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Prinsipper for 
behandling

• Individualisering
• Fokus på individuelle styrker, ikke kun 

begrensninger
• Bør være basert på en Funksjonell 

analyse at atferd
• Fokus på å gjører miljøet mer 

autismevennlig
• Ikke avgjørende med antall timer
• Se på den profesjonelle sin rolle
• Legg tilrette for full og effektiv 

deltagelse, og inkludering i samfunnet



EIBI

• Intervensjonen er bred og helhetlig. Dette inkluderer at intervensjonen 
retter seg mot alle utviklingsområder, og individualiseres basert på barnet 
med ASD sine styrker og utfordringer.

• Det benyttes et bredt spekter av atferdsanalytiske prosedyrer for å etablere 
et funksjonelt repertoar og redusere forstyrrende atferd.

• Fagpersoner med høy kompetanse i atferdsanalyse og erfaring med 
opplæring av barn med ASD er ansvarlige for intervensjonen.

• Foreldrene deltar aktivt i behandlingen av barna.

• Normalutvikling er retningsgivende for målsettinger på både kort og lang 
sikt.

• Behandlingen starter som hovedregel med individuell opplæring og 
overføres til større grupper i henhold til barnets mestringsnivå.

• Intervensjonen starter hjemme og overføres til andre arenaer basert på 
tilgjengelige prosedyrer og barnet mulighet til å mestre betingelsene.

• Behandlingen er intensiv. Dette innebærer 20-40 timer i uken med 
strukturerte opplæringsøkter, kombinert med mer uformell opplæring 
gjennom de resterende timene.

• Behandlingen har en varighet på minimum to år.

• Behandlingen starter tidlig i utviklingsperioden.
(Eldevik et al, 2010; Green, 
Brennan & Fein, 2002)



NDBI

• Natural developmental behavioral 
interventions (NDBI) er intervensjoner 
som er implementert i det naturlige 
miljøet og inkluderer delt kontroll 
mellom barnet og den som gir 
intervensjon, og benytter naturlige 
muligheter for læring, og benytter stor 
variasjon av atferdsbaserte strategier for 
å styrke utviklingsmessige relevante 
ferdigheter.

• Eks; Early Start Denver Model; enhanced 
milieu teaching; incidental teaching; Joint 
Attention Symbolic Play Engagement and 
Regulation; pivotal response training; 
Project ImPACT; reciprocal imitation 
training; and SCERTS



NDBI

• Læringserfaringer blitt tilpasset for å 
fange barnets oppmerksomhet

• Knytter tidligere erfaringer med 
nåværende erfaringer

• Utviklingsmessige sekvenser
• Gradvis økning i kompleksitet
• Gjør barnet i stand til å utforske
• Forsterker barnets initiativ og 

spontanitet
• Styrker barnets eget bidrag i 

opplæringen



Felles 
kjennetegn 
NDBI

• Treterms kontingens
• Manualbasert
• Implementeringskriterier
• Individualisering
• Pågående måling av fremgang



JASPER

Joint Attention, Symbolic Play, 
Engagement, and Regulation

Benytter naturalistiske strategier for å øke 
frekvens og kompleksitet i sosial 
kommunikasjon.



ESDM (Early 
Social Denver 
Model)

• Atferdsbasert intervensjon for barn 12-
48 måneder

• Basert på lek og felles aktiviteter
• Naturlig utvikling
• Positive relasjoner
• Naturlig lek og hverdagsaktiviteter
• Styrker samhandling og 

kommunikasjon



PRT (Pivotal 
Response 
Treatment)

• En naturalistisk intervensjon basert på 
anvendt atferdsanalyse

• Retter seg mot pivotale 
areas/kjerneområder
• Motivasjon
• Responsitivitet til multiple cues
• Self-management
• Sosiale initiativ



PRT -
motivasjon

• Barnets valg
• Variasjon
• Tydelige muligheter
• Enkle oppgaver vs nye oppgaver
• Forsterkning av forsøk
• Direkte, naturlige og kontingente 

forsterkere

• Nonkontingent eksponering
















