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LINEUP

BAKGRUNN

LINEUP-studien er en 10-års oppfølgingsstudie av barna med ADHD og Autisme som deltok i 
forskningsprosjektet «Kognitiv- og emosjonell utvikling hos barn og unge med 
nevropsykiatriske lidelser» ved Sykehuset Innlandet i 2009. 

FORMÅL

I denne longitudinelle studien ønsker vi å kartlegge kognitiv utvikling, mental helse og 
daglig fungering hos deltagerne med ADHD og Autisme som inkludert i 2009, og som nå er 
blitt voksne. 

Lillehammer Neurodevelopmental Follow-Up study
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Tema 

• I hvilken grad medierer internaliserende og eksternaliserende vansker forholdet mellom 
autisme og livskvalitet (QoL) hos unge voksne med autisme

(medierer = i hvilken grad forholdet mellom prediktor [autisme] og utfall [QoL] kan 
forklares av deres relasjon til en tredje variabel [ekst/int]) 



«Emerging adulthood» 

• Perioden mellom ungdomstid og tidlig voksenalder (19-
25/29)

• Karakterisert av

• Indentitets-utforskning 

• Instabilitet

• Selv-fokus

• En følelse av å være i mellom

(Arnett, 2007)



«Emerging 
adulthood» 

• Assosieres med
• Depresjon
• Suicidalitet

• Dette spesifikt hos seksuelle minoriteter og personer som har 
strevd med psykisk helse siden barndom 

(Schwartz & Petrova, 2019)



Livskvalitet 

• Personers oppfatning av:

• Egen helse

• Relasjoner til andre

• Skole/jobb tilfredshet

• Deltagelse i samfunnet forøvrig 

(WHO, 1998)



Livskvalitet 

• En viktig indikator på 
folkehelse

(Lindert et al., 2015, Nes et al., 2018)



Livskvalitet 

Helhetlig og 
multidimensjonalt begrep 

• Fysisk helse
• Psykologisk status
• Autonomi
• Sosial relasjoner
• Verdier/holdninger
• Forhold til omgivelsene 

(Dangmann, 2022, Lindert et al., 2015, Nes et al., 2018)



Livskvalitet hos voksne med autisme

Dårligere QoL gjennom livet sammenlignet med nevrotypisk befolkning

(Ayres et al., 2018; Bishop-Fitzpatrick et al., 2018; Braden et al., 2021; Mason et al., 2018; van Heijst & Geurts, 2014)



Livskvalitet hos voksne med autisme

(de Vries & Geurts, 2015; Holmes et al., 2020; Hong et al., 2016; Oakley et al., 2021).
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• Relatert til autistiske trekk 
• Predikerer lavere QoL hos voksne med IQ i normalområdet

• Voksne med autisme ser ut til å ha lavere QoL enn personer med 
psykiske vansker

Livskvalitet hos voksne med autisme

(Barneveld et al., 2014, Mason et al., 2018)



Livskvalitet hos 
«emerging
adults»med autisme 

• Hva påvirker 
internaliserende 
vansker hos personer 
med autisme på 
forskjellige livsstadier 
blir viktig kunnskap 
• Kognitiv funksjon 
• Kognitiv fleksibilitet
• Eksekutiv funksjon

(Anderson et al., 2018, Fossum et al., 2021, 
Gillespie-Lynch et al., 2012, Hollocks et al., 
2021) 



Livskvalitet hos «emerging
adults»med autisme - implikasjoner

• Betydningen av utredning og behandling av depressive 
vansker 

• Autisme er ikke nødvendigvis et stort problem for QoL i 
seg selv 

• Hva er QoL for personer med autisme?

(Ayres et al., 2018, Howlin, 2021, Joshi et al., 2013, Pellicano, et al., 2020, Russel et al., 2019)



QoL og 
autisme 

• Hva er viktig for QoL slik personer med autisme ser 
det? 

• Folks kunnskap og aksept

• Ytre støtte og hjelp

• Økonomisk trygghet

• Familie

• Sansefølsomhet

• Hverdagsvansker

• Autistisk identitet

• Autonomi 

• Psykisk helse

• Sosialt engasjement

• Venner 

McConachie et al., 2020



Life with Autism Spectrum Disorders: quality of life, daily 
functioning, and compensatory strategies from childhood to emergent 
adulthood

• Intervjue 10-15 unge voksne med autisme som har 
deltatt i LINEUP
• Hvordan beskriver unge voksne med autisme  sin 

oppvekst i relasjon til familie, skole og fritid
• Hva tenker de som unge voksne på som QoL og hva 

skaper god QoL for dem. 

• Ph.d stipendiat Elisabeth Øverland
• Andersen, Skogli og Hauge som hhv. hoved og bi-

veiledere
• Orm, Øie og Pellicano med i forskergruppen
• Samarbeid med Autismeforeningen i Oppland  
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