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Oversikt – noen utfordringer for  
tilpasset behandling  

• Mental helse – spesielt angst og depresjon  

• Angst og utvikling av kravunngåelse  

• Rusbruk og avhengighet   

• Spiseforstyrrelser  

• Genetiske syndromer  

• Implikasjoner for kompetansespredning og  

 behandling  
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Mental helse - spesielle utfordringer 
• Psykiske lidelser synes å ha høyere forekomst hos mennesker med ASD  - 

særlig angst og depresjon  
– Sammenlignet med befolkningen for øvrig 
– Autisme + PU – høyere forekomst enn bare PU  

 
• Psykiske lidelser overskygget av autisme; dvs. klare symptomer på 

psykisk lidelse har blitt oversett eller tolket som en del av autismen 
 

• Identifisering spesielt vanskelig  
– symptomoverlapp 
– manglende kriterier og ulik diagnostiseringspraksis  
– få tilgjengelige instrumenter  
– personene har vansker med å rapportere om vanskene sine 

 

• Mangelfull tilgang på adekvat behandling og begrenset kunnskap om 
behandling 
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• AUP – nettverket; Autisme, Utviklingshemning og Psykisk 
lidelse  
 

• AUP – et fagnettverk og et samarbeidsprosjekt mellom 
NevSom (Autismeenheten) og 8 fagmiljøer med ansvar for å 
gi regionale eller spisskompetente tjenester til personer 
med autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse  
 

• Fagnettverk fra 2007 til 2021 
 

• Multisenterstudie – startet våren 2010 – datainnsamling 
avsluttet 2020 – avsluttes i 2025  
 

• Målet er å få øket kunnskap om diagnostikk og behandling 
av pasienter med ASD, PU og psykisk lidelse 

AUP fagnettverk og multisenterstudie  
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AUP  -  Kompetansespredning, fagutvikling og 
forskningsaktivitet forankret i klinisk praksis  

 •Deltagere er fagpersoner ved kompetansemiljøer med regionale /spesialiserte 
kliniske oppgaver i forhold til denne spesielle undergruppen  
 
•Stabil deltagelse av 2- 4 fagpersoner fra hvert miljø / region 
   
• Kompetansemiljøene har ansvar for kompetansespredning innad i egen region 
•NevSom leder prosjektet, og er ansvarlig for koordinering, prosjektplan, 
aktuelle søknader, referater, program, etc.  
 
•Nettverksgruppen  - 6 årlige møter med undervisning, kasusdiskusjoner, 
erfaringsdeling  
•Storsamling hvert 2.år – undervisning og gruppediskusjoner 
 

Multisenterstudien  
•En felles klinisk kartleggingsprosedyre 
•En prosjektorganisert arbeidsform av kliniske oppgaver  
•En kombinasjon av fagutvikling, kompetansespredning og samtidig 
datainnsamling / forskning  

 
 
 
•  
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Helverschou, S.B., Bakken, T.L., Berge, H., Bjørgen, T.G., Botheim, H., Hellerud, J.A., 
Helseth, I., Hove, O., Johansen, P.A., Kildahl, A.N.,  Ludvigsen, L.B., Nygaard, S., Rysstad, 
A., Wigaard, E., & Howlin, P.   
Preliminary findings from a nationwide, multi-centre mental health service for 
individuals with autism spectrum disorders and intellectual disability. Journal of Policy 
and Practice in Intellectual Disabilities DOI: 10.1111/jppi.12366 
 

  
• Forfattere er representanter fra alle 

fagmiljøene som deltar i AUP-
multisenterstudien   
 

• Artikkelen beskriver AUP – 
multisenterstudien og foreløpige 
resultater fra to års oppfølging av 
behandling målt ved PAC og ABC  
 

• Inkluderte pasienter ble kartlagt  
 med en standardisert protokoll på tre 
 tidspunkter, ved henvisning (T1),  
      etter et år (T2) og etter to år (T3)  

PAC skårer på T1, T2, T3, N=132 
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Faglig nettverk  - AUP multisenterstudie  
• Pasientene hadde signifikant reduksjon i symptomer på psykisk lidelse 

og på grad av atferdsvansker fra henvisning til ett år etter, og 
reduksjonen ble opprettholdt etter ytterligere et år  

 

• Resultatene viser at deltagerne har hatt god utvikling og har respondert 
godt på behandlingen de har mottatt i 2-årsperioden 

 

• Kan anta at kombinasjonen av systematisk klinisk arbeid, standardisert 
kartlegging på flere tidspunkter, fagutvikling og undervisning kan bidra til 
høyere kvalitet på individuelt tilpasset mental helsehjelp til denne 
pasientgruppen  

 

• En standardisert protokoll gjorde det mulig å følge deltagernes utvikling 
og dokumentere fremgangen – at behandling nytter også for denne 
utfordrende gruppen  

 

• Kan ikke hevde at implementeringsstrategien i AUP  nettverket er 
årsaken til pasientenes positive utvikling i oppfølgingsperioden  
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Fra gruppearbeid på siste AUP samling 

• Nettverksbygging og kompetanseheving har vært nyttig 

 

• Innføring av strukturerte kartleggingsskjemaer og jobbe 
strukturert over tid = nyttig og viktig 

 

• Protokoll og kartlegging gir nyttig informasjon, og god 
oppfølging av pasientene 

 

• Kartleggingsverktøyene brukes i egen klinikk, enighet om å 
fortsette å jobbe systematisk også videre 

 

• Bidratt til økt fagkompetanse på egen arbeidsplass, og til å 
videreføre dette ut til kommune 
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ASD og normalt og høyt evnenivå  
 • Angst er et stort problem hos mange med ASD og høyt og normalt evnenivå, 

og det er ofte angstproblemene som hindrer dem mest i dagliglivet  

  

• Noen barn og unge utvikler så alvorlig angstproblematikk at de ikke lenger 
klarer å gå utenfor hjemmet, spise, eller delta i vanlige aktiviteter  

 

• Det kan fremstå som at de vegrer seg og / eller aktivt unngår ulike situasjoner, 
noe som fører til fortvilelse i omgivelsene og gjør at foreldre og andre rundt 
dem søker hjelp – kravunngåelse  
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Kravunngående atferd  
• Nekter å spise / drikke  

• Slutter å bruke armer og bein 

• Slutter å gå ut / gå på skole   

• Hjemme-liggerne / skolevegrerne  

• Motorisk treghet, fastfrysing, perpleks, stopper i  

      handlingsrekken, flyt er borte, start/stoppvansker  

• Tilbaketrekning  

• Mutismevarianter, hvisking  

• Stirring, oppsperret blikk  

• «Negativisme» evt. Automatisk lydighet  

• Enkelte får full stopp, evt. blir inkontinente  

• Hjelp til hygiene, næring. Enkelte må sondes  

 

 

 

Fursuits  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinxomUyrDeAhUEDywKHV1zAuAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.infobilder.com/bilde-hund-i21053.html&psig=AOvVaw0vnVuvRyEIBsbd5ohTYEXq&ust=1541071805676076
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Utvikling av generalisert kravunngåelse  
 • Unngåelse er en iboende del av å plages med angst, og kan sees 

som en rasjonell reaksjon både i forhold til opplevde og 
fremtidige truende hendelser  

 

• Sett fra personen med autisme, kan kravunngående atferd 
forstås som en rasjonell atferd når personen står overfor 
situasjoner som oppleves som svært truende 

 

• Angstplager innebærer da en systematisk dreining av 
oppmerksomheten mot stimuli som oppleves truende, vansker 
med å hemme et automatisk fokus på det som oppleves truende, 
samt vansker med å skille truende stimuli fra ikke-truende stimuli  
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Kliniske implikasjoner  
 • Selv om mange personer med ASD plages av angst, er gjenkjenning og 

diagnostisering av angstlidelser ofte utfordrende i denne gruppen  

 

• Dette skyldes blant annet:  

– at tegn på fysiologisk aktivering kan være utfordrende å observere  

– at angstsymptomer uttrykkes på atypiske eller uvanlige måter  

– og at selv personer med ASD med gode verbale ferdigheter kan ha store vansker 
med å sette ord på følelser og kommunisere om sin egen angst  

 

• Dette fører til at personer med ASD kan ha betydelige  

 angstplager som ikke blir oppdaget eller tatt hensyn til av  

 familie, lærere eller andre omsorgspersoner  

 

• Det kan igjen føre til at personer med ASD føler seg hjelpeløse og ute av stand 
til å håndtere disse plagene og må finne egne løsninger, noe som er en 
sannsynlig forklaring på at kravunngående atferd kan bli svært omfattende 
hos enkelte på kort tid   
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Typiske ASD intervensjoner kan være uheldig  
• Eksplisitt eller tydelig kommunikasjon om hva personene bør 

eller ikke bør gjøre  

 = retter fokus på handlingen, på det personen strever med 

• Tendensen til å dele opp aktiviteter  

 =retter fokus mot det å gjøre det 

• Fokus på “overlæring”  

 = risikerer å ødelegge allerede automatiserte ferdigheter 

• Belønne korrekt utførte handlinger eller flyt i utførelsen  

 = retter fokus på personen, på det å gjøre det 

• Kreve at personen utfører en spesifikk handling før han får noe 
han vil ha  

 = setter fokus på det å gjøre, setter «umulige» krav 
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Negativ samhandling – uheldig behandling 
• Ikke hensiktsmessig å tolke som utfordrende  

 atferd som skal stoppes ved konsekvenser 

 

• Ikke hensiktsmessig å si/gi uttrykk for at  

 personen må skjerpe seg  

 
• Ikke presse - Styring eller press gir øket angst og/eller panikkanfall 

 

• Om ikke personen selv/andre er i fare, kan den beste strategien 
være å ikke bryte inn, men sørge for trygghet 

 

• Ved alvorlige og langvarige episoder gis intervensjon på ulike 
nivåer: verbal avledning, mild fysisk holding eller fysisk lede 
personen til et annet miljø og igangsette aktivitet 

– NB! Må skreddersys hver enkelt   
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• Lage en avslappet atmosfære ved å 
 - få i gang det automatiske  
 - ikke fokusere på personens atferd og utførelse 
 - lav-affektivt miljø – dempe stress hos pasient og omgivelser  
 - oppføre seg ”kul” og virke opptatt av andre ting 
 - være blid, munter og vennlig 
 - lage vitser og moro; særlig slap-stick humor 
 - bruke modellæring og tilfeldig læring som pedagogiske verktøy 

 
• Indirekte kommunikasjon  

– Snakke om noe andre har gjort/skal 
– For eksempel om hva Mumitrollet gjorde da han hadde det vanskelig  
– NB! Ikke det samme som å omgå og unngå 
– Tid og ro, samtidige aktiviteter som ikke er for belastende (retter fokus 

andre steder enn på vanskene) 
 

• Autismevennlig tilrettelegging – struktur, rutiner, tilpasset informasjon, 
dagsplan  
 
 

      

Indirekte og defokusert tilnærming   
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Ungdom og unge voksne med Asperger syndrom  
• Mange har ikke fått sine autismevansker identifisert i barnealder  

 
• Mange av disse har utviklet psykiske tilleggsvansker, og henvises til psykisk 

helsevern med mistanke om angst og / eller depresjon  
 

• Etter diagnostisering av ASD, vil mange ha behov for helsehjelp til de psykiske 
tilleggsvanskene. Mange trenger altså hjelp utover å få stilt en 
autismespekterdiagnose  

  
• Disse får ofte ikke adekvat hjelp fordi behandlingstilbudet ikke er tilpasset de 

spesielle behovene og problemene som kjennetegner mennesker med 
Asperger Syndrom  

  
• Det synes også å være en øket forekomst av selvmordstanker og selvmord 

blant personer med ASD, men det er ingen undersøkelse av dette i Norge, 
men vi har kjennskap til enkeltperoner som har tatt sitt eget liv  
 

• Forestillingen som enkelte fagpersoner har hatt om at personer med ASD ikke 
kan  begå selvmord, medfører altså ikke riktighet  

•   
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Psykisk lidelse Asperger syndrom  
• Kognitiv atferdsterapi har vist seg å være en god behandlingstilnærming for denne 

pasientgruppen, men terapien må tilpasses kommunikasjonsvanskene, 
forståelsesvanskene og de spesikke behovene til den enkelte 
 

• De siste årene har flere radomiserte og kontrollerte studier vist lovende resultater   
 

• Også andre behandlingstilnærminger som The Bergen4-Day Treatment og og 
Funksjonsbasert Kognitiv Atferdsterapi har vist lovende resultater 
 

• Behov for flere alternative behandlingsformer – særlig for depresjon – eksempel 
atferds- aktivering  
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Kognitiv atferdsterapi (KAT)  
Pilotprosjekt 2009 - 2012 

• KAT synes å være en god 
behandlingsform for 
personer med Asperger 
syndrom og OCD  
 

• Terapien kan ta noe lengre 
tid enn for andre grupper, 
og krever individuell 
tilpasning  
 

• Det er stort behov for mer 
fagutvikling og forskning på 
dette området  
 

 

Kan lastes ned på www. Nevsom.no   



Asperger syndrom og rus   
– kunnskapsoppsummering 

• Få studier om behandling av samtidig ruslidelse og ASD 

• Rusbruk blant personer med  Asperger syndrom/ASD ser ut til å være  
mer utbredt og alvorlig enn tidligere antatt 

• Svært få adresserer hva som kjennetegner gruppen eller rusens 
funksjon 

• Det finnes ingen studier av intervensjoner  

 

 

 

Espen Ajo Arnevik and Sissel Berge Helverschou. Autism Spectrum Disorder and Co-
occurring Substance Use Disorder – A Systematic Review. Substance Abuse: Research 
and Treatment, 2016:10, 69-75. 

 

 
 

Prosjekt Asperger syndrom og rus 

http://www.la-press.com/substance-abuse-research-and-treatment-journal-j80
http://www.la-press.com/substance-abuse-research-and-treatment-journal-j80
http://www.la-press.com/journal.php?journal_id=80&tab=volume#issue800
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Samarbeidsprosjekt i OUS om rusbehandling 
som ble avsluttet i 2018 
 

Håndbok om Asperger syndrom og rus.  

Kunnskap og veiledning i diagnostikk  og behandling 

Boken kan lastes ned her: https://oslo-
universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-
asperger-syndrom-og-rus 

 

Dersom du ønsker å få tilsendt håndboken i  

posten, ta kontakt med Nasjonal  

kompetansetjenste TSB, OUS.  

• E-post: tsb@ous-hf.no, eller tlf 469 59 791. 
 
Håndboka er gratis og blir fritt tilsendt  

 

 

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/hvordan-behandle-asperger-syndrom-og-rus
mailto:tsb@ous-hf.no
mailto:tsb@ous-hf.no
mailto:tsb@ous-hf.no
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Filmer om Asperger syndrom og rus:  
 
1. Asperger syndrom og ruslidelser, introduksjon –  
     Psykologspesialist og PhD Sissel Berge Helverschou fra NevSom forteller hva 
som kjennetegner pasientene og hva man må ta hensyn til for at rusbehandlingen 
skal være nyttig 
 
2. Rammer og bakgrunn for behandlingsstudie om pasienter med Asperger og 
ruslidelse 
 
3. Kjennetegn ved pasientgruppen – Psykologspesialist Anette Ræder Brunvold 
fra Ruspoliklinikk 2 ved Oslo universitetssykehus, beskriver 
behandlingserfaringene  som hun  og kollegene gjorde , med eksempler fra 
konstruerte samtaler pasient–terapeut 

 
4. Kliniske tips – Fagfolkene gir råd og tips om hvordan ulike  
utfordringer i behandlingen kan løses 
 
De fire filmene er utarbeidet av Sykehuspartner i samarbeid  
med behandlere, forskere og statister som spiller pasienter 

 
• https://sjelden.no/video/asperger-syndrom-og-rus/ 
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Spiseforstyrrelser og autisme  
• Synes å ha spesiell sårbarhet for å utvikle spiseforstyrrelser  

• Spiseforstyrrelsene kan ha mange ulike årsaker og gi ulike utslag  

• Særspising – vegring mot spising – overspising  

• Sensoriske vansker kan resultere i mangelfullt og abnormt 
kosthold  

• Hyper og hypo- sensitivitet fører til reaksjoner på matens 
utseende, smak, lukt, konsistens, farge, plassering av ulike 
matvarer, etc.  

• Negative reaksjoner knyttet til metthet og sult 

• Oppheng i spesielle matvarer, f.eks. sunne matvarer   

• Unnvikelsesatferd som kan gi ernæringsmessige konsekvenser, 
mangeltilstander, overvekt og undervekt  

• Konsensus om sammenheng mellom matselektivitet og ASD  
 (Mari-Bauset et al., 2015)  
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Spiseforstyrrelser og autisme  forts.  

• Kan også utvikle klassisk spiseforstyrrelser som anoreksi (AN) 
hvor et forstyrret kroppsbilde er et dominerende symptom  

 

• Typisk for anoreksi er restriktiv spising og forandret kroppsbilde  

 

• Tilleggssymptomer kan være «autistiske symptomer» som 
perfeksjonisme, preferanse for orden/ symmetri, 
tvangsmessighet og avvikende sosiale ferdigheter  

 

• DSM-5 har inkludert diagnosen Avoidant and Restrictive Food 
Intake Disorder (ARFID) – betyr begrenset inntak av mat 
forårsaket av sensoriske vansker eller tidligere negative 
erfaringer med mat  
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Forekomst av spiseforstyrrelser og autisme  
• Stor variasjon mellom studier 

• Litteraturgjennomgang 2017: 4 – 52,5 % forekomst av ASD hos 
pasienter med AN (Westwood & Tchanturia)  

• Variasjon antas å ha sammenheng med ulike diagnosekriterier, ulike 
kulturer og mellom land  

• Dansk registerstudie (2015) – primærdiagnose AN – betydelig økt risiko 
for ASD  

• Mest forskning på spiseforstyrrelser og autistiske trekk enn på ASD 
med spiseforstyrrelse  

• Mistanke om underdiagnostisering av ASD hos jenter. Flere gutter 
diagnostiseres med ASD, og antagelse om at jentene flinkere til å 
maskere vanskene sine  

• Men flere jenter enn gutter utvikler AN – betyr dette at ASD først 
oppdages hos noen jenter når de har utviklet en spiseforstyrrelse? 
Derfor viktig å utrede ASD hos pasienter med spiseforstyrrelse – særlig 
ved resistens spiseforstyrrelse 
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Diagnostisk utfordring og behandlingsstrategi   

• Vanskelig differensialdiagnostikk oppgave å utrede ASD hos 
personer med spiseforstyrrelse 

 

• Autistiske trekk som rigiditet og atferdsvansker blir gjerne mer 
fremtredende ved spiseforstyrrelser  - hva er hva ?  

 

• ASD – utredning ved alvorlig spiseforstyrrelse vil kunne medføre 
mange falske positive  dersom ikke utviklingshistorie kartlegges  

 

• Fagfeltet er uenige om timing – bør spiseforstyrrelsen behandles 
først ?  

 

• Hvis ASD – får betydning for tilpasset behandling  
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Atferdsfenotyper og genetiske syndromer  
• Mange sjeldne genetiske syndromer er assosiert med økt hyppighet av 

autisme, f.eks. Cornelia de Lange, Angelman syndrom og Phelan-McDermid 
syndrom, osv.  
 

• Beskrivelser av observerbare atferdstrekk som er vanligere 
 hos personer med et bestemt genetisk syndrom enn hos  
 dem som ikke har syndromet, betegnes som atferdsfenotyper  
 (behavioural  phenotypes) 

 
• Kunnskap om atferdsfenotypen ved hvert enkelt genetisk syndrom kan være 

viktig for å for å kunne gjenkjenne, forstå og behandle den enkelte  
 

• Kunnskap om vanlige somatiske plager som ofte opptrer ved et syndrom, kan 
bidra til at atferdsvansker blir forstått og får rett behandling,  
– for eksempel høy forekomst av refluks ved Cornelia de Lange som kan bidra til utvikling 

av selvskading ved slag mot brystet som løses ved behandling av refluks  
 

• Det kan være stor variasjon blant personer med samme genetiske syndrom. 
Det er sjelden at et en genetisk tilstand er slik at et spesielt atferdstrekk 
gjenfinnes hos alle individer med tilstanden  
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Atferdsfenotyper og genetiske syndromer (2) 
• Identifisering av genetiske syndromer hos personer med autisme, kan bidra til at 

det er lettere å forstå og tolke atferden til den enkelte.  Man kan man tidligere 
fange opp funksjonsfall og skjevutvikling og forebygge slik uheldig utvikling  
 

• Eksempler er stort funksjonsfall og bipolaritet ved Phelan McDermid syndrom som 
medfører store lidelser før de får riktig behandling 
 

• Kunnskap om genetikk og autisme kan utfylle hverandre og være av stor betydning 
for individuelt tilpassede tiltak  
 

• Det gjelder uavhengig om den genetiske diagnosen eller autismediagnosen stilles 
først 
 

• Utvikling av medisinsk kunnskap og nye genetiske analysemetoder har ført til nye 
muligheter for diagnostisk praksis. Tidligere fikk mange med autisme og 
utviklingshemming aldri identifisert noen genetisk årsak 
 

• Nå kan en del bli diagnostisert med genetiske syndromer i voksen alder  
 

• I dag får noen barn med forsinket utvikling påvist en sjelden genetisk forandring 
allerede før man har utredet barnets funksjonsvansker  
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Behov for tilpasset behandling  

• Svært mange mennesker med autisme vil trenge spesialiserte helsetjenester 
og kommunale støttetiltak gjennom hele sitt voksne liv 

 

• Erfaring tilsier at vi har et stort behov for mer individuelt tilpassede tjenester 
– mange har tilleggsvansker som kan behandles  

 

• Mange med autisme og deres familier opplever ikke å få de tjenestene de har 
behov for (NOU nr. 1, 2020)  

 

• Avstanden mellom forskning og klinisk praksis er fortsatt stor 

 

• Riktig diagnose for at den enkelte skal bli forstått og få tilpasset helsehjelp  

 

• I hvilken grad tilleggsvansker identifiseres og behandles har stor betydning for 
prognose  
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Foreldreerfaringer - Følelsen av å ikke passe inn i 
behandlingsforløpet 
 • Å være pårørende til barn med funksjonsnedsettelse og/eller psykiske vansker 

føles til tider som å gå på tynn is, fordi vi ofte føler oss overlatt til oss selv og 
blir usikre på hvordan vi skal takle de utfordringene vi har i det daglige. Når vi 
også møter den samme usikkerheten hos fagpersonene som vi forventer at 
skal hjelpe oss, kan dette gjøre oss fortvilte og maktesløse  

 

• Det kan oppleves som et paradoks at så mye ansvar overlates til de 
pårørende, samtidig som vår kompetanse og kjennskap til personene det 
gjelder ofte ikke lyttes til 

 

• Behov for oversikt, tydelighet og struktur er grunnleggende autismekunnskap. 
Derfor er det påfallende at henvisningsrutiner, kommunikasjon og selve 
behandlingstilbudet gjennomføres med så lite oversikt og tilrettelegging. Det 
fører til at mange føler seg misforståtte og maktesløse i møte med 
helsetjenestene 

 

  Sitater fra bokkapittel i Artikkelsamling om Autisme og mental helse, kommer på Gyldendal våren 2022 
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Barrierer som hindrer 

• Behandlingstilbudet innen psykisk helsevern er begrenset og 
varierende  

• Personer med ASD får ofte ikke adekvat hjelp i psykisk helsevern 
fordi behandlingstilbudet og de terapeutiske metodene som 
benyttes, ikke er tilpasset de spesielle behovene og problemene 
som kjennetegner mennesker med autisme  

• Tilsvarende synes kompetansen på psykiske lidelser varierende 
og til dels mangelfull innenfor Habiliteringstjenestene  

• «Berøringsangst»? 

• Mangel på kompetanse?  

•  Lite tradisjon for samarbeid – «svarteper»-spill ?  

• Uklart ansvarsforhold ? 
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Implikasjoner for behandling av tilleggsvansker 
• Behandlingen må tilpasses de grunnleggende autismevanskene  

• Tilpasning i forhold til kommunikasjons-, forståelses- og sosiale 
vansker og individets mentale kapasitet 

• Behandlingen kan ta utgangspunkt i behandling utviklet for andre 
grupper 

• Større krav til «autismetilrettelegging» som struktur og 
forutsigbarhet og kommunikasjonsopplæring 

• Bruk av visuell støtte, som bilder og tegninger 

• Ofte behov for mer omfattende og langvarig behandling  

• Identifisering av stressorer og generell angsttilrettelegging 

• Samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer  

• Samarbeid med familie og nærpersoner  
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Implikasjoner for behandling  forts. 
 

• Multidisiplinær og koordinert tilnærming – multimodal 
tilnærming 

• Helhetlig tilnærming og ikke bare symptombehandling 

• Vanligvis medikamentell behandling i kombinasjon med flere 
psykososiale tiltak 

• Samtaler bør være direkte og støttende (kognitivt baserte) 

• Miljøterapi for bedring av daglig fungering 

• Generelle habiliteringstiltak og autismevennlig 
miljøtilrettelegging 

• Individuell tilrettelegging av behandling krever samarbeid med 
familiemedlemmer og nærpersoner som kjenner personen godt  
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Individuelt tilpassede tjenester - faglige tiltak 

• vekke interessen og heve kompetansen blant fagfolk  

 

• øke samarbeidet mellom spesialister innen ulike deler av 
spesialisthelsetjenesten (særlig psykisk helsevern og habilitering)  

 

• etablere spesialiserte tjenester, regionale funksjoner og / eller 
nettverk 

 

• stort behov for fagutvikling og forskning - både med og uten UH  

 

• utvikle ambulante intervensjonsformer og modeller for 
opplæring og veiledning av kommunalt personale 
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Administrative tiltak  
• Vekke bevisstheten blant ledere på alle nivåer i tjenesteapparatet 

 

• Etablere behandlingsplasser i alle helseregioner både for barn og 
voksne 

 

• Tydeliggjøre gruppens behov og rettigheter i prioriteringsveiledere  

 

• Gi handlingsrom for behandlere for mer omfattende og langvarige 
behandlingsforløp  

 

• Retningslinjer for når innleggelse i sykehus er nødvendig  

 

• Tilrettelegge for at fagpersoner skal kunne delta i fagnettverk og 
kompetansehevingstiltak  
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Oppsummering - tilpasset behandling  
• Psykiske lidelser og andre tilleggsvansker medfører store lidelser for 

menneskene det gjelder og familiene deres, men utgjør ofte også et stort 
problem for kommunale tjenester   

 

• Rett behandling kan spare samfunnet for omfattende og dyre hjelpetiltak, og 
kan hindre at ressurssterke unge mennesker går rett fra skolegang til 
uføretrygd   

  

• Det har vist seg nødvendig å tilpasse behandlingen av tilleggsvansker til de 
grunnleggende autismevanskene for at behandlingen skal fungere 

 

• Behandlingen må også tilpasses personens evnenivå og fungering og 
interesser for øvrig  

 

• Dette gjelder for eksempel Kognitiv atferdsterapi for angst og depresjon, men 
også behandling av spiseforstyrrelser, rusproblemer, kjønnsinkongruens og 
identitetsproblemer,  forebygging av kriminalitet , etc.  

 



Https://Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser 

Kompetansetjenesten består av en fellesenhet og ni nasjonale kompetansesenter: 

• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser* 

• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer 

• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 

• Nevromuskulært kompetansesenter* 

• NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

• Norsk senter for cystisk fibrose 

• Senter for sjeldne diagnoser 

• TAKO-senteret – Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser 

• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

 
*Frambu og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus 
er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser i NMK-samarbeidet. 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

https://helsenorge.no/Sjeldnediagnoser
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 Mer informasjon se: https://nevsom.no 

 
 

 

Kontaktinformasjon: shelvers@ous-hf.no  

 
 

 
Takk for  

oppmerksomheten! 
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