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Diagnose

Barn i fosterhjem har også Tourettes syndrom. Derfor er det viktig at 
fosterforeldre vet noe om denne diagnosen.

• Av Liv Irene Nøstvik, sykepleier og 
daglig leder i Norsk Tourette Forening

Tourettes syndrom (TS) er en lite kjent 
nevrobiologisk tilstand som karakterise-
res av ufrivillige bevegelser og lyder som 
kalles tics. Ticsene kommer ofte til syne 
ved 5-7 års alderen, noen ganger enda 
tidligere. De starter oftest i ansiktet 
med blunking og ansiktsbevegelser, og 
kan flytte seg til hals, skuldre og even - 
tu elt til resten av kroppen. 

Mye tyder på at TS er underdiagnos-
tisert. Undersøkelser i Europa viser at 
så mange som en prosent av befolknin-
gen har TS. Tourettes syndrom fore-
kommer tre til fire ganger så ofte hos 
gutter som hos jenter. Den nøyaktige 
årsaken til Tourettes syndrom er fore - 
løpig ikke funnet, men mye peker i 
retning av at det kan være forstyrrelser i 
enkelte signalstoffer i hjernen, blant 
annet dopamin. Genetiske studier indi - 
kerer at TS kan være arvelig. 

TS kan ikke kureres, men symptom-
ene reduseres vanligvis med alderen. 
Det naturlige forløp av TS varierer be - 
tyd elig fra individ til individ. De fleste 
har en lett grad av symptomer. Den 
vanskeligste perioden er vanligvis  
mell om 10 og 13 år. Noen vil fortsatt 
ha symptomer som voksne, i større eller 
mindre grad.

Hva er tics?
Tics er ufrivillige lyder og bevegelser. 
Gjentatte, ufrivillige, hurtige og plutse - 
lige bevegelser kalles motoriske tics. De 
vanligste motoriske ticsene er blunking, 

hodebevegelser og grimasering. Ufrivil-
lige lyder kalles vokale tics. De vanligste 
vokale ticsene er harking, kremting og 
snufsing.

Tics flytter seg ofte fra en kroppsdel 
til en annen. Det betyr at et tics kan bli 
borte en periode og erstattes av et annet 
i en annen kroppsdel. Det er store indi - 
viduelle forskjeller hva gjelder ticsenes 
hyppighet og intensitet. Ticsene vari - 
erer over tid, med gode og dårlige peri - 
oder. Intensiteten og hyppigheten kan 
varierer gjennom dagen, og over uker 
eller måneder. 

Tics kan være både enkle og sam-
mensatte. Eksempler på enkle moto-
riske tics kan være hodebevegelser, 
skuldertrekninger, blunking og rulling 
med øynene. Sammensatte motoriske 
tics er mer hensiktsmessige bevegelser 
som er saktere og varer lenger. Det kan 
for eksempel være å slå ut med armene, 
berøring av ting, kasting av ting, hopp - 
ing og neglebiting. Eksempler på enkle 
vokale tics er hosting, harking, snufsing 
og en lang rekke lyder som ikke hører 
til i situasjonen. Sammensatte vokale 
tics er mer meningsfylte utsagn ute av 
sammenheng. Det kan være ord, fraser, 
ekkofenomener (umiddelbar gjentag-
else av egne eller andres ord eller fraser) 
og koprolali. Med koprolali menes 
obskøne, upassende og av og til 
aggressive ord og uttrykk.

Tics kan midlertidig undertrykkes. 
Det betyr at noen barn med TS for 
eksempel kan holde tilbake tics gjen-
nom en legetime, noen ganger en hel 
skoledag. Det er allikevel ikke slik at 

tics er en uvane en kan slutte med hvis 
man vil. Å undertrykke tics er svært 
energikrevende. Det er videre viktig å 
være klar over at tics kan være usynlige 
for omverden - som å stramme mage/
lårmuskler, krølle tærne i skoene osv. 
Tics kan minske ved distrahering eller 
ved konsentrasjon om noe en er veldig 
opptatt av. På den annen side kan tics 
forsterkes av angst og nervøsitet, men 
også av å glede seg til noe. 

Noen har uprovoserte, uønskede 
verbale utbrudd av sexrelatert art, 
banning og ord og setninger som kan 
være truende og aggressive. Dette kan 
føre til vanskelige situasjoner og er 
svært plagsomt for dem det gjelder. Selv 
om dette er atferd som oftest vises i 
media, er det ikke dette som kjenneteg-
ner Tourettes syndrom. Mindre enn 15 
prosent av de med TS strever med dette.

Sensorisk overfølsomhet 
Mennesker med TS kan være svært 
følsomme for det som skjer i omgivel-
sene, og kan være plaget av sensorisk 
overfølsomhet. Sensorisk overfølsomhet 
innebærer at personer reagerer raskere, 
lengre eller mer intenst på sensoriske 
stimuli knyttet til lukt, syn, smak, 
hørsel, berøring, smerte og balansesys-
temet. Sensorisk overfølsomhet kan 
være svært ubehagelig, distraherende og 
til og med smertefullt. 

Sensorisk overfølsomhet kan inn - 
befatte alle former for stimuli, og det 
som ofte går igjen er gnissende merke-
lapper på klær, støy fra vifter, lett be -  
røring av fremmede eller sjenerende 
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parfymelukt. Mange føler seg frustrert 
og misforstått. 

Når det gjelder ulike typer mat kan 
lukt, klumper, blandet mat, smak, 
konsistens og så videre gjøre det umulig 
å spise maten. Dette handler ikke om å 
være kresen eller vanskelig i matveien. 
 
Tilleggsvansker
Opp mot 90 prosent av personer med 
TS har tilleggsvansker i en eller annen 
form.

De vanligste tilleggsvansker er 
ADHD og tvangstanker/tvangshand-
linger (OCD). 

Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) kjennetegnes av et 
mønster med konsentrasjonsproblemer, 
hyperaktivitet og impulsivitet som er til 
stede over tid i flere settinger. Sympto-
mene gir seg vanligvis til kjenne tidlig i 
barneårene og vedvarer ofte inn i ung - 
domsalderen og opp i voksen alder.

Obsessive Compulsive Disorder 
(OCD) er en tilstand med gjennomgå-
ende og tilbakevendende tvangstanker 
og/eller tvangshandlinger. Disse tank  - 
ene kan ta overhånd og oppleves som 
meningsløse. De fleste som har en 

tvangstilstand har både tvangstanker og 
tvangshandlinger.

Mange har problemer med søvn. 
Noen kan ha søvnproblemer fordi de 
har tics om natten. Stort søvnbehov og 
ekstra trøtthet er også vanlig. Muskler 
brukes langt oftere og mer intenst enn 
det som er vanlig. I tillegg er bivirknin-
ger av de medisiner som brukes for å 
dempe tics en viktig årsak til tretthet 
hos mange.

Ukontrollerbart sinne
Noen barn med Tourettes syndrom får 
anfall med ukontrollerbart sinne. An - 
fallene kan komme plutselig og tilsyne-
latende uten noen, eller svært liten, 
form for provokasjon, og er uforståelig 
for omgivelsene. Slike ukontrollerte 
raserianfall sees vanligvis hos dem som 
har TS med tilleggsvansker som 
ADHD eller OCD, eller begge deler. 
Under et slikt anfall kan det være 
umulig å snakke med vedkommende. 
Raserianfallet medfører ofte at leker, 
møbler og andre ting ødelegges. Van - 
ligvis forstår de heller ikke selv hva som 
forårsaket anfallet, og blir veldig 
ulykke lige når anfallet er over og de 

forstår hvordan de har oppført seg. 
Anfallene kan være vanskelig å skille fra 
atferdsvansker som reaksjon på mang -
lende omsorg og grensesetting.

Utfordringer med 
diagnostisering
Diagnosen stilles vanligvis av lege etter 
undersøkelser som utelukker andre 
nevrologiske tilstander. Undersøkelsene 
av barn gjøres vanligvis av barnelege 
eller ved Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP). Fordi det ofte tar 
tid før omgivelsene forstår at dette er 
tics, blir diagnosen vanligvis stillet først 
i 8-10 årsalderen.

Evnen til å undertrykke tics over 
lengre perioder kan gjøre det vanskelig 
å stille riktig diagnose. Perioder med 
lite tics eller ingen tics betyr ikke at 
barnet ikke har TS. 

Behandling
Det finnes ikke medisiner som kan 
helbrede eller forebygge Tourettes 
syndrom. 

Målet for behandling er derfor å 
redusere symptomer. Dette kan bidra 
til å lette et barns utvikling, hjelpe det 
til å delta fullt i skolearbeidet og fritids - 
aktiviteter, og for at det skal kunne føle 
seg bedre. Det kan også gjøre det lettere 
å opprettholde og/eller bygge opp selv - 
tilliten. Lette tics krever ingen behand-
ling. 

Habit Reversal Training (HRT) er å 
foretrekke som første valg for behand-
ling. 

På norsk kalles dette Ticskontrolle-
rende trening. HRT er en ikke-medika-
mentell behandling der målet er effek - 
tiv kontroll av tics. Dette må ikke sam - 
menliknes med undertrykking av tics, 
som er svært energikrevende. Slik tics - 
kontrollerende trening gis av behand-
lere i barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker.

Dersom barnet/ungdommen ikke 
har tilstrekkelig effekt av Tics-kontrol-
lerende trening, kan medikamentell 
behandling være aktuelt.

Fysioterapi kan være nødvendig. 
Kraftige tics kan være smertefulle, og 
muskelgrupper kan skades.



 Fosterhjemskontakt 6/14  5

Barn og ungdom med 
Tourettes syndrom i 
fosterhjem
Barn med TS kan bli utsatt for om-
sorgssvikt og overgrep på lik linje med 
andre barn. 

Når barn med TS flyttes i fosterhjem 
er det svært viktig at de som skal ivareta 
barnet har kunnskap om tilstanden. I 
motsatt fall kan barnet/ungdommen bli 
møtt på feil måte for atferd som er rela - 
tert til TS og følgetilstander, noe som 
kan øke barnets vanskeligheter.

Barn med sammensatte tilstander 
som TS, kan gi foreldre og andre fore - 
satte store utfordringer. Utviklingen 
hos barn og unge med TS kan bli påvir-
ket av hvordan omgivelsene og/eller 
familien klarer å takle barnets tics, 
utfordrende atferd og emosjonelle 
problemer. Familier med barn/ungdom 
med kompliserte tics og utfordrende 
atferd trenger å få god informasjon og 
kunnskap om TS. Barn og voksne med 
kroniske tics forteller om problemer 
med å få og holde på venner, og at de 
kan oppfattes negativt av jevnaldrende 
på grunn av ticsene. Å ha tics kan ha 
negativ påvirkning på sosialt liv og på 
evnen til å fungere i utdanning og 
arbeid.

Hvordan kan jeg hjelpe 
barnet på beste måte?
Å være forståelsesfull og vise barnet at 
du bryr deg er det viktigste omsorgs-
personene kan gjøre. Det er viktig å 
forstå at barnet ikke kan noe for sine 
tics. Barnet vet at det lager lyder og 
bråker – det ønsker å la være mer enn 
noen andre. Negativ fokusering på tics 
og irettesetting vil alltid forverre 
symptomene. Oppmuntre det til å være 
med i alle vanlige aktiviteter. Ikke tillat 
det å gjemme seg bort. For mye ensom  - 
het er ikke bra, og kan føre til isola - 
sjonsvansker. 

Det er ikke uvanlig at barn med 
Tourettes syndrom har en rutinepreget 
atferd. De må ha alt på samme måte, 
den måten de er vant til og motsetter 
seg forandringer. Ferie og høytider, der 
de vanlige rutinene brytes, kan derfor 
oppleves vanskelig.

Å sette grenser
Grensesetting kan være vanskelig. Barn 
med TS skal ikke straffes for å ha tics. 
Det kan imidlertid være vanskelig å 
skille ut hva som skyldes vansker knytte t 
til TS og eventuelle tilleggs vansker, eller 
om barnet rett og slett prøver ut grenser. 

Et godt tips å spørre barnet selv. De 
kan ofte si noe om dette.

Mange barn med Tourettes syndrom 
har lav irritasjons- og aggresjonsterskel. 
Dette kan være en del av tilstanden. 
Barna kan ha vanskeligheter med å roe 
seg ned igjen, og sinne kan bli så stort at 
det går over til raserianfall. Oppførsel 
som er uakseptabel i en familie, på skole 
eller i andre sosiale situasjoner, må en 
forsøke å få under kontroll. Det er 
vanskelig nok for barnet å ha Tourettes 
syndrom, om han/hun ikke i tillegg skal 
oppleves som vanskelig og problematisk 
av omgivelsene. Foresatte må vise at de 
forstår barnets vansker og hvorfor de 
gjør som de gjør - men fortsatt opprett-
holde grensesettingen. 

Å snakke med barn med 
Tourettes syndrom
Barn med TS kan ha problemer med  
å konsentrere seg over lang tid, fordi  
de undertrykker tics. Derfor er det 
viktig å gjøre samtalen kort. Bruk  
korte set ninger med få og kjente ord. 
Vær konkret. Forsikre deg at barnet/
ung dommen har oppfattet det du sa 
riktig, ved å stille kontrollspørsmål 
eller be vedkommende gjenta infor - 
ma sjonen. Unngå støy i form av  
høye lyder, bak grunnsstøy, dårlig 
akustikk (f.eks. ekko). Tenk over 
tidspunktet for sam talen. For eksem -
pel kan det være en god idè å unngå å 
ta opp en samtale rett etter skoletid, 
når barnet kan være ekstra slitent.  
Det samme gjelder dersom barnet har 
en veldig dårlig dag eller periode. 
Noen ganger er det lurt å vente. 
Dersom barnet/ungdommene har  
hatt et raserianfall, må det få tid til å 
roe seg ned før en forsøker å snakke 
med det. 
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INFO

Om tIcs:
•  kan være sammensatte – flere ulike tics på en gang 

eller i serie 
• flytter seg ofte fra en kroppsdel til en annen
•  kan variere i hyppighet og intensitet gjennom 

dagen, over uker eller måneder
•  kan midlertidig undertrykkes
• kan være usynlige for omverden
•  kan minske ved distrahering eller ved konsentrasjon 

om noe en er veldig opptatt av 
•  kan forsterkes av angst og nervøsitet, men også av å 

glede seg til noe

INFO

Om kOprOlalI
Tourettes syndrom fremstilles sjelden korrekt på film og 
TV, og blir ofte karakterisert med ufrivillige ekstreme 
ytringer og vokale utbrudd (koprolali). Dessverre gir 
dette opphav til misoppfatninger av hva TS er, og bidrar 
til en feil oppfatning om at dette er det mest typiske 
kjennetegnet. Undersøkelser viser at kun 10-15 prosent 
av alle med TS utvikler denne varianten av komplekse 
tics. Koprolali brukes også hovedsakelig for å gi scener 
en komisk effekt. 

Skole
Barn med Tourettes syndrom har ofte 
problemer i skolen. Både det å ha tics, 
og det å undertrykke dem krever mye 
energi. Barnet kan kortvarig under-
trykke sine symptomer, noen i minut-
ter eller timer, andre en hel skoledag. 
Når et barn med TS har tics, tar dette 
mye på kreftene og på konsentrasjonen. 
Når dette kommer i tillegg til dårlig 
konsentrasjonsevne som ofte følger 
med tilstanden, kan det gi lærevansker. 
Skolevegring er også et problem for 
mange. Et tett samarbeid mellom skole 
og hjem er avgjørende for disse barna.

Samarbeid med biologiske 
foreldre
Foreldre til barn med Tourettes  
syndrom har lært mye om hvordan  
de bør forholde seg til barnets særegne 
utfordringer, muligheter og begrens-
ninger. Dette krever stor fleksibilitet og 
sensi tivitet. Å være foreldre til barn 
med spesielle behov vil derfor ofte 
innebære «et annerledes foreldreskap». 
Det er viktig å anerkjenne foreldrenes 
kunnskap om barnet.

Selv om foreldrene av en eller annen 
grunn ikke lenger kan ivareta omsorgen 
for barnet, kan de inneha verdifull 
informasjon som man som foster-
foreldre bør vite.

Åpenhet
Snakk med andre om diagnosen og 
bruk all opplysning til å hjelpe barnet. 

Husk å fortelle barnet at du gjør det.  
La venner og familie få vite hva proble-
met er. Fortell om det til foreldrene til 
barnets venner, slik at de kan bli mer 
forståelsesfulle og lære seg at det dreier 
seg om Tourettes syndrom – ikke bare 
en uvane, nervøsitet eller en måte å få 
oppmerksomhet på.
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Fakta
Norsk Tourette Forening (NTF) er 
en landsdekkende organisasjon som 
har til formål å utbre kunnskap og 
forståelse for Tourettes syndrom 
(TS) og ledsagende tilstander.

NTF er en støtte- og interessefor-
ening for alle som har Tourettes 
syndrom, og deres pårørende. Vi 
arbeider aktivt for å få et best mulig 
tilbud til barn og voksne når det 
gjelder diagnostisering, behandling 
og habilitering. 

NTF gir ut medlemsbladet «2- 
rette» 4 ganger i året. Her får man 
siste nytt om det som skjer på 
området; fagstoff, tips, intervjuer, 
seminarer, lokale aktiviteter osv. 
NTF har flere aktive fylkeslag som 
arrangerer aktiviteter, både for barn, 
ungdom, voksne og pårørende. Vi 
arrangerer landsdekkende seminarer 
flere ganger i året, både for de som 
selv har diagnosen og for pårørende/
foresatte. I tillegg bistår vi med råd 
og veiledning så langt vi kan, og har 
mange likepersoner som kan 
kontaktes dersom en trenger noen å 
prate med. 

Fosterforeldre er hjertelig vel - 
kommen som medlemmer hos oss! 

           Norsk Tourette Forening
           www.touretteforeningen.no




