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Ny NOU, nye muligheter? Vi håper det. Og på konferanse 27. 
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på hva som er nytt, hva som er dokumentets styrker og 
svakheter, og ikke minst hva konsekvensene av NOU én blir. 
For personer med utviklingshemning, familiene deres og 
fagpersonene som skal yte tjenestene de trenger.
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Leder 03/16

Forsommeren bærer med seg håp om varme dager og 
positive opplevelser. Selv om sommeren blir annerledes 
enn vi hadde tenkt, kan juni være en fin tid for drømmer 
og planlegging. For mennesker med utviklingshemning 
eller autisme – eller begge deler, kan ferie og fritid være 
skremmende fordi slike perioder markerer avbrudd i faste 
rutiner og relasjoner.

Tema i dette nummeret av SOR Rapport omhandler 
styrkeområder, noe som også kalles spesialinteresser – 
slike er et godt utgangspunkt for meningsfulle aktiviteter 
å fylle dagene med i en ellers stille periode. Hva med en 
tur til steder hvor postnummeret slutter på 55?

Styrkeområder er et nyere begrep for det eldre og noe 
negativt ladete «særinteresser» eller «spesialinteresser». 
Betegnelsen «begrensede interesser» blir også brukt, 
særlig på engelsk, hvor termen er restricted interests. 
Styrkeområder - eller spesialinteresser, blir gjerne 
forbundet med autisme og er som regel en kilde til gode 
opplevelser for den som har interessen. Spesialinteresser 
kan ha avgjørende betydning for læring og sosial 
samhandling. Forskning støtter at mennesker med 
kognitiv funksjonshemning kan ha stor nytte av sine 
spesielle interesser, og at disse er ressurser ikke bare for 
personen selv, men også for omgivelsene.

Trine Lise Bakken
Gjesteredaktør for dette nummeret av SOR Rapport
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Fra særinteresse 
til styrkeområde
Tekst: Trine Lise Bakken, forsker PhD og psykiatrisk 
sykepleier Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / 
autisme, Oslo universitetssykehus HF
E-post: uxtlba@ous-hf.no

Spesialinteresser blir gjerne forbundet med autisme og 
er som regel en kilde til gode opplevelser for den som 
har interessen. Spesialinteresser kan ha avgjørende 
betydning for læring og sosial samhandling. 
Forskning støtter at mennesker med kognitiv 
funksjonshemning kan ha stor nytte av sine spesielle 
interesser, og at disse er ressurser ikke bare for 
personen selv, men også for omgivelsene.
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Innledning
Styrkeområder er et nyere begrep for det 
eldre og kanskje noe negativt ladete 
«særinteresser» eller «spesialinteresser». 
Betegnelsen «begrensede interesser» blir 
også brukt, særlig på engelsk hvor termen 
er restricted interests. Spesialinteresser har 
tidligere blitt betraktet 

som noe som kan føre til lav grad av 
sosial aktivitet hos mennesker med autisme 
(Mercier, Mottron og Belleville 2000). 
Interessene er videre beskrevet som 
aktiviteter som involverer familiene på en 
måte som skaper ubrytelige rutiner. 
Begrepet styrkeområder ble først brukt av 
professor emeritus Nils Kaland. I en 
artikkel fra 2010 bruker han begrepet 
«styrkebasert tilnærming» om hvordan 
forholde seg til spesialinteresser hos 

mennesker med autisme (Kaland, 2010). 
Noe av grunnen til at spesialinteresser 

tidligere ble sett på som et problem, er at 
monomane, gjentatte og snevre interesser er 
én av tre hovedgrupper av symptomer som 
til sammen utgjør autismediagnosen – i 
tillegg til symptomgruppene svekket evne 
til sosialt samspill og svekket verbal og 
nonverbal kommunikasjon (WHO, 1992). 
Spesialinteresser er typisk for et flertall av 
personer med autisme. For de fleste er 
interessene vedvarende over tid (Kaland, 
1996). De omfatter ofte temaer med 
innslag av faktabasert kunnskap, som 
stjernehimmelen, kjøretøyer, dyr, fugler, 
kjendiser, geografiske områder, kinofilmer 
eller TV-serier. Også sport og rutetabeller 
for tog eller buss er interessant for mange 
med autisme. 

Foto: Jarle Eknes
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Mange mennesker med autisme har 
imidlertid helt vanlige interesser, som å 
høre på musikk, trene eller spille dataspill. 
Det unike kan ligge i intensiteten eller 
rutinepreget. Det kan være forskjell på 
interesser hos gutter og jenter. Jenter med 
autisme kan ha interesser som er vanlige 
for jenter, men på en annen måte. I stedet 
for å kle av og på dukken kan hun samle 
på en lang rekke dukker av samme type og 
gi dem faste plasser i huset. 

Ikke alle interesser er harmløse eller 
positive. Når interessene omfatter våpen, 
sprengstoff, flammer eller døden, bør både 
familie og fagfolk være på vakt – se 
artikkelen til Horndalsveen, Elvehaug og 
Høidal i dette nummeret av SOR Rapport. 

Forskning på styrkeområder
Nils Kaland refererer til forskning hvor 
situasjoner som har vært angstpreget, har 
blitt snudd til noe positivt. For eksempel 
hadde redsel for tordenvær utløst en sterk 
interesse for værsystemer (Kaland 2010, 
s. 22). Forskere ser ut til å ha et 
overveiende positivt syn på de spesielle 

interessene. Enkelte fremhever at de kan 
ha positiv innvirkning på sosialt samspill, 
noe som bekreftes av en nyere studie fra 
USA (Mercier, Mottron og Belleville 
2000).

Mennesker med autisme og godt 
evnenivå har gjerne interesser som kan 
være lettere å godta for omgivelsene. Hos 
mennesker med mer alvorlig 
utviklingshemning, kan interessene 
derimot bli oppfattet som et problem. Det 
gjelder for eksempel «Arne» med autisme 
og alvorlig utviklingshemning, som for 
mange år siden bodde i en institusjon. 
Han samlet på tannbørster i bestemte 
farger og former. Dette ble sett på som 
«hamstring», og tannbørstene ble ryddet 
bort. Etter ryddingen begynte han å 
gjemme tannbørstene på steder hvor han 
hadde liten glede av dem. Etter at en 
kreativ ansatt på institusjonen laget 
«utstilling» av tannbørstene på rommet 
hans, ble flere ansatte invitert inn for å se 
og beundre. Og Arne hadde ikke lenger 
det samme behovet for å samle veldig 
mange tannbørster.
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Det at spesialinteresser skaper problemer 
var utgangspunktet for en studie hvor 
forskerne hadde en hypotese om mulig 
sammenheng mellom restricted interests og 
angst (Spiker mfl. 2012). Ulike interesser 
ble studert hos barn med autisme i 
sammenheng med angstsymptomer. 
Hypotesen var at spesialinteressene gjorde 
at barnet ble totalt oppslukt av disse og 
mistet verdifull informasjon fra 
omgivelsene – noe som i sin tur kunne føre 
til mindre kommunikasjon og 
samhandling med andre mennesker og 
mindre kunnskap om verden omkring. 
Imidlertid fant Spiker og hans kolleger 
ingen tegn på at spesialinteresser kunne 
forbindes med angstsymptomer. Typiske 
interesser for mennesker med autisme, som 
faktakunnskap om tegneseriefigurer, 
memorering og læring, var ikke assosiert 
med angstsymptomer. Funnene er 
interessante fordi nyere forskning antyder 
at de såkalte spesialinteressene er 
motiverende hos personer med autisme. 
Klinisk erfaring tilsier det samme. 
Spesialinteresser, eller styrkeområder, gir 
trygghet. Her er personen på hjemmebane.

Betydningen av spesialinteresser for 
mennesker med autisme ble i 1990-årene 
studert av et forskerteam i Canada 
(Mercier, Mottron og Belleville 2000). 
Deltagerne var voksne – fire menn og to 
kvinner – i alderen 19 til 52 år. Ingen 
hadde kjæreste, samboer eller barn. Alle 
jobbet eller studerte. Studiens 
utgangspunkt var hvordan deltagerne selv 
og deres nærmeste oppfattet 
spesialinteressen, ikke hva fagfolk mente. 
Deltagerne ble intervjuet to ganger. Det 
første intervjuet kartla interessene og 

hvordan disse manifesterte seg i hverdagen: 
beskrivelse av interessen, tidsbruk, 
tilbakemeldinger fra foreldre, søsken og 
andre nærpersoner, personlige 
oppfatninger om interessen, og positive og 
negative aspekter. Intervjurunde to 
involverte familie og andre nærpersoner. 
Disse ble intervjuet om samme tema som 
autismedeltagerne. 

Foto: Jennifer Morrow
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Til sammen 27 ulike interesser ble 
kartlagt, hovedsakelig i tre grupperinger: 
samlinger (bøker, dukker, postkort, 
frimerker, mynter, verktøy), musikk - lytte 
eller spille selv, og spesifikke emner - 
uavhengighetskrigen i USA, sportstabeller, 
biler, innsekter og så videre. Deltagerne 
snakket lett og uanstrengt om sine 
interesser, både positive og negative sider. 
Tre av dem var fullt klar over at deres 
spesielle interesser hadde skapt problemer 
for familien fordi de tok mye plass. 
Familiemedlemmene rapporterte at mye av 
samtalene hjemme dreide seg om 

spesialinteressene. De engstet seg for at 
interessene skulle «ta helt overhånd». Fem 
av de seks autismedeltagerne identifiserte 
en lang rekke positive sider ved interessene. 
Én deltager brukte noe tid, men i intervju 
nummer to konkluderte han med at 
interessen var «veldig, veldig bra». Fire 
deltagere fortalte at spesialinteressene 
gjorde dem glade og at interessene ga 
trygghet og forutsigbarhet. Andre 
betegnelser som ble brukt, var 
«avslappende», «flytter meg over i en annen 
verden – og det trenger jeg», 
«identitetsskapende», «stolthet». Familiene 

Foto: Alosh Bennett
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uttalte seg også positivt. De brukte 
betegnelser som «kjeder seg aldri», 
«selvstendig», «stolt», «blir mer interessant 
å være sammen med».

Denne studien er ikke representativ for 
autismebefolkningen generelt fordi 
deltagerne ikke var tilfeldig utvalgt. Den 
gir likevel et innblikk i et område i 
endring, i synet på spesialinteresser hos 
mennesker med kognitiv funksjons-
hemning. Spesielt positivt er det at 
deltagerne selv uttrykker at de er stolte og 
at deres interesser gir trygghet i hverdagen.

Vansker med å ta sosiale initiativ hos 
personer med autisme inspirerte en 
forskergruppe ved universitetet UCLA i 
Santa Barbara i USA til å gjøre en studie av 

hvordan spesialinteresser brukes i 
sosialiseringsarbeid i videregående skole 
(Koegel mfl. 2013). Studien gikk ut på å 
bruke styrkeområdene til elever med 
autisme i aktiviteter i matfriminuttet. Syv 
elever med autisme på i alderen 14–16 år 
deltok. De kom fra ulike skoler og ble 
spurt om å være med fordi de hadde lite 
kontakt med andre elever. Elevene ble delt 
i to grupper på 4 + 3. I tillegg deltok elever 
uten funksjonshemning i begge gruppene.

Alle syv deltagerne ble først intervjuet 
om hva de var spesielt interessert i. 
Samtlige skoler i området hadde 
«lunsjgrupper», men bare tre av deltagerne 
deltok i slike grupper. Nye grupper ble 
etablert, og interessene til de syv elevene 
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med autisme ble integrert i gruppene. 
Andre elever ble ikke informert om 
autismedeltagernes diagnoser. Interessene 
omfattet filmer, frisbee-kasting, videospill, 
basketball, datagrafikk, og matlaging. Det 
ble tilrettelagt for samhandling i alle 
gruppeaktiviteter hvor autismedeltagerne 
var med. For eksempel ble det i 
filmgruppen arrangert quiz og i 
videospillgruppen ble det arrangert 
turneringer to ganger i uken. Flere av de 
syv deltagerne med autisme valgte å delta i 
mer enn én gruppe selv om gruppen ikke 
omfattet deres spesielle interesse. Tid i 
samhandling med skolekamerater ble målt. 
Antall initiativ til kontakt tatt av 
deltagerne ble observert og talt opp. 
Resultatene var gode. De syv 
ungdommene med autisme tok mer 
initiativ og samhandlet langt mer med 
skolekamerater sammenliknet med 

baselinemålinger. De var selv veldig 
fornøyd med gruppetilbudet. Også de 
andre ungdommene uttrykte tilfredshet 
med tilrettelagt aktiviteter. Studien viser at 
ungdommer med autisme kan vise bedre 
sosiale ferdigheter når aktiviteter tar 
utgangspunkt i deres interesseområder.

En annen studie fra USA viser hvordan 
styrkeområder kan brukes til bedre 
samhandlingsferdigheter (Keeling mfl. 
2003). I denne studien deltok en jente på ti 
år med autisme og intelligens i 
normalområdet. Hun hadde store 
problemer med å forstå det hun leste, selv 
om de tekniske leseferdighetene var gode. 
Hun hadde også store vansker med sosial 
samhandling, særlig når det dreide seg om 
aktiviteter hvor det gikk an å tape eller 
vinne. Målsettingen med studien var å 
lære jenta god sportsånd. Hun var en 
særdeles dårlig taper. For eksempel utløste 

Foto: Jay Moskowitz 
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tap i kortspill vanligvis hyl og skrik, noe 
som førte til at klassekameratene ikke ville 
være sammen med henne. Såkalte 
«styrkekort» (Power Cards) ble brukt for at 
jenta kunne trene på å oppføre seg 
anstendig i samhandling med 
klassekameratene. Styrkekortene ble laget 
med utgangspunkt i TV-serien «Power 
Puff Girls», som var jentas favorittserie. På 
kortene sto det for eksempel «Power puff-
jentene liker å spille kort. Når de taper blir 
de lei seg. De trekker pusten dypt og sier 
Bra gjort til klassekameraten». Denne 
strategien førte til at jenta utviklet en 
brukbar sportsånd. Etter hvert kunne 
samme strategi overføres til andre 
situasjoner, som samarbeidsoppgaver i 
klassen.

Å ta utgangspunkt i den enkeltes 

interesser kan brukes i de fleste 
sammenhenger hvor personer med 
kognitiv funksjonshemning har vansker 
med forståelse eller sosialt samspill, begge 
deler kilder til misforståelse og konflikt. 

Styrkeområder og arbeidslivet
Specialisterne en opprinnelig dansk 

stiftelse som ble etablert av Thorkil Sonne i 
2004. Han har en sønn med autisme. 
Sonne hadde jobbet mange år innen IT-
bransjen før han utviklet ideen om at 
mennesker med autisme kunne gjøre god 
nytte for seg innen IT. Men fordi jobbene 
ikke fantes, begynte Sonne å skape jobbene 
selv. Specialisterne bruker de spesielle 
karakteristika hos mennesker med autisme 
som et konkurransefortrinn (Sonne, 
2009). Det er særlig egenskapene logisk 
sans, nullfeil-toleranse – «riktig-eller-galt»-

Foto: Trine Jødal
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tenkningen, evne til å opprettholde 
konsentrasjonen, samt sans for detaljer, 
som gjør denne gruppen arbeidstakere så 
godt egnet til arbeid i IT-bransjen. 
Organisasjonen har det treffende slagordet 
Passion for details.

Sonnes initiativ har blitt en stor suksess. 
Specialisterne er i dag etablert i en lang 
rekke land, blant annet i USA og 
Storbritannia, og har vunnet flere priser. 
Samfunnsøkonomisk er det god 
forretning.

Inspirert av den danske suksessen er 
firmaet «Unicus» startet opp i Bærum. 
Bedriften ansetter kun mennesker med 
Aspergers syndrom, og på samme måte 
som hos Specialisterne er det snakk om 
ordinære jobber. 

Både Specialisterne og Unicus handler 
om solskinnshistorier der mennesker med 
autisme har kunnet finne en plass innen 
det ordinære arbeidslivet. Imidlertid er det 
fremdeles slik at mennesker autisme, og 
særlig de som også har en 
utviklingshemning, vil ha vansker med det 
ordinære arbeidslivet, selv om arbeidet er 
svært godt tilrettelagt. For mennesker med 
mer alvorlige og komplekse tilstander er 
det derfor viktig at også dagsenter og varig 
tilrettelagt arbeid, VTA, søker å gjøre bruk 
av arbeidstakerens styrkeområder. Dette 
kan være mer krevende hvis personen har 
begrenset verbalt språk og kommuniserer 
ved bruk av tegn til tale og har en 
personlig kommunikasjonsstil det tar tid å 
bli kjent med (Bakken, 2011, kap.2).

Den følgende historien kan illustrere 
hvordan dette kan gjøres på en god måte.

‘Julie’ har alvorlig utviklingshemning og 
autisme. Hun bodde hjemme hos foreldrene 

til hun var i slutten av tjueårene. Fra hun 
avsluttet videregående skole til hun flyttet i 
døgnbemannet kommunal bolig hadde hun 
tilbud på et dagsenter hvor hun var ca to – 
tre timer daglig og deltok i lunsjgruppe. 
Dette var hun tilsynelatende fornøyd med. 
Etter at Julie flyttet inn i kommunal bolig 
flyttet hun til et nytt dagsenter som lå 
nærmere boligen. Julie prøvde ulike 
aktiviteter på dagsenteret; vedgruppe, 
lunsjgruppe og turgruppe. I pausene la de 
ansatte merke til at Julie helst ville tegne. I 
lunsjpausen var hun lite interessert i å spise 
– på pauserommet var det tilgang til papir og 
blyanter og Julie var langt mer opptatt av 
disse enn av serveringen. Hun hadde en god 
strek og lederen på dagsenteret tok kontakt 
med Julies mor for å diskutere om Julies 
tegneinteresse kunne brukes systematisk på 
dagsenteret. 

Det ble tilrettelagt for en tegne- og 
dekorasjonsgruppe på dagsenteret. Det viste 
seg at flere enn Julie hadde glede av deltakelse 
i denne gruppen. Julie tegnet dyr fra gården 
hun var oppvokst på i sin egne særegne stil. Et 
av disse dyrene ble etter hvert brukt som logo 
for dagsenteret.

Livskvalitet
Forskning som omfatter bruk av 
styrkeområder har gjerne tatt 
utgangspunkt i hvordan personer med 
kognitiv funksjonshemning kan lære å 
mestre situasjoner eller bedre sin sosiale 
fungering, for eksempel ved ikke å være en 
dårlig og utagerende taper, som i eksemplet 
foran. Dette utenfraperspektivet gir ikke 
direkte tilgang på hvordan de det gjelder 
opplever trening og resultater. Mercier, 
Mottron og Belleville (2000) har valgt et 
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innenfraperspektiv. For sparsomt studerte 
områder er en slik vinkel både klok og 
nødvendig. Innenfraperspektiv gir forskere 
en unik mulighet til kunnskap om hva 
som er viktig for den det gjelder. For den 
unge jenta på ti år nevnt foran som bedret 
sine sosiale ferdigheter, er det rimelig å 
anta at hun har det bedre på skolen både 
som følge av færre negative kommentarer 
fra medelever og fordi hun kanskje i tillegg 
opplever glede i skolehverdagen? Dette 
fremgår ikke av artikkelen. Det beskrives 
derimot i artikkelen til Mercier, Mottron 

og Belleville (2000). Den understreker at 
spesialinteressene / styrkeområdene ikke 
nødvendigvis er en kilde til å bli kvitt 
ubehag, men en genuin kilde til glede i 
tilværelsen. 

I enkelte tilfeller vil intensiteten knyttet 
til styrkeområder bli høy. Dette kan 
oppleves som negativt, kanskje spesielt av 
familien og kommunale tjenesteytere. 
Skulle slike situasjoner oppstå, er det 
nyttig for alle parter å finne ut hvorfor. 
Mennesker med begrenset verbalspråk vil 
kunne forsøke å selvregulere negative 

Foto: Jarle Refsnes
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følelser eller stress ved å gjøre ting de liker 
godt. Hvis disse forsøkene ikke fungerer 
for personen, vil det fra omgivelsene kunne 
bli oppfattet som om spesialinteressen har 
tatt helt overhånd, og dermed oppfattet 
som noe negativt. En mer konstruktiv 
innfallsvinkel kan være å se på økt 
intensitet i utøvelse av styrkeområder som 
et signal om at personen kan ha det 
vanskelig og prøver å fortelle dette til 
omgivelsene.

Avsluttende kommentarer
Forskning viser at et nyere og mer positivt 
syn på spesielle interesser hos mennesker 

med funksjonshemning vinner frem. Hvis 
ikke interessene representerer fare for 
personen selv eller andre, vil begrepet 
«styrkeområde» være mer passende enn 
spesialinteresse. Særinteresse er et begrep 
som har en negativ klang og som i 2016 
fremstår som umoderne.

Bruk av styrkeområder hos mennesker 
med kognitiv funksjonshemning kan 
påvirke hverdagen på en positiv måte og 
øke livskvaliteten. For mennesker med 
både utvikling og autisme kreves i de fleste 
tilfellene at tjenesteytere og familien i 
samarbeid med personen selv tilrettelegger 
for og aktivt støtter bruk av styrkeområder.

Foto: Jan Hammershaug
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Styrkekort
Tekst: Elisabeth Wigaard
Psykologspesialist, Spesialseksjon utviklingshemning og 
autismediagnoser med alvorlige psykiatriske symptomer / 
atferdsvansker, Vestre Viken HF
Epost: bswige@vestreviken.no

Styrkekort, eller «power cards» (Gagnon, 2001) er ulike 
varianter av visuelt basert materiale med utgangspunkt i 
noe en person med autisme kan mye om og / eller er veldig 
interessert i. Styrkekort er virkemiddel i en tilnærming 
omtalt på engelsk som «The Power Card Strategy» 
(Daubert mfl., 2015; Gagnon, 2001). Tilnærmingen 
brukes for å lære personen noe eller å motivere til 
meningsfulle aktiviteter og samvær. Styrkekort kan til en 
viss grad sammenlignes med selvhjelpskort som brukes for 
eksempel i angstbehandling (Albjerk og Wigaard, 2011), 
men med tydeligere vekt på personens egne interesser og 
styrker. 
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Innledning

En gjennomgang av ulike studier som 
rapporterer fordeler og ulemper ved å 
inkludere spesielle interesser i 
klasserommet, konkluderte med at 
resultatene støtter bruk av denne 
tilnærmingen (Gunn og Delafield-Butt, 
2015). Styrkekort kan også brukes for å 
lære eller motivere til alternative løsninger i 
situasjoner der personen vanligvis gjør noe 
eller reagerer på måter som skaper trøbbel. 
Med trøbbel menes noe som setter både 
personen selv og andre mennesker i 
ubehagelige situasjoner. Det kan være 

reaksjoner eller væremåter som gjør andre 
sinte eller som gjør at andre trekker seg 
unna. For eksempel eleven på 
videregående, ei jente på 17 år med 
utviklingshemming og autisme, som 
snuste seg helt inn i halsgropen på alle 
gutter og menn hun syntes luktet godt.  
Dette inkluderte alle mannlige lærere på 
hele skolen, også de som ikke var så kjent 
med elever i tilrettelagt undervisning. 
Mange av dem reagerte på jenta med å 
irettesette henne eller å trekke seg unna. 
Dette ble ubehagelig både for jenta og for 
dem hun luktet på. 

Foto: Jimmy Baikovicius
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Bruk av styrkekort er spesielt aktuelt 
fordi autisme kan gi utfordringer knyttet 
til å være sammen med andre personer og 
til å forstå mange vanlige situasjoner. Det 
kan være vanskelig for en med autisme å 
forstå hva som gjelder og hva som kreves av 
dem. For eksempel at ulike situasjoner og 
ulike personer krever ulike løsninger. 
Forhold som personer uten autisme gjerne 
forstår automatisk og intuitivt, men som 
kan gjøre at en med autisme opplever 
urimelige krav til fleksibilitet i helt 
dagligdagse situasjoner. Med autisme 
følger en økt tendens til å gjøre det samme 
som man har gjort før. Dette refereres til i 
diagnosekriteriene for autisme som 
repetitiv og stereotypisk tenke- eller 

væremåte. I tillegg til at det er vanskelig, 
øker dette sårbarhet for å bli sliten og redd 
når man ikke forstår hva som gjelder, ikke 
forstår eller kan forutse hvordan andre 
reagerer og selv gjør noe upassende igjen 
og igjen. 

Annerledes forståelse og væremåte hos 
personer med autisme fører til at mange 
ikke klarer å leve opp til krav og 
forventinger fra omgivelser. Det er både 
leit og slitsomt når man ikke forstår det 
man skulle forstått, når man ikke gjør det 
som er forventet eller når man reagerer på 
måter som andre blir sinte eller redde av 
(Wigaard, 2015). En som er sliten blir 
gjerne lite fleksibel, og en som er sliten kan 
velge å trekke seg litt unna eller helt unngå 

Foto: Tamaki Sono
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situasjoner eller personer som oppleves 
krevende. 

Tilbaketrekking og fastlåste væremåter 
kan altså føre til at mange med autisme 
tilbringer lite tid i situasjoner der allmenn 
kunnskap ‘plukkes opp’. Det blir lite tid og 
få anledninger til å lære det som for andre 
er selvfølgeligheter, til å lære det som 
trengs for å mestre aktiviteter og samvær 
(Helverschou mfl., 2007). Det er heller 
ikke spesielt lett å lære noe nytt når man er 
redd og har liten tiltro til egne ferdigheter. 
Erfaringsgrunnlaget med ulike væremåter 

og ulike situasjoner forblir snevert. Derfor 
er det ofte behov for å øke dette hos 
personer med autisme. 

Tradisjonelt har tilnærminger og 
spesifikke programmer for sosial læring 
tatt utgangspunkt i den motivasjonen 
andre personer har på vegne av den som 
har autisme. Det er ofte fagpersoner som 
ser hensikten med programmer for sosial 
læring og som tar beslutninger om hva og 
hvordan noe skal læres. 

Det har vært mye fokus på hva personer 
med autisme ikke bør gjøre og hvorfor noe 

Foto: Furya

 JUNI 2016  – 17  



ikke er akseptabel atferd. For en person 
som i utgangspunktet er lite fleksibel og 
ikke har særlig stort repertoar av 
ferdigheter og erfaring, er det ikke 
nødvendigvis nyttig å få vite hva en ikke 
skal. Den gir dessuten en stadig 
påminnelse om det en ikke får til og for 
noen en stadig påminnelse om at ‘jeg er 
feil’ og ‘jeg reagerer feil’.  For eksempel 
kan en ung dame med Asperger diagnose 
blir sint og lei seg når andre forsøker å 
hjelpe henne når hun har negative følelser 
ved å si ‘dette er ikke noe å bli frustrert 
over’ og ‘du har ingen grunn til å føle deg 
avvist nå’. De fleste vil vel være enige om at 
det er dumt å føle seg avvist når det ikke er 

ment sånn og når den som blir beskyldt for 
å virke avvisende mener at han faktisk er 
både støttende og inkluderende. Det kan 
likevel oppleves sårende for en som ikke 
forstår dette. Som hun selv sier; ‘det kan jo 
godt hende at andre ikke blir frustrerte 
over å måtte røyke 5 meter bortenfor der 
de pleier å røyke – men jeg blir det, jeg blir 
skikkelig frustrert og føler meg veldig dum 
når noen sier at jeg ikke kan bli frustrert!’

Studier som viser at spesielle interesser 
kan virke motiverende heller enn 
hemmende for læring aktualiserer bruk av 
styrkekort for personer med autisme 
(Gunn og Delafield-Butt, 2015). Mange 
med autisme har gjerne et tema eller flere 

Foto: IK’s World Trip
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som opptar dem spesielt mye, og mange 
tilegner seg ferdigheter og kunnskap 
knyttet til slike tema. Denne tilnærmingen 
tar dermed utgangspunkt i noe som øker 
sjansen for mestring og tar på alvor at det 
må kjennes viktig eller være motiverende 
for akkurat den det gjelder. 

Bruk av styrkekort for å lære sosialt 
hensiktsmessige og akseptable væremåter

Jenta som snuste seg inn i halsgropen til 
alle gutter hun synes luktet godt, var kjent 
med sin diagnose og hadde en formening 
om at hun var annerledes. Hun var 
imidlertid veldig opptatt av vanlige jenter 
på sin egen alder og av hva som var vanlig 
å gjøre. Det vanlige hadde en opphøyd 
status for henne, og hun var motivert for å 
lære om og gjøre ting som er vanlig. 

I stedet for irettesettelser angående 
snusing i halsgrop og opplæring i at dette 
ikke er vanlig, lagde læreren hennes et 
styrkekort (bildet under) av stort format 
med vekt på hva som faktisk er vanlig. 

Det viste seg at jenta likte lukten av 
menn så godt at hun ikke klarte å gå rett 
forbi. Det arbeidet med denne 

tilnærmingen oppnådde, var at hun ikke 
lengre gikk helt inntil fremmede, men 
stoppet opp og snuste på avstand. Denne 
snusingen var bare merkbar for personalet 
som var med henne, slik at det å nyte en 
god lukt forble en faktor til glede i hennes 
hverdag.

En dame i førtiårene med autisme og 
evnenivå i grenseland mellom lett 
utviklingshemming og normalområdet 
hadde levd sitt sosiale liv i en menighet 
familien tilhørte. Hun hadde fulgt 
gudstjenester og aktiviteter i menigheten 
sammen med familien og hadde bodd hos 
sin mor eller på institusjoner drevet av 
menigheten. Det var derfor med svært 
liten erfaring fra andre sosiale situasjoner 
eller vanlige regler utenfor menigheten 
hun flyttet til et kommunalt bofellesskap 
etter at moren døde. Mye av det hun hadde 
hørt og lært tok hun helt bokstavelig, og 
det var ingen som hadde tenkt på å hjelpe 
til med å oversette det hun hørte. Dette 
førte til mange uheldige episoder da hun 
flyttet i egen bolig og beveget seg på 
egenhånd ute i verden. Hun dro til 
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barnehager for å røve avkristnede barn, 
hun forlangte å få ‘hjelpe til’ i andre 
boliger med funksjonshemmede fordi hun 
hadde lært om å hjelpe trengende. Hvis 
hun fikk nei truet hun eller begynte å 
skrike så høyt at folk ga etter. Hun dro 
fortsatt på møter i menigheten, men hadde 
ikke lært at man betaler på bussen og 
heller ikke at det er farlig og ulovlig å gå ut 
i veien for å stoppe biler og true dem til å 
kjøre henne til møtene. Hun hadde lært at 
det var fint med måtehold og 
sparsommelighet, og gikk derfor rundt i de 
samme klærne; en gammel bomullsbukse 
og en slitt t-skjorte med reklame hun 
hadde fått gratis en gang. De luktet og 
passet dårlig på enkelte av tilstelningene og 
festene hun deltok på. Ulike forsøk på å 
motivere henne til å lære om og utføre 
gjøremål på måter som ikke skremte andre, 
ikke fikk andre til å trekke seg eller som 
satte henne i farlige situasjoner, hadde 
fungert dårlig. 

Ved å undersøke nærmere hva som 
faktisk motiverte henne, og ved å se bort 
fra det vi andre vanligvis reguleres av, ble 
det mulig å lære noe nytt. Det viste seg at 
hun har stor respekt for kongen, og at hun 
er spesielt glad i alt som er ‘ekte gummi’. 
Hennes styrkekort ble derfor to små 
notatblokker av ekte gummi, og der ble det 
skrevet ned ‘lure ting å si og gjøre’. Kongen 
ble brukt som ekstra motivasjon for 

enkelte temaer, og det at han pynter seg på 
fest og bruker sjåfør til viktige møter 
gjorde at dette ble greit også for henne. 
Sjåfør til viktige møter, som faste samtaler 
med psykolog, var svært ønskelig for å 
unngå at hun tok buss alene eller truet 
noen til å kjøre seg. Bildet under viser 
hvordan notatblokkene ser ut, med noen 
eksempler på hva som står i dem.

Prinsipper for informasjon om 
vanskelige situasjoner

En gutt på 10 år med autisme med 
evnenivå i normalområdet ble flyttet i en 
bemannet bolig uten at foreldre eller 
boligpersonalet hadde klart å gi ham 
informasjon om den nye situasjonen. 
Bakgrunnen for akutt flytting var at 
gutten ble syk. Han viste symptomer på 
katatoni som tilstivning, grimasering, 
underlige positurer, stereotypier, 
manierismer og mutisme. Han viste også 
så store vansker med inntak av næring og 
tømming av tarm at han en periode ble 
lagt inn ukentlig på sykehus. Fokus på mat 
og toalettbesøk så ut til å øke vanskene. 
Nærpersoner observerte en mer eller 
mindre konstant redd gutt, men de mente 
at det ikke var så lett å gi ham rammer og 
informasjon om det som skjedde. De 
opplevde at han ikke hørte etter, at han 
likevel ikke så på det de forsøkte å gi ham. 
Det oppsto store vansker med hygiene og 
tannstell, fordi fokus på slike gjøremål 
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økte stress, og gutten klarte ikke å bruke 
tidligere innlærte og automatiserte 
handlinger. Da faren forsøkte noen 
prinsipper fra indirekte og defokusert 
tilnærming for tannpuss, ble det vekket en 
nysgjerrighet på om guttens store interesse 
for Donald også kunne brukes til noe mer. 
Faren sluttet å be gutten om å pusse 
tenner, det virket ikke likevel. Holding og 
tvang førte til utagering og paniske 
reaksjoner fra gutten. Faren la et brev fra 
Donald på nattbordet hvor det stod; «hei 
– jeg kommer ikke frem før tennene er 
pusset». Dette førte til at gutten pilte inn 
på badet og pusset tenner. Siden ble 
plansjen under laget. Den skulle fungere 
som et utgangspunkt for å kunne snakke 
med ham om det som skjedde, om det 
uvanlige livet og om hva som kunne være 

bra for ham at personene rundt han gjør 
mer av:

Prinsipper for bruk av styrkekort ved 
angst

Noen ganger holder det ikke med kort 
eller bilder. En gutt med autisme og 
intelligens i normalområdet var gjennom 
hele ungdomsskolen og nesten hele 
videregående svært redd for alle nye 
situasjoner, for alle nye personer og for alle 
situasjoner som gjorde at han måtte bevege 
seg utenfor skole eller hjem. Han beskyttet 
seg med gassmaske og øreklokker og han 
bevæpnet seg med diverse tresverd i beltet 
hvis han skulle ut. I tillegg insisterte han 
på å bruke gummistøvler uten sokker 
uansett vær, noe som for andre virket 
veldig kaldt når det for eksempel var 20 
minusgrader. Imidlertid gikk han ikke ut 

Noen	  ganger	  får	  
jeg	  ikke	  gjort	  det	  

jeg	  skal	  

Jeg	  merker	  at	  folk	  
synes	  jeg	  skal	  
skynde	  meg	  

skikkelig	  

Men	  det	  kan	  
hende	  jeg	  trenger	  
å	  gjøre	  ferdig	  noe	  

først	  

Eller	  det	  kan	  
kjennes	  ut	  som	  

jeg	  ikke	  har	  
kre:er	  

Noen	  ganger	  er	  
jeg	  forvirra,	  jeg	  

skjønner	  ikke	  helt	  
hva	  jeg	  skal	  hva	  jeg	  skal	  

Jeg	  kan	  bli	  så	  
sinna	  av	  

sånt!!!!!!!!!	  

Noen	  ganger	  er	  
det	  fordi	  jeg	  har	  
vondt	  i	  magen	  

Da	  er	  det	  fint	  om	  
vi	  alle	  kuler`n	  liB	  
(selv	  om	  det	  er	  vanskelig…)	  
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hvis noen forsøkte å få ham til å legge igjen 
gassmaske eller sverd, eller forsøkte å friste 
han med varmere sko. Situasjonen var 
svært krevende for familien fordi han aldri 
kunne sove borte og det ble derfor lite 
avlastning. Det var dessuten stor 
bekymring for flytting i egen bolig som var 
planlagt etter videregående og mange 
viktige nærpersoner hadde et sterkt ønske 
om å lære ham å sove borte. Lærerne hans 
hadde funnet ut at elektriske apparater og 
‘gamle dager’ virket svært motiverende for 
læring, og dette ble brukt flittig i 
undervisningen som ellers gikk trått tross 
gode evner. De foreslo en hyttetur med 
overnatting, noe som i utgangspunktet var 

helt uaktuelt for gutten. Det ble straks mer 
interessant da de la vekt på at denne hytta 
hadde gammeldags skrusikringssystem. 
De elektriske apparatene familien hadde 
hjemme, hadde jo hittil bare fått strøm 
gjennom automatsikringssystemet. 
Utsikter til å sende gammeldags 
‘skrusikringsstrøm’ gjennom familiens 
elektriske apparater motiverte gutten til å 
dra på hyttetur. Dette medførte at lærerne 
måtte leie en henger så de fikk plass, og alt 
fra barbermaskin til brødrister ble båret 
inn i hytta for ei overnatting. Gutten 
gjennomførte sin første overnatting borte 
og fikk sin første viktige erfaring med at 
det faktisk ikke var noe han døde av.

Foto: Thomas Sørensen
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«For mye av det gode 
er ikke fantastisk»
Tekst: Trine Elisabeth Iversen, Psykologspesialist og 
psykologfaglig rådgiver
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme, 
Oslo universitetssykehus HF
E-post: uxivtr@ous-hf.no

Som andre artikler i dette temaheftet understreker, er 
spesialinteresser i all hovedsak en ressurs og en kilde til 
både god gjensidig samhandling og læring. Men i 
iveren etter å anvende spesialinteresser og å 
tilrettelegge eller «gjøre godt» kan nærpersoner risikere 
å bli for snevre i sin tilnærming og bidra til å begrense 
utvikling hos personen.
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Innledning
«You need to broaden our interests!»  Dette 
sa Ros Blackburn da hun holdt foredrag 
ved den norske autismeforeningens 
50-årsjubileum i 2015. Blackburn er en 40 
år gammel kvinne som er diagnostisert 
med autisme, men med gjennomsnittlig 
generelt evnenivå. Hun viser til et 
eksempel med en gutt med autisme som er 
svært interessert i dinosaurer. Hans 
interesse og motivasjon for læring når det 
gjelder dinosaurer følges opp av 
omsorgspersoner og hjelpere med 
dinosaurtapet, dinosaursengetøy, 
dinosaurlampe, dinosaurleker, -matboks, 
-termos osv. Blackburn avslutter med at 
det kan bli litt for mye av det gode og bidra 
til å snevre inn erfaringsgrunnlaget til 

gutten. Budskapet er at mennesker med 
autisme trenger støtte til å tilpasse seg 
omgivelsene og ikke kun at omgivelsene 
blir tilpasset til deres interesser og 
utfordringer. Ofte blir det siste gjort fordi 
det kan virke riktigere i situasjonen enn 
det motsatte. Ved utfordrende atferd 
generelt, kan det være hensiktsmessig og 
også nødvendig å starte med å tilpasse seg 
personen med autisme, men det er viktig å 
ikke glemme eller bli redd for å utvide 
arenaer etter hvert som en kommer i 
posisjon til det. 

Blackburn forteller i et intervju med 
Times of Malta at hennes foreldre aldri 
aksepterte hennes autisme som en 
unnskyldning for dårlig oppførsel, og hun 
siterer sin mor i et av sine foredrag: «Never 

Foto: David Kryzaniak
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make autism an excuse, help them overcome 
the problem caused by it» (timesofmalta.
com). 

Som fagperson overfor mennesker med 
autisme, utviklingshemning og psykiske 
vansker har jeg funnet nytte av og glede i 
pasientenes spesialinteresser eller 
styrkeområder. Samtale eller samhandling 
som inkluderer styrkeområder er en viktig 
ingrediens i å skape en god relasjon 
mellom pasient og behandler. 

Utvikling av spesialinteresser
Intensitet, eller styrke i fokus på en 
interesse, er av klinisk relevans for å kunne 
skille mellom en spesialinteresse og en 
hobby (Attwood, 2007). De fleste 

diagnostisert med autisme har en eller flere 
spesialinteresser, men ikke alle (Bashe and 
Kirbye, 2001; Hippler and Klicpera, 
2004). Uvanlige eller spesielle interesser 
kan utvikle seg så tidlig som i to-
treårsalderen (Bashe and Kirbye, 2001). 
Det dreier seg da ofte om en 
overopptatthet av å snurre på hjulene til 
lekebiler eller slå av og på lysbrytere. Neste 
stadium kan være en fiksering på noe som 
verken er en leke eller et menneske, eller 
fascinasjon for en spesifikk kategori av 
objekter og å tilegne seg så mange 
eksemplarer som mulig. Neste skritt i 
utviklingen kan være en å samle fakta eller 
figurer om et bestemt tema. Senere kan 
interessene utvikle seg til å inneholde 

Foto: Caroline
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elektronikk og datamaskiner, fantasy-
litteratur, science fiction og noen ganger en 
fascinasjon for en bestemt person. En del 
jenter med Aspergers syndrom kan utvikle 
spesialinteresser innenfor fiksjon heller enn 
fakta. Interessen kan være så sterk at de 
lever interessen ut som en rolle, 
eksempelvis et dyr eller dialogen ført av en 
person eller flere personer i en fiksjon. 
Kompleksiteten i og antallet interesser 
henger sammen med personens 
utviklingsnivå og kognitive kapasitet 
(ibid.).

Spesialinteressers funksjon
Det er lite forskning på spesialinteressers 
årsaker og funksjon, men biografier og 
uttalelser fra mennesker med 
autismespektervansker og klinisk erfaring 
gir oss noe innsikt i dette. Attwood (2007) 
nevner noen av de følgende knyttet til 
spesialinteressers funksjon hos mennesker 
med Aspergers syndrom. Regulering av 
stress og angst, å erfare behag, glede og 
avslapning, å sikre opplevelse av 
forutsigbarhet i livet, hjelp til å begripe den 
fysiske verden, å skape en alternativ 
verden, identitetsdannelse, og å få tiden til 
å gå og lette samtaler med andre er et 
knippe av funksjoner disse interessene kan 
ha. 

Bekymring og utfordringer
For mange nærpersoner kan 
spesialinteresser også by på bekymring og 
utfordringer. Det å ikke klare å regulere 
intensiteten slik at interessen ekskluderer 
de fleste andre aktiviteter, pengebruk for å 
skaffe seg ting knyttet til interessen (kan 
true og stjele for å nå målet sitt), det å 
forsvinne for å bruke tid på interessen (eks 
ta toget) uten å gi beskjed, planlegge retur 
og lignende. Når det er interesser som deles 
av flere i familien eller med andre kan 
dette oppleves som gode måter å være 
sammen på og en tilpasning til samfunnet. 
Interesser kan også være grunnlag for å 
oppnå og oppleve god kontakt og 
gjensidighet. Dette kan medføre at man 
blir så glad at dette temaet brukes til alt, 
for å oppnå mest mulig ro og unngå de 
utfordringer som kan være svært 
ubehagelige ved forsøk på hensiktsmessig 
regulering i dagliglivet.Foto: Mindaugas Danys
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Med utgangspunkt i noen 
underliggende vansker ved autisme, 
kombinert med kunnskap om 
spesialinteressers funksjon, har vi et godt 
utgangspunkt for økt bevissthet rundt 
hva vi kan gjøre for at personer med 
autisme oppnår best mulige 

forutsetninger for utvikling, sosial 
samhandling og livskvalitet. Min 
kliniske erfaring er at veien til en god og 
trygg relasjon tilsier bruk av 
spesialinteresser kombinert med god tid. 

Kunnskap om hvilken funksjon 
spesialinteresser har for mennesker med 

Foto: Hefin Owen
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autisme knyttet til opplevelse av behag /
velvære og å unngå ubehag/stress vil være 
et godt utgangspunkt for å utvide 
interesser og samhandling og bidra til 
utvikling av et større repertoar og 
opplevelser av mestring og deltagelse. 
Noen ganger tvinger det seg frem slike 
løsninger også om spesialinteressen ikke er 
tilgjengelig. En pasient ved PUA var svært 
glad i biltur og roet seg ned når han kunne 
sitte i bil. Han ba alltid om biltur selv og 
personalet var raske til å følge opp. Han 
viste lite interesse for andre aktiviteter. Så 
skjedde det at bilen måtte på verksted en 
uke. Personalet kunne ikke tilby biltur i 
denne uken. For å bidra til avslapning og 
regulering av uro ble sanserom prøvd ut 

som et alternativ, og med stor suksess 
allerede ved første forsøk. Dette eksemplet 
kan bidra til å illustrere at anvendelse av 
funksjonskunnskap vil gjøre det lettere å 
følge Ros Blackburns oppfordring.

Klinisk erfaring tilsier at det kan være 
vanskelig for personer med autisme å 
forstå hva andre mennesker mener når de 
kommuniserer – både verbalt og 
nonverbalt. I tillegg har neurotype 

en tendens til å ta og se det en hører 
for «god fisk». Til sammen er dette en 
kilde til misforståelser og stress. Det å 
sette ord på og beskrive det en observerer 
og spørre om det betyr det en har tenkt at 
det betyr, kan være en mulig måte å sikre 
gjensidig forståelse og videre dialog uten 

Foto: Lance Neilson
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nevneverdig opplevelse av stress. Det å 
beskrive hva noe innebærer på en 
forståelig måte og foreslå å gjøre noe om 
igjen er også en mulighet. Det å gjøre 
ting sammen og ta ansvaret for 
relasjonen og aktiviteten kan gi trygghet 
til å kunne gjennomføre.

Vansker med å forestille seg hva som 
kan skje og mangelen på intuitiv 
forståelse gjør nye situasjoner krevende 
og stressende for personer med autisme. 
Å være okkupert med styrkeområder kan 
derfor fungere negativt forsterkende ved 
at det fjerner ubehag og stress. Ved å 

bidra som ”tolk” ved blant annet å 
benevne åpenbare ting ved oss selv eller 
omgivelsene, som vi andre lett overser 
ikke er åpenbare for mennesker i 
autismepopulasjonen, bidrar vi til felles 
fokus, forståelse og forutsigbarhet. Dette 
demper stress og gjør at det er lettere å 
være tilstede i sammenhenger mennesker 
med autisme ellers ville valgt bort. Et 
tips til verktøy for utvidelse av mestring 
og positiv samhandling er anvendelse av 
Maria Aarts prinsipper for naturlig 
utviklingsstøtte, som beskrevet i Marte 
Meo-metoden. (www.martemeo.com)

Foto: Filipe Ferreira
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Oppsummering
Spesialinteresser er en verdifull kilde til 
glede og kan brukes konstruktivt for å 
tilrettelegge for vennskap, sosial deltagelse 
og arbeid, men de kan også skape 
utfordringer ved å beslaglegge tid og 
hindre deltagelse i familien og på andre 
arenaer. Spesialinteressene kan være en 
kilde til frustrasjon og konflikt. Som 
fagpersoner eller nærpersoner som skal 
støtte kan vi bli så opphengte i en ressurs 
eller styrke at vi glemmer å oppmuntre 
pasienten til å utvide sitt repertoar og 
bidrar på denne måten til å begrense 
erfaringsgrunnlag, mestringserfaringer og 
positive opplevelser på andre områder. 
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Om film og filmkvelder 
Tekst: Julian Grootendorst - en filmentusiast

Jeg heter Julian Grootendorst og blir 22 år i 2016. Jeg er 
oppvokst i Røyken kommune i Buskerud med mine 
foreldre og to eldre brødre. Mine to brødre har flyttet til 
egen leilighet men vi har god kontakt. Jeg besøker dem 
kanskje ca. en gang i uken. Jeg har diagnosen Aspergers 
syndrom. Jeg fikk vite om diagnosen da jeg var 13 år 
gammel. 
Det er ikke alltid jeg er glad for å ha Aspergers syndrom, 
men mine fordeler er at jeg er veldig nøye med 
arbeidsoppgaver og jeg er god på detaljer, noe mennesker 
jeg kjenner godt har fortalt meg.
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Mine interesser er film og filmskuespillere, 
musikk og å gå tur eller løpe. Jeg liker også 
å ta småturer til Lillestrøm, Sandvika eller 
til Oslo for å shoppe. Jeg liker også god 
mat. 

Slik jeg ser det, har jeg ikke mange 
talenter, men noe jeg kan svært godt er 
filmkunnskap, om forskjellige filmer, 
skuespillere, regissører og filmmusikk. Jeg 
er også rimelig god med engelsk. Jeg kan 
også litt om forskjellige tegneserier. Jeg 
driver ofte med jogging for å holde meg i 
form. Jeg har deltatt i Sentrumsløpet i 
Oslo en gang sammen med min onkel og 
fetter. Da løp jeg fra begge to. Jeg klarte 

hele løpet på litt over førti minutter, en 
bragd jeg er stolt av.

Jeg vet ikke eksakt når min filminteresse 
startet, men jeg antar det var mens jeg var 
et barn og sikkert så tidlig som i sju – 
åtteårsalderen. Da jeg var barn likte jeg 
primært Disney-filmer. Den gangen pleide 
jeg å se dem med norsk tale, men det gjør 
jeg ikke lenger. Nå som jeg er voksen synes 
jeg det høres helt grusomt ut med norsk 
tale. I ti-tolvårsalderen likte jeg fortsatt 
Disneyfilmer, men da begynte jeg å 
interessere meg for mer modne filmer som 
for eksempel ”Van Helsing” og Indiana 
Jones-filmer. Som ungdom begynte jeg å 

Foto: Till Krech
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inkludere filmer i skrekk-sjangeren, som 
for eksempel «Saw».

Som voksen liker jeg mange typer 
filmer. Jeg liker fortsatt Disney, men jeg ser 
også mye på spenningsfilmer, som 
«Snikskytter» og James Bond-filmer. Jeg 
går på kino mellom fire og åtte ganger i 
måneden, ofte alene. Jeg inviterer også 
med støttekontakten min, eller brødrene 
mine eller andre i støttekontaktfamilien. 
En gang inviterte jeg med støttekontakten, 
kjæresten hans, foreldrene hennes og resten 
av støttekontaktfamilien. De fortalte at det 
ble en fin kveld sammen på kino. Flere 
ganger har jeg vært på kino med 
støttekontaktmoren min også. Da velger 
jeg filmer som hun kan like. Jeg følger med 
og kommer med forslag. Hun har fortalt 
meg at hun er svært glad for dette fordi 
hun selv ikke klarer å følge med på nye 

filmer. I høst så vi både «Bølgen» og den 
siste filmen i Hobbit-triologien sammen. 

Jeg liker filmkvelder. Jeg planlegger 
vanligvis ikke filmkvelder hjemme. Jeg ser 
film litt privat eller jeg setter på noe 
brødrene mine og jeg kan se sammen, ofte 
noe vi har sett før og som alle liker. Når 
det gjelder mamma, setter vi på en koselig 
film, enten en hun ikke har sett før, eller 
ikke har sett på lenge og som jeg vet hun 
synes er hyggelig.

Jeg har en støttekontaktfamilie som jeg 
er hos ofte. Jeg er der hver onsdag og en 
helg i måneden og oftere om sommeren da 
jeg kjører moped for da er det lettere å 
komme seg fram selv. Hos 
støttekontaktfamilien planlegger jeg 
filmkveld sammen med dem. Jeg tar med 
en film vi har snakket om. Det blir ofte en 
«kosefilm» eller en spenningsfilm. Jeg 
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pleier å være forberedt med kunnskap om 
de som spiller i filmen, og hvem som har 
laget filmen, og hvem som er regissør. Ofte 
får jeg spørsmål underveis om hva 
skuespillerne heter og hvilke andre filmer 
de har spilt i. Hvis jeg ikke har kunnskap, 
har jeg alltid PC’en påslått så jeg kan finne 
det ut med en gang. Det er særlig 
støttekontaktmoren min som stiller sånne 
spørsmål. 

Det kan være en lur ting å spørre folk 
om hva de liker å se på film. Da kan jeg 
planlegge og komme med forslag til neste 

film. En gang spurte jeg for eksempel 
venninnen til støttekontaktmoren min om 
hva hun likte å se på kino. Ut fra 
opplysningene spurte jeg om hun hadde 
sett «The imitation game». Filmen handler 
om hvordan en vitenskapsmann klarte å 
knekke tyskernes Enigma-kode under 
andre verdenskrig. Hun hadde ikke sett 
filmen og så ble det filmkveld med henne 
og resten av støttekontaktfamilien selv om 
de hadde sett filmen før. Venninnen 
fortalte meg at hun likte filmen godt. 

De fleste menneskene jeg kjenner og er 
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sammen med, ser på film. Det vil si at jeg 
alltid har noe å snakke med folk om fordi 
jeg vet noe om mange forskjellige filmer og 
skuespillere. 

Å spørre andre mennesker om de har 
sett en film eller har planer om å se en film 
som snart kommer på kino er en måte å 
innlede en samtale på som passer godt for 
meg. 

Når jeg har vært på kino sammen med 
noen eller har hatt filmkveld får jeg gode 
følelser. De gode følelsene tror jeg kommer 
av at jeg har hatt en finger med i spillet 
med å ordne begivenheten. Det er bra å se 

at andre mennesker trives på grunn av noe 
jeg har gjort.

Min filminteresse er et slags vindu til en 
verden av fantasi hvor jeg kan tenke videre 
fra karakterene og plottet i filmene og 
bruke min egen fantasi. Jeg elsker å 
fantasere videre. Mer kunnskap om filmer 
og skuespillere er som ved på bålet for meg. 
Mer kunnskap gir enda mer gode følelser. 
Jeg har fått fortalt at jeg har god 
hukommelse og det er gunstig fordi jeg 
husker mye fra fakta om filmer etc som jeg 
leser på nettet. Jeg går aldri tom for noe å 
holde på med fordi jeg elsker min hobby.
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Når spesialinteressene 
er upassende
Kristin Horndalsveen, Psykologspesialist
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme, Oslo 
universitetssykehus HF
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Hos mennesker med autisme er 
begrensede, stereotype og repeterende 
interesser og aktiviteter en av tre 
hovedgrupper av symptomer (WHO, 
1992). De fleste barn og voksne med en 
diagnose innen autismespekteret har en 
eller flere interesser som opptar dem i 
betydelig grad (Bakken, 2015; Klin, 
Danovitch, Merz, & Volkmar, 2007). Som 
beskrevet av Bakken i artikkelen «Fra 
særinteresse til styrkeområde» i dette 
nummeret av SOR-rapport viser nyere 
forskning at spesialinteressene kan påvirke 
hverdagen på en positiv måte for 
mennesker med autisme. Interessene bør 
derfor forstås som en styrke, og det har 
blitt økt fokus på at omsorgspersoner, 
støtteapparat og samfunn bør legge til 
rette for og aktivt støtte bruken av 

styrkeområder (Kaland, 2010; Winter-
Messiers, et al., 2007). Imidlertid er det 
noen situasjoner hvor temaet for interessen 
gjør at det er vanskelig eller uetisk å støtte 
opp under personens interesse. Dette er 
tilfeller hvor interessene enten kan utgjøre 
en fare for personen selv eller andre, eller 
hvor interessen er upassende i en så stor 
grad at det skaper vansker for personen selv 
og omgivelsene rundt. I disse tilfellene 
kreves ekstra finstilt arbeid for å veilede 
personen for å oppnå en mer hensikts-
messig bruk av interessene. Ofte vil ikke 
løsningen være å prøve å få personen til å 
unngå å gi uttrykk for eller bruke inter-
essen, men å hjelpe dem å fokusere på en 
mer akseptabel måte og på passende 
arenaer. 

Foto: WH 
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Når er interessen problematisk?
Personer innen autismespekteret kan ha 
svært ulike interesser og det er identifisert 
mange forskjellige interesseemner innen 
denne gruppen (Klin, Danovitch, Merz, & 
Volkmar, 2007). I hovedsak er de spesielle 
interessene selvvalgte. Valg av interesse 
handler i liten grad om hvilke temaer som 
er sosialt populære eller aktuelle i tiden, 
men handler ganske enkelt om hva som 
fascinerer og interesserer den enkelte 
(Kaland, 2010). Mange mennesker med 
autisme har helt vanlige interesser, men 
opptattheten av interessen eller 
rutinepreget kan være påfallende. I mange 
tilfeller kan dermed temaet de er 
interessert i oppfattes som passende og 
greit, mens det er mengden eller 
intensiteten som oppfattes upassende av 
mennesker rundt (American Psychiatric 
Association, 2013). I noen tilfeller kan 
imidlertid temaet eller fokuset for 
interessen være problematisk i seg selv. 
Personen med interessen vil sjelden 
oppfatte sin egen interesse som upassende, 
men omgivelsene kan oppleve interessen 
problematisk enten knyttet til at den er 
farlig, sosialt upassende eller vanskelig å 
håndtere (Winter-Messier, 2007). Denne 
artikkelen vil videre belyse upassende eller 
farlige interesser og ikke belyse tilfeller 
hvor intensitet eller bruksmåte oppleves 
problematisk. Hvordan man kan jobbe 
med å utvide interessene beskrives derimot 
nærmere i artikkel av Iversen i dette 
nummeret av SOR-rapport.   

Som beskrevet kan mennesker med 
autisme ha mange ulike interesser som 
ikke er helt vanlig generelt i befolkningen 
eller uvanlig i forhold til alder. Hvordan 

andre mennesker responderer og forholder 
seg til de spesielle interessene avhenger i 
stor grad av hvor akseptabel interessene 
oppfattes å være. For eksempel vil barn og 
voksne med autisme som har en betydelig 
interesse for fiskelukt eller våpen kunne 
oppfattes som mer særegne og vanskeligere 
å imøtekomme enn de som snakker om 
dyr eller sport (Kaland, 2010). I en studie 
av Messier (2007) som blant annet 
undersøkte foreldres oppfattelse av barnas 
spesialinteresser, kom det frem at 
foreldrene i hovedsak oppfattet interessene 
som verdifulle for barna sine. Foreldrene 
hadde mange positive følelser knyttet til 
barnas spesialinteresser, som blant annet 
stolthet, humor, fascinasjon, glede og 
entusiasme. Imidlertid viste studien at flere 
foreldre også kunne bekymre seg for 
hvorvidt barnas interesser var sosialt 
uakseptable eller er upassende for alderen. 
En del av barna i denne studien 
rapporterte også at de selv var redd for å 
fortelle jevnaldrende om sine interesser da 
de var bekymret for avvisning og for å bli 
misforstått på grunn av sine uvanlige 
interesser.  

Det er viktig å presisere at ikke alle 
interesser som er uvanlige bør anses som 
upassende eller problematiske. I situasjoner 
der vi andre oppfatter interessen som 
upassende, er det derfor lurt å gjøre en 
vurdering av hvorvidt grunnen til at vi 
opplever interessen som upassende er fordi 
vi blir skamfulle og ikke forstår, eller fordi 
interessen faktisk utgjør en fare eller gir 
negative konsekvenser for personen eller 
mennesker rundt. For eksempel vil en 
interesse for lyspærer synes rar og uvanlig, 
men interessen gir i seg selv få 
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problematiske konsekvenser. I slike tilfeller 
er en styrkebasert tilnærming til 
interessene viktig å ha med seg for å hjelpe 
oss til å forstå den positive innvirkningen 
interessen har. På denne måten kan vi 
tilpasse oss og støtte opp under interessen 
heller enn å forsøke å endre interessen fordi 
vi synes den er merkelig (Winter-Messiers, 
et al., 2007; Kaland, 2010). I andre tilfeller 
hvor interessen for eksempel er skytevåpen 
som potensielt er en interesse som kan være 
farlig, vil det derimot være viktig å kunne 
hjelpe personen til en mer hensiktsmessig 
bruk av interessen. Denne artikkelen vil 
videre belyse to litt ulike interesseområder 
som kan være problematiske, det ene er 
”farlige” interesser, og det andre er 
sensoriske interesser. Et kasus vil beskrive 
hvordan man kan arbeide i møte med 
personer med upassende interesser. 

Farlige interesser

I noen tilfeller kan interessene synes å 
utgjøre en fare for personen med interessen 
eller menneskene rundt. For eksempel kan 
et mindretall av mennesker med autisme 
fascineres av våpen, sprengstoff, giftstoffer 
eller døden (Kaland, 2010). I de fleste 
tilfeller kan interessen være uskyldig, for 
eksempel være opptatt av hvordan sverd 
lages eller historisk perspektiv på 
sprengstoff.  Imidlertid kan personer rundt 
se det som et tegn på voldelighet og bli 
redde (Bailey, 2012). I enkelte 
singlecasestudier er det funnet at 
krenkende og voldelig atferd er relatert til 
de spesielle interessene hos personer med 
autisme. Everall og LeCouteur (1990) 
beskrev et kasus hvor ildspåsettelse hadde 
sammenheng med interesse for ild. 
Imidlertid synes forskning å indikere at 
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det er liten sammenheng mellom ”farlige” 
spesialinteresser og utøvelse av vold hos 
personer med autisme (Søndenaa et al., 
2014) da voldelig atferd først og fremst kan 
ses i sammenheng med psykiske og 
psykososiale problemer (Kaland, 2015). 
Vanligvis vil interesse for temaer som 
våpen eller sprengstoff hvor det ikke også 
er andre risikofaktorer ikke indikere fare, 
men det kan være viktig å følge litt ekstra 
med i slike tilfeller. Uansett kan det være 
viktig å guide personer med slike interesser 
til et hensiktsmessig fokus slik at 
mennesker rundt ikke trekker seg unna på 
grunn av frykt, samt for å forhindre at ikke 
farlige handlinger skjer ved uhell.    

Hos mange mennesker med autisme er 
interessene relativt konsistente, men de 
kan skifte noe over tid (Kaland, 2010). 
Det er viktig at tjenesteytere og 
nærpersoner er oppmerksomme på 
plutselige endringer i personens interesser, 
dette gjelder spesielt hvis de begynner å 
interessere seg for farlige gjenstander eller 

situasjoner. Hvis en person plutselig 
begynner å interessere seg for døden eller 
giftstoffer kan dette være et uttrykk for 
depressive plager. I slike tilfeller bør 
omsorgspersoner og tjenesteytere snakke 
med personen om den endrede interessen. 
I tillegg bør man observere med tanke på 
om personen viser andre symptomer på 
depresjon, som hos mennesker med 
autisme kan være dårligere matlyst, 
søvnvansker, tap av energi, mer 
tvangshandlinger og mer irritabilitet 
(Ghaziuddin, Ghaziuddin, & Greden, 
2002; Helverschou, Bakken, & Martinsen, 
2011).

Sensoriske interesser
Sanseinntrykk kan oppleves annerledes for 
mennesker med autisme (Bakken, 2015). 
Sensoriske prosesseringsvansker er ofte 
beskrevet hos både barn og voksne med 
autisme, og regnes som et fremtredende 
trekk i klinisk presentasjon av autisme 
(Zachor & Ben-Itzchak, 2014; Ben-Sasson, 
Hen, Fluss, Engel-Yeger, & Gal, 2009). I 
den nyeste versjonen av den amerikanske 
diagnosemanualen, The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders 5th 
ed. (DSM-V), har derfor sensoriske 
prosesseringsvansker blitt lagt til som et 
kriterium under symptomområdet  
«begrensede, repetitive mønster av atferd, 
interesser og aktiviteter» (APA , 2013). 

Sensoriske prosesseringsvansker kan vise 
seg på ulike måter, ofte beskrevet med de 
tre begrepene hyperreaktiv, hyporeaktiv og 
uvanlige sensoriske interesser (APA, 2013; 
Zachor & Ben-Itzchak, 2014). 
Hyperreaktiv vil si at man er overfølsom 
for sensoriske stimuli slik at man får 

Foto: Beat Tschanz
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overdrevne reaksjoner på sensoriske 
stimuli. Ved hyporeaktivitet ser man 
motsatt tendens, hvor man er undersensitiv 
for stimuli slik at man har uforventet liten 
respons på sensoriske stimuli, som for 
eksempel at man reagerer lite på høye 
lyder. Det siste begrepet, uvanlige 
sensoriske interesser, karakteriseres ved at 
man fascineres av sansestimuli og forsøker 
å intensivere sensoriske opplevelser ved å 
lukte, berøre og stirre på objekter (Zachor 
& Ben-Itzchak, 2014). For videre lesning, 
se kapitelet om sensoriske dysfunksjoner i 
Utviklingshemning og hverdagsvansker 
(Bakken, 2015).  

Uvanlige sensoriske interesser ses hos 
både barn og voksne med autisme (Zachor 
& Ben-Itzchak, 2014; Prior, et al., 1998). 

Fascinasjonen for sensoriske aspekter ved 
omgivelsene ses ved aktiv søking av 
sansestimuli, som for eksempel ved 
overdrevent behov for å lukte på 
gjenstander eller personer, berøre ulike 
teksturer eller aktivt oppsøke spesielle 
lyder eller lys. Som med andre 
spesialinteresser kan noen bruke mye tid 
på sine sensoriske interesser, noe som kan 
gi mye glede og ha en positiv innvirkning. 
Imidlertid kan sensoriske interesser ofte 
være vanskelig å håndtere for omgivelsene. 
Det følgende kasuset belyser dette.  

«Geir» har lett psykisk utviklingshemning 
og autisme. Helt fra han var liten har han 
hatt en interesse for spesielle lukter og lyder. 
Som liten likte Geir å lukte på aske, lukte 
inn i eksosrør på biler og lukte på bildekk. 

Foto: Michele Ursino
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Da han ble eldre fikk han en fascinasjon for 
fiskelukt og kunne gjemme fisk på rommet 
sitt for at de skulle råtne slik at lukten ble 
ekstra sterk og god. Geir var også interessert i 
lyder og kunne legge frem spiker for å høre 
lyden av punkterte dekk eller stå og lytte inn i 
leiligheten til andre brukere. 

Hva er viktig i møte med upassende 
interesser?

Det kan være vanskelig for omgivelsene 
med interesser som beskrevet hos Geir. 
Med utgangspunkt i en styrkebasert 
forståelse vil det overordnende målet så 
langt det lar seg gjøre være å legge til rette 
for å ivareta interessen, men samtidig 
veilede personen til en mer hensiktsmessig 
bruk av interessen både med tanke på 
fokus og arena. Det å forsøke å fjerne en 
spesialinteresse er ikke en god løsning, da 
interessen ofte er en del av personens 
identitet. Å nekte noen å ha en interesse vil 
dermed kunne føre til tap av funksjon og 
livskvalitet (Bailey, 2012; Winter-Messier, 
2007). Det kreves derfor ekstra finstilt 
arbeid fra omsorgspersoner og tjenesteytere 
for å balansere mellom å ivareta interessen 
og beskytte personen selv og omgivelsene 
for negative konsekvenser. Det finnes 
ingen enkel oppskrift, men i det følgende 
avsnittet vil det beskrives noen 
overordnede anbefalinger som belyses med 
eksempler fra kasuset over. Selv om 
eksempelet handler om sensoriske 
interesser, gjelder samme prinsipper også 
hvis interessen omfatter våpen, gift, døden 
etc. Det er viktig å presisere at ved behov 
kan spesialisthelsetjenesten kontaktes for 
råd og veiledning knyttet til upassende 
spesialinteresser. 

Tre overordnede anbefalinger 
1. Økt kunnskap og forståelse om 
spesialinteresser
Både tjenesteytere og omsorgspersoner bør 
tilegne seg kunnskap om spesialinteresser, 
samt en felles forståelse av at 
spesialinteressen i utgangspunktet er en 
styrke for personen. I tillegg er det nyttig 
med kunnskap om den spesifikke 
spesialinteressen, både om temaet og om 
hva personen fascineres av. Bedret 
kunnskap fører ofte til økt forståelse for 
hvor viktig den upassende interessen kan 
være for personen.

Da Geir var lagt inn til et opphold i 
psykiatrisk avdeling fikk nærpersoner og 
tjenesteytere kunnskap om at Geir sin 
atferd var knyttet til blant annet lukter og 
lyder, og kunne forstås med utgangspunkt 
i at han hadde sensoriske 
prosesseringsvansker. I tillegg fikk de 
informasjon om at de sensoriske 
interessene ga Geir mye glede og positive 
følelser. Dette var noe de i utgangspunktet 
ikke visste fra før, og de formidlet at Geirs 
atferd hadde blitt mer forståelig for dem og 
dermed lettere å håndtere. Den økte 
forståelsen hadde styrket motivasjonen for 
å være kreative og prøve å finne gode måter 
Geir kunne få utfolde sine sensoriske 
interesser på.  

 I tillegg til økt kunnskap hos de 
nærmeste vil videreføring av kunnskap og 
forståelse av spesialinteressen til lærere, 
medelever, familievenner og andre i 
nettverket kunne hindre at personen 
opplever negative konsekvenser i 
samhandling med andre. For eksempel vil 
det at en interesse for våpen handler om en 
fascinasjon for hvordan våpen lages være 
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viktig å formidle til omgivelsene. Mange 
foreldre sier de ofte forteller om barnas 
spesialinteresser til nettverket rundt barna 
(Winter-Messier, 2007), og dette kan være 
spesielt viktig når interessene kan oppfattes 
som upassende.

 2. Endre fokus for interessen
Ved at man som omsorgsperson eller 
tjenesteyter har satt seg inn i hva personen 
er interessert i kan man hjelpe dem å 
fokusere interessen på en mer passende og 
produktiv måte (Bailey, 2012). Det kan 
være vanskelig for personen som har den 
upassende interessen selv å vite hvordan de 
kan endre fokus og få utløp for interessen 
på en annen måte enn den de er vant til. 
Omsorgspersoner eller tjenesteytere kan 
dermed bidra med å velge ut mengde og 
type materiale barnet eller den voksne 
bruker tid på uten at de fjerner 
spesialinteressen. Hvis for eksempel barnet 
er interessert i våpen kan man sammen 
med barnet undersøke og sette seg inn i 
våpen i et historisk perspektiv og hvordan 
de har blitt brukt til å skaffe mat. Å 
samhandle med barnet eller den voksne for 
å endre fokus kan også bidra til positivt 
samspill rundt interessen, slik som i 
eksempelet med Geir:  

På bakgrunn av Geir sin historie med 
punktering av dekk og smuglytting på andre 
forstod miljøpersonalet i den psykiatriske 
avdelingen at Geir likte godt å høre på ulike 
lyder, og ønsket å finne en mer hensiktsmessig 
måte han kunne få utløp for den interessen 
på. I tillegg til at han var glad i auditive 
stimuli var Geir også interessert i insekter. 
Miljøpersonalet foreslo derfor at de sammen 
med Geir kunne gå til en stor blomster- Foto: Anastasia
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handler med stort uteareal hvor Geir kunne 
gå rundt å se på insektene og ikke minst gå 
tett inntil blomstene med øret å høre på lyden 
av veps og bier. Geir likte denne aktiviteten 
godt og Geir ønsket ofte å gå på tur til 
blomsterhandelen sammen med 
miljøpersonalet.  

3. Avgrense tid og arena for utfoldelse av 
interessen
Det kan være hensiktsmessig å hjelpe 
personen med å finne passende tidspunkt 
og arenaer for interessen. Det er viktig å 
snakke om når, hvor og med hvem han 
eller hun kan snakke om eller holde på 
med interessen (Bailey, 2012). I slike 
tilfeller må man være tydelig på å forklare 
hvorfor noen situasjoner og arenaer ikke 
passer. For eksempel kan man si at man 
ikke bør snakke om bomber med 
mennesker man ikke kjenner fordi de kan 
bli redde, mens man kan snakke med mor 
og far om det. Når man setter grenser for 
interessen er det viktig å tilby nye arenaer 
slik at personen med interessen kjenner seg 
trygg på at de fremdeles kan fortsette med 
det de liker så godt.

Som tidligere beskrevet kunne Geir 
oppbevare fisk og reker på soverommet sitt 
fordi han syntes lukten av råtten fisk og 
skalldyr var god. I samtale med Geir ble han 
forklart at han ikke kunne ha reker og fisk på 
soverommet sitt fordi det er uhygienisk og at 
ikke alle liker den lukten. Geir kom da med 
et godt forslag om at vi skulle føre opp at man 
ikke kunne ha fisk og reker på soverommet 
sitt som en ny husordensregel. Både familie 
og tjenesteytere var flinke til å ta Geir med til 
arenaer hvor han kunne utfolde sin interesse 
for fiskelukt, sånn som å dra på fiskebutikk 

eller gå på en fiskehavn. Familien til Geir 
hadde håndtert det på samme måte tidligere 
hvor Geir som liten likte å lukte på bildekk 
på parkerte biler, noe som var farlig med 
tanke på at bilene plutselig kunne kjøre eller 
rygge. Da hadde Geir fått beskjed om at han 
ikke kunne lukte på bildekk på biler, men 
isteden hadde foreldrene skaffet et stort 
bildekk som Geir kunne ha i hagen sin og 
lukte på så mye han ville.    

Avsluttende kommentarer 
Både barn og voksne med autisme kan ha 
spesialinteresser som er problematiske, og 
som er vanskelig for omgivelsene å 
håndtere. En bevissthet rundt den positive 
nytteverdien av spesialinteressen vil være 
det overordnende målet å legge til rette for 
samtidig som man veileder personen med 
den upassende interessen til en mer 
hensiktsmessig bruk, både med tanke på 
fokus og arena for utfoldelse av interessen. 
Å arbeide med upassende spesialinteresser 
krever derfor ekstra kreativitet og 
engasjement for å klare å ta vare på styrken 
ved spesialinteressen samtidig som man 
minimerer de negative konsekvensene.

 Referanseliste
American Psychiatric Association, APA. (2013). 

Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders. Washington DC: American 
Psychiatric Publishing.

Bailey, E. (2012, Januar 11). Health Central. 
Hentet Mars 15, 2016 fra Healt Central: http://
www.healthcentral.com/autism/c/1443/149202/
inappropriate/

Bakken, T. L. (2015). Utviklingshemning og 
hverdagsvansker. Oslo: Gyldendal Akademisk.

46 – JUNI 2016



Ben-Sasson, A., Hen, L., Fluss, R. C., Engel-Yeger, 
B., & Gal, E. (2009). A Meta-Analysis of 
sensory Modulations Symptoms in Individuals 
with Autism Spectrum Disorders . Journal of 
Autism and Developmental Disorders , 39, ss. 
1-11.

Everall, I., & LeCouteur, A. (1990, August). 
Firesetting in an adolescent boy with Asperger’s 
syndrome. British journal of psychiatry the 
journal of mental science , 157, ss. 284-287.

Ghaziuddin, M., Ghaziuddin, N., & Greden, J. 
(2002). Depression in persons with autism: 
Implications for research and clinical care. . 
Journal of Autism and Developmental Disorders , 
32 (4), ss. 299-306.

Helverschou, S. B., Bakken, T. L., & Martinsen, 
H. (2011). Psychiatric Disorders in People with 
Autism Spectrum Disorders: Phenomenology 
and Regocnition. I J. L. Matson, & P. Sturmey, 
International Handbook of Autism and Pervasive 
Developmental Disorders (ss. 53-74). New York: 
Springer.

Kaland, N. (2010). ”Jeg elsker lokmotiver..”: En 
styrkebasert tilnærming til spesielle interesser 
hos personer med autisme og Asperger 
Syndrom. Norsk psykologforening , 47 (3), ss. 
218-223.

Kaland, N. (2015). Er personer innenfor 
autismespekteret (AST) overrepresentert når det 
gjelder krenkende og voldelig atferd? 
Spesialpedagogikk (4), ss. 55-66

Klin, A., Danovitch, J. H., Merz, A. B., & 
Volkmar, F. R. (2007). Circumscribed Interests 
in Higher Functioning Individuals With 
Autism SPectrum Disorders: An exploratory 
Study. Research & Practice for persons with Severe 
Disabilities , 32 (2), ss. 89-100.

Prior, M., Eisenmajer, R., Leekam, S., Wing, L., 
Gould, J., Ong, B., et al. (1998). Are there 
subgroups within the Autistic Spectrum? A 
Cluster Analysis of a Group of Children with 
Autistic Spectrum Disorders. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry , 39 (6), ss. 893-902.

Søndenaa, E., Helverschou, S., Steindal, K., 
Rasmussen, K., Nilson, B., & J.A., N. (2014). 
Violence and sexual offending behavior in 
people with autism spectrum disorders who 
have undergone a psychiatric forensic 
examination. ,. Psychological Reports: Disability 
& Trauma , 115 (1), ss. 32–43.

Winter-Messier, M. A. (2007). From Tarantulas to 
Toilet Brushes: Understanding the Special 
Interest Areas of Children and Youth With 
Asperger Syndrome. Remedial and Special 
Education , 28 (3), ss. 140-152.

Winter-Messiers, M. A., Herr, C. M., Wood, C. E., 
Brooks, A. P., Gates, M. A., Houston, T. L., et 
al. (2007, Summer). How Far Can Brian Ride 
the Daylight 4449 Express? A strenght-Based 
Model of Asperger Syndrome Based on Special 
Interest Areas. Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities , 22 (2), ss. 67-79.

World Health Organisation, WHO (1992). ICD-
10 Classifications of Mental and Behavioural 
Disorder: Clinical Descriptions and Diagnostic 
Guidelines. Geneva: World Health 
Organisation.

Zachor, D., & Ben-Itzchak, E. (2014). The 
relationship between clinical presentation and a 
sensory interests in ASD: A preliminary 
investigation. Journal of autism and 
developmental disorders , 44, ss. 229-235.

Foto: Marianne Muegenburg Cothern

 JUNI 2016  – 47  



Bruk av styrkeområder  
i psykiatrisk 
spesialisthelsetjeneste
Trine Lise Bakken, forsker PhD og psykiatrisk sykepleier
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning / autisme, Oslo 
universitetssykehus HF
Epost: uxtlba@ous-hf.no

I denne artikkelen vil det bli gitt eksempler på hvordan 
styrkeområder kan brukes aktivt i utredning og behandling av 
psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten.  Psykiske 
helseproblemer som blir så alvorlige at symptomene kvalifiserer 
for mer innsats enn kommunale tjenester kan bidra med, vil 
vanligvis bli gjenstand for utredning og behandling i 
sykehusavdelinger eller distriktspsykiatriske sentre som tilhører 
spesialisthelsetjenesten. I slike enheter arbeider det fagpersoner 
som har spesialisert seg innen psykiske lidelser. Det gjelder 
leger, sykepleiere, psykologer og andre faggrupper. Alle 
eksemplene er denne artikkelen er anonymisert og det vil ikke 
være mulig for andre enn de som kjenner personen svært godt 
å kjenne igjen vedkommende. 
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Psykisk helsevern i 
spesialisthelsetjenesten
Spesialisthelsetjenesten omfatter sykehus 
og poliklinikker som gir tjenester innen 
spesielle felt som nyresykdommer, 
psykiatri, hjerte- og lungesykdommer og 
en lang rekke andre spesialiteter. 
Spesialisthelsetjenesten skal ta seg av 
tilstander og sykdommer hos pasientene 
som det generelle kommunale 
helsetilbudet ikke tar seg av fordi pasienten 
har behov for spesialisert kunnskap og 
erfaring hos fagpersoner som skal ta seg av 
dem. Spesialisthelsetjenester er dyrt og 
kostet samfunnet mer enn 110 milliarder 

Foto: Michael Fötsch

kroner i 2014 ifølge Statistisk sentralbyrå 
(ssb.no). 

Psykisk helsevern, eller «psykiatrien» 
som tjenestene ofte kalles, er et stort 
område innen spesialisthelsetjenesten og 
skal ta seg av pasienter med psykiske 
lidelser som trenger utredning og 
behandling av fagspesialister. Også 
mennesker med utviklingshemning 
rammes av psykisk lidelse, antagelig mye 
oftere enn folk i den vanlige befolkningen 
(Bakken og Olsen, 2012). Det antas også 
at mennesker med utviklingshemning kan 
oppleve et relativt sett større funksjonsfall 
når de utvikler psykisk lidelse, særlig i den 

 JUNI 2016  – 49  



akutte fasen, sammenliknet med pasienter 
i den generelle befolkningen (ibid.). 
Forvirring og engstelsen pasientene 
opplever gjør det nødvendig for behandlere 
innen psykisk helsevern å først bruke tid til 
å bli kjent med pasienten, for så å finne 
beroligende måter å samhandle på. Selv 
om slike metoder først og fremst gjelder 
behandling, er god samhandling også 
viktig i utredningsfasen. For at pasienten 
skal få mest mulig ut av oppholdet i den 
psykiatriske spesialisthelsetjenesten, kan 
det være nyttig å tilrettelegge slik at 
pasientens styrkeområder blir en naturlig 
del av forløpet. Fordi det er et tema som 
ennå ikke har funnet veien til litteraturen, 
verken i skjønnlitteraturen eller i 
fagspesifikke utgivelser, vil det har bli gitt 
kliniske eksempler fra en spesialisert 

psykiatrisk enhet som tar i mot pasienter 
med utviklingshemning / autisme til 
utredning og behandling. Denne enheten 
er regional og tar i mot pasienter både 
tildøgnbehandling og til ambulant 
behandling.

Styrkeområder ved ulike kognitive 
nivåer
Styrkeområder (eller spesialinteresser) 
forbindes ofte med store kunnskaper eller 
ferdigheter på et smale områder hvor 
personen kan briljere. Gjennom filmer og 
bøker har vi blitt kjent med ekstraordinere 
mennesker som har spesielle talenter innen 
tegning, matematikk eller musikk; 
mennesker som kan ha en diagnose innen 
autismespekteret. Mennesker med psykisk 
utviklingshemning som har mer vanlige 
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interesser som å gå tur, samle og bygge 
med legoklosser eller billedbøker, får 
vanligvis ikke den samme 
oppmerksomheten. Likevel er det bra for 
den enkelte pasient at det de er interessert i 
og behersker godt ut fra sin kognitive profil 
blir verdsatt og brukt aktivt i utredning og 
behandling. Alle mennesker har områder 
som de liker og er gode på. For eksempel 
«Amalie». Hun er en ung dame med dyp 
utviklingshemning og autisme. For noen 
år tilbake ble hun innlagt i spesialisert 
psykiatrisk døgnavdeling fordi hun hadde 
endret atferd og blitt aggressiv mot moren 
sin og kommunale tjenesteytere. Hun ble 
lenge i den psykiatriske avdelingen. De 
første månedene ble brukt til å bli kjent 
med henne. Fordi hun ikke kommuniserer 
med ord ble det viktig å bli kjent med mor 
og sentrale tjenesteytere der Amalie bor. 
Det viste seg at Amalie er glad i 
countrymusikk, noe hun er oppvokst med. 
Det må være riktig artist – Dolly Parton 
eller Johnny Cash er bra. Avdelingen 
kjøpte inn musikken og det ble populært. 
Amalie og de ansatte brukte 
ettermiddagene til å slappe av og høre 
gamle slagere. 

Styrkeområder og kommunikasjon
I utredningsarbeidet er det spesielt viktig å 
finne frem til pasientens egen opplevelse av 
symptomene, hvis det er mulig. Fordi de 
fleste mennesker med utviklingshemning 
har lett eller moderat grad, vil de fleste 
pasientene vanligvis kunne fortelle noe om 
sine gleder og plager. Likevel kan det være 
vanskelig for pasienten å fortelle, fordi 
psykisk lidelse gjør det vanskelig for 
pasienten å snakke; det kan skyldes mange 

forskjellige forhold som funksjonsfall, 
forvirring, angst eller energitap og sosial 
utmattelse. I disse tilfellene må man først 
og fremt få opplysninger om tilstanden av 
mennesker som kjenner pasienten godt. 
Likevel kan det være mulig å skape en 
stemning i intervjusituasjonen som gjør 
det mulig for pasienten å meddele seg. For 
eksempel kan det være lettere for pasienten 
å kommunisere ved å bruke litt 
utradisjonelle løsninger. For pasienter som 
er glad i en spesiell type musikk, kan 
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musikk være en innfallsvinkel for å skape 
en trygg situasjon. For andre kan der være 
vanskelig å sitte stille. En ung mann med 
autisme og lett utviklingshemning var 
innlagt i psykiatrisk døgnavdeling med 
spørsmål om psykose. Han var ikke i stand 
til la seg intervjue om hvordan han 
opplevde seg selv og mennesker omkring 
seg. Han snakket, men svært lite og som 
regel uforståelig for miljøterapeutene i 
sengeposten. Også behandleren hadde den 
første uken problemer med å forstå hva 
pasienten forsøkte å si. Han klarte heller 
ikke sitte stille eller forholde seg til å være i 
et rom med lukket dør. Løsningen ble å 
kombinere turer ute på sykehusområdet 
med spørsmål om pasientens opplevelser 
og tanker. Ute på tur var det mye lettere 
for ham å snakke. Det ble mange 

digresjoner om hva det var å se og høre ute 
på sykehusområdet, noe som gjorde at 
behandler og pasient ble bedre kjent. Etter 
hvert ble det mulig å stille spørsmål 
knyttet til utredningen, også ute på tur. At 
behandleren hadde med en 
utredningsmanual og blyant på tur syntes 
pasienten var helt greit. 

Styrkeområder i utredning og 
behandling
Personer med autisme / utviklingshemning 
som i tillegg har utviklet en psykisk lidelse, 
vil i varierende grad oppleve funksjonsfall. 
Vanlig er kommunikasjons- og 
samhandlingsvansker som nevnt over, det 
å løse oppgaver, opprettholde viktige 
mellommenneskelige relasjoner og å 
ivareta egne behov (Bakken, Helverchou 
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og Martinsen, 2016). Bruk av pasientens 
sterke sider vil kunne bidra positivt i 
behandlingen – først og fremst for å bygge 
en relasjon til pasienten, siden for å 
inspirere pasienten til delta i sosiale 
sammenhenger og aktiviteter.

En voksen mann med autisme og 
utviklingshemning hadde ikke snakket på 
lenge da han kom til psykiatrisk 
døgnavdeling. Det viste seg senere at han 
hadde psykotiske og depressive 
symptomer. Fordi han ikke var i stand til 
snakke de første to – tre ukene brukte 
behandleren samtaletiden til å høre 
musikk sammen med pasienten. Han 
hadde sine favoritter, noe han klarte å 

snakke greit om. Fordi pasienten syntes det 
skapte en god stemning å høre musikk 
sammen med behandleren sin, begynte 
samtalene dem imellom alltid med et 
besøk på «Youtube» før temaer knyttet til 
utredning og pasientens opplevelser 
knyttet til den psykiske lidelsen ble 
drøftet.

I dette tilfellet var det musikk og 
pasientens kunnskap og nysgjerrighet om 
enkelte musikere som åpnet opp for å 
snakke om vanskelige tema. 

I et annet tilfelle var det engelske 
fotballklubber som bidro til at en ung 
mann med utviklingshemning klarte å 
gjennomføre samtaletimer men sin 

Foto: John Christian Fjellestad
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behandler. Den unge mannen ble innlagt i 
psykiatrisk avdeling. Han hadde sterk 
angst og skulle trene på ulike 
mestringsstrategier. Det var vanskelig å 
komme i gang med treningen selv om han 
var motivert og trivdes godt i avdelingen. 
Etter at hans interessert for engelske 
fotballtabeller og navn på trenere og 
spillere i utvalgte klubber ble brukt aktivt i 
treningssituasjonene, gikk det fremover. 
Hver angsttreningssituasjon begynte med 
15 minutter engelsk fotball. Pasienten og 
hans behandler så på bilder av trenere og 
sjekket tabellen for Premier League. Etter 
disse 15 minuttene var pasienten fornøyd 
og trygg, og 15 minutter med 
angstmestring var til å holde ut for ham. 

Fotballinteressen ble også brukt 
miljøterapeutisk. Det ble flere besøk på 
Ullevål stadion. Å være publikum på 
fotballkamp krever planlegging, pasienten 
var aktivt med. Etterpå er det mye å 
snakke om. Fordi fotball er en sport mange 
er interessert i, var det som regel noen i 
avdelingen han kunne dele fotball med, 
noe som skapte trygghet og en opplevelse 
av mestring. 

Personer med autisme har sannsynligvis 
avvikende prosessering av sanseinntrykk 
for alle sansemodaliteter, ikke bare for syn, 
hørsel, lukt og smak (Tomcheck og Dunn, 
2007) Avvikende bearbeiding av 
sanseimpulser kan synes å være en kilde til 
ikke bare ubehag, men også til glede. Det 
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er kjent at mennesker med autisme og 
utviklingshemning som for eksempel synes 
å like lukten å andre menneskers hår, noe 
som for utenforstående kan virke 
ubehaglig og kanskje litt skremmende. 
Med kunnskap om autisme og 
sanseopplevelser vil det virke mer naturlig 
at personen vil gå tett opp i ansiktet for å 
lukte på håret. Å forstå hvorfor mennesker 
med autisme kan glede seg over 
tilsynelatende ubegripeligheter som å slå 
seg på knokene eller lukte på materiale 
som for neurotype er ubehagelig, er en 
forutsetning for å kunne bruke dette aktivt 
i behandlingen (Bakken, 2015 kap. 4). For 
eksempel er visse typer taktil stimulering 
en sentral faktor i angstbehandling hos 
mennesker med autisme (Wigaard og 
Bakken, 2012). 

I enkelte tilfeller vil intensiteten knyttet 
til styrkeområder bli høy. Dette kan 
oppleves som negativt, kanskje spesielt av 
familien og kommunale tjenesteytere. 
Skulle slike situasjoner oppstå, er det 
nyttig for alle parter å finne ut hvorfor. 
Mennesker med begrenset verbalspråk vil 
kunne forsøke å selvregulere negative 
følelser eller stress ved å gjøre ting de liker 
godt.

Styrkeområder og validering
Validering eller gyldiggjøring er en sentral 
faktor i miljøbehandling overfor 
mennesker med alvorlig psykisk lidelse 
(Gunderson, 1978). Validering er en måte 
å samhandle på som er utviklet særlig 
innen psykodynamisk miljøbehandling 
(ibid.). Validering knyttes i den 
psykodynamiske tradisjonen til å bekrefte 
overfor pasienten at hans eller hennes 

opplevelse er relevant i sammenhengen; 
det kan være en opplevelse, en følelse, eller 
atferd. Praktisk kan det dreie seg om å gi 
uttrykk for at for eksempel utfordrende 
atferd er en del av symptombildet for 
eksempel når pasienten er deprimert eller 
psykotisk. Validering er en tydeliggjøring 
og en konkret måte å formidle en aksept 
på; å vise at pasientens emosjonelle tilstand 
blir forstått og har en reell verdi. Man 
gyldiggjør pasientens syn og respekterer 
pasienten som menneske. I en videre 
forstand handler validering om å 
anerkjenne den andre som person. Dette 
kan være en krevende øvelse når pasienten 
i liten grad kommuniserer med ord 
grunnet både den grunnleggende 
funksjonshemningen og den psykiske 
tilleggslidelsen. 

Å bruke styrkeområder validerende 
krever nødvendigvis ikke samhandling 
verbalt. I eksemplene over fant terapeutene 
frem til pasientenes styrkeområder og 
brukte dem konkret i utredning og 
behandling. Dette lar seg gjøre også når 
personen i liten grad kommuniserer med 
ord. Å vise at man setter pris på personens 
interesseområder ved å invitere til 
samhandling som inkluderer interessene er 
en konkret måte å si ’Du er OK’ på. I 
miljøterapeutisk samhandling kan initiativ 
tatt av miljøterapeuter tolkes inn i en 
validerende ramme når initiativene 
omfatter pasientens styrkeområder. Et 
eksempel kan illustrere hvordan:

For noen år siden ble en dame i 
førtiårene innlagt i psykiatrisk avdeling. 
Hun hadde moderat – alvorlig 
utviklingshemning. Det ble etter hvert 
avdekket en psykotisk lidelse. Pasienten 
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virket engstelig og klarte i liten grad å 
regulere følelser og atferd. Hun hadde med 
seg tegnefilmer som hun selv tok initiativ 
til å se på. Det var vanskelig å finne andre 
områder hvor miljøterapeutene kunne 
samhandle validerende utover å reagere 
positivt på henvendelser fra pasienten. Det 
ble tatt kontakt med ansatte i kommunen 
og det kom fram at pasienten hadde et 
sanghefte med sanger hun likte ekstra 
godt. Noen av sangene var tradisjonelle og 
nesten ingen av de ansatte i den 
psykiatriske avdelingen kunne dem. Etter 
en kort periode med sangøvelse begynte 
miljøterapeutene å ta initiativ til å synge 
sammen med pasienten. Hun responderte 
svært positivt og roet seg fint ned i 
sangstunder sammen med de ansatte. 
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
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Bra i livet
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For personer med utviklingshemning, familiene deres og 
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