


Anamnese



Veien til dx: Asperger-syndrom

… Lyden av folk som løper over parketten, synet av, og støyen ved  ballspill, lyden av 
trener-fløyte og rop gjør meg uvel, anspent eller trist

… Jeg får samme følelsen hvis jeg går i ei lysløype nå om vinteren, enten på ski 
(nesten aldri!) eller til fots

… Synet av folk som behersker løypene reaktiverer følelser av skam og utenforskap



Dragning mot 
kunstneriske

«Drømmeverden»

Svært sensitiv på 
stemninger 

ASD-light?

Kompenseringsstrategi …





SMS:
114



… tendens i ny måte å
være på - Pål endrer litt
på sin måte å være på
– «opptre» – vektskål -
finne balansen – tørre -
stress - angst - presse
seg selv, og samtidig
vite/kjenne etter hvor
grensen går …



outsider liv - hvordan kan denne erfaringen brukes - håpløse - at
man /Pål trenger en slik hjelpende hånd (SKAM) - det levede livet
har ført til ensomhet / mental ensomhet / ikke været en del av et
miljø = hvordan kan dette brukes - aldersgrubling - alt har kommet
så sent i livet - alt må ganges med 10 - Angst, uro og
katasrofetanker - et avgjørende premiss er at når ha svarer på 114
så må Per ha tid og være rolig og lyttende - Narvik: utløses skam,
angst, aspenthet og melankoli - snakke relativt rolig - ikke ansatt -
114 skulle ha vært i skolen - fremed i familien – hypersebditv -
depresjon eller dystemi .- vedvarende siden bardomen, men bel
tydlig rundt 15 årsalder. / fra 8 klasse og har vedvart siden da -
desperat følrelse iav å være fremmed i familien – vaktsomhet -
faren sier; se på de søskenbarnene - hva klarer de å få til - har ikke
master - passer jeg til dette outsider liv - hvordan kan denne
erfaringen brukes - håpløse - at man /Pål trenger en slik hjelpende
hånd (SKAM) - det levede livet har ført til ensomhet / mental
ensomhet / ikke været en del av et miljø = hvordan kan dette
brukes - aldersgrubling - alt har kommet så sent i livet - alt må
ganges med 10 - Angst, uro og katasrofetanker - et avgjørende
premiss er at når ha svarer på 114 så må Per ha tid og være rolig og
lyttende - Narvik: utløses skam, angst, aspenthet og melankoli -
snakke relativt rolig - ikke ansatt - 114 skulle ha vært i skolen -
fremed i familien – hypersebditv - depresjon eller dystemi .-
vedvarende siden bardomen, men bel tydlig rundt 15 årsalder. / fra
8 klasse og har vedvart siden da - desperat følrelse iav å være
fremmed i familien – vaktsomhet - faren sier; se på de søskenbarn.

SAMTALER

LAPPER I EN BOKS

AVSTEMMERROLLEN



SMS: 114


