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  Stryk det som ikke passer 
 

NB! Tilpasse til akkurat den det 
gjelder – ansvar hos de som tar i 
mot råd og tips 

https://absurdgalleriet.no/selv-etter-12-ar-som-boddel-slet-edmund-fortsatt-med-a-forsta-galgenhumor/


Behandling /tilrettelegging 
• Identifisere og redusere stress – hos alle!  

– Skikkelig lett når ungen din kaller hjelperne for hore, 
spytter etter folk, går til angrep, stivner foran trappa 
(som han må ned for å komme på skolen og skolen 
må vi på det sier Norges Lover og alle naboene som 
ser at vi ikke klarer å få ungen vår på skolen), når han 
begynner å tisse på seg når han har vært tørr i 5 år, 
slutter å spise, må på sykehus fordi han ikke har spist 
eller drukket, selv om han kan det, og skriker til 
legene, når legene sier at vi kan ikke ha han der her – 
vi har andre pasienter…….. 

• + Autismevennlige dager og omgivelser 

• + «Få i gang det automatiske» - ta vekk 
(dempe) fokus på utførelse, på personen 



              

 

• Defokusert/ indirekte tilnærming: 

– avledning, humor, fortelle om hvordan noen andre 
gjorde det, hvordan gjorde Mumi det da han hadde det 
vanskelig, «roller» (for eksempel gå på skolen som Mr 
Bean), forvente og samtidig ikke forvente at de gjør 
det de egentlig kan veldig godt (alltid begge deler = 
unngår fokuset som kommer av jubel eller skuffelse), 
lene seg tilbake (det tar uansett den tida det tar), ikke 
øve på det man kan, ta det i farta, samtidige 
aktiviteter (se på aktivitet er fint), tull og tøys, gjøre 
motsatt av vanlig (vippe av pinnen) 

– NB Indirekte kommunikasjon er IKKE det 
samme som å omgå (unngå) sannheten 

 

 



The distinctive clinical and educational needs of children with 
pathological demand avoidance: guidelines for good practice. Det 
er utarbeidet av Autism Education Trust, og har status som 

National Autism Standards Tips! 
 
• Èn nøkkelperson, kontinuerlig justering ift 

barnet (krav – droppe krav), mindre direkte og 
mer intuitiv, sitte bak eller ved siden av 

• Lav-affektiv og rolig 

• Variasjon og «nyheter» - gjerne mystisk 

• Rollspill/ drama – fordi det «de-personifiserer 
krav» og kan lære folkeskikk (morality) 

• Legg skylda på Loven (using techniques such as 

passing over responsibility eg ‘I’m sorry but it’s a health 
and safety requirement’) 

• Lave eller ingen forventinger (det er ikke 
viljestyrt????) 

 



The distinctive clinical and educational needs of children with 
pathological demand avoidance: guidelines for good practice. Det 
er utarbeidet av Autism Education Trust, og har status som 
National Autism Standards  

• Ang fleksibel: det som funker en dag kan gå 
galt neste dag 

• Bruk heller komplekst språk enn kort og konsist 
(konsist kan virke konfronterende) 

• Bruk humor! 

• Reduser angst 

• Bygge opp forståelse av seg selv og bygg 
selvtillit  

• Bruk gjerne sosiale historier, bilder, kognitiv 
tilnærming, øve opp emosjonell leseferdighet, 
bruk gjerne mentor-prinsippet (PT, guide) 

• Hjelpere: Stå sammen for ikke å bli spilt ut mor 
hverandre. Gled dere over utfordringen! 



Gillberg 2018 

• Det finns ingen etablerad behandlingsmetod, 
men det är nödvändigt att alla inblandade 
(föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, lärare, 
psykologer, läkare) har ett gemensamt 
förhållningssätt och ställer rimliga, successivt 
ökande krav på barnet, vars dominans av 
omgivningen måste brytas så tidigt som 
möjligt. EDA, när det förekommer inom 
ESSENCE-gruppen av barn och ungdomar, kan 
vara det mest funktionsnedsättande av alla 
barnets (och hela familjens) problem 



Felles forståelse 

 

 

 

 

 

 

 

• Og mistillit – og «skinn» enighet  

– Liksom enige i møter, ikke enige på kammerset og 
fortsatt tro på egen privat forståelse og tiltak 



 

Katatoni: Nevropsykiatrisk bredt syndrom som 

rammer motorikk, tale, vilje, affekt og atferd 

– Akutt/kronisk. Mild/moderat/alvorlig. Spektrum  

– Hemmet og eksitatorisk type («negative og positive sympt.») 

– Mange uspesifikke sympt., noen mer spesifikke (motoriske) 

 

 

 

 

+ 

Traumeperspektiv 

 

«Generalisert unngåelse»? 

Symptomer vi fant hos jenta:  

«frys»/ tilstivning, grimasering, agitasjon, stereotypier, rigiditet, 

negativisme, mutisme, vansker med spising /dobesøk (withdrawal).  

 

 

 



Noe av det som ble gjort 
• Forsøk på psykoedukasjon til jenta 

– Tegninger, film, skriv 

– Indirekte via mor, tante, onkel, søsken 

• Grundig informasjon til hele storfamilien 

• Mange, og lange samtaler med mor 

• Tverrfaglig samarbeid BUP, BUPA og SUA  

–  +  UiO, Rikshospitalet 

• Samtaler med søsken 

• Onkel utarbeidet et «livreddende» skriv til bruk 
ved lege og sykehusbesøk 

– Og han demonstrerte indirekte, lav-affektiv tilnærming 
i praksis – over lang tid med litt «fnys» til takk 



Nyttige tips til helsepersonell i samhandling med S… 

S.. trenger å ha en del ting på sin måte og hun trenger ekstra tid og klare beskjeder om hva som skal 

skje 

  

 Hun liker ikke at andre tar på henne, eks. håndhilser, vennlig klapp på armen/skuldra/skinne osv. 
La dette være. 

 Hun trenger kort og konkret informasjon om det som skal skje (uten for mye snikk snakk) 

 Blikk kontakt kan være vanskelig, ikke forvent øyekontakt når beskjeder gis, unngå å bli stående 
å «stirre» på S 

 S ønsker ikke alltid at andre prater til henne, gi da beskjeder «høyt» til mor med S… tilstede. 
Eller gi beskjeder til mor på gangen 

 Ikke gi valg på undersøkelser som må gjøres. Spør du om du kan få «lov» til å kjenne på eks: 
magen. så svarer hun NEI 

 Noen ganger må man ta på S… i forbindelse med undersøkelser, gi henne først beskjed om hva 
du skal før undersøkelsen gjennomføres, nå skal seg kjenne på eks. magen 

 S… har en del vondt, eller hun er redd for at det skal gjøre vondt, vær derfor ekstra forsiktig i 
forbindelse med undersøkelser 

 S «prater» ofte «via» mor, hvis hun ønsker å formidle noe, lytt derfor til mor, ofte er det noen 
«småting» som «MÅ» gjøres annerledes/ avklares for å lykkes med undersøkelsen 

 Ikke forsøk å «lure S...» da er «all tillitt» brutt, blir veldig vanskelig for S.... å stole på 
helsepersonell seinere. 

 Behold roen ikke stress situasjonen.  



Mer om det som ble gjort 

• Full enighet blant de viktige og nære om noen 
punkter: 

– Slutte å mase, presse og tvinge – huske på eselet*… 

– Slutte å lure henne (aldri «avsløre», påpeke ting som 
ikke er logisk) 

– Validere uten å stenge døra («en dag virker dem igjen, 
vi veit bare ikke når» «vi VEIT at du er dårlig»)  

– Kutta ut tannpuss 

– Kutta ut hjemmetjeneste 

– Kutta ut skole (med info om det) 

– Tydelig om forskjellen på hva hun bestemmer for sin 
egen del, hva hun ikke bestemmer på vegne av andre 

– Forvente og ikke forvente «bedring»  

Ikke fokus, ikke ubehagelig jubel eller skuffelse 



Noen ganger er det bare for mye liksom, og så stopper det helt 
opp. Da hjelper det ikke at man kan det og vil det. Det hjelper 
heller ikke at folk maser, eller sier enda en gang at det er lurt å få 
gjort det. Eller sier nok en gang hvor dumt det blir hvis man ikke 
gjør det. Det vet man, det har man gjerne fått med seg første 
gangen. Masing gjør det bare vanskeligere – og minner alle på 
hvor dum man er som ikke klarer det man egentlig kan. 



Fra spesialisthelsetjenesten; periode oppsummering 

14 år gammel jente med A- syndrom og tilleggsvansker der inntak av næring skjer via PEG, og der armer 
og ben for tiden ikke fungerer som tidligere. 

Jenta følges av 3 ulike spesialisthelsetjenester, etter vurdering av alvorlig tilstand med behov for oppfølging 
fra flere seksjoner. I følge Norges lover må spesialisthelsetjenesten følge opp jenter med slike tilstander. 
Norges lover bestemmer ikke hvordan det skal gjøres, bare at noe må gjøres. Derfor skjer oppfølgingen 
indirekte, i hovedsak via mor. Jenta ønsker ikke nå direkte kontakt med noen utover det som er nødvendig i 
forhold til liv og helse (sykehus og tannlege behandling). 

A –syndromet var noe spesialistene fant ut av litt sent. Derfor ble det gjort en del feil en periode. A –
syndromet er noe som alltid har vært der og alltid kommer til være der. Det betyr at jenta alltid vil ha 
mulighet til å få hjelp og oppfølging av andre. Det betyr også at det som gjaldt før, for eksempel på skolen, 
ikke kommer til å gjelde i framtiden. Det blir ikke sånn som det var før armer og ben sluttet å virke, selv 
om armer og ben begynner å virke. Dette året er det søkt om og innvilget fritak fra skoleplikten. Det betyr 
at jenta ikke skal på skolen i dette skoleåret (2016/2017). Dette gjelder uansett om noe blir bedre enn det 
er nå, for eksempel hvis armene begynner å fungere mer som normalt igjen. Det er videre bestemt at 
uansett hvor bra jenta blir, skal skoletilbudet tilpasses jentas behov. Det betyr at det ikke skal gjennomføres 
skolegang på den måten jenta gjorde før hun ble syk. 

Når det gjelder tilleggsvanskene (armer, bein og spising) er dette noe som har kommet, og som kan 
forandre seg. Det vanligste er at det går litt gradvis, at noe blir bedre først og at det andre blir bedre 
senere.  Det er IKKE det samme som at jenta blir bra. Selv om for eksempel armene skulle begynne å virke 
som normalt igjen, regnes ikke det som at jenta er bra igjen. Det er vanlig at armene først bare virker når 
ingen ser på. Etter stund er det vanlig at armene også virker når noen ser på eller er i det samme rommet. 

Plan videre 

Inntil videre følges den planen som hittil er gjennomført. Det betyr at mor er den som snakker med 
spesialisthelsetjenesten, også om jenta blir bedre.  

  

  

  

Psykolog SUA Lier Overlege BUP Kongsberg Overlege BUPA Drammen  



Så var det å gjenta og vente…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nb! Spiller en rolle hvordan  

 man venter –  

 


