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Forskningssamarbeid



Om å disputere hjemme i stua



Overordnet problemstilling

• Undersøke sammenhengen mellom eksekutive vansker og sosiale 
vansker hos barn og unge med autismespekterforstyrrelse– basert på 
genetikk, kliniske symptomer og kartlegging av vansker i hverdagen

• I tillegg fokus på mulige kjønnsforskjeller og effekten av komorbid ADHD

Illustrasjon by Katie Scott



Design, utvalg og målemetoder

• Tverrsnittsstudie av barn og ungdommer

• Deltakere i BUPGEN studien

• Deltakere med ASF diagnose (artikkel I og II), eller under utredning for ASF 
(artikkel III). Kan ha komorbid ADHD. Diagnostisert i klinikk.

• Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)

• Social Responsiveness Scale (SRS) 

• Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)

• Polygenetiske risikoskårer (PGS) for ASF, ADHD og generell intelligens

• Regresjonsmodeller (kontrollerer for alder, kjønn, IQ, ADHD)



Hvorfor er det viktig å studere eksekutiv funksjon?

Viktig for hverdagsfunksjon

EF vansker forbundet med de fleste psykiske lidelser
(Benca et al., 2017)

EF som endofenotype
- mellom genetikk og atferd
(Rommelse et al., 2011)

BRIEF bedre klinisk markør enn NP tester
(Demetriou et al., 2017)

EF vansker har prognostisk verdi for autistiske vansker og adaptiv funksjon
(Kenny et al., 2019)

Komorbitet -
øker sjansen for EF vansker



Eksekutiv funksjon målt ved BRIEF

Spørreskjema - måler EF i hverdagen

Selvstyringsfunksjoner –
impulshemning, fleksibilitet, 
igangsetting, arbeidshukommelse, 
organisering/planlegging og 
monitorering

Atferdsreguleringsindeks (BRI) og
metakognitivindeks (MI)

Gioia et al.’s (2000) original two-factor model based on eight
scales. BRI =Behavioral Regulation Index; MI = Metacognition
Index.



Artikkel I



Artikkel I
Metakognisjon fra BRIEF er viktig for sosial funksjon

• n = 86 (23 jenter) med ASF

• Alder 5-18 år, IQ over 70

• Brukte BRIEF og SRS

• Jenter tendens til høyere skåre på 
SRS total, samt subskalaene sosial 
kognisjon og sosial kommunikasjon 
og organisering fra BRIEF

• De yngste hadde en tendens til flere 
vansker på subskalaen sosial 
bevissthet på SRS



SRS og BRIEF skårer
Torske et al., 2018



Sammenhengen mellom SRS og BRIEF skårer

• Tendens til høyere korrelasjon
hos jentene enn hos guttene, og
de yngste versus de eldste

• Regresjonsmodellen – hva
predikere SRS skårer?

• Kjønn, alder, IQ, BRI og MI 

• Prediksjon av SRS total: Modellen
er sig. og MI er sig. (p=0.001) (kjønn
på grensen til sig. p = 0.015). 

R2 = 0.440



Artikkel II



Kjønn modererer sammenhengen mellom BRIEF og ADI-R
Akseptert for publikasjon i JADD

• n=116 (25 jenter)
• 5-19 år, IQ over 70

• Regresjonsmodell med BRIEF som 
prediktor for ADI-R skårer 

• Signifikant sammenheng mellom 
jentenes BRIEF skåre og gjensidig 
sosial interaksjon og 
kommunikasjon fra ADI-R 
(område A og B), men ikke sig. 
hos guttene

• Ingen sig. sammenheng mellom 
BRIEF og RRB (ADI-R C)

ADI-R A gjensidig sosial interaksjon

ADI-R B kommunikasjon

ADI-R C begrensede og repetitive atferdsmønstre (RRB)



Korrelasjon mellom ADI-R og BRIEF skårer

Loddrett akse ADI-R skåre, vannrett akse BRIEF skåre



Artikkel III



Polygenetiske (risiko)skårer

• Polygenetiske skårer tar 
utgangspunkt i store 
internasjonale studier og lager en 
risikoberegning for sykdom basert 
på mange ulike små deler av 
arvematerialet/ DNA. 

• I studien har vi sett på om 
polygenetiske skårer for ASF, 
ADHD og generelle intelligens har 
en sammenheng med eksekutive 
vansker

• En høy risiko betyr økt 
sannsynlighet for å få 
sykdommen/tilstanden

https://www.illumina.com/areas-of-
interest/complex-disease-genomics/polygenic-risk-
scores.html

https://www.illumina.com/areas-of-interest/complex-disease-genomics/polygenic-risk-scores.html


«Polygenic risk scores will always be probabilities, not certainties” 

https://blogs.kcl.ac.uk/editlab/2018/07/31/p-is-for-polygenic-risk-scores/
https://www.genome.gov/Health/Genomics-and-Medicine/Polygenic-risk-scores

https://blogs.kcl.ac.uk/editlab/2018/07/31/p-is-for-polygenic-risk-scores/
https://www.genome.gov/Health/Genomics-and-Medicine/Polygenic-risk-scores


The personal and clinical utility of polygenic risk scores 
– et eksempel fra kardiovaskulær sykdom

(Torkamani et al. 2018)

Torkamani et al. 2018



Sammenheng mellom PGS for ASF og BRIEF skårer

• n=176 (42 jenter), 120 med ASF

• Signifikant sammenheng mellom 
høy PGS for ASF og BRI skåre fra 
BRIEF i regresjonsanalysene

• Lav PGS for ASF: BRI t-skåre 62.9  
Høy PGS for ASF: BRI t-skåre 71.5 
(p=0.015, Cohens d=0.69)

• De med høy PGS for intelligens 
hadde flest sosiale vansker målt 
ved SRS (p=0.028, Cohens d=0.66)



Populærvitenskapelige bøker om genetikk



• Godt beskrevet klinisk utvalg, ADOS og ADI-R til å diagnostisere

• Relativt stort utvalg og relativt mange jenter inkludert

• PGS basert på store kontrollgrupper (Grove et al. ASD n=18381 med ktr.gr. 
n=27969)

• Mål relatert til hverdagsfunksjon i kombinasjon med genetikk og kliniske 
verktøy



• Klinisk utvalg

• Måling av EF basert på spørreskjemainformasjon

• ADI-R er et intervju med foreldre, ikke direkte observasjon

• Ingen konkrete mål på symptomer på ADHD, kun diagnose

• Relativt stor variasjon i IQ og alder

• Ingen kontrollgruppe

• PGS basert i hovedsak på nordeuropeiske utvalg



Kliniske implikasjoner



Kliniske implikasjoner 

• Viktigheten av metakognitive vansker for sosial funksjon

• Kjønnsforskjeller – eksekutive vansker tettere forbundet med 
autistiske vansker for jentene

• Påvirker ADHD?

• Polygenetiske risikoskårer – kan de brukes i klinikk?



Kjønnsforskjeller og ASF



Gutt:jente ratio

• Autismespekterforstyrrelse 4:1

• ADHD 3:1

• Tourettes syndrom 4:1

• Spesifikke lærevansker 2:1

• Psykisk utviklingshemning 2:1-2

• Depresjon/angst 1:2

• Spiseforstyrrelser 1:10 

• Forskjeller i prevalens om man baserer seg på befolknings studier 
eller kliniske utvalg 

Grissom, Webinar March 2020

(Mowlem et al. 2019, Cleaton & Kirkby, 2018, Loomes et al., 2017, Scharf et al. 2015,Raevuori 
et al., 2014)



Hvorfor er det flere gutter enn jenter med autisme?

• Biologiske/genetiske forskjeller

• Oppdager/identifiserer ikke 
jentene

• De diagnostiske verktøyene er 
i hovedsak utarbeidet for 
gutter/menn



Stereotypier

• Hvorfor stereotypier er 
viktige?

• Høyere kunnskapsnivå – kan 
integrere de mindre typiske 
tilfellene

• Være oppmerksom på 
atypiske mønstre 

Rorsch’s prototype teori, 1978



Jenter og kamuflering

• Kompensering
F.eks. tvinge seg selv til å ha 
øyekontakt

• Maskering
F.eks. å ikke snakke om noe du er 
veldig interessert i

• Assimilering
F.eks. å snakke til en fremmed på 
butikken selv om du ikke ønsker det

(Hull et al., 2018)



Jenter, kamuflering og sen diagnostisering

• Omkostninger ved å kamuflere: 
energikrevende, utmattelse, 
utbrenthet, depresjon, forvirring 
omkring identitet

• Øker risikoen for å bli 
diagnostisert senere i livet

• Oppdages først pga. annen 
alvorlig psykisk lidelse (f.eks. 
depresjon eller spiseforstyrrelse)

• Risikomarkør for selvmordstanker



«Kunsten å feike arabisk»

Lina Liman (oversatt til norsk av Olaug Nilssen)

Den autistiske variasjonsbredden

En særegen kombinasjon av svakhet og styrke. En paradoksal kombinasjon de 
ikke så hos andre barn

Superkrefter på enkelte området, men helt hjelpeløs i andre sammenhenger

Mangler en sosial autopilot og må navigere manuelt

De fleste føler seg frem, jeg må tenke meg frem

https://forskning.no/hjernen-psykologi/mange-kvinner-skjuler-sin-autisme-
sa-godt-at-ingen-forstar-hva-de-sliter-med/1263064

https://forskning.no/hjernen-psykologi/mange-kvinner-skjuler-sin-autisme-sa-godt-at-ingen-forstar-hva-de-sliter-med/1263064


TikTok – jenter og nevroutviklingsforstyrrelser

Historien om Paige Layle (Paige Hennekam, en kanadisk autisme og 
ADHD aktivist, YouTub’er og TikTok’er)



Økning i unge med spiseforstyrrelse

Faksimile fra NRK 24.01.21, Modum Bad 19.08.21 og Dagsavisen 09.01.22



Spiseforstyrrelser og autisme

• «For me, the Anorexia is Just a Symptom, and the Cause is the
Autism» (Brede et al. 2020)

• Ca. 70% av barn med autisme har vansker relatert til mat og spising. F.eks. 
sensorisk sensitivitet, mage/tarm plager eller sosiale aspekter ved 
måltider

• 20-35% av kvinner med anoreksi oppfyller kriteriene til ASF 

• Restriktiv spising kan bli til en spiseforstyrrelse

• Hjelpe de å finne alternative mestringsstrategier

(Mayes & Zickgraf, 2019, Brede et al., 2020)



Spiseforstyrrelser og autisme

• Fellestrekk mellom de med anoreksi og autisme – sterk interesse i 
systemer og struktur. Rigiditet i atferd og tankesett, tendens til å 
overfokusere og en fasinasjon for detaljer

• Autistiske trekk i barndommen er en risikofaktor for utvikling av 
spiseforstyrrelse i ungdomsårene

• Behandling: fokusere interessen for mat over på et annet tilsvarende 
systematisk emne, tilrettelegge behandlingen for spiseforstyrrelsen f.eks. i 
forhold til krav til sosial deltakelse

(Barnett el al., 2020, Solmi et al., 2021)



Skal jenter ha en annen behandling?

• Lite forskning på om nåværende 
behandling er effektiv for jenter 

• Viktig å unngå tilleggsvansker

• Forskjellige krav og 
mestringsarenaer for jenter og 
gutter



• Metakognitive vansker er sterkere knyttet til sosial funksjon enn 
atferdsreguleringsvansker

• Sterkere sammenheng mellom EF vansker og sosial funksjon hos 
jenter enn hos gutter

• Sammenheng mellom høy polygeniske risikoskår for ASF og EF 
vansker innenfor atferdsregulering

• Mulig at behandling av eksekutive funksjonsvansker kan bedre 
sosial funksjon hos de med ASF

• Økt bevissthet rundt jenter med ASF

Take home message



Takk for oppmerksomheten!


