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– Depresjon kan være vanskelig å forholde seg 
til for hvem som helst. Selv om man skjønner 
ganske mye av verden og har en god forståelse 
av både seg selv og andre og sosiale relasjoner, 
er depresjon skikkelig vanskelig å ha. Hvis man 
i tillegg har dårlig forståelse for egne følelser, 
hva som skjer med en selv og dårlig forståelse 
for hvordan og hvem som kan hjelpe deg, blir 
dette enda vanskeligere. 
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Slik åpnet psykologspesialist Arvid Nikolai 
Kildahl (UXARVK@oushf.no) sitt 
innlegg på fagdager arrangert av Seksjon 
for psykiatri, utviklingshemning og 
autisme ved Oslo Universitetssykehus. 

Når vi bruker ordet depresjon i 
dagligtale, tenker vi ofte at vi er lei oss 
eller nedstemt. Men depresjon slik vi 
bruker det som diagnosebetegnelse kan 
også betraktes som en frakoblings sykdom, 
sier Kildahl. Man kobler seg av verden eller 
man blir avkoblet verden. Man blir 
frakoblet de man er glad i, man blir koblet 
fra følelsene sine. Og behand lingen 
handler egentlig om å prøve å koble seg på 
igjen. Og hva er da distinksjonen mellom 
hverdagsdepresjonen og en klinisk 
depresjon? Spør Kildahl. Svaret handler 
først og fremst om alvorlighetsgrad og 
varighet. For dette er ting som vi alle i 
større eller mindre grad kan kjenne 
på av og til, og veldig mange av oss blir 
jo rammet av en depresjon i løpet av livet. 
Når vi snakker om at noen har klinisk 
depresjon, så innebærer det at man 
oppfyller et gitt antall forhåndsbestemte 
kriterier. 

Depresjon er et folkehelseproblem. 
Det er den vanligste psykiske lidelsen, og 
en av de diagnosene som helsevesenet vårt 
bruker mest penger på å behandle hvert år. 

Kildahl forteller at diagnosemanualen vi 
benytter i Norge har tre grupper kriterier 
for depresjon. Det er tre generelle 

symptomer, tre kjernesymptomer og syv 
ledsagersymptomer. Innfrir man et gitt 
antall kriterier, blir man diagnostisert med 
lett, moderat eller alvorlig depresjon. 
Kriteriene er ikke hugd i stein. En gruppe 
erfarne psykiatere og psykologer har gått 
sammen og argumentert for og stemt på 
hvilke kriterier som skal være med, og hvor 
grensene skal gå mellom normalt, litt sykt, 
sykere og sykest. Kriteriene kunne vært 
annerledes. Det har de vært tidligere. 
Og de kommer til å endre seg igjen.

Kriteriene kunne vært annerledes.
Det har de vært tidligere.

Og de kommer til å endre seg igjen.

Arvid Nikolai Kildahl.  Foto: Jarle Eknes.
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Vi skiller mellom depresjoner som er 
unipolare og bipolare. Sistnevnte 
innebærer at de i tillegg til depresjon også 
opplever faser med forhøyet energi og 
stemning (hypomani eller mani). 
Depresjonsfasen kan se lik ut på begge 
tilstander, men diagnosen får betydning 
for hvilken behandling man bør velge. 
Ved den typen som kalles melankoli har 
mange somatiske symptomer, og man kan 
ha depresjoner knyttet til årstider. Særlig 
kjent er vinterdepresjoner.

Årsaker til depresjon
Når man utvikler depresjon er dette resul
tat av en kompleks interaksjon mellom arv 
og miljøfaktorer. Det er ikke noen enkelt
årsak knyttet til at folk får depresjon. Det 

er mange faktorer som virker sammen. 
Gener er viktig. Hvis foreldrene dine har 
vært plaget med depresjoner, er det større 
risiko for at du får det også. Hormonelle 
forhold kan også ha betydning. 

Hvordan du håndterer og tenker om 
verden har betydning. Tar man lett på seg 
skyld, øker risiko for depresjon. Det som 
ofte skjer ved en depresjon er at vi kommer 
inn i onde sirkler. Vi blir opptatt av alt det 
negative som skjer og ser ikke det positive. 
Så blir vi enda mer deprimert, enda mer 
opptatt av det negative. Vi tenker at vi 

Foto: Bill Strain.

Det er ikke noen enkeltårsak til at folk 
får depresjon. Det er mange faktorer 

som virker sammen.
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ikke kan noen ting, og prøver kanskje 
heller ikke noe særlig. Da får vi heller aldri 
motbevist hypotesen. Depresjon er veldig 
selvforsterkende.

Tidligere depresjoner er også en risiko
faktor for fremtidige depresjoner. Det 
samme er traumer, belastende livshen
delser, tap og sorg. 

Det å ha en svak sosial forståelse og ha 
problemer med å mestre sosialt samspill 
med andre mennesker, kan gjøre at man 
får mange negative tilbakemeldinger eller 
reaksjoner fra andre. Vansker med sosial 
forståelse, som man finner ved autisme, 
utgjør sannsynligvis en risikofaktor for 
å få depresjon.

Mange av de Kildahl har møtt med 
autisme og depressive symptomer har fått 
det i sen ungdomstid, eller tidlig voksen 
alder. Det gjelder spesielt de som er høyt 
fungerende, altså de som har en god 

intellektuell fungering, det vi kaller 
Asperger syndrom eller høyt fungerende 
autisme. Det handler nok om flere ting, 
men det handler blant annet om at det å bli 
voksen innebærer så store krav at det er 
vanskelig å håndtere for mange med 
autismespektervansker. Det sosiale 
samspillet med jevnaldrende begynner å bli 
såpass avansert at selv om man er skikkelig 
smart og har resonnert seg fram til hvorfor 
folk tenker og sier som de gjør, så faller 
man ofte litt av. Da begynner alle guttene å 
skulle sjekke damer og jentene skal være litt 
kokette og oppføre seg på bestemte måter. 
Mye av det sosiale samspillet forblir usagt, 
mye mer enn i barndom og ungdoms
skolealder. I tillegg forsvinner noen av de 
viktige rammene for veldig mange, som 
blant annet skolen kunne by på. 

Noen studier tyder på at det er høyere 
risiko for depressive lidelser hos de som har 

Foto: Alden Chadwick.
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lett utviklingshemming, enn de som har 
større grad av utviklingshemning. Dette 
kan ha sammenheng med at de har større 
forståelse av sine egne vansker. 

Angst
Angst er også en veldig hyppig følge
tilstand ved depresjoner generelt. Det er 
ganske vanlig å få angstplager når man har 
en depresjon. Det vil overraske meg stort 
dersom jeg finner en person med autisme 
som har depresjon, men som ikke på noen 
måte plages av angst. Da ville jeg blitt 
veldig overrasket, sier Kildahl.

Psykose
Blir man alvorlig nok deprimert, kan man 
også få psykotiske symptomer. Det kan 
forekomme hos alle, ikke bare hos personer 
med utviklingshemming og autisme. Det 
kan innebære realitetsbrist, vrangfore
stillinger og hallusinasjoner. Sistnevnte 
er det vi i dag gjerne kaller persepsjons
forstyrrelser. Men innholdet i psykose
symptomene ved utviklingshemming 
eller autisme har ofte et annet preg enn 
det vi ser ved klassiske psykoselidelser hos 
andre. Innholdet i vrangforestillinger ved 
depressiv psykose er ofte preget av skyld 
og skam. 

En klient med autisme Kildahl forteller 
om, hadde langvarig depresjon med 

vrangforestillinger. Han var overbevist om 
at han hadde tatt livet av en hund han var 
veldig glad i, til tross for at hunden levde i 
beste velgående. Han var opptatt av dyr, 
slik mange med autisme kan være, og 
vrangforestillinger knytter seg gjerne til 
skyld rundt noe eller noen man i 
utgangspunktet er opptatt av. 

Tegn på depresjon
En ung mann med autisme fungerte greit 
gjennom hele skolen, men falt ut etter å ha 
fullført videregående skole. Han lyktes 
ikke med sine mål og ble deprimert. Men 
det var ingen som skjønte at han var 
deprimert, for han virket ikke tung, lei seg 
eller nedstemt. De som var rundt ham 
syntes bare han virket skikkelig sur hele 
tiden. Han ville ingen ting. Alle forsøk på 
gode forslag ble møtt med nei. Han sluttet 
med alt som ga glede, og sluttet med 
spesialinteressene sine. Det siste er å 

betrakte som et rødt flagg når det gjelder 
personer med autisme. Hvis man har 
snakket om tog hele livet og så slutter å 
snakke om tog, skal man bli bekymret. 
Etter hvert ble døgnrytmen endret. Han 
sov lite, var oppe hele natta, romsterte og 
holdt på med tvangspreget, ritualisert 
atferd hele natta. Men ingen tenkte at 
dette kunne være depresjon, for han var 
jo så urolig og sint. Men det kan man altså 
bli ved depresjon.

Noen studier tyder på at det er 
høyere risiko for depressive lidelser 

hos de som har lett utviklingshemming, 
enn de som har større grad av 

utviklingshemning.

Han sluttet med alt som ga glede,
og sluttet med spesialinteressene sine. 
Det siste er å betrakte som et rødt flagg 
når det gjelder personer med autisme.
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Symptomer hos personer med autisme 
ligner på depresjon hos andre. Men 
symptomene varierer med alder, intellek
tuelt funksjonsnivå og språkferdigheter. 
Det er i tillegg enkelte forhold man bør 
være spesielt oppmerksom på når personen 
har autisme, men i utgangspunktet er det 
egentlig ikke så veldig vanskelig å identi
fisere. Man må bare se etter det. 

Endringer
For å identifisere depresjon skal man være 
opptatt av endringer. Det at noen slutter 
å like aktiviteter de likte før, eller blir 
mindre interessert i spesialinteresser skal 
man ta på alvor. Fokus på spesialinteres
sene kan også endre seg. For eksempel 
kan noen som har vært veldig opptatt av 
verdensrommet hele livet, plutselig bare bli 
opptatt av sorte hull. Eller når noen som 
har vært veldig opptatt av tog plutselig 
bare blir opptatt av togulykker. Dette kan 
være en litt mørk, depressiv variant av den 
samme interessen. En klient med autisme 
var veldig opptatt av geologi, steiner, 
bergarter og jord. Plutselig var han bare 
opptatt av leirras. Et halvt år snakket han 
bare om leirras. Hos ham var dette å 
betrakte som et tegn på depresjon. 

En klient med autisme var 
veldig opptatt av geologi, steiner, 

bergarter og jord. Plutselig var han 
bare opptatt av leirras. Et halvt år 

snakket hanbare om leirras. 
Hos ham var dette å betrakte som 

et tegn på depresjon.
Foto: Royce Milam.
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Nedsatt energi
Nedsatt energi og økt trettbarhet er 
typiske symptomer ved depresjon som det 
heller ikke trenger å være så vanskelig å se. 
Man kan gjerne se at en person ikke orker 
så mye som før. Hvis man plages av 
nedsatt energi, kan man for eksempel bli 
utslitt av å pusse tennene eller stelle seg om 
morgenen. Og hvis noen som tidligere 
uten problemer har gått på skolen etter å 
ha dusjet og pusset tennene, plutselig må 
legge seg nedpå litt, kan det være tegn på 
at dette symptomet er til stede. Mange 
opplever også nedsatt seksuell lyst og 
interesse. Det som gir glede blir mindre 
interessant.

Nedsatt selvfølelse
Nedsatt selvtillit eller selvfølelse hos 
personer med autisme vil kunne gi ulike 
utslag, avhengig av hva slags intellektuelt 
funksjonsnivå man har. Man ser ofte at 
personen unngår krevende oppgaver, særlig 
ting som de bare så vidt har klart før, eller 
som ligger helt i grenseland for hva de får 
til. Mange prøver gjerne å unngå krav
situasjoner, søker hjelp og vil at andre skal 
overta oppgaver. Personale kan kanskje 
tenke at personen har blitt lat eller ikke 
gidder, men det kan være et tegn på 
depresjon.

Vansker med tenkning  
og konsentrasjon
Kjente oppgaver kan bli vanskelige ved 
depresjon. Det kan være at man setter 
vaskemaskinen på uten å putte inn klærne 
(uten at dette var et problem tidligere), og 
det kan være større vansker med å følge 
med i samtaler. Kildahl forteller om en 

klient med autisme og lett utviklings
hemming. Han begynte å spørre opp igjen 
hele tiden. Det hadde han aldri gjort før. 
Han sa; hva sa du nå? Ta det en gang til. 
Om og om igjen. Noen trodde det var en 
ny tvangshandling, men sannsynligvis var 
det fordi han var deprimert og ikke fikk 
med seg ting. Det var egentlig en ganske 
lur ting å gjøre, men det var veldig slitsomt 
for folk som ikke var vant til at han gjorde 
det, og måtte forholde seg til det hele 
tiden.

Håp
De ovenstående poengene er et lite utvalg 
av betraktninger og symptomoversikt 
Kildahl kom med. Men avslutnings
replikkene skal vi ta med i sin helhet: 
Depresjon affiserer mange personer med 
autisme, og depresjon hos personer med 
autisme ligner depresjon i befolkningen 
generelt. Men man må være oppmerksom 
på noen spesielle forhold. Depresjon er en 
psykisk lidelse som fører til stor smerte hos 
et stort antall mennesker og vi vet mye om 
behandlingen. Ingen studier tyder på at 
mennesker med autisme er grunnleggende 
annerledes fra andre på dette området. 
Og behandling virker. •••

Depresjon er en psykisk lidelse 
som fører til stor smerte hos et stort 

antall mennesker og vi vet mye om 
behandlingen. Ingen studier tyder 

på at mennesker med autisme 
er grunnleggende annerledes fra 

andre på dette området. 
Og behandling virker.
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