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Hva og hvorfor? 

• Noen alvorlige og vanskelige 
tilstander/tilfeller/symptomer knyttet til alvorlig vegring 
eller ekstrem krav unngåelse i autismepopulasjonen  

• Utfordrer alle berørte  

• Utfordrer merkelappene /diagnosene vi har pr nå 

• Gir omfattende funksjonsvansker og tidvis ekstreme 
reaksjoner 

 

 

• Kan vi hjelpe dem bedre? 

– Er det sånn at noen blir mer eller mindre kronifisert av at vi 
enten ikke forstår, forstår for seint og/ eller for lenge bruker 
tilnærminger som kan gjøre vondt verre? 

 



Hva? 



Hva? 

 



Noen av Spretts slekt og venner 



Hva kaller vi dette? som handler om 

hvordan vi forstår det 

• Angst? 

• Tvang? 

• Depresjon? 

• Dissosiativ (konversjons) lidelse; dissosiativ 
motorisk forstyrrelse? 

• Opposisjonell atferdsforstyrrelse? 

• Spiseforstyrrelse? 

• Tilpasningsforstyrrelse – reaksjon på alvorlig 
belastning? 

• Katatoni (sjekk ICD-11!) 

 



PDA – gammelt begrep med nytt 
«liv»  
 
• Pathological Demand Avoidance 

• Elizabeth Newson, klinisk psykolog beskrev for 
ca 40 år siden en tilstand kalt PDA (Pathological 
Demand Avoidance). Hun så det som en form 
for autisme. 

 

• Patologisk Krav Unngåelse/avvisning 

• Eller Ekstrem Krav Unngåelse 



PDA Newsom 

Særtrekk/kjennetegn ved barnet/ ungdommen 

 

1. Passive i det første leveåret, unngår krav, og når milepæler 
senere  

2. Fortsetter å unngå krav, og kan få panikkanfall hvis krav 
trappes opp  

3. Er sosial overflatisk sett, men har svakere dypere forståelse  

4. Ustabilt stemningsleie, og impulsivitet  

5. Mestrer rollespill, og å late som  

6. Sen språkutvikling, trolig som følge av passivitet, men som 
tas raskt igjen  

7. Tvangspreget atferd  

8. Nevrologiske tegn i form av særegenheter som ligner på 
autismespekteret  



PDA Newsom 
Personer med PDA bruker en del relativt 
karakteristiske «teknikker» for å unngå: 

1. Distrahere den som stiller kravet  

2. Erkjenne kravet, men finne på en 
unnskyldning, eller «sjarmere» seg ut av kravet  

3. Utsette, hale ut tiden, og forhandle  

4. Gjøre seg fysisk i ustand til å utføre kravet  

5. Trekke seg inn i seg selv, og bli vanskelig å få 
kontakt med  

6. Ha fysiske utbrudd i form av å legge seg ned, 
skrike, og komme med verbale og i verste fall 
fysiske angrep  



PDA Newsom 

• Noen utvikler veldige ferdigheter i å unngå, og 
for noen kan det virke som det er de sterkeste 
sosiale og intellektuelle ferdighetene de har. De 
mest ekstreme reaksjonene ikke må forstås 
som raseri eller trass, men som noe i retning av 
panikkanfall.  

• Begreper som «fight, flight og freeze» går igjen.  

 

• En betraktning: Unngåelsen kan altså befinne 
seg på en skala som går fra bevisst 
manipulasjon til sterkt emosjonell og primitiv 
atferd.  

 



Når begreper lever sitt eget liv 

 



PDA i Sverige dvs Gillberg 2018 

• Vår egen grupp tycker att det är rimligast att 
kalla tillståndet Extreme Demand Avoidance 
eller EDA. 

• Det handlar om barn som säger nej till precis 
allting som de inte ”har lust att göra” eller som 
de inte kan ge någon som helst förklaring till 
varför de säger nej till. 

 



Gillberg 2018 

• Några passar in på beskrivningen av selektiv 
mutism, andra av autism. En del är extremt 
negativistiska och ser arga eller sura ut, andra 
ler (som kan uppfattas till och med som 
”överlägset” leende).  

• Efter puberteten kan det se ut som 
”datorberoende”, ”ensamsittare”, ”mambo” eller 
”hikkikomori” (en sorts eremitartad isolering 
från samhället). 



Gillberg 2018 

• Kanske hälften av alla styr sina familjer helt och 
hållet – bestämmer allt som skall göras och inte 
göras – och märkligt nog, kan man tycka, 
ibland har omgivningen gått med på barnets 
alla märkliga krav eller undvikande av krav från 
andra. 

• Det finns inga överenskomna diagnoskriterier 
för PDA/EDA och ”diagnosen” är inte inkluderad 
vare sig i DSM eller ICD.  



Det må være vanskelig å skille mellom PDA som en 
grunnleggende tilstand, eller som en side ved en 
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, og PDA som lært 
atferd. Det siste er et mer optimistisk perspektiv, etter min 
mening. Det kan gjøre P-en litt mindre aktuell, slik at vi 
kanskje kan kalle det DA, eller kravunngåelse. At PDA 
eventuelt er en utviklingsforstyrrelse, eller en side ved det, 
utelukker selvfølgelig ikke at læring kan komme i tillegg. Men 
hvis atferden er lært, bør den generelt være lettere å 
behandle, for ikke å si forebygge.  



Jonathan Green og co: PDA 
symptoms but not a syndrome 

• Som kort oppsummert etter å ha lest seg 
gjennom tilgjengelig litteratur konkluderer med 
at evidensen ikke støtter validiteten av PDA 
som et uavhengig syndrom eller diagnose 

• Skjønner likevel hvorfor dette begrepet har fått 
nytt liv:   

–  beskriver atferd og utfordringer mange kjenner seg 
igjen  

– i dagens diagnosesystem vanskelig å finne noe folk, 
særlig foreldre kjenner seg godt nok igjen i. 

 

 
Pathological Demand Avoidance: symptoms but not a 

Syndrome. Jonathan Green, Michael Absoud, Victoria Grahame, 
Osman Malik, Emily Simonoff, Ann Le Couteur, Gillian Baird, 
Lancet Child Adolesc Health 2018; 2: 455–64 



ICD – 10  
 
er fra 1990  

 

 

 
 

Bill Clinton ble valgt til president (92) 
Sovjetunionen ble oppløst (92) 
Gulf krigen bryter ut (91) 

Kong Olav dør (91) 

TV2 starter sendingene sine (92) 

Stortinget vedtar Gardermoen som ny flyplass (92) 

Partnerskaploven vedtas (93) 



Green og co 

• Fremhever at det med PDA har kommet 
«motsatte» anbefalinger enn hva som er 
vanlige autismeanbefalinger; fleksibel tilpasning 
til barnet, unngåelse av direkte 
krav/instrukser/forventninger ved å bruke 
strategier som får barnet til å gjøre noe uten å 
få med seg at det var et krav.  

 

– Et hovedargument for å ønske om å etablere en egen 
diagnose fra selskapet for PDA: The PDA society 



Green og co 

• Mener at dypest sett (at its hearth) beskriver 
PDA et transaksjonelt forhold; vi har et krav (og 
alt det kan bety), vi har et barn (med autisme 
og alt det kan bety) og så har vi en reaksjon på 
kravet – unngåelsen-, og reaksjoner på 
unngåelsen (som kan bli «artige») 

barn 

omgivelser 

reaksjon 



Green og co 

• Sammenhenger med ASD: 

– Sensorisk sensitivitet, redusert emosjonell regulering, 
kognitive avvik, redusert kapasitet ift å forutsi 
omgivelsene (og folka i dem) – som kan føre til 
misforståelser (særlig om andres intensjoner), lite 
fleksible i tenkning og responser, angst --- som gjør at 
de kan reagere idiosynkratisk og uforutsigbart , som 
kan gjøre at de aller beste intensjoner og «gode» råd 
fra andre  lager grobunn for stress og unngåelse.  

– Tilsammen er dette godt egna til å lage onde sirkler 
det er veldig vanskelig å bryte. 

barn 

omgivelse
r 

reaksjon 

https://www.borderbella.no/nb/2016/11/fokus-pa-hoppeteknikk/
https://www.memecenter.com/fun/1672261/i-hate-the-high-jump


Unngåelse – hvor og når finner vi 
det? 

• Angst  

– Øke og forsterke angst 

• Traumer 

• Tvang 

• Generelt ubehag 

– Dårlige erfaringer 

• Skikkelig vanskelig 

 

• Har unngåelsen slekt og venner? 

 



Unngåelse  
har som andre både slekt og venner 

• Prokrastinering 

• Utsettelse - konsolidering 

• «helsebringende sommel»? 



Kan unngåelse være lurt? 



 

Jeg prokrastinerer ikke. Jeg utsetter aktivt implementeringen av den  

energi-intensive fasen i prosjektet til entusiasme faktoren har nådd 

 maksimal effektivitet 



Konsolidering 

• EKS: Lære to nye rekker av tall, mønstre på et 
tastatur e.l. 

– hvis du forsøker å lære to helt nye rett etter hverandre 
glemmer du den første når du lærer den andre 

– Hvis du venter (!) mellom hver, lærer du begge 

 

 

• Med konsolidering mener vi at det skjer 
permanente strukturelle endringer i hjernen 
som danner grunnlaget for hukommelse. Det 
blir permanente forandringer i forbindelser 
mellom nerveceller  



Helsebringende sommel 

 



Enda en liten ting å ta med seg i 
forståelsen 

• Mye skjer automatisk!  

– Og hvordan er det når man har repetitivt, smalt 
reaksjonsmønster som folk blir oppgitte, sure og 
stressa av? 



Oppsummering 

• Vegring og ekstrem kravunngåelse kan bli 
veldig alvorlig 

• PDA begrepet kan gi gode beskrivelser, som 
mange kjenner seg igjen – men det er ikke 
grunnlag verken for å kalle det en egen variant 
av autisme eller gi plass i diagnosemanualer 

– Vi har faktisk diagnoser som beskriver det meste og 
som kan gi nok forståelse 

• Unngåelse kan være både lurt og dumt 

–  det bør egentlig være gjenkjennelig og forståelig for 
alle  

• Som igjen burde kunne gjøre oss i stand til å 
skjønne forskjellen og kanskje hjelpe noen 



Hva kan være lurt å gjøre? 


