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Bakgrunn
• Større helseutfordringer hos personer med utviklingshemming 

sammenlignet med generell befolkning (Folch et al, 2018, Wallén et al., 

2018). 

• Identifiseres ikke i generelle befolkningsundersøkelser (Kinnear et 

al. 2018, Brooker et al. 2015).



• Mindre tilgang til helsetjenester  (Cooper et al. 2017, Reppermund et 
al. 2019). 

• Dårligere tannhelse (Wilson et al., 2019).  

• Personer med psykisk utviklingshemming OG autisme spesielle 
utfordringer (Kinnear et al., 2019, Cervantes & Matson, 2015).



Forsket mest på:

• Barn og ungdom med autisme.

• Autisme med og uten utviklingshemming.

• Autisme og psykisk helse.



Hvordan tjenestetilbudet samsvarer med behovene til 

ungdom og voksne med utviklingshemming og deres 

familier er i liten grad kjent.

Robertson J. et al., 2014, Malt E.A. et al., 2013, Haveman M. et al., 2011, Emerson & Hatton,2014, 

Offernes N.Ø., 2018, Dunn et al. 2020.      



Hva vet en om helsetilstand til personer med 
utviklingshemming med og uten autisme-diagnose? 

Med autisme, oftere:

• Synsproblemer

• Hørselsproblemer

• Fysisk funksjonsnedsettelse

(Dunn et al., 2020).

• Psykiske vansker(Bakken et al., 
2010; Kinnear et al., 2019).

• Problemer med matinntak 
(Fodstad & Matson, 2008, Cervantes
& Matson, 2015).



Hva vet en om helsetilbud til personer med utviklingshemming 
med og uten autisme-diagnose? 

Med autisme, oftere:

• Psykofarmaka (Bradley &Bolton, 

2006).

Ikke forskjell:

• Sykehusinnleggelser (Hand et 
al., 2018).



Ny veileder



Mål i NOHID-studien

• Å undersøke bruk av helse- og tannlegetjenester de siste 12 
månedene relatert til alder og grad av utviklingshemming.

• Å utforske tannhelse i forhold til opplevd tilgang, smerte i munn 
og selvopplevd god og dårlig tannhelse.



Design i NOHID studien

• Unge (≥16 år) og voksne med 
utviklingshemming.

• Multisenter studie UNN 
Tromsø og St.Olavs/NTNU

• Tromsø, Balsfjord, Narvik, 
Malvik, deler av Trondheim 
kommune. 



Deltakere NOHID-studien

• 214 deltakere.

• Gjennomsnittsalder 36 år.

• 56% menn, 44% kvinner.

• 79% multimorbiditet. 



Hva med de inkluderte i NOHID-studien med 
både utviklingshemming og autisme? 

Hvilke karakteristika har de (alder, 
kjønn, intellektuell funksjon)?

Hvordan er helsetilstanden
sammenlignet med personer med bare 
utviklingshemming? 

Hvordan er helsetilbudet
sammenlignet med tilbudet til personer
med bare utviklingshemming? 



Hypoteser – hva forventet vi å finne hos voksne med  
utviklingshemming kombinert med autisme sammenlignet med  
utviklingshemming uten autisme-diagnose: 

Lik forekomst av fysiske helsetilstander

(Vi vet det er overvekt av psykiske vansker- ikke
undersøkt her)

Lavere oppfølging fra generell helsetjeneste

Høyere oppfølging fra den spesialiserte
habiliteringstjenesten

Dårligere tannhelsetjeneste-tilbud



Bakgrunnsvariabler hos voksne 
med og uten autisme

Utviklingshemmede

N= 140

Utviklingshemmede 

med autisme

N= 48

P-verdi

Kjønn, % kvinner

% menn

45%

55%

40%

60% Ikke sign

Alder, median (range) 32.5 (17-78) år 32.5 (16-61) år Ikke sign

Grad av utviklingshemming

Lett, % 42% 24%

Moderat, % 28% 24%

Alvorlig/ dyp, % 30% 51% 0.026



Bakgrunnsvariabler - oppsummert

• Lik fordeling av kjønn

• Lik fordeling av alder

• I gruppen med autisme 
diagnose noe flere med 
alvorlig og dyp 
utviklingshemming



Er det lik helsetilstand?

• Tabellen viser hyppig forekommende helsetilstander

Utviklingshemming Utviklingshemming og 

autisme

Multimorbiditet, n% 81% 73%

Antall fysiske helsetilstander, 

median (spredning) 2 (0-8) 2 (0-4)

Epilepsi, ja% 27% 21%

Obstipasjon, ja% 23% 27%

Synshjelpemidler, ja%* 46% 23%

Høreappparat, ja% 9% 4

Fedme, ja%* 32% 17%



Anbefaling: Årlig helsesjekk

Gjennomført helsesjekk siste 12 måneder

43%

64%

56%

36%

UTVIKLINGSHEMMING MED AUTISME

UTVIKLINGSHEMMING

Ja Nei

P<0.001, Chi Square test, NOHID studien



Fastlege siste år

71%

89%

29%

11%

UTVIKLINGSHEMMING MED AUTISME

UTVIKLINGSHEMMING

Ja Nei

P= 0.002, Chi Square test, NOHID studien



Spesialisert habiliteringstjeneste siste år

48% 49%

52% 51%

UTVIKLINGSHEMMING OG 
AUTISME

UTVIKLINGSHEMMING

Ja Nei

Forventet eller ikke forventet?



Andre helsetilbud siste år 

Utviklingshemming Utviklingshemming og 

autisme

Innleggelse sykehus, ja % 16% 19%

Dagopphold sykehus, ja% 50% 46%

Psykisk helseprofesjon, ja% 19% 10%

Fysioterapeut, ja% 19% 17%

Ikke statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene



Flere resultat

• Få kvinner med utviklingshemming i den undersøkte 
populasjonen screenes for bryst- og livmorhalskreft.

• Funnet er uavhengig av grad utviklingshemming, og uavhengig 
av autisme-diagnose



Individuell plan – alle deltakere i NOHID studien 

• Hvis ja, når ble planen 
evaluert sist? 

• I løpet av siste år: 33%
• Resten: lengre siden eller aldri

• Det vil si at i beste fall hadde
13% en fungerende IP

• Hva med de med autism-
diagnose?

40 %

57 %

3 %

Har personen en Individuell
Plan (IP)?

Ja

Nei

Vet ikke



Individuell plan

Utviklingshemming og autismeUtviklingshemming

35 %

65 %

Ja Nei

54 %

46 %

Ja Nei



Tannhelse – personer med utviklingshemming 
sammenlignet med utviklingshemming og autisme

Utviklingshemming Utviklingshemming og 

autisme

Tannsjekk siste år, % 96% 90%

Ikke tilgang tannlege når 

behov, % ** 17% 54%

Smerter i munn/ tenner 28% 26%

Opplevd dårlig tannhelse 44% 29%



Oppsummering av funn: sammenligning av voksne med 
utviklingshemming og autisme med 

voksne med utviklingshemming uten autisme-diagnose

Bakgrunnsvariabler: 

➢Begge grupper unge

➢Flere med alvorlig grad av 
utviklingshemming

Helsetilstand, med autisme:

➢Færre med synshjelpemidler

➢Færre med fedme

➢Lik forekomst epilepsi, 
obstipasjon



Oppsummering av funn: sammenligning av voksne med 
utviklingshemming og autisme med 

voksne med utviklingshemming uten autisme-diagnose

Bruk av helsetjenester, med autisme:

➢Færre får gjennomført den årlig 
anbefalte helsesjekken

➢Færre besøker fastlege

➢Begge grupper lite fysioterapi

➢Lik andel kontakt med 
habiliteringstjenesten siste år

➢Flere har en individuell plan

➢Flere oppgir problemer med tilgang 
til tannlege når behov



Hypoteser – hva forventet vi å finne hos voksne med  
utviklingshemming kombinert med autisme sammenlignet med  
utviklingshemming uten autisme-diagnose: 

Lik forekomst av fysiske helsetilstander – nei, ikke lik

(Vi vet det er overvekt av psykiske vansker- ikke undersøkt her)

Lavere oppfølging fra generell helsetjeneste – ja, helsesjekk og fastlege

Høyere oppfølging fra den spesialiserte habiliteringstjenesten – nei, lik
oppfølging

Dårligere tannhelsetjeneste-tilbud – ja, større problem med tilgang
tannlege



Anbefaling 

• Gjennomføre helsesjekker 
med kvalifisert personell, med 
særlig vekt på å inkludere 
personer med autisme, og 
personer med alvorlig og dyp 
grad av utviklingshemming. 

• Utarbeide egne, konkrete 
anbefalinger for  tannhelse-
oppfølging og tiltak. 

• Utvikle habiliteringstjenestens 
rolle
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