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Utfordringer 

• Hvis vi vet at noen med autisme/utviklingshemming og begrenset 
verbalt språk har opplevd noe potensielt belastende – hvordan skal vi 
vurdere om de har tatt skade av det? 

 

• Hvilke atferdsuttrykk bør vekke bekymring for traumatisk belastning 
(inkludert overgrep)? 

«Joseph» 
 

(Kildahl & Jørstad, 2021) 

(Illustration photos: Shutterstock) 

Hvorfor er dette et viktig tema? 
• Personer med autisme og utviklingshemming har høyere risiko for å 

oppleve potensielt traumatiske hendelser (e.g. McDonnell et al., 2019; Kerns et al., 
2015; Codina et al., 2020; Daveney et al., 2019; Rumball, 2019) 
 

• Personer med autisme og utviklingshemming ser ut til å ha høyere risiko for 
å utvikle post-traumatisk stresslidelse (PTSD) etter slike opplevelser (Kerns et 
al., 2015; Mevissen et al., 2016; Daveney et al., 2019; Peterson et al., 2019; Sündermann et al., 
2013; McCarthy et al., 2017; Rumball, 2019) 

 

• Personer i denne gruppen kan oppleve hendelser som er uvanlige i 
befolkningen for øvrig – som ikke står i sjekklistene våre for traumer 
(Daveney et al., 2019; Kerns et al., 2022; Kildahl et al., 2020a, 2021; Kildahl & Jørstad, 2021). Og 
hva med grenseoppgangen til andre belastninger? (eks. Martorell & Tsakanikos, 
2008) 
 

• Vi møter disse pasientene her, nå. 

Autisme 
• Heterogen gruppe nevroutviklingstilstander som innebærer vansker 

med sosial interaksjon og kommunikasjon, samt begrensede og 
repeterende atferdsmønstre (APA, 2013; Lord et al., 2018; Lai et al., 2014) 

 

Autisme 
• Heterogen gruppe nevroutviklingstilstander som innebærer vansker 

med sosial interaksjon og kommunikasjon, samt begrensede og 
repeterende atferdsmønstre (APA, 2013; Lord et al., 2018; Lai et al., 2014) 

 

• Påvirker persepsjon på mange ulike og varierende måter (Crane et al., 

2009; APA, 2013), fra persepsjon av sensorisk input til sosial persepsjon 
og –forståelse 

 

• Det traumatiske potensialet i sosiale situasjoner (Haruvi-Lamdan et al., 
2020; Rumball et al., 2021) 
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Utviklingshemming 
• “This is an exceptionally heterogeneous group with regard to   

etiology, genotype, and phenotype that simply shares the traditional 
diagnostic criteria, typically a score of two standard deviations below 
the population mean of 100 on standardized IQ tests and deficits in 
adaptive behavior” (Burack et al., 2021, p. 339) 

Utviklingshemming 
• “This is an exceptionally heterogeneous group with regard to 

etiology, genotype, and phenotype that simply shares the traditional 
diagnostic criteria, typically a score of two standard deviations below 
the population mean of 100 on standardized IQ tests and deficits in 
adaptive behavior” (Burack et al., 2021) 

 

• Lett, moderat, alvorlig, dyp (APA, 2013; WHO, 2018) 

 

• Påvirker persepsjon, tolkning og forståelse på en rekke ulike måter 
(Burack et al., 2021; Martorell & Tsakanikos, 2008) 

Traumer 
• …an event, series of events, or set of circumstances that is 

experienced by an individual as physically or emotionally harmful or 
life threatening and that has lasting adverse effects on the individual’s 
functioning and mental, physical, social, emotional, or spiritual well-
being” (SAMHSA, 2019) 

 

• ICD-11: “…exposure to an extremely threatening or horrific event or 
series of events” (WHO, 2018) 

 

• DSM-5: “Exposure to actual or threatened death, serious injury, or 
sexual violence in one (or more) of the following ways” (APA, 2013) 

ICD-11: Post-traumatic stress disorder (WHO, 2018) 
Event: …exposure to an extremely threatening or horrific event or series of events 

 

1: Re-experiencing the traumatic event or events in the present in the form of vivid 
intrusive memories, flashbacks, or nightmares 

 

2: Avoidance of thoughts and memories of the event or events, or avoidance of 
activities, situations, or people reminiscent of the event(s) 

 

3: Persistent perceptions of heightened current threat, for example as indicated by 
hypervigilance or an enhanced startle reaction to stimuli such as unexpected 
noises. 
 
-Symptoms persist for at least several weeks and cause significant impairment 

DSM-5: Post-traumatic stress disorder (APA, 2013) 

A - Event: Exposure to actual or threatened death, serious injury, or sexual 
violence 
 
B:  Intrusion symptoms (distressing memories, flashbacks etc.) 
 
C: Persistent avoidance of stimuli associated with the traumatic event(s) 
 
D: Negative alterations in cognitions and mood associated with the traumatic 
event(s) 
 
E: Marked alterations in arousal and reactivity associated with the traumatic 
event(s) 

Traume som en subjektiv erfaring 

• “…is experienced by an individual as … emotionally harmful or life 
threatening” (SAMHSA, 2019) 

 

• Ikke separate systemer for farerespons i kroppen og hjernen, basert 
på de diagnostiske kriteriene for PTSD (van der Kolk, 2014; Brewin et al., 2009) 

 

• Befolkningen for øvrig kan utvikle PTSD-symptomer etter hendelser 
som ikke møter «hendelseskriteriet» for PTSD (Larsen & Berenbaum, 2017; 
Mol et al., 2005; Rubin et al., 2008) 
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Shattered assumptions theory 

• PTSD utvikles når en traumatisk opplevelse knuser (“shatters”) 
grunnleggende antakelser om en selv eller verden (Janoff-Bulman, 1992) 

 

• Grunnleggende (vanligvis uartikulerte) antakelser gjør det mulig å ha 
en god funksjon, f.eks. : 
• “Andre mennesker er greie og mener godt” 

• “Verden er et trygt sted” 

• “Jeg kan påvirke omgivelsene mine og beskytte meg selv” 

• “Jeg er en bra person” 

• “Jeg er en verdifull person” 

Annerledes subjektiv opplevelse av verden? 

• Andre hendelser kan bli traumatiske? 

 

• Andre aspekter av hendelsen vektlegges? 

 

• Hva er et traume? Hva er en problematisk belastning? 

 

• Subjektiv opplevelse av trygghet som utgangspunkt i tjenestene? 

Hvorfor er språket viktig? 

• “Young children are particularly likely to engage in data-driven 
processing during abuse because it is difficult for them to 
conceptualise what is happening to them” (Ehlers & Clark, 2000, min uth.) 

 

• Begrepsfeste noe virker regulerende. Språket hjelper oss å forstå og 
finne mening i det som skjer, både når det skjer og i ettertid. 

 

• Begrenset verbalt spark – større risiko for å danne traumeminner?  

 

• Men… en grøft på hver side av veien. 

PTSD 
• Skremmende/overveldende opplevelse 

 

• Påtrengende minner/flashbacks 

 

• Unnvikelse av stimuli/situasjoner som minner om 

 

• Endringer i fysiologisk aktivering og reaktivitet 

 

• Negative endringer i følelser/tanker 

 

Så hva vil vi se, da? 

• Endret fysiologisk arousal/reaktivitet 

 

• Negative endringer i humør og kognisjon 

 

• -> Dette er det dere vil se. Det spesifikke vil være vanskelig å få tak i 

 

Endringer i fysiologisk arousal og reaktivitet 
• Irritabilitet, vaktsomhet, sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, 

selvskading/utagering, søvnvansker, motorisk uro, vandring, «finner ikke 
ro», «drevet», stressa. 

 

• «Utfordrende» atferd – Aberrant Behavior Checklist (ABC; Aman et al., 1986; se 
Brenner et al., 2018; Rittmannsberger et al., 2020; Kildahl et al., 2020d; Mehtar & Mukaddes, 2011) 

• Irritabilitet/agitasjon/gråt 
• Hyperaktivitet/non-compliance 

 

• Aggresjon «vanligste» symptom på PTSD i gruppa (McNally et al., 2021) 

 

• NB! Uspesifikke tegn på ubehag. Overlapp angst/smerter/utilstrekkelig 
tilpassede tjenester 
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Negative endringer i humør og kognisjon 
 

• Vansker med å stole på andre/sosial tilbaketrekning/negativ 
fortolkningstendens, tap av interesser, negative følelser, fravær av 
positive følelser 

 

• NB! Uspesifikke tegn på ubehag/nedstemthet. Overlapp 
depresjon/angst/utilstrekkelig tilpassede tjenester. 

Traumeminner 
• Sterkt sensorisk preg (jfr. «gjenopplevelser») 

 

• Oppleves dekontekstualiserte og knyttet til høy emosjonell intensitet.  

 

• Reaktivering av traumeminner er ofte vanskelig kontrollerbart og kan 
forekomme i flere sansesystemer samtidig – opplevelse av kontrolltap 

 

• Uklare mekanismer (Berntsen & Rubin, 2021; van der Kolk, 2014; Ehlers & Clark, 2000) 

 

Endret hukommelse/flashbacks 
• Forsøk på å ta kontroll over situasjonen (jfr. Joseph; Kildahl & Jørstad, 2021) 

 

• Samtidige endringer i fysiologisk arousal og kontaktbarhet (Kildahl et al., 2020b) 

• Subtile endringer 

• Alvorlig utagering/selvskading med nedsatt kontaktbarhet 

• Re-enactment (at man spiller ut i atferd) 

 

• Mareritt (Kildahl & Jørstad, 2021; Kildahl et al., 2020b; Lemmon & Mizes, 2002) 

 

• Hvordan oppleves disse symptomene for denne gruppen?  

 

Unnvikelse 

• Et bredere register av symptomuttrykk (Kildahl et al., 2020b; McCarthy, 2001; 

McCarthy et al., 2017): 
• Spesifikk unnvikelse av traumetriggere (som hos andre voksne) 

• Mer generalisert unnvikelse (som hos Joseph) 

• Mangel på planlagt unnvikelse 

 

• Hvorfor blir det sånn? – Jfr. diagnosekriteriene for PTSD hos barn. 

Trauma-informed care (TIC) 
• “A systems-focused approach focusing on safety, choice, collaboration, 

empowerment and trustworthiness” (Keesler, 2014, 2020) 

 

• “Trauma‐informed care and multi‐disciplinary working are essential 
components for future service development” (Truesdale et al., 2019, p. 1) 

 

• Ikke bare et overordnet perspektiv, kan benyttes i spesifikke 
sammenhenger og situasjoner 

 

• Craig & Sanders (2018): Traume-bevisste tilnærminger reduserte bruken av 
fysisk tvang (se også Truesdale et al., 2019; Kildahl et al., 2021; Kildahl et al., 2020c) 

 

 

Joseph 
• Hjelpeløshet, utrygghet, 

pågående dysregulering, 
«betinget» farerespons knyttet 
til bilen 

 

• Unngår bilen for å beskytte seg 
selv 

Illustration photo: Shutterstock 
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Joseph 

• Trauma-informed care (Keesler, 2014; 2020; Truesdale et al., 2019): Trygghet, tillit, 
valgfrihet, samarbeid og myndiggjøring 

 

• Vektla viktigheten av å forstå ham “innenfra” (Donner & Gustin, 2020; Kildahl et 

al., 2021), ved at miljøpersonale skulle bruke tid på å forsøke å lese, 
tolke og forstå hans ikkeverbale kommunikative signaler 

 

• Ta en pause fra fokuset på bilen  

 

Konklusjoner 
• Vegrer oss for traumeperspektivet når vi ikke kan snakke med pasientene om 

hvordan de opplevde en situasjon? 

 
• Begrenset verbalt språk utelukker ikke PTSD 

 

• Krever mer av oss som fagfolk – prøve å forstå hvordan den enkelte opplever 
verden (generere hypoteser, observere, teste ut) 
 

• Huske på traumer i kartlegging/utredning også hos denne gruppen, inkludert at 
de kan ha opplevd hendelser som er uvanlige i befolkningen for øvrig, nettopp 
fordi de lever ganske annerledes liv 
 

• Går an å ha med seg en traumeforståelse, selv om kriteriene til PTSD ikke er 
oppfylte 

Takk for oppmerksomheten! 

• uxarvk@ous-hf.no 
 

• Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse - Oslo 
universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 
 

• Joseph: Full article: Post-traumatic stress disorder symptom manifestations 
in an autistic man with severe intellectual disability following coercion and 
scalding (tandfonline.com) 
 

• Full article: Case study: identification of anxiety and subsequent 
intervention in an adolescent male with autism, severe intellectual 
disability and self-injurious behaviour (tandfonline.com) 
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