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NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for  
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

AUP – et fagnettverk og et samarbeidsprosjekt 

mellom NevSom (Autismeenheten) og 8 fagmiljøer 

med ansvar for å gi regionale eller spisskompetente 

tjenester til personer med Autisme, 

Utviklingshemning og Psykisk lidelse  

 

 

Målet er å få øket kunnskap om diagnostikk og 

behandling av pasienter med ASD, PU og psykisk 

lidelse 

AUP fagnettverk og multisenterstudie  
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AUP - Spesielle utfordringer 
• Psykiske lidelser synes å ha høyere forekomst hos mennesker med ASD  

• Sammenlignet med befolkningen for øvrig 

• Autisme + PU – høyere forekomst enn bare PU  

 

• Psykiske lidelser overskygget av autisme; dvs. klare symptomer på psykisk lidelse har blitt oversett 
eller tolket som en del av autismen 

 

• Identifisering spesielt vanskelig  

• symptomoverlapp 

• manglende kriterier og ulik diagnostiseringspraksis  

• få tilgjengelige instrumenter  

• personene har vansker med å rapportere om vanskene sine 

 

• Mangelfull tilgang på adekvat behandling og begrenset kunnskap om behandling 
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AUP  -  Kompetansespredning, fagutvikling og 
forskningsaktivitet forankret i klinisk praksis  

 

•AUP – nettverket; Autisme, Utviklingshemning og Psykisk lidelse  

•Fagnettverk etablert av Autismeenheten (NevSom) januar 2007 

•Deltagere er fagpersoner ved kompetansemiljøer med regionale /spesialiserte kliniske 
oppgaver i forhold til denne spesielle undergruppen  

•Stabil deltagelse av 2- 4 fagpersoner fra hvert miljø / region   

• Kompetansemiljøene har ansvar for kompetansespredning innad i egen region 

•Multisenter / intervensjonsstudie – startet våren 2010 – datainnsamling avsluttet 2020 
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AUP nettverket – alle helseregioner 

• Sørøst:  

• Øst: Psykiatrisk avdeling for utviklingshemming / 
autisme (PUA), OUS, Arvid Nicolay Kildahl og Jane 
Askeland Hellerud, Trine Lise Bakken 

 

• Sør: Seksjon for utviklingshemming og autisme, 
Blakstad, Vestre Viken (SUA), Anne Rysstad og Linn 
Beate Ludvigsen, (Elisabeth Wigaard) 

 

• Vest: Psykiatrisk klinikk (PPU), Haugesund sjukehus, 
Helse Fonna, Oddbjørn Hove og Ingunn Helseth   

 

• Nord: Psykiatrisk innsatsteam (PIT), NLSH, Per Anders 
Johansen 

 

 

• Midt: Representant fra nevroteam i alle helseforetak  

• Voksenhabiliteringstjenesten, Molde, Helse Møre og 
Romsdal, Heidi Berge  

 

• Voksenhabiliteringstjenesten Ålesund, Helse Møre og 
Romsdal, Malgorzata Waver-Bjørge   

  

• Voksenhabiliteringstjenesten, St. Olavs Hospital, Tale 
Gjertine Bjørgen 

 

• Voksenhabiliteringstjenesten, Helse Nord-Trøndelag, 
Sissel Nygaard  

 

• Nasjonalt: NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for 
Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, OUS 

 Sissel Berge Helverschou 
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AUP nettverks-gruppen  
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AUP nettverket – organisering og aktiviteter 

• NevSom leder prosjektet, og er ansvarlig for koordinering, 

prosjektplan, aktuelle søknader, referater, program, etc.  

• Nettverksgruppen  - 6 årlige møter  

 

• Undervisning, kasusdiskusjoner, erfaringsdeling  
– Diagnostikk, differensialdiagnostikk og fenomenologi  

– Strategier for kompetansespredning i egen region 

– Arbeidsmodeller / forståelsesrammer og veiledningsstrategier  

– Erfaringer med kartleggingsskjema og tester  

– Pasientenes omsorgsmiljø – tilpasset pasienten?  

 

• Storsamling hvert 2.år – undervisning og gruppediskusjoner 
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AUP storsamlinger   
• Har vært gjennomført hvert 2.år – 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, og 2021 

• 2010: Fokus på forskningsprotokollen og gjennomgang / opplæring i alle 
instrumenter som inngår i protokollen 

• 2012 + 2014:  

• Diagnostisering og behandling av psykisk lidelse – kartlegge og gjennomføring 

• Forskningsspørsmål  

• Fokus på klinisk nytte av protokollen 

• 2016: Diagnostisering og differensialdiagnostikk  

• 2018: Fokus på angst og at angst er sentralt ved alle psykiske lidelser i vår gruppe  

• 2021: Siste samling på Losby – oppsummering og veien videre  
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AUP - Multisenterstudien intervensjonsstudie 
 • Startet våren 2010 – datainnsamling avsluttet 2020 

 

• En felles klinisk kartleggingsprosedyre 

 

• En prosjektorganisert arbeidsform av kliniske oppgaver  

 

• En kombinasjon av fagutvikling, kompetansespredning og samtidig 
datainnsamling / forskning  
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Utvalg multisenterstudien  
• Deltakere er personer med autisme og utviklingshemming som henvises til et 

regionalt fagmiljø /spisskompetansemiljø med mistanke om en psykisk tilleggslidelse 
eller atferdsproblemer 

 

• Pasienter som inkluderes er personer over 14 år med alle grader av 
utviklingshemning   

 

• Studien kan omfatte både nye klienter eller ny-henviste klienter  

 

• Andre komorbide tilstander som ADHD, Tourette, epilepsi, genetiske syndromer, etc. 
er ikke eksklusjonskriterium  

 

• Studien inkluderer deltagere med store og sammensatte problemer og som ofte 
ekskluderes fra andre studier  

 



NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for  
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

Prosedyre 
• Alle deltakere i prosjektet gjennomgår en standardisert kartleggingsprosedyre med kartlegging på tre 

tidspunkter; ved henvisning, etter 1 år, og etter 2 år    

 

• Kartleggingen er tilpasset å være gjennomførbar som en naturlig del av klinisk virksomhet 

 

• For mange vil det også være behov for ytterligere undersøkelser  

 

• Etter en slik grundig utredning, vil vanligvis en psykiatrisk diagnose kunne gis eller mistanken om 
psykisk lidelse avkreftes 

 

• Som oftest vil kartlegging og intervensjon innebære et samarbeid mellom aktuelle berørte parter på 
alle nivåer i hjelpeapparatet og pårørende eller andre nærpersoner 

 

• Ansvarlig behandlingsmiljø vil fortløpende samle detaljert informasjon om den behandlingen som 
gjennomføres i behandlingsperioden 
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Minimumskartlegging og tidspunkter for kartlegging:  

* Skal bare kartlegges for deltagere diagnostisert med schizofreni / bipolar, eller hvor personen i løpet av behandlingsperioden har endret seg vesentlig.  

¤ Skal gjennomføres i løpet av 3 mnd.  

Henvisning/Inkludering T1  

Før behandling 

(max.1mnd) 

T2  

Etter 12 mnd, evt.  

ved behandlingsslutt 

T3  

Etter 24 -27 mnd.  

Bolig, arbeid og nettverk                 X X X 

Medisinsk kartlegging     X X X 

Vineland                         X   * 

SCQ                                X     

ABC                                X X X 

PAC                                X X X 

Psykiatriske symptomer                                                                          X 

Virksomme miljøvariable ¤ X X X 

Evalueringsskjema   X   

Diagnose Diagnose og diagnostiseringstidspunkt registreres  

Intervensjoner  Fortløpende registrering av alle tiltak, involverte fagpersoner og tidsbruk  
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Variabler   N = 206 

Alder (år) Gjennomsnitt (SD) 28,3 (11,5) 

  Spenn 10-68 

Kjønn Kvinner 62 (30,1 %) 

      Menn 144 (69,9 %) 

Grad av utviklingshemming1 Lett / moderat 129 (62,6 %) 

Alvorlig / dyp  75 (36,4 %) 

Datamaterialet AUP: Deltagere – Total N= 211,  
sikker ASD og fullstendig protokoll = 206   

1 = 1 missing på grad av utviklingshemming  
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AUP – Resultater  
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Resultater 
• Ph.D – Arvid Nikolai Kildahl: Identification of post-traumatic stress disorder in autistic 

adults with intellectual disabilities. An explorative study of symptom manifestations and 
challenges in assessment. Disputas 1.november 2021 

 

• Publiserte artikler  - 16 internasjonale, 4 bokkapitler, 1 norsk artikkel  

  

• Hoved- / masteroppgaver: 9 leverte 

 

• Presentasjoner på nasjonal og internasjonale konferansen  
 



NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for  
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

Erfaringer rapportert i gruppearbeid ved siste samling 

• Nettverksbygging og kompetanseheving har vært nyttig 

• Innføring av strukturerte kartleggingsskjemaer og jobbe strukturert 
over tid = nyttig og viktig 

• Protokoll og kartlegging gir nyttig informasjon, og god oppfølging av 
pasientene 

• Kartleggingsverktøyene brukes i egen klinikk, enighet om å fortsette å 
jobbe systematisk også videre 

• Bidratt til økt fagkompetanse på egen arbeidsplass, og til å videreføre 
dette ut til kommune 
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Helverschou, S.B., Bakken, T.L., Berge, H., Bjørgen, T.G., Botheim, H., Hellerud, J.A., Helseth, I., 
Hove, O., Johansen, P.A., Kildahl, A.N.,  Ludvigsen, L.B., Nygaard, S., Rysstad, A., Wigaard, E., & 
Howlin, P.   
Preliminary findings from a nationwide, multi-centre mental health service for 
individuals with autism spectrum disorders and intellectual disability. Journal of 
Policy and Practice in Intellectual Disabilities DOI: 10.1111/jppi.12366 
 
 
 

 

• Forfattere er representanter fra alle fagmiljøene 
som deltar i AUP-nettverket   

 

• Artikkelen beskriver AUP – multisenterstudien og 
foreløpige resultater fra to års oppfølging av 
behandling målt ved PAC og ABC  
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Minimumskartlegging og tidspunkter for kartlegging:  

* Skal bare kartlegges for deltagere diagnostisert med schizofreni / bipolar, eller hvor personen i løpet av behandlingsperioden har endret seg vesentlig.  

¤ Skal gjennomføres i løpet av 3 mnd.  

Henvisning/Inkludering T1  

Før behandling 

(max.1mnd) 

T2  

Etter 12 mnd, evt.  

ved behandlingsslutt 

T3  

Etter 24 -27 mnd.  

Bolig, arbeid og nettverk                 X X X 

Medisinsk kartlegging     X X X 

Vineland                         X   * 

SCQ                                X     

ABC                                X X X 

PAC                                X X X 

Psykiatriske symptomer                                                                          X 

Virksomme miljøvariable ¤ X X X 

Evalueringsskjema   X   

Diagnose Diagnose og diagnostiseringstidspunkt registreres  

Intervensjoner  Fortløpende registrering av alle tiltak, involverte fagpersoner og tidsbruk  
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Resultater:   
• Analysen omfatter 132 pasienter som er kartlagt på T1, T2 og T3 

 

• Alder: 16 – 66 år (SD=10,6)  

 

• Kjønn: 43 (32,6 %) kvinner og 89 (65,9 %) menn 

 

• Grad av utviklingshemming: 87 (65,9 %) mild/moderat grad og 45 (34,1 %) 
alvorlig /dyp  

 

• Alle hadde SCQ skåre over 15 (over cut-off for autisme)  
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Figur 1: Psykiatriske symptomer ved T1, T2, and T31) 

 
Deltagere som ble kartlagt med mistanke om psykose, depresjon, angst og OCD (tvangslidelse) ved T1, T2, og 
T3 ved the Psychopathology in Autism Checklist (PAC) , N=132 (1 manglet OCD og totalt) 
1)

 Totalt antall deltagere som skåret over grenseverdi for en eller flere lidelser er lavere enn summen av de 
ulike lidelsene grunnet overlapp  
* p < 0.001 (Cochran’s Q-test)    
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Figur 2: ABC-skårer ved T1, T2, and T3 
 

 
Deltagernes ABC total-skåre og skårer på delskalaene på T1, T2, and T3, N=132  
* p < 0.001 (Friedmans ANOVA)    
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Konklusjon  
• Resultatene tilsier at deltagerne har hatt god utvikling og har respondert godt på 

behandlingen de har mottatt i 2-årsperioden 

 

• Kan ikke hevde at implementeringsstrategien i AUP er årsaken til pasientenes 
positive utvikling i oppfølgingsperioden  

 

• En standardisert protokoll gjorde det mulig å følge deltagernes utvikling og 
dokumentere fremgangen – at behandling nytter også for denne utfordrende 
gruppen  

 

• Indirekte kan slik dokumentasjon føre til at flere pasienter får tilgang til adekvat 
behandling  

 

• Kan anta at kombinasjonen av systematisk klinisk arbeid, standardisert 
kartlegging på flere tidspunkter, fagutvikling og undervisning kan bidra til høyere 
kvalitet på individuelt tilpasset mental helsehjelp til denne pasientgruppen  
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Resultater – oppsummering   
• Korrelasjonene mellom PAC og ABC på alle måletidspunkter var 

signifikante  

• Sensitivitet og spesifisitet varierte mellom akseptabelt og lavt nivå  

• Sensitivitet – andel som ble korrekt identifisert – varierte mellom  
.79 - .38  - og var høyest for angst, psykose og depresjon  

• Spesifisitet – andelen som korrekt blir identifisert til ikke å ha 
tilstanden – varierte mellom .85 to.51.  

• Sensitivitet for psykisk lidelse generelt var .72 og spesifisiteten  
.47 

• Positiv prediktiv verdi (PPV), var høy  (.77) for “psykisk lidelse 
generelt”, men lavere for de ulike lidelsene  

• AUC verdiene var akseptable (i.e. >.70) for angst, psykose og OCD, 
men lavere for depresjon og psykisk lidelse generelt   

• Analyser i forhold til grad av utviklingshemming viste noe bedre 
resultater for PAC for deltagere med dyp og alvorlig 
utviklingshemming 
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Kliniske implikasjoner   
 • Studien bekrefter den potensielle verdien PAC har som screening-

instrument, men understreker at kliniske diagnoser må basere seg på 
en multimodal og tverrfaglig kartleggingsprosedyre 

 

• Det er behov for mer forskning for å kunne bedre kartleggingen av 
psykiske lidelser hos personer med ASD og UH  

 

• I mellomtiden, er PAC et av svært få instrumenter som er utviklet 
spesifikt for denne gruppen, og denne studien tyder på at PAC til tross 
for sine begrensinger, har potensiale for å identifisere personer med 
ASD og UH som trenger psykisk helsehjelp 
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Videre planer  Datainnsamling AUP ble avsluttet i 2020 – og filene ryddet 
og supplert i 2021 
 
Siste storsamling på Losby i oktober 2021 
 
AUP videreføres som et forskningsnettverk med 2 
samlinger i året for nye analyser, delstudier, artikler  
 
Deltagere som er interessert i kliniske problemstillinger er 
invitert til å delta i nettverk etablert av NKUP  
 
Bokprosjekt om autisme og mental helse: Artikkelsamling 
på Gyldendal akademisk, lansert 2.juni 2022 
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Planer for analyser og artikler  
• Kildahl, A. N., Ludvigsen, L., Hove, O. & Helverschou, S. B. Associations between mental health symptoms 

and problematic behaviors in autistic adults with intellectual disability referred for psychiatric assessment 

• Bakken, T. L., Helverschou, et al.: To artikler om psykose – fenomenologi og behandling  

• Hellerud, J. Helverschou, S.B. et al.: Mental health services for autistic people with intellectual disability and 
mental illness; a study on patient and treatment characteristics and interventions – outcome associations  

• Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., et al.: Psychometric properties of the Psychopathology in Autism Checklist 
(PAC): An empirical exploration of factor structure 

• Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., et al. Psychometric properties of the Aberrant Behavior Checklist in a 
clinical sample of autistic adults with intellectual disabilities referred for psychiatric assessment 

• Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., et al. Case series: Trauma and post-traumatic stress disorder in autistic 
adults with intellectual disability - Symptoms and trajectories 

• Kildahl, A. N., Helverschou, S. B., et al. Severe self-injurious behaviors in autistic adults with intellectual 
disability referred for psychiatric assessment: Associations at referral and trajectories 
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AUP database   

• Har en database som kan analyseres og brukes til:  

• Master og hovedoppgaver 

• Ph.D. prosjekter  

• Artikler – norske og internasjonale  

• Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder  
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 For mer informasjon: 
www.nevsom.no 

 
 

Kontaktinformasjon:  

shelvers@ous-hf.no  

Takk for  
oppmerksomheten !  
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