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Stor sjanse for at vi skal innom noe av dette

• Om autisme
• Diagnose. Utredning. Hva ser jeg etter i ei utredning?

• Variasjon. Autismespekteret. Hvordan kan folk som er så forskjellige ha 
samme navn på væremåten eller problemet (altså en diagnose)?

• Er det mulig å skjønne hva autisme «er» og «ikke er»? 

• Hvordan kan man (her: pedagoger) arbeide med barn som har 
autismetilstand? Ulike tilnærminger, programmer og pedagogiske 
forståelsesmodeller. Etikk.

• Systemer og instanser sin rolle i arbeid med disse menneskene.

• Eksempler fra klinisk hverdag.
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Sogndal BUP

 Psykisk helsevern for barn og unge. 

 Poliklinikk

 Sogndal, Eid, Førde. UPH i Førde.

 På sykehusnivå. 

 Vik, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland. (Høyanger, Gloppen, Jølster, Førde, 

Askvoll, Eid, Måløy, Bergen)

 Ca 6000 folk 0-18 år (ganske mange 18 og oppover)



Sogndal BUP

 200-220 nye henvisninger årlig

 Ca 300 barn og unge, inkl familien, til enhver tid

 Svært få avslag

 Svært lav ventetid, kortest i Helse Vest 

 Høy grad av brukerfornøydhet og fornøydhet blant fastleger og andre 

samarbeidspartnere

 Rask Vurdering



Sogndal BUP

 13 tilsette

 2 barnevernspedagoger, 1 pedagog, 1 sosionom, 2 leger, 7 psykologer.

 7 av disse er spesialister. Svært høy andel sml andre poliklinikker.

 To lag

 Barnelaget; ca 0-12.

 Ungdomslaget. ca 13-18.

 Omtrent like mange tilviste barn og unge i hver av lagene.

 Ukentlige lagdrøftinger. 

 Tverrfaglighet i alle beslutninger og prosesser som krever det.

 Spesialist med i alle beslutninger og prosesser som krever det. 

 Stor grad av stabilitet. 

 Så å si null sykefravær. 

 Systematisk fokus på arbeidsbelastning, emosjonelt trykk, utdanning, veiledning og trivsel. 



DIAGNOSEN AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSE

Autismespekterforstyrrelse er definert ved kvalitativt avvik i utviklingen av: 

• evne til gjensidig sosial interaksjon 

• evne til kommunikasjon 

• forekomst av begrenset, stereotypt og repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter

• Starter tidlig i barndommen.

• Symptomene fører til betydelig funksjonsnedsettelse personlig, familiært, sosialt, i utdanning, yrke eller andre 

viktige funksjonsområder.

Avvikene utgjør et gjennomgående trekk ved personens fungering og vurderes opp mot personens kognitive 

utviklingsnivå.



1. SOSIAL INTERAKSJON OG KOMMUNIKASJON.

• Forståelse av, interesse av, eller upassende responser til, verbal eller nonverbal 

kommunikasjon.

• Forståelse av og bruken av språket i sosiale sammenhenger og evne til å starte og holde 

gjensidig sosial samtale.

• Sosial oppmerksomhet, som fører til atferd som er upassende i den sosiale sammenhengen.

• Forestilingsevne og evne til å forstå følelser og holdninger hos andre. 

• Delte og gjensidige interesser.

• Evne til å lage og holde på vanlig vennskap.



2. VEDVARENDE BEGRENSEDE OG REPETITIVE OG LITE FLEKSIBLE 
ATFERDSTREKK, INTERESSER OG AKTIVITETER.

• Manglende evne til å tilpasning til omgivelser, som fører til stort ubehag. Kan være små endringer der det 

ikke er ventet. 

• Fastlåste mønster i rutiner.

• Fastlåste regler i spill eller aktiviteter.

• Overdrevne og vedvarende atferdstrekk (fex sortere eller stille opp) uten noe tilsynelatende mening.

• Repetitive og stereotype bevegelsesmønstre (fex rugging), uvanlig gange (tåspissgange), uvanlige hand-

eller fingerbevegelser. Disse er vanligvis mest vanlig i barndommen.

• Vedvarende opptatthet av en eller flere spesielle intersser, deler av objekt, spesielle stimuli.

• Vedvarende (livslang) overdreven hyper- /hyposensitivtet til sanseinntrykk, uvanlige sanseinntrykk, smerte 

eller temperatur.





SANSEVARIASJON - FILM

http://vimeo.com/52193530

http://vimeo.com/52193530


AUTISMESPEKTERTILSTANDEN DELES VIDERE INN I

• Med eller uten psykisk utviklingshemming (altså IQ).

• Gradering av språknivå.

• Ingen eller mild språklig funksjonsnedsettelse.

• Med klar språklig funksjonsnedsettelse (kan snakke i enkle setninger).

• Med ingen, eller nesten ingen verbalspråklig funksjon.

• Kan også gradere etter hjelpebehov (DSM-V).

• Trenger hjelp.

• Trenger mye hjelp.

• Trenger veldig mye hjelp.



VARIASJON

A. Et barn med snevre interesser, meget god måloppnåing på skolen, professor-aktig språk, lite 

oppsøkende behov for venner, men som likevel er med venner og klassekamerater, som klarer 

mye eller det aller meste selv.

B. Et barn uten noe som helst forståelig språk anna enn enkle vokale lyder, betydelig psykisk 

utviklingshemming, voldsom selvskading i perioder og som trenger hjelp til nesten alt.

Samme diagnose; autismespektertilstand.

Svært forskjellig livsløpsperspektiv.



LITT SUMMING (LITT I EGET HODE OG LITT MED SIDEHEN)

• Hva tenker du om at de to barna har samme diagnose, «autismespekterforstyrrelse»?

• Er det logisk for deg?

• Hvilke tanker tror du barn/ungdom/voksen A tenker om «sin identitet og sin diagnose» 

når han vet at barn B har samme diagnose.

• Lik diagnose → Lik behandling ?



Diagnostisk utredning
Minst 99% av all «autismeutredning» er kjempelett, og det kan alle «folk flest» gjøre.

Men noe er utrolig vanskelig.

Og i denne delen er det mye skjønn fra kliniker. 

Nasjonale retningslinjer.

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost/Documents/01025_Regional_retningslinje_ASF_A41.pdf


Tilstander som kan virke som (eller er?) 
«autistiske trekk»
psykisk utviklingshemming 

språkforstyrrelser 

selektiv mutisme 

tilknytningsforstyrrelse 

atferdsforstyrrelser 

hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD 

tvangslidelse, OCD

Tourettes syndrom 

depresjon 

angst 

schizofreni med tidlig debut 

noen personlighetsforstyrrelser

«Dårlig, men ikke dårlig nok sosial 
kompetanse», 
◦ Nonverbale lærevansker
◦ pragmatisk språkforstyrrelse

Hva med de barna som ikke har fått «god 
nok opplæring i sosiale kompetanse 
hjemmefra»
◦ Traumeutsatte barn
◦ Av foreldre som er veldig, veldig opptatt 

med andre ting
◦ Rus?
◦ Skjerm?
◦ Seg selv?



Utredning av autismetilstand
anamnese (detaljert utviklingshistorie) 

medisinsk utredning

kognitiv utredning

kartlegging av språkfunksjon 

kartlegging av sosiale og kommunikative ferdigheter

kartlegging av lek og forestillingsevne 

kartlegging av adaptiv fungering 

kartlegging av komorbide somatiske og psykiatriske tilstander



Diagnostisk utredning (det vi faktisk gjør)
◦ Observere hovedpersonen i dag

◦ Barnehage/skole

◦ Hjemme

◦ Kontor

◦ Ados

◦ Må kanskje gjøre noe av dette flere 
ganger

◦ Skjema om autismeværemåte

◦ Ulike tester og undersøkelser (IQ, språk, 
ADL ++) 

◦ Sannsynliggjøre autismeatferd mer 
eller mindre hele livet
◦ Snakke med folk

◦ Foreldre

◦ Barnehage/skole

◦ Hovedpersonen

◦ Historiske beskrivelser (journaler og 
opplysninger)

◦ Filmer

◦ I tillegg evt genetisk undersøkelse og bilde ev 
hjernen



Instrumenter
Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS-II: https://hogrefe.no/no/kliniske-tester-og-
metoder/ados-2/

Autism Diagnostic Interview-R: https://hogrefe.no/no/kliniske-tester-og-metoder/adi-r/

Autism spectrum diagnostic scale, ASDS.

Autism spectrum screening questionnaire, ASSQ

Meg selv som kliniker.

https://hogrefe.no/no/kliniske-tester-og-metoder/ados-2/
https://hogrefe.no/no/kliniske-tester-og-metoder/adi-r/
ASDSpapiranonym.xls
ASSQ.pdf


De første fra ASDS

Snakkar som ein vaksen på ein akademisk eller 'bokleg' måte,

eller overdrive korrekt gramatikalsk

Snakkar mykje om favorittemner som har lite interesse for andre

Brukar same ord og setningar om igjen, repeterande

Skjønar ikkje subtile vitsar (t.d. sarkasme)

Tolkar samtaler bokstaveleg (problem med å skjøne metaforer og liknande.)

Har underleg stemme, t.d. syngande eller monoton

Opptrer som han/ho skjønar meir enn det han/ho faktisk gjer

Spør ofte upassande spørsmål

Har vanskar med å starte og oppretthalde ei samtale

Foreldre krysser 0 for «nei» og 1 for «ja»



Diagnostikk. Fra skjema.
Hva betyr:

«nedsatt evne til kontakt med jevnaldrende»

«sparsom mimikk»

«vanskelig for å oppfatte andres følelser»

«gestene er store og klossete»

«svak integrasjon av sosial, emosjonell og kommunikativ atferd»

«overdreven opptatthet av…»

…for en 7-åring ?

…for en 17-åring?

…for deg??



Diagnostikk. Hva jeg ser etter i ADOS?
«delt glede ved samspill»

«bruker spontane gester i kommunikasjon»

«evne til å vise»

«evne til å peke»

«uvanlig blikkontakt»

«kvalitet på sosiale innspill

ADOS-protokoll

ADOS-2-eksempel.pdf


Slutten av utredninga
Oppsummerer alle funn, testresultat, livshistorien (gjerne fra ulike kilder), så godt vi kan.

◦ Forteller det vi mener vi er sikre på og det vi er usikre på

Presenterer vår vurdering og anbefaling for foreldra, og evt ungdommen selv

Tar avgjørelse om evt diagnose sammen. 



Litt summing i eget hode, og litt med en 
eller flere hyggelig/e folk rundt deg

Hva tenker du om at det er såpass mye skjønn under utredninga og når jeg (Pål) skal ha 
hovedansvar for å bestemme om en person skal få autismediagnose på væremåten sin eller 
ikke? 

Enn om det var en anna utreder? Kanskje ville hen kommet fram til anna konklusjon? Er det 
riktig at det skal være slik?

Hva tenker du om at foreldre, og hovedpersonen (når hen er «stor nok»), skal være med å 
avgjøre om vi skal bruke diagnoseordet eller ikke?



ETTER UTREDNING OG DIAGNOSE, HVA SÅ? 
BEHANDLING?

• klemme-maskiner

• forskjellige hormon, vitaminer og mineraler

• dietter (gluten, kasein, paleo, gjær)

• delfinterapi

• sansemaskiner

• musikkterapi

• leketerapi

• akupunktur

• kunstterapi

• rideterapi

• trommeterapi

• sopp-te

• vekt-vester

• hodemassasje

• hørselsintegrasjonstrening

• Irlen-linser (spesielle briller) 

• homeopati



SYSTEMER

• Konstruktivt å skille opplæring fra helse.

• Helsefolk er i gjennomsnitt bedre på helseting enn opplæringsting.

• Opplæringsektoren får best hjelp til vanskelig opplæring hos PPT, Statped og 

pedagog-eksperter (og disse kan jo jobbe i helsesektoren også).

• Helsefolk kan være nyttige mtp perspektiv-variasjon, helsejobbing og lang-

tenking.



BEHANDLING  = TRENING

• Trening. Fokus på atferd, språk og ADL. Atferdsanalyse, systematisk og 

manualbasert.

• EIBI: Early and Intensive Behavioral Intervention 

• Intensiv og tidlig opplæring

• Hva er EIBI? (osloskolen.no)

• TIOBA Tidlig og intensiv opplæring av barn med autisme (helse-stavanger.no)

• TEACCH, https://www.statped.no/autisme/autisme-tiltak-og--tilrettelegging/struktur-oversikt-og-

forutsigbarhet/teacch-gir-struktur-og-oversikt/

• NDBI: Natural Developmental Behavioral Interventions

• Naturlig miljø

• EIBI NDBI (unn.no)

• PRT. Legger mer vekt på selvstyring og motivasjon

https://pptveiledning.osloskolen.no/Veiledning/autisme-og-asperger/senter-for-tidlig-intervensjonsti---veiledning-til-barnehager/hva-er-eibi/
https://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende%20enhet%20for%20RehabHab/Lokalt%20fagnettverk/2013/2911%20-%20TIOBA%20%20ved%20Asle%20Hjelmen.pdf
https://www.statped.no/autisme/autisme-tiltak-og--tilrettelegging/struktur-oversikt-og-forutsigbarhet/teacch-gir-struktur-og-oversikt/
https://unn.no/Documents/Habilitering%20i%20spesialisthelsetjenesten/Presentasjoner%20fra%20mandagsundervisning/2022-03-21_Larsen_EIBI%20og%20NDBI.pdf
https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/autisme/2012-05-10-egeberg-08-prt-pivotal-response-treatments.pdf


INTENSIV TRENING

• Har selvsagt mange fordeler.

• Og det har mange ulemper…

• Ligger voldsomt etisk ansvar bak disse valgene. 

• Og hvem tar valgene? Neppe hovedpersonen.

• Hva blir resultatene (av all treninga)

• Hva blir valgt vekk til fordel for intensiv trening (40-50 timer i uka i noen programmer)



FINNES ALTERNATIVE PERSPEKTIV

• Nevromangfold

• Nevrodiversitet

• I diagnoseboka er autisme definert som en lidelse

• Ulik oppbygning av hjernen er ikke nødvendigvis en lidelse. I alle fall er det 

slik at dersom man definerer autisme som en lidelse, så fører det nødvendigvis 

til at det blir noe «dumt», «sykt» over det, og det er ikke sikkert at det er slik.



• Et tradisjonelt medisinsk syn, psykiatrisk syn, er at «rare hjerner er patologiske 

hjerner». 

• Er man ikke «vanlig» (altså «nevrotypisk») er man behandlingstrengende

• (Hvordan oppstår en diagnose? Hvordan fjernes de? Hvem skriver diagnosebøkene?)



• Nevromangfold Norge kritiserer anvendt atferdsanalyse (EIBI, TIOBA og andre ABA-

tilnærminger) for å være, eller kunne være skadelig for barnet

• Personen får ikke være med å velge

• Tar ikke hensyn til årsaken til atferden

• Personens følelser og holdninger er ikke med i å avgjøre tiltak

• «Skal vi trene barn til å ignorere egne behov bare fordi vi synes de ser litt rare ut?»

• «…innebærer at autistiske barn læres opp til at deres naturlige måte å være på, deres ekte, 

autistiske identitet, ikke kan aksepteres. »

• «Stimming regulerer stress», og bør kanskje ikke ses på som skadelig? 

https://johnolavsskriveloft.wordpress.com/2021/06/22/stimming-regulerer-stress/


• Nevromangfold.org representerer flere interessante ideer og holdninger som man 

bør ha med seg.

• Fremstår likevel (etter min mening, men husk at jeg har ikke autisme og må derfor ta 

høyde for at jeg bare «så vidt kan kjenne smaken» av problemstillingene, og ikke 

«hvordan det er») som lite nyansert og «aktivistisk». 

• Det som imidlertid er viktig, og helt nødvendig, er å lese bøker av autismefolk og 

snakke med mennesker som har autismeværemåte, og prøve å sette seg inn i hvordan 

det er for personen å være på den måten den er.



SUMMING… (DERE VET HVA DERE SKAL GJØRE)

• Synes du det er etisk forsvarlig å legge opp en hverdag for en 3-åring som 

innebærer trening i 40-50 timer i uka (hvert år i oppveksten) ? 

• 40 t/v = 2000 t/året.

• Den norske langrennseliten trener 850-1100 t/året

• Verdenseliten i Ironman trener litt mer enn 1000t/året

• Hva med konsekvensene av å ikke trene så mye? Er de etisk forsvarlige?

• Hvem skal ta avgjørelsen? Eksperten? Foreldra (som aldri har gjort dette før)?

• Hva ville du likt, om det var ditt autistiske liv Pål skulle ta avgjørelser om?



Hva skal til for at du hopper fra 

10-meteren? 



Hvordan ville du reagere dersom…..

...du fikk vite at det er 

dette du skal akkurat 

nå?
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