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• Region Midtjyllands specialiserede 
tilbud til voksne med autisme

• 25 bo- og beskæftigelsestilbud 
fordelt i Region Midtjylland

• Konsulentenhed i Hinnerup og på 
Sjælland (VISO-specialister)

• Sekretariat m. udviklingsenhed
• Tilbud til ca. 350 borgere 

fra ca. 30 forskellige kommuner
• Ca. 500 medarbejdere 

Hvem er vi?



En bred målgruppeEn bred målgruppe



Åben, fleksibelt kredsløb

1. Vi anvender og tester 
viden

2. Vi skaber viden

3. Vi flytter viden ud

4. Vi danner grobund for 
mangfoldighed og 
accept



Prioriterer udviklingsarbejde

• VR som redskab til eksponering ift. angst og til social træning
• Vidensprojekt om kvinder med autisme og spiseforstyrrelser
• Boostcamp
• AT Home boliger
• Videns- og dialogsite Autismeplatform.dk
• Velfærdsteknologi 
• Samarbejdsprojekt med psykiatrien i RM
• Kortlægningsprojekt om skolevægring og social isolation
• Seniorhus og projekt autisme og aldring



Autismeforståelse SAU

• Autisme er en medfødt neurobiologisk udviklingsforstyrrelse
• Vi forstår autisme som en anderledes måde at være i og opfatte 

verden på
• Der findes ikke én sandhed om autisme -> vi skal være nysgerrige 

på det enkelte menneske
• Det der giver udfordringer i en kontekst, kan være en ressource i 

en anden
• Autistiske mennesker beskrives ofte som loyale, ærlige og med en 

kreativ / original tankegang



Menneske- og handicapsyn

“Det virker ikke til at folk forstår, at autisme påvirker hvert eneste 
aspekt af hvem jeg er som person og at fortælle mig, at der burde være 

en kur, er som at fortælle mig, at jeg ikke burde eksistere... Jeg kan ikke 
føle mig accepteret af samfundet, før samfundet forstår, at autistiske 

mennesker nogle gange har brug for støtte og der er ikke noget galt med 
det, men der noget helt galt med ønsket om at ændre en autistisk person 

til en fuldstændig anden.” 
- Autistisk person i: Cage et al., 2017 

“ ASF berører ethvert aspekt af barnets interaktion med hans eller hendes 
verden og underminierer det træk der gør os menneskelige - vores sociale 
respons, vores evne til at kommunikere og følelser for andre mennesker “ 

- Mash & Wolfe 2013:157, min oversættelse 



Møde mellem to kulturer?

• Fra mangelsyn à neurodiversitet…?
• Man kan fx stille spørgsmålene:

– Hvor gode er neurotypiske
mennesker til at læse autistiske 
menneskers sind?

– Hvor gode er neurotypiske
mennesker til at forstå og 
forudsige autistiske mennesker?

– Hvordan bliver autistiske 
mennesker mødt i samfundet og 
hvilken betydning har det for 
mental trivsel?



Empati bias

”Jeg er autistisk og jeg har vanskeligheder med 
at læse ikke-autistiske mennesker. (..) Jeg finder 

det også ofte svært at vide, hvordan jeg skal
respondere når jeg har forstået, fordi deres behov

er anderledes end mine. Aha vil du sige – jeg
mangler empati. Men ikke-autistiske mennesker
har vanskeligheder når det kommer til at læse

autistiske mennesker. (…) Så vil du komme til den 
samme konklusion – at de mangler empati?“ 

-Cecile 2011, min oversættelse



Styrker ved autisme? 

Link til video: 
https://autismeplatform.dk/home-page/om-autisme-redirect-home/styrker-
ved-autisme-ja-men-ikke-alle-har-saerlige-evner/



Styrker og interesser

Evner ift. en særlig 
kognitiv stil 

(Dawson et al., 2007)

Evner ift. særinteresser 
og disses potentiale ift. 

beskæftigelse
(Kirchner & Dziobek, 

2014)

Positive aspekter 
relateret til 

personlighed og 
karakter 

Signaturstyrker:

• Åbensindet
• Autentisk
• Kærlighed til at 

lære
• Kreativitet
• Retfærdighed

(Kirchner et al., 2016)



Styrker og interesser

• 92 % eksperter indikerede mindst en autisme-relateret styrke
– Temperament og personlighed, fx stærk fornemmelse for 

moral
– Opmærksomhed, fx opmærksomhed på detaljer eller evnen til 

intens fokus
– Særlig ekspertise indenfor et område 

• 100 % af pårørende indikerede mindst en autisme-relateret styrke
– Temperament og personlighed, fx ærlighed
– Opmærksomhed, fx opmærksomhed på detaljer
– Hukommelse, fx hukommelse for specifikke begivenheder 

Kilde: Mahdi & Bölte, 2018, præsentation på INSAR Annual
Meeting



Autismepilot uddannelser

Titel: Power-point skabelon 2017
- eksempel på forside



Autismepilot

Vi flytter viden ud

• Uddannelse udviklet i 2009 i samarbejde med Socialstyrelsen

• Målgruppe: Fagprofessionelle der samarbejder med autistiske 

voksne

• Stærkt fokus på praksis og forankring af viden

• Vi afholder ca. 20 Autismepilot hold årligt i hele landet, både 

internt og eksternt



Autismepilot skole, voksenpsykiatri & 
Autismepilot+Vi flytter viden ud

Vi flytter viden ud

Vi flytter viden ud

Voksenpsykiatri



Procesmodel

Forudsætninger

Autisme karakteristika, diagnoser og 
begavelse:  

Teoretiske forklaringsmodeller: Motivationer, ressourcer, livshistorie, 
erfaringer, medicin m.fl.: 

Dataindsamling:Evaluering: 

Læringsmål: 

Fokus

Metode og indsats: Hypoteser:

PROCESMODELLEN

Den pædagogiske procesmodel QR.indd   1 04-11-2019   10:11:32



Uddannelse kvalificeres af praksis

25 specialiserede  bo- og 
beskæftigelsestilbud

VISO opgaver, 
udredning, 

samtaleforløb mv.



Udvalgte indsatser: Understøttende 
arkitektur



Udvalgte indsatser: Ud af isolation



Udvalgte indsatser: Fasemodellen

Forberedelse! At flytte 
hjemmefra 

At flytte 
hjemmefra! Vellykket!

overgang!
Vellykket!
overgang!

Egen bolig  
kommunal 
bostøtte!

Fase o!

Overgang 
til fase 1!

Fase 1! Fase 2 Fase 3!

Vellykket 
indflytning!

Egen bolig i !
bofællesskab!

Overgang 
til fase 2!

Overgang 
til fase 2!

Selvforståelse - Robusthed- Medborgerskab



Pause



Udvalgte indsatser: Dannebrogsgade

• Unge voksne med alvorlige 
spiseforstyrrelser og / eller svær 
selvskadende adfærd

• Ofte sent diagnosticerede og med 
langvarige indlæggelser og 
fejldiagnoser forud for 
indskrivning



Forekomst: Spiseforstyrrelser og autisme

• Manglende viden > vidensprojekt

• Atypiske spisemønstre / udfordringer med spisning 
ses hos op til 90 % af autistiske mennesker (Sharp et 
al, 2013 & Kodak og Piazza, 2008)

• Et metastudie fandt en autismeprævalens på 22.9 % i 
populationer med spiseforstyrrelser (Huke et al, 
2013)

• Et studie i en population med længerevarende 
spiseforstyrrelser fandt en prævalens på 23 %. 



Hvorfor? 

”Men det er også to diagnoser, der går sammen som 
fod i hose, altså de passer rigtig godt sammen, og 

nogle de spørger mig: ”hvorfor lige 
spiseforstyrrelser?” – jamen den er jo så perfekt for 

autistiske mennesker, altså det er kontrol, det er 
orden, det er struktur – ALT det jeg havde brug for, 

som jeg ville få automatisk med en pædagogisk 
indsats over for autisme, det gav jeg mig selv med 

spiseforstyrrelsen, jeg gav mig selv struktur, der var 
skemaer for hvad jeg måtte, og hvor meget jeg måtte, 
senere blev det afløst af reel struktur, så havde jeg jo 

ikke brug for den kunstige struktur mere.” 
(autistisk kvinde, 35 år)



Hvorfor? 

"Altså tit når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg 
også, det var sådan en eller anden form for råb om 
hjælp, fordi spiseforstyrrelse er forfærdeligt, det er 
det virkelig, men på en eller anden måde, så er det 
også lidt smart, at man kan blive rigtig, man kan 

virkelig vise andre, at jeg har det ikke særlig godt, og 
den depression, som jeg så fik diagnosticeret en 

måned efter, den tror jeg, jeg havde gået med i lang 
tid, så jeg tror virkelig bare, det var sådan en: ”det 

går ned ad bakke for mig, prøv at se!” 
(autistisk kvinde, 18 år)



Hæmmende og fremmende faktorer ift. 
diagnosticering af autisme

Her præsenterede jeg upublicerede data, de kommer i en rapport i 
slutningen af året og kan findes på Autismeplatform.dk



Tematisk analyse: Årsager

Her præsenterede jeg upublicerede data, de kommer i en rapport i 
slutningen af året og kan findes på Autismeplatform.dk



Behandlingsprognose

• Autistiske mennesker bliver ofte mere syge, behandlingen 
tager længere tid og der er brug for en anderledes indsats

Vi har indtryk af, at det går galt, der hvor vi normalt forventer, at den 
unge får mere smag på at komme tilbage til et normalt ungdomsliv end 
at blive i spiseforstyrrelsen, altså når man har fået dem genernæret, og 
der er gået noget tid med det. På et tidspunkt tipper balancen tit med de 
andre patienter, så bliver de alligevel for trætte af at blive overvåget og 
rende i behandling, og de har ligesom taget til sig, eller bøjet sig under 
den præmis, at så længe du er barn i vores familie, får du ikke lov til at 
tabe dig. På et tidspunkt får de så mere smag for det liv derude, som de 
pludselig godt kan se, at spiseforstyrrelsen har taget fra dem, men det 
forudsætter jo, at der er et socialt liv at vende tilbage til, og at man 

føler sig godt tilrette i det. (Psykolog, Ph.d)



Hæmmende og fremmende faktorer for 
behandling

Her præsenterede jeg upublicerede data, de kommer i en 
rapport i slutningen af året og kan findes på 

Autismeplatform.dk



Behandling

"De børn, der ikke bliver mødt i deres autisme, og bliver mødt i spiseforstyrrelsen, det 
er tit dem, der bliver rigtig alvorligt syge. Det er dem, der indlægges. Det er tit piger, 
der kopierer, eller er kravafvisende overfor behandlingen, fordi de bliver misforstået. 
Lige nu er problemet, at man ikke kan finde dem, fordi man tænker, at når børn og unge 
er lavvægtige, så vil de alle sammen bonge ud, hvis vi tester dem for autisme. De bliver 
først udredt, når de har normal, sund vægt. Det giver god mening, problemet er bare, at 
vi når at miste nogen på det, fordi vi helst skal vide, før behandlingen starter, hvad der 
er det grundlæggende problem for den unge. Ellers rammer vi forkert med behandling
…" 

"…Hvis man tænker rent spiseforstyrrelsesmæssigt, så er behandlingen i dag meget at 
sætte krav, rammer og strukturer, og så tænker mange, der ved lidt om autisme: ”det er 
skide godt, for det er også godt for unge med autisme”, og det er sådan set også rigtigt, 
men nogen gange vil man komme til at sætte krav og stresse på steder, som de slet ikke 
kan have. Når man gør det, så står de helt af behandlingen, og så vil man opfatte dem i 
behandlingssystemet i dag som piger, der ikke vil tage imod behandling for 
spiseforstyrrelse, og som prøver at lyve, prøver at snyde. Og det gør den her gruppe 
aldrig. De bliver helt misforstået i det typiske behandlingssystem".
(interview med fagperson)



Hvordan kommer vi i gang i 
Dannebrogsgade?

• Nysgerrighed, ro og bærer af håb:
– Hvilken funktion har spiseforstyrrelsen?
– Hvornår og hvorfor opstod den?
– Hvad er borgeren motiveret af?
– Er borgeren optaget af fysisk fremtoning, vægt eller 

kropsidealer?
– Hvordan er den sensoriske oplevelse ift. spisning?
– Er der et ønske om at blive rask?
– Er der noget ved tilværelsen som spiseforstyrret, der giver 

personen noget positivt? 
– Hvad er målet?...





Autistisk spisning er ok

”Nogle gange har jeg været bange for, altså jeg kan fx ikke spise
et æble udover planen, eller det kan jeg godt, men det har jeg det
ikke godt med.........så jeg var rigtig bange for, om jeg gik og løj

lidt overfor mine forældre – at de troede, jeg var længere end jeg
var, fordi jeg tænkte, at det måske var noget spiseforstyrret. Så

jeg havde faktisk rigtig dårlig samvittighed i en længere periode,
indtil jeg til sidst fik sagt til min mor, at jeg var bange for, at hun
ikke vidste, hvor striks jeg stadig var med de her planer og i hvert
fald med min spisning, så sagde hun bare til mig: "Det er faktisk

helt okay, det kan også have noget at gøre med din
autisme”.......Det var bare en kæmpe lettelse – okay, jeg behøver
ikke have en spiseforstyrrelse, fordi jeg godt kan lide at spise lidt

regelmæssigt.”





Finn Skårderud model

mad
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Udfordringer 
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Indgribende 
udfordringer omkring 

mad

Illustration: Finn Skårderud



Årsager til selvskade hos autistiske 
mennesker

• Sansebaseret fx slag mod øjne pga. skarpt lys, sensorisk 
overload hvor hele kroppen kastes til jorden eller hovedet bankes 
i væggen, sansesøgende adfærd fx bid eller krads for at mærke 
sig selv

• Kontrolorienteret fx cutting for at bringe sig selv i ro efter kaos
• Socialt orienteret selvskade fx en måde at kommunikere et 

behov for hjælp 
• Endorfinafhængig – behovet bliver større og større, man oplever 

selvskaden giver problemer, men kan ikke stoppe den
Kilde: Hejlskov, 2010 (kan findes på dette link: 

https://www.yumpu.com/da/document/view/18382905/selvskade-ved-autisme-
servicestyrelsen)

• OBS: Selvskadende adfærd grundet smerter



Tidligere død

Kilde data: Hirvikoski et al., 2016
Kilde illustration: Nigel Hawtin: https://www.spectrumnews.org/news/large-swedish-
study-ties-autism-to-early-death/



Selvmord

• Autistiske mennesker er i højere risiko for Selvmordstanker, 
selvmordsplaner, selvmordsforsøg og selvmord, men resultaterne 
varierer (Hirvikoski et al., 2018; Cassidy et al., 2018; Chen et al., 2017: Culpin et al., 
2018; Richa et al., 2014; Jackson et al., 2018; Hedley et al, 2018)

– Selvmordstanker: 66 %, selvmordsplaner eller forsøg: 35 %.  Signifikant højere 
forekomst end generel befolkning, mennesker med en eller flere medicinske 
sygdomme eller mennesker med psykotiske lidelser (Cassidy et al., 2014)

– 5 gange større risiko for selvmordsforsøg: 1/56 mod 2/313 (Croen et al., 2015)
– 7-10 gange større risiko for at dø af selvmord (Hirvikoski et al., 2016) – størst for for 

kvinder uden MR. Selv efter kontrol for depression og ADHD er der større risiko 
for selvmordsforsøg og selvmord (Hirvikoski et al., 2018 INSAR). 

– Review studie med 13 studier: Selvmordstanker: 11-66 %. Selvmordsforsøg 1-35 
%. (Hedley & Uljarevic, 2018)



Kendte risikofaktorer

• Kendte risikofaktorer: 
– Mobning
– Depression og social isolation

• Dobbelt så høj risiko for depression og 8 gange større risiko for bipolar 
lidelse (Croen et al., 2015)

• Selvrapportering: 66 %. Selvmordsplaner eller forsøg: 35 %, depression: 32 
% (Cassidy et al., 2014)

• Symptomer på depression kan måske manifestere sig anderledes hos 
autister og kan derfor overses (Uljarevic et al., 2017)

– Arbejdsløshed
– Snævert socialt netværk
– Selvskadende adfærd
– Ændringer ift. søvn, appetit og sociale relationer



Autisme som selvstændig risikofaktor
• Vanskeligheder ved at opsøge og 

modtage hjælp – manglende tillid 
til at hjælpen hjælper

• Misforståelse om at autistiske 
mennesker ikke har komplekst og 
rigt følelsesliv

• Konsekvenser af camouflage
• Autisme får skylden for mistrivsel
• Stigmatisering og manglende 

accept fra samfundet

”ASD er en selvstændig 
risikofaktor ift. 

selvmordsforsøg (..) 
uafhængig af forekomsten 
af (..) depression, bipolar 

lidelse og alkohol og 
stofmisbrug” 

(Chen et al., 2017, min 
oversættelse)

• Når autistiske mennesker har forsøgt selvmord, er det mindre 
sandsynligt, at de bliver tilknyttet støtte (Kato et al., 2013)



Autisme som selvstændig risikofaktor

”Jeg kan sidde foran en læge og en sygeplejerske og være fuldstændig 
overtaget af de selvmordstanker, der har fulgt mig det meste af mit liv, og 
jeg kan også ofte sidde og fortælle dem nøjagtig, hvordan jeg har tænkt 
mig at forsøge at begå selvmord, hvis jeg ikke formår at vende skuden 

meget snart og få styr på de meget plagsomme tanker, der har ført mig ud 
til kanten, hvor står og stirrer ned i afgrunden.

I min journal kan jeg så efterfølgende læse noget i stil med, at jeg ikke 
fremstår forpint, at de ikke vurderer, at jeg har selvmordplaner, at jeg er 

affektstabil, at min stemning er neutral, og at der ikke er en forhøjet risiko 
for selvmord.

De er simpelthen ikke i stand til at aflæse mig ud fra mit kropssprog, 
hvilket de vant til, at de med nogenlunde sikkerhed kan med deres 

patienter. Og så har vi problemet. Jeg kommer til at fremstå utroværdig og 
som om, jeg overdriver.”

Stefani Mine (https://www.altinget.dk/social/artikel/patient-psykiatrien-er-paa-afgrundens-rand)



Screening

• ASQ (Ask Suicide-Screening Questions) 
• Studie i ASD population (> 8 år) 

(Rybczynski et al., præsenteret på INSAR Annual Meeting 
2018):
– 317 fik tilbuddet. 1 ud af 3 afslog at 

deltage
– 13.7 % screenede positivt mod ca. 5 

% i grupper af andre psykiske 
tilstande

• Studie i ASD population (Vasa et al., 2017)

– 104 børn og unge på psykiatrisk 
skadestue

– Ca. 30 % screenede positivt, heraf 
blev 65 % opdaget via ASQ  

Spørgeskema frit tilgængeligt på: https://www.nimh.nih.gov/labs-at-nimh/asq-toolkit-
materials/index.shtml
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