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                Om forfatteren 

• tommy Olof ulwan er utdannet barnelege og barnepsykiater fra Sverige. 
Han kom til Norge i 1997 som seksjonsoverlege på Kvinne- og Barne-

senteret der han fikk utvikle  en behandlingsmodell for alvorlige spise
forstyrrelser hos barn, ungdom samt gravide kvinner. Har siden 2010 
arbeidet som overlege på DPS Follo. Han er i tillegg utdannet 
familieterapeut og ernæringsfysiolog.

Mestringsstrategier 



Mange fosterbarn har problemer som de trenger mestringsstrategier for å leve med 
på en  konstruktiv måte. Jeg  kaller disse mestringsstrategiene de fire M’er.
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• av Tommy Olof Ulwan, psykiater

Fosterbarns problemer

Traumer
De fleste fosterbarn har opplevd trau - 
matiske hendelser i livet. Slike opplev-
elser kan være vold i nære relasjoner, 
seksuelle overgrep og incest, psykiske 
overgrep og andre situasjoner som de 
har opplevd som traumatiske. Alle 
foster barn har i tillegg opplevd å måtte 
flytte fra sine foreldre, noe som i seg 
selv kan oppleves som traumatisk. 
Noen har blitt fjernet akutt, noe som 
innebærer en stor belastning for barnet. 
For noen har opplevelsene som de har 
hatt, satt seg som posttraumatisk 
stres syn drom. Andre sliter med en 
reaktiv til knytningsforstyrrelse som 
følge av at de ikke har fått den omsorg 
som barn treng er fra nære omsorgsper-
soner.  I tillegg har mange fosterbarn 
andre diag noser som de kan ha arvet 
fra sine  for eldre. 

Diagnoser
Den diagnosen som flest fosterbarn 
har, er ADHD ( Attention-Deficit/
Hyper activity Disorder). Dette er en 
tilstand karakterisert ved uoppmerk-
somhet, hyper  aktivitet og impulsivitet. 
Symp tom ene starter allerede i den 
tidlige barndom og kan gi problemer 
hele livet. Årsakene til ADHD er en 
kombinasjon av arvelige og miljømes-
siga år saker, og symptomene kommer 
til ut trykk i varierende grad hos det 
enkelte barn. 

ADHD er en av de hyppigste 
psyk ia   triske tilstandene i barnealderen 
og det anslås at 3-5 prosent av alle  
barn opp fyller kriteriene for ADHD.  
I voksen   populasjonen er det 3-4 pro - 
sent. I ca 70 prosent av voksenpopu-
lasjonen er det også en komorbiditet  
av andre tilstander slik som angst/
depresjon, dys fori (nega tiv selvbilde), 
ulike former for spiseforstyrrelser  ano - 
rexia, bulimia, overspising, samt 
rusproblematikk.

Andre diagnoser som fosterbarn  

kan ha arvet fra sine foreldre er Tou - 
 rettes syndrom og Aspergers syndrom.

I denne artikkelen om mestrings-
strategier skal jeg forholde meg til 
ADHD siden dette er den diagnosen 
som opp trer hyppigst hos fosterbarn. 
Mestringsstrategiene vil imidlertid 
kunne brukes også ved andre diagnoser 
og for å gjøre andre problemer som 
fosterbarn sliter med, mindre overvel-
dende. Mestringsstrategiene er ment å 
komme i tillegg til eventuelle andre 
former for psykiatrisk hjelp.

Mestringsstrategier
Fosterbarns problematikk gir tilstander  
som ikke kan endres med noen «quick 
fix-løsninger», men med ulike mest-
ringsstrategier kan de forbedre sin livs - 
kvalitet og  og i beste fall  endre sine 
problemer til kompetanse.

I forsøk på å øke sin kompetanse er 
det i hovedsak fire ulike mestrings-
strate  gier som jeg kaller de fire M’er, 
som har vist seg være effektive: Mat, 
Mosjon, Mediatasjon, Medisin.

hos fosterbarn
Mestringsstrategier 

Tiltak
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Første mestringsstrategi: Mat
En endring i kosten og dens effekter 
på ADHD har i de siste årene vært i 
stig ende interesse blant befolkningen. 
Dette kommer  dels av at ca 30 pro - 
sent ikke har effekt av de medisiner 
som i dag anvendes i behandlingen av 
ADHD eller på grunn av bivirkninger 
i form av appetittreduksjon, at man 
ikke føler seg bra, økende irritabilitet 
og  depresjoner, noe som iblant gjør at 
medi  siner ikke er noe alternativ. I til - 
legg er det slik at de mest brukte sen - 
tral stimulerende medisinene er narko - 
tikaklassifiserte.

For et par år siden kom en forsk-
ningsrapport fra Danmark utarbeidet 
av forskere på Instituet for Human 
Enæring (IHE) i tett samarbeide med 
barne- og ungdomspsykiatere med 
spesiell ekspertise i forskning og be - 
hand ling av ADHD hos barn og ung - 
dom.

I denne studien som hittil er den 

mest omfattende i sitt slag, har man 
gjort en gjennomlysning av 67 kvali -
fiserte vitenskapelige artikler som om - 
handler kostens betydning ved be  - 
hand ling av barn med ADHD.

Reultatet viser at kostholdsendring 
prinsipielt kan skje på to måter. Enten 
ved at man unngår visse elementer i 
kosten som antas å forverre ADHD-
symptomene eller ved kostsupplement 
som antas forbedre ADHD-symptom-
ene.

Studiene som berører kost som 
mistenkes å forverre ADHD-symtom-
ene konsentrerer seg om fargestoffer, 
eliminasjonsdietter som kun tillater få 
ingredienser,  samt sukker og kunstige 
søtningsmidlers innvirkning på 
ADHD.

Ut ifra disse studier fant man at en 
mindre gruppe barn med ADHD 
opplevde en reduksjon i sine ADHD-
symptomer når de fulgte en diett uten 
kunstige fargestoffer (fallt tartrazin-

færgæmen) og uten ingredienser med 
såkalte naturlige salicylater.

Eliminasjonsdiett er en metode  
som også anvendes for å studere sam - 
bandet mellom kost og ADHD. I disse 
tilfell ene setter man personen i en peri-
ode på en meget restriktiv diett bestå - 
ende av få ingredienser og heretter 
introduserer henholdsvis en ingrediens 
av gangen, mens man observerer om 
det endrer ADHD-symptomene hos 
personen. Metoden er vanskelig og 
langvarig og bør bare gjennomføres 
med støtte fra profe sjonelle med 
kunnskap om så vel næringsfysiologi 
som ADHD. Dette fordi en så streng 
diettplan risikerer å utløse eller forverre 
en under  liggende spise for styr relse. 
Resul tatet av eliminasjons dietten var at 
en del barn med ADHD fikk  en for  - 
bedring av sine symptomer, men at 
effekten tar tid innen den inntrer (flere 
måneder) og er krevende å gjen nom-
føre konse kvent over lang tid.
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Mange foreldre opplever at et stort 
sukkerinntak hos barnet også øker 
barnets hyperaktivitet. Dessverre 
finnes det  ennå ikke noen gode viten - 
skapelige studier som kan gi et entydig 
svar på denne forbindelsen, men om en 
reduk sjon av sukker inntaket minsk er en 
hyperaktivitet hos ditt barn, bør du 
redusere sukker konsumet og erstatte 
det med mer proteinrik føde og grønn  - 
saker.

Når det gjelder kosttilskudd som 
kan redusere ADHD-symptomer 
bygger den danske undersøkelsen sine 
sluttsatser på 40 ulike vitenskapelige 
studier. Det som er undersøkt er essen - 
sielle fettsyrer, utvalgte amino syrer, 
mineraler og vitaminer.

Essensielle fettsyrer er nødvendige 
for å opprettholde kroppens funk sjon-
er og da man ikke selv kan produ sere 
dem, må de tilføres via kosten. Det er 
to slags essensielle fettsyrer, omega-6- 
og omega-3-fettsyrer. Det er framfor 
alt omega-3-fettsyrer som oftest kom - 
 mer fra fisk eller fiskeolje, som har en 
posi tiv effekt på hjernen og dermed 
mulig ens på ADHD-symp  tomene. 
Noen av disse fett syrene øker blant 
annet Dopa min-innholdet i hjernen, 
et signalstoff som er i under skudd ved 
ADHD. Resul tatene av disse studier 
viser at du får redusert ADHD-
symtomene, men at det tar tid innen 
effekt inntrer og at det sannsyn ligvis 
kreves høyere doser enn de som 
anvendes i  disse studiene.

Man har også interessert  seg for  
om ekstra tilførte aminosyrer kan på - 
virke ADHD-symptomene da noen av 
hjern ens signalsubstanser er bygd opp 
fra aminosyrer, uten at man har funnet 
noen overbevisende effekter.

I Frankrike der man har en svært 
restriktiv foreskrivningspraksis av 
medi  s iner ved ADHD sammenliknet 
med Norge og Europa for øvrig, anbe - 
faler man en proteinrik, relativt karbo - 
hydrat fattig  kost, og finner en symp-
tom  for bedrende effekt hos pasienter 
med ADHD.

Avslutningsvis vil jeg si at kosten 
har en betydning ved behandling  
av ADHD men med varierende 
effekter. Noen mennesker får en 

symptom for  bedring av eliminasjons-
kost. Mange mennesker rapportere  
en forbedring av ekstra  tilskudd av 
omega-3-fettsyrer i form av fiskeolje 
samt fet fisk i kost inn taket. Det  
kreves dog mer syste mat  iske studier 
over lengre tid før å avklare kostens 
spesifikke inn verk ninger ved  
ADHD.

Andre mestringsstrategi: Meditasjon
Moderne nevrobiologisk forskning  gir 
belegg for at vår hjerne har mulighet for 
å utvikle seg hele livet og at vi har en 
inneboende evne til å ”omprogram-

mere” og trene vår hjerne til endret 
aktivi tetsmønster, noe som kalles 
nevro  plastisitet.

De sista årene har mange viten skape -
lige studier vist at meditasjon, mind-
fulness og yoga i ulike former kan 
forbedre  psykiske tilstander slik som 
tvangsmessige symptomer, angst og 
depre sjoner, og ADHD.

Man vet i dag at ved meditasjon 
frisettes et nevrohormon som kallas 
oxytocin. Oxytocinet har blant annet en 
avstressende effekt på hjernen (fred- 
og-ro-hormonet) som avhjelper hjern - 
ens inneboende evne til å omprogram-



12  Fosterhjemskontakt 6/14

mere følelse og tanke mønster og der - 
med øke vår oppmerk somhet, minske 
vår indre uro og følel sesmessige sving - 
n inger som er en del av ADHD-symp-
tomene.

Meditasjon regelmessig et par gang  - 
er per dag er derfor en viktig strategi i å  
forbedre ADHD-symp tomene og å 
redusere det daglige stresset som ofte er 
koblet sammen med ADHD.

Tredje mestringsstratgi: Mosjon
Regelmessig mosjon har en gunstig 
innvirkning på oss alle. Det har ikke 
bare en gunstig innvirkning på vår 
sirkulasjon og kondisjon, men også en 
like gunstig innvirkning på vår 
hjernefunksjon. Flere vitenskapelige 
studier viser at fysisk aktivitet med høy 
inten si tet kan frisette dopamin og 
endorfiner i hjernen. Dette har en 

reduserende effekt på symptomer og 
tilleggsvansker som er karakteristisk  
for mennesker med ADHD.

Flere av de pasienter jeg møter  
med en ADHD-problematikk  og som 
også har en spiseforstyrrelse, har 
nærmset utviklet en treningstvang da 
de har funnet at intensiv trening 
minsker deres indre uro. Det er så - 
ledes ikke bare i den hensikt å for-
brenne kalorier at de trener,  noe som 
terapeuter ofte tar som utgangspunkt, 
men  er også en mestringsstrategi for  
å redusere det indre kaos de føler og 
som gir dem en følelse av tilfeldig 
kontroll.  Der er der for ofte ikke 
konstruktivt å stoppe de  hyppige 
treningsøktene, men at de må 
porsjoneres ut  og samtidig veilede 
dem om en kostplan som balanserer 
deres aktivitet. 

Framfor alt er det viktig at den 
underliggende ADHD som ofte ikke 
er blitt diagnostisert tidigere, blir kart - 
lagd og  forklart for pasienten slik at 
pasientens spiseforstyrrelse ses som et 
løsningsforsøk på ADHD-symp tom-
ene. 

Mine kliniske erfaringer viser  at 
fysisk aktivitet, enten det er i form av 
friluftsliv, idrett eller lange løpeturer 
utgjør en betydningsfull mestrings-
stategi for å minske ADHD-symp tom-
ene, slik som  å forbedre konsen tra-
sjon, samt redusere oppmerksom  hets - 
svikt og indre uro hos mennesker med 
ADHD.

Fjerde mestringsstrategi: Medisiner
Det er de såkallte sentralstimulerende 
legemidlene som har best effekt på 
symptomene ved ADHD. Disse 
medisinene som er narkotikaklassifi-
sert, øker den dopaminerge aktiviteten 
i ulike deler av hjernen som er redusert 
ved ADHD. Økningen av dopamin 
medfører en forbedret konsentrasjon 
og demper impulsivitet og uro.

Ritalin er det vanligste sentral-
stimu lerende middelet i bruk i Norge. 
Det kjemiske virkestoffet i tablettene 
heter metylfenidat og gir en effekt som 
varer i 2-4 timer.

Det finnes også i kapselform med 
virkningstid på  5-6 timer.
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Concerta inneholder samme virke - 
 stoff som Ritalin (dvs metyl fenidat), 
men er i kapselform og denne kapsel-
form er konstruert slik at virkingen av 
en dose holder seg i 10-12 timer.

Dexedrine er et alternativ i de 
tilfeller der Ritalin ikke gir tilfreds-
stillende effekt.

Virkestoffet i Dexedrine er en 
spesielt renset form for amfetamin 
(såkalt dekstroamfetamin) og  hver 
dose gir en noen lengre effekt enn 
Ritalin (3-5 timer).

Virkestoffet finnes nå i et langtids -
virkende produkt som heter Elvanse. 
Kapselen har effekt i 10-12 timer  
og kan derfor tas en gang om dagen. 
Den har også  mindre misbruks poten-
sial.

Samtlige sentralstimulerende medi - 
siner har den bivirkning at det 
nedregulerer  appetitten samtidig  
som den øker energiomsetningen i 
hjernen. Ved en samtidig spisefor-
styrrelser som anorexia nervosa eller 
bulimia ner vosa er det derfor risi - 
kab elt å medisin ere med disse medi-
siner da det kan forsterke spise for-
styrrelsen og lede til svingende lavt 
blodsukkernivåer, noe som øker den 
indre uroen og minsker oppmerk-
somheten, altså tvert imot hva man 
ønsker.

Det finnes også, siden noen  år 
tilbake, et ikke-sentralstimulerende 
alternativ i form av Strattera (atomox-
etin). Dette stimulerer hjernens egen - 
produksjon av dopamin og nor adre-
nalin. Effekten er mindre rask enn ved 
de sentralstimulerende medi sinene og 
det tar noen måneders be handling 
innen man ser  full effekt. Medisinen 
har også en del bivirkninger i form av 
kvalme og hodepine, noe som gjør at  
den kan være vanskeligere å akseptere 
selv  om disse bivirkningene avtar over 
tid.

Strattera har den fordel at den ikke 
har noen narkotisk effekt og kan 
derfor prøves uten risiko for misbruk. 
Den kan eventuelt også prøves ved 
samtidig bulimia nervosa og over-
spisning da den gir mer kontroll over 
spiseregu leringen uten å ta bort appe - 
titten.

Avslutning
For å optimalisere behandlingen ved 
ADHD er det vesentlig at fosterbarnet 
lærer seg et repertoar av ulike mest-
ringsstrategier. Det finnes ikke noen 
«quick fix» i behandlingen. Det handler 
om en  livsstilsendring som i visse 
tilfeller kan kombineres med medisiner, 
men husk  at ”the skill is not in a pill, 
but in your lifeskill”.

Når det gjelder andre problematiske 
sider ved fosterbarns situasjon, kan også 

de tre andre mestringsstratgiene mat, 
meditasjon og mosjon hjelpe dem til å 
mestre problemene sine på en god 
måte. Mestring handler om det barna 
selv kan gjøre i tillegg til det som det 
offentlige hjelpeapparatet kan gjøre for 
dem. Begge deler er viktig i det som 
handler om barnets totale mestring av 
livet.




