Rawat, S.V. et al. (2014) 

3.linje 
Bangalor

e, India 

N = 34 barn 
 

Gj.snittsalder og 

aldersspenn ikke oppgitt, 
men alle barn var under 16 

år.  

 
 

Ingen kjønnsforskjeller 

 

PNES.  
Underliggende diagnose: 

Konversjonslidelse. DSM-

5 
 

Mer enn èn diagnose hos 

50%: intell. Disab. 
(23.5%), dep. (14.7%), 

spesifc learningdisorder 

(14.7%). Dvs tot 38.2% 

Utfallsvariabler som 
ble brukt: antall 

oppfølgingsbesøk, 

varighet på 
oppfølging, respons 

på behandling, 

tilstedeværelse av 
symptomer ved 

måling av utfall, 

tilbakevendelse til 

Vanligste psykososial intervensjon (100%) var: Arbeid 
med familie og barn. Betrygge/forsikre og anerkjennelse 

av symptomene og undervise foreldre om sykdommens 

natur og måter å takle anfallene.  
 

Ind.terapi (58.8%) som involverte CBT/psykoterapi  

 
Psykofarmaka (52.9%). Vanligst:SSRI, fluoxetine, 

escitalopram, sertralin og fluvoxamin. Clonazepam var 

vanligste ikke-SSRI.  

Gjennomsnittlig tidspunkt for 
måling av utfall: 10.1 +/- 6.8 

mnd.  

 
Ved gj.snittlig tidspunkt for 

måling av utfall:  76.5% ikke 

lenger PNES-anfall (av disse 
viste 73.1% funksjonsbedring) 

Anfallsreduksjon: 14.7% 

Uendret eller flere anfall: 8.8% 

Dårligere prognose ved 
komorbid epilepsi (50% vs 

70% bedring) 
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Inklusjon og eksklusjon 

ikke oppgitt 

med utvikl.vansker 

 
23.5% hadde både PNES 

og epilepsi 

premorbid funksjon 

målt ved  selv-
/foreldrerapportering

og funksjonsnivå 

vurdert gjennom 
nivå på sosial 

involvering og 

skolearbeid/skoledel
takelse 

 

Kombinert intervensjon (52.9%), dvs. psykofarmaka og 
psykososial intervensjon. 

 

*Ind.terapi: 60% god respons, 
20% delvis respons sett ved 

red.anfallfrekvens og 20% like 

mye eller flere anfall.  
*Kombinert intervensjon: 

88.9% bedring (delvis/helt 

bortfall av anfall) 
*Psykoterapi: 62.5% bedring 

16. Yi, Y.Y. et al. (2014) 

3.linje, 

Sør-
Korea 

N = 25 

 
Gjennomsnittsalder: 13.78 

år, SD: 2.69 

Aldersspenn: 77-19.93 
 

Gutt-jente-ratio: 1:1.27 

 
Inklusjon og eksklusjon 

ikke oppgitt 

 
 

PNES (DSM-IV) 

 
Komorbide lidelser: 

depresjon, angst, 

atferdsvansker, 
tilpasningsvansker, 

schizofreni, bipolar, 

ADHD (36% ingen 
komorbid lidelse) 

Kliniske utfall ved 

PNES ble studert 
ved gjennomgang av 

psykiatriske 

journaler og 
konsultasjoner. 

 

MRI ble utført på 19 
pas.  

 

Alle pas video EEG-
monitorering i ca. 2 

dager (range 1-3).  

 
Komorbide lidelser 

Tenker her at video-EEG er del av både utredning og 

intervensjon. Alle pas gjennomgikk video EEG-
monitorering i ca. 2 dager (range 1-3). Elektroder ble 

plassert i henhold til 10-20 internasjonalt system, og 

EEG ble innspilt (recorded) med en 16-kanal Grass 
maskin. Hvis ingen mistenkelige episoder under 

innspilling, ble det utført provokasjonstest for 

symptominduksjon (godkjennelse fra foreldre). Testen 
ble utført som følger: pasienten ble fortalt at de ville 

injisere et intravenøst medikament som ville indusere 

anfall. Saltvannsløsning ble intravenøst injisert. Spurte 
så om pasienten følte noe. Etter observasjon av 

placeboeffekt (the spell) ga de beskjed til pasienten om 

at virkningen av stoffet var over (for å stoppe anfallet). 
Etter testen viste de familien videoen for å sikre likhet 

mellom anfallet tatt opp og de typiske anfallene.   
 

Behandlingsplan varierte avhengig av resultat fra 

psykologisk konsultasjon: 
Psykoterapi: 36%,  

psykoterapi og psykofarmaka: 0.52% og 12% 

regelmessig besøk til klinikken for å se på klinisk status 
uten behandling 

Etter gjennomsnittlig 

oppfølging i 31.5 mnd, SD:22.4 
(range: 2mnd-6.6 år): 

80% anfallsfrie, 12% redusert 

episodefrekvens og ingen 
symptombedring hos 8% 

 

Alle pasienter som var under 
observasjon og de som fikk 

psykoterapi hadde ingen 

episoder. Av de med kombinert 
behandling var 61.5% uten 

episoder, 23% reduksjon i 

episoder og 15% ingen endring 
 

Dvs. gode utfall tross 
komorbide lidelser 

Ikke klare funn, men nevner 

mer alvorlig komorbid lidelse. 
Dette begrunnes med at de 

pasientene som hadde lette 

underliggende psykiske 
problemer ved baseline, hadde 

bedre PNES-utfall. 

17. Pula, J.H. et al. (2015) 

3.linje 

Illinois, 
USA 

N=8 

 
Gj.snittsalder: 16.6 år (11-

30 år)  

2 av de 8 N var voksne 
 

1 mann/gutt, 7 kvinne/jente 

 
Inklusjon: Akutt synstap 

attribuert til en 

konversjonsreakjson.  
Eksklusjon: pasienter med 

komorbid organisk 

synstap, nevrologisk 

Funskjonelt synstap (Pula, 

J. (2012). Functional vision 
loss. Curr Opin Ophtalmol. 

23, 460-465). 

 

Bortfall eller 

bedring i 
symptomer? Står 

klinisk eller 

rapportert bedring, 
men ikke konkret 

oppgitt. 

 
 

 

Alle 8 fikk samme behandling, og som ble gjennomført 

av J.H.P (en av forfatterne og utreder): 20/200 optotype 
”Tumbling E” kort til å ta med hjem. Behandler 

indikerte ovenfor pasienten at hvis de fulgte hans 

instrukser ville deres synstap bedres. På første dagen 
skulle en forelder eller annet familiemedlem holde 

kortet i en 1 av 4 retninger (høyre side opp, opp ned, 

vendt opp, eller vendt ned) med distanse på først 1 fot 
fra ansiktet. Pas skulle forsøke å avgjøre retningen av E. 

Dette skulle repeteres hver dag, og holde kortet 15-30 

cm lenger vekk inntil 6 m unna. JHP sa at når nådd dette 
så ble visuell funksjon bedret. 

For mindreårige pasienter ble foreldrene informert om 

årsak til lidelsen, og logikken bak terapien. Han sa 

Oppfølging: når mulig fulgte 

klinikken opp og gjorde en ny 
vurdering av pasienten. Når 

dette ikke var mulig ringte M.F 

(annen forfatter) og 
medarbeidere på klinikken 

pasientene for å høre hvordan 

synet fungerte.  
 

100% (alle 8) hadde klinisk 

dokumentert bedring eller de 
rapporterte bedring over 

telefon.  

Ikke oppgitt 
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lidelse eller simulering ingenting til pasientene annet enn instruksjonene.  

18. Sawchuk, T. et al. (2015) 

Nevrolog
isk 

psykolog

isk 
tjeneste 

(3.linje) 

 
Canada 

N = 29 
 

26,9% ungdommer og 

jenter (22,76%). Av pas 
under13 år var majoriteten 

gutter (3,75%) 

 
Inklusjon: Mistanke om 

PNES 

Eksklusjon: epileptiske 
episoder (migrene aura) og 

angst/panikklidelse 

Èn eller flere PNES-
episoder 

Utfall ved utskriving 
ble kodet som 

følger: komplett 

remisjon, delvis 
remisjon (definert 

som 50% eller større 

reduksjon i PNES-
episoder), ingen 

endring i 

symptomer, og 
tilslutt uvisst utfall 

grunnet mistet i 

oppfølging 
 

 

Del 1: medisinsk evaluering som leder til diagnose ikke-
epileptisk etiologi for episoder (inkludert initiell 

diagnose og psykoedukasjon rundt PNES). Så henvist til 

psykologisk spesialisttjeneste (specialized psychology 
service) for grundig utredning. 

Del 2: behandlet primært psykologisk, med varighet fra 

4-12 mnd. Behandling ved utskriving ble kodet som 1 
av 4 nivåer: 

1. konsultasjon vedrørende rasjonale for diagnose og 

psykoedukasjon (education). Dvs. ikke noe terapi etter 
utskriving: 7% 

2. i tillegg kort terapi (opp til 3 timer administrert av 

behandlende psykolog): 48% 
3.i tillegg mer intensiv behandling inkludert lengre 

ukentlig psykoterapi (4-14 timer) administrert av 

behandlende psykolog (som også i alle tilfeller var 
utredende psykolog) i tillegg til tverrfaglig behandling 

som  i de fleste tilfeller var familieterapi eller 

psykofarmaka: 38% 
4. i tillegg intensiv, strukturert behandling (inpatient el 

dagpasient): 7%   

Utfall ved utskriving:  
59% komplett remisjon, 21% 

delvis remisjon (50% eller mer 

i reduksjon av PNES-episoder), 
7% hadde PNES som forble 

upåvirkelig i forsøk på 

behandling, og tilslutt 14% 
uvisst 

Aksept av diagnose: 77% av 
komplett remisjon og 67% av 

delvis remisjon viste aksept ved 

tilbakemelding rundt utredning, 
vs. Ingen av pasientene der 

behandling ikke ga resultat 

hadde akseptert diagnosen på 
dette tidspunktet 


