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«FILIP»

(se Kildahl, Helverschou & Oddli, 2020)





Hvorfor skjønte vi det ikke?
• Vi tenkte ikke på traumer/overgrep, og vi spurte ham ikke

• Tenkte ikke på traumer/overgrep
• Mangel på tilpassede kartleggingsinstrumenter og utredningsstrategier
• Interpersonlig sensitivitet

• Han prøvde å fortelle – indirekte
• Formidling av sterk fortvilelse
• Uvanlige seksuelle temaer
• Ville ikke reise hjem

• Tegn på traumer/overgrep ble tilskrevet autisme og/eller depresjon 
(diagnostisk overskygging)

• Irritabilitet, sinneutbrudd, vaktsom og engstelig, skyld og skam, få gledesuttrykk



Hvorfor traumer og 
utviklingshemming/autisme?
• Kan streve med å formidle opplevelser – hvordan skal vi avdekke og forstå 

at de blir/har blitt utsatt for noe negativt de ikke tåler?

• Hvordan vurdere om en person har tatt skade av noe vi vet de har opplevd?

• Vi vet mindre om PTSD enn andre psykiske lidelser i disse gruppene

• Hva med forståelsesvansker? Hvordan vil det oppleves for personer i disse 
gruppene når de får PTSD-symptomer?



Hva er et traume?

• I dagligtale – benytter begrepet om tre ulike fenomener
• Potensielt traumatiserende hendelse
• Akutt reaksjon på opplevd fare
• Varig endring i systemet som regulerer opplevelser av trygghet/fare, som 

konsekvens av en bestemt opplevelse
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Hva er et traume?

• I dagligtale – benytter begrepet om tre ulike fenomener
• Potensielt traumatiserende hendelse
• Akutt reaksjon på opplevd fare
• Varig endring i systemet som regulerer opplevelser av trygghet/fare, som 

konsekvens av en bestemt opplevelse

• «Skade i trygghetssystemet i hjernen og i kroppen»



Fight/flight-systemet
• Det autonome nervesystemet –

sympatisk/parasympatisk aktivering

• Automatisk aktivering, sikrer overlevelse

• Stress-sårbarhetsmodellen

• Fight/flight/freeze/fawn



Hva er et traume?
• Tre hovedaspekter (van der Kolk, 2014)

• Gjenopplevelser/flashbacks eller påtrengende/ubehagelige minner
• Unnvikelse av stimuli eller situasjoner som minner om den traumatiske 

opplevelsen
• Endret fysiologisk aktivering/reaktivitet (hypervigilans, økt skvettbarhet, 

konsentrasjonsvansker, irritabilitet, søvnvansker, aggresjon, selvdestruktivitet)

• Disse aspektene finner vi igjen i diagnosekriteriene for Post-
traumatisk stresslidelse (PTSD) både i ICD-10/11 og DSM-5

• Varighet – 1 måned



Kort om traumeminner
• Sterkt sensorisk preg (Berntsen & Rubin, 2021; van der Kolk, 2014; Ehlers & Clark, 2000)

• Oppleves dekontekstualiserte og knyttet til høy emosjonell intensitet

• Reaktivering av traumeminner vanskelig kontrollerbart, ofte flere 
sansesystemer samtidig – gir opplevelse av kontrolltap

• Mekanismene er uklare (Berntsen & Rubin, 2021; van der Kolk, 2014; Ehlers & Clark, 
2000; Stewardson et al., 2022)



Hva skjer med personen?
• Shattered assumptions theory (Janoff-Bulman, 1992): PTSD utvikler seg når 

en traumatisk opplevelse undergraver eller knuser (shatters) 
grunnleggende antakelser om en selv og/eller verden rundt

• Grunnleggende (vanligvis uartikulerte) antakelser som muliggjør god 
fungering:

• «Andre mennesker er til å stole på og mener godt»
• «Verden er et trygt sted»
• «Jeg kan påvirke omgivelsene mine og beskytte meg selv»
• «Jeg er en bra person»
• «Jeg er en verdifull person»



Post-traumatisk stresslidelse (PTSD) -
diagnostikk
• «Portkriteriet» - antatt årsak. Skiller traumelidelsene fra andre 

psykiske lidelser

• DSM-5: Death, threatened death, actual or threatened serious injury, 
or actual or threatened sexual violence

• ICD-11: Exposure to an extremely threatening or horrific event or 
series of events



Opplevelse av fare er subjektivt
• Symptomer på PTSD kan oppstå etter hendelser som ikke er omfattet 

av «portkriteriet» (Larsen & Berenbaum, 2017; Mol et al., 2005; Rubin et al., 2008)

• Ikke ulike biologiske responssystemer for ulike årsaker til opplevelse 
av fare

• Påvirkes av «state»-faktorer i situasjonen: slitenhet, rus, frykt, kognitiv 
belastning (Ehlers & Clark, 2000; McNally, 2003)

• Påvirkes av «trait»-faktorer, eks. trait anxiety (Logan & O’Kearney, 2012)



Utviklingshemming og sårbarhet

• Uklar grense mellom «livshendelser» og «traumehendelser» -
ordinære livshendelser kan oppleves skremmende/overveldende 
(Martorell & Tsakanikos, 2008; Mevissen et al., 2016)

• Svakere forståelse av hva som foregår, både i seg selv og omgivelsene 
(Burack et al., 2021)

• Lavere verbal IQ – forbundet med høyere risiko for å danne 
traumeminner (Sündermann et al., 2013)



Utviklingshemming og sårbarhet
• Emosjonell dysregulering og alarmaktivering

• Mindre tilgang til passende mestringsstrategier og sosial støtte i 
etterkant av en skremmende/overveldende opplevelse (Mevissen et al., 
2016)

• Å språkfeste noe virker regulerende (Ehlers & Clark, 2000)

• Hva hvis andre ikke skjønner?



Autisme og sårbarhet

• Atypisk persepsjon av sensorisk informasjon (Crane et al., 2009; Brewin et 
al., 2019)

• Sosiale og kommunikative vansker (Haruvi-Lamdan et al., 2019, 2020; Rumball et al., 
2021)

• Traumatisk potensiale i samhandling? (Rumball et al., 2021)

• Hukommelsesmekanismer knyttet til autisme som i seg selv 
innebærer økt risiko for danning av traumeminner? (Al Abed et al., 2021)



Autisme og sårbarhet

• Redusert kognitiv fleksibilitet (Lai et al., 2014; Lord et al., 2018; Burack et al., 
2021)

• Emosjonell dysregulering (Barlow et al., 2017; Sappok et al., 2013, 2014)

• Vansker med å forstå og regulere følelser, inkl. alexithymi (Poquérosse et 
al., 2018)

• Iboende vansker med å skille truende og ikke-truende stimuli (Furniss & 
Biswas, 2020)



Forekomst av PTSD?
• Ved autisme: 0,3-6% (meta-analyse; Lai et al., 2019)

• Nyere studier 30-44 % av personer med autisme og normal til høy IQ fyller 
kriteriene (Rumball et al., 2020; Haruvi-Lamdan et al., 2020; Reuben et al., 2021), men disse 
studiene har begrensninger

• Ofte ikke inkludert PTSD i forekomststudier av psykisk lidelse hos personer 
med utviklingshemming (Mazza et al., 2020)

• Lett utviklingshemming og borderline intellektuell fungering: 38-48% 
(Nieuwenhuis et al., 2019; Meivssen et al., 2020), men disse studiene har begrensninger



Potensielt traumatiske opplevelser

• Barn med utviklingshemming er oftere enn andre utsatt for hendelser 
som innebærer risiko for traume

• Mer utsatte for vold (Jones et al., 2012; McDonnell et al., 2019) og mishandling 
(Sullivan & Knutson, 2000; McDonnell et al., 2019)

• Mer utsatte for seksuelle overgrep (Dion et al., 2018, 2013; Hershkowitz et al., 
2007; Byrne, 2018; Christoffersen, 2020; Euser et al., 2016; Koctürk & Yüksel, 2021; Reiter et al., 
2007; Murphy, 2007; Wissink et al., 2015)



Potensielt traumatiske opplevelser

• Vold/mishandling/overgrep mot barn med utviklingshemming ser ut 
til oftere å være gjentatt (Soylu et al., 2013; Koctürk & Yüksel, 2021; McDonnell et al., 
2019), innebære et høyere antall overgripere (McDonnell et al., 2019), og 
større alvorlighetsgrad (Dion et al., 2017; Hershkowitz et al., 2007)

• Rapportering og avdekking kommer ofte senere (Gil-Llario et al., 2019; 
Hershkowitz et al., 2007; Koctürk & Yüksel, 2021; Soylu et al., 2013)



Potensielt traumatiske opplevelser

• Voksne med utviklingshemming mer utsatte for vold (Beadle-Brown et al., 
2010; Catani & Sossalla, 2015; Codina et al., 2020; Fogden et al., 2016; Hughes et al., 2012; J. D. 
Lin et al., 2010; Nixon et al., 2017) og seksuelle overgrep (Beadle-Brown et al., 2010; 
Byrne, 2018; Fogden et al., 2016; Gil-Lario et al., 2019; L P. Lin et al., 2009; Nieuwenhuis et al., 
2019; Nixon et al., 2017)

• NB! Utviklingshemming og psykisk lidelse (Codina & Pereda, 2021; Fogden et al., 
2016)



Kjønnsforskjeller – risiko for overgrep

• Kvinner med utviklingshemming høyere risiko enn menn med 
utviklingshemming (Codina & Pereda, 2021; Koçtürk & Yüksel, 2021; Nieuwenhuis et al., 
2019; Randall et al., 2000)

• Relativ økning i risiko knyttet til utviklingshemming – høyere for menn 
(Fogden et al., 2016; Gil-Llario et al., 2019; Randall et al., 2000; Soylu et al., 2013; Tomsa et al., 
2021)

• Personer med utviklingshemming som selv har opplevd overgrep er 
overrepresentert blant overgripere



Potensielt traumatiske opplevelser
• Personer med autisme er oftere enn andre utsatt for hendelser som 

innebærer risiko for PTSD

• Mer utsatte for vold (Jones et al., 2012; Mandell et al., 2005; Sullivan & Knutson, 2000) 

• Mer utsatte for seksuelle overgrep (Gotby et al., 2018; Brown-Lavoie et al., 2014; 
Mandell et al., 2005; Sullivan & Knutson, 2000). Gjelder spesielt jenter/kvinner med lett 
utviklingshemming eller intellektuelle forutsetninger i normalområdet (Bargiela 
et al., 2016), men også gutter/menn (Brown-Lavoie et al., 2014)

• Cazalis et al. (2022): 9 av 10 kvinner med autisme hadde opplevd seksuelle 
overgrep



Potensielt traumatiske opplevelser

• Personer med autisme/utviklingshemming kan utvikle symptomer på 
PTSD etter opplevelser som ikke nødvendigvis er i tråd med kriteriene 
for PTSD, for eksempel langvarig mobbing, negative sosiale 
opplevelser, omsorgssvikt (Rumball et al., 2020, 2021; Hoover & Kaufmann, 2018; 
Haruvi-Lamdan et al., 2020)

• Større risiko for at overgrepene blir gjentatte? (Reiter et al., 2007; Hershkowitz
et al., 2007; Kildahl et al., 2020)

• Vansker med risikovurdering? Ønske om å høre til?



Potensielt traumatiske opplevelser

• Mange har livslange erfaringer med å tilpasse seg andres 
forventninger og krav, uten at de selv nødvendigvis skjønner poenget 
(Morgan & Donahue, 2021). Kan bidra til sårbarhet for å bli utnyttet

• Manglende kunnskap om normal seksualitet? (Brown-Lavoie et al., 2014)

• Compliance-basert opplæringsmetodikk. Belønne «lydighet» mot 
autoritetspersoner.



Potensielt traumatiske opplevelser

• Opplever oftere omsorgssvikt (McDonnell et al., 2019; Mandell et al., 2005; Sullivan & 
Knutson, 2000)

• At man ikke får til å si fra kan føre til at overgrep/mishandling/vold 
kan foregå over lenger tid uten å bli oppdaget (Howlin & Clements, 1995; 
Murphy et al., 2007)

• Kan, som alle andre, utvikle traumeproblematikk etter 
naturkatastrofer (Valenti et al., 2012), bilulykker (Turk et al., 2005), mv.



Potensielt traumatiske opplevelser

• Flere med autisme enn uten velger en sosial opplevelse som sin «verste» 
erfaring (Rumball et al., 2020)

• Sensoriske oversensitiviteter (Brewin et al., 2019; Kerns et al., 2015; Kildahl et al., 2020)

• Sen utviklingshemmings-/autismediagnose er i seg selv belastende. Å være 
«annerledes» uten at man skjønner hvorfor. 

• Stigma (Botha & Frost, 2020)



Populasjonsspesifikke opplevelser
• Overdreven bruk av tvang og makt (Daveney et al., 

2019; Kildahl et al., 2020; Strand et al., 2004)

• Skader knyttet til omsorgs- og hjelpebehov, for 
eksempel forbrenningsskader ifm. stell (Kildahl et al., 
2020; Kildahl & Jørstad, 2022)

• Andre former for kontrolltap? Bli bestemt over?

• Andre livsbetingelser - hendelser som ikke står i 
sjekklistene våre



Post-traumatisk stresslidelse (PTSD): DSM-5

• A: Skremmende/overveldende opplevelse

• B: Påtrengende minner/flashbacks

• C: Unnvikelse av stimuli/situasjoner som minner om

• D: Negative endringer i følelser/tanker

• E: Endringer i fysiologisk aktivering og reaktivitet



Post-traumatisk stresslidelse (PTSD). DSM-5

• A: Skremmende/overveldende opplevelse

• B: Påtrengende minner/flashbacks

• C: Unnvikelse av stimuli/situasjoner som minner om

• D: Negative endringer i følelser/tanker

• E: Endringer i fysiologisk aktivering og reaktivitet





Endret fysiologisk aktivering/reaktivitet
• Arter seg mye som hos andre

• Hypervigilans («på vakt»), irritabilitet, sinneutbrudd, søvnvansker. 
Uro/rastløshet. Konsentrasjonsvansker. Episoder med panikk?

• «Utfordrende atferd» (McNally et al., 2021; Rittmannsberger et al., 2020; Kildahl et al., 
2020d; Mehtar & Mukaddes, 2011; Brenner et al., 2018): Irritabilitet/aggresjon, 
selvskading (Kildahl et al., 2020d)

• Fanges opp på Aberrant Behavior Checklist (ABC; Rittmannsberger et al., 2020; 
Kildahl et al., 2020d; Brenner et al., 2018; Mehtar & Mukaddes, 2011)



Negative endringer i tanker/følelser

• Arter seg mye som hos andre, men kan påvirkes av forståelsesvansker

• Skepsis til andre mennesker, negativ fortolkningstendens

• Mangel på initiativ/glede

• Negative følelser



Unnvikelse
• Mer utfordrende å få tak i, knytte spesifikt til traumeopplevelser

• Unnvikelse kan være både spesifikk, overgeneralisert eller arte seg 
som en tilsynelatende mangel på unnvikelse - jfr. kriterier for PTSD 
hos barn; (APA, 2013; McCarthy, 2001)

• Overgeneralisert? Knyttet til eksekutive vansker?

• Tilsynelatende mangel på unnvikelse?



Gjenopplevelser
• Svært utfordrende å fange opp

• Gjenopplevelser – samtidige endringer i kontaktbarhet og arousal
• Selvskading/utagering
• «Reenactment»

• Atferd som ikke passer i kontekst, som er uvanlig for personen. Kan være 
voldsomme atferdsuttrykk, kan være subtile.

• Hva skal til for å skjønne at noe er en gjenopplevelse? Psykisk ekvivalens?



Andre momenter

• Alvorlig symptombilde: funksjonstap, lang varighet – spesielt hos 
personer med lite verbalspråk og alvorlig/dyp utviklingshemming 
(Kildahl et al., 2019, 2020c)

• Uvanlige, seksualiserte utsagn/atferd?

• Ta idiosynkratisk kommunikasjon på alvor. Det betyr noe. Utforske (se 
Kildahl et al., 2020c)



Utfordringer
• «If we do not look for it, we do not see it»

• De enklest observerbare symptomene er uspesifikke – og lette å 
bortforklare med angst/depresjon/autisme/«utfordrende» atferd

• Diagnostisk kompleksitet og symptomvariasjon

• Traumesymptomene i seg selv skaper utfordringer (jfr. Irritabilitet og 
«utfordrende» atferd)

• Helsepersonell eller detektiv?



Utfordringer
• Lar være å undersøke hva «utfordrende» atferd skyldes

• Vansker med verbal kommunikasjon (inkludert idiosynkratisk språk 
hos personer med autisme)

• Mangel på utredningsinstrumenter

• Bruk av informanter kan være problematisk
• Ikke direkte tilgang på indre, psykologiske fenomener (f.eks. flashbacks)
• Hva hvis informanten også er overgriper?



Hvordan få tak i det?
• Atferdsendringer: Spesiell oppmerksomhet på uro, nyoppstått 

«utfordrende» atferd eller selvskading

• Sammenlikne personen med seg selv (idiografisk tilnærming) – krever 
kompetanse og erfaring med både autisme og utviklingshemming

• Bruk av flere informanter (familie + boligpersonale)

• Bruk av flere instrumenter, kartlegge endring («utfordrende» atferd, 
kombinere instrumenter for gruppa med andre instrumenter)

• Minne seg selv på at det skjer. «Du ser det ikke før du tror det»



Utredning
• Stor risiko for diagnostisk overskygging (Reiss et al., 1982) – at vi forklarer 

PTSD-symptomer med autisme/utviklingshemming, angst, depresjon eller 
«utfordrende» atferd (se også Rumball et al., 2021; Mevissen et al., 2016)

• Alltid ha med i kartlegging: «Kan det ha skjedd noe?»

• Må utforske og undersøke – sjelden tydelig og enkelt observerbart

• Er vi så vant til å se stressa/traumatiserte personer med autisme at vi har 
begynt å tenke på det som en del av autismen? Hvem er det vi møter i 
spesialisthelsetjenesten?



Implikasjoner for utredning

• Tenke «bredt» på traumer

• Kartlegge og beskrive endringer for å unngå feilaktig å tilskrive symptomer 
til grunnvanskene. Må kartlegges i hvert enkelt tilfelle (idiografisk)

• Ved bruk av f.eks. MINI: Gjør hele PTSD-modulen!

• Være oppmerksom på de særegne livsbetingelsene som mange med 
autisme/utviklingshemming lever i



Lancaster and Northgate Trauma Scale –
Intellectual Disabilities (LANTS-ID)

• Både selv- og 
informantrapportering

• Idiografisk tilnærming

• Norsk oversettelse 
(2022)



Trauma Information Form (Hall et al., 2014)

• Også oversatt til norsk (2022)



Kort om differensialdiagnostikk

• Sjelden «ren» PTSD som eneste tilleggsvanske hos personer med 
autisme/utviklingshemming

• Somatisk, psykiatrisk og nevrologisk komorbiditet vanlig, andre 
funksjonshemminger (eks. synshemming, hørselshemming)

• Epilepsi, psykose, etc.



Konklusjoner
• Traumer – «skade i trygghetssystemet»

• Personer med utviklingshemming mer utsatte for hendelser som 
innebærer risiko for traumer i befolkningen for øvrig

• Autisme også selvstendig risikofaktor

• Aspekter av både UH/autisme øker sannsynligvis sårbarhet for slike 
opplevelser



Konklusjoner

• Populasjonsspesifikke traumeopplevelser?

• «If we do not look for it, we do not see it»

• Tenke det. Spørre. Sjelden tydelig og åpenbart: uspesifikke tegn og 
symptomer. Stå i eget ubehag som klinikere.

• Tverrfaglig, multimetodisk og idiografisk utredning.



Takk for meg!

uxarvk@ous-hf.no
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