
 

Diagnose Søker  Tema 
ADHD Helse Bergen, PBU v/ Seksjonsoverlege 

Irene Elgen i samarbeid med KG Jebsen 
professor J. Haavik og overlege, PhD 
Anne Halmøy. 
 
 

Et forskningsprosjekt hvor ADHD symptomer hos barn og 
behandling kartlegges, samt spyttprøve til genetikk blir 
tilbudt.  Mål med prosjektet er å se på sammenheng 
mellom ADHD symptomer/behandling og genetikk.  

Autisme Helse Stavanger, BUPA 
Ansvarlig for søknaden er 
spesialrådgiver Janne Mari Akselsen og 
avdelingsleder Asle Hjelmen. 

Effektiv intervensjon gjennom en opplæringsapplikasjon 
basert på anvendt atferdsanalyse i forhold til etablering av 
fellesoppmerksomhetsferdigheter hos barn med autisme 

Autisme Helse Stavanger, BUPA 
Ansvarlig for søknad Lars Conrad Moe, 
avdelingssjef og prosjektleder Asle 
Hjelmen, leder for Autismeteam, BUPA 

Tidlig oppdagelse av Infantil Autisme. Prosjektets mål: 
Undersøke om bruk av strukturerte screeningsverktøy kan 
bedre helsestasjonens kompetanse i forhold til tidlig 
oppdagelse av Infantil Autisme. Utvikle en animasjonsfilm 
som illustrerer tidlig tegn på autisme sett ifht. 
normalutvikling på aktuelt utviklingsnivå. Prosjektet 
utføres i samarbeid med kommunale helsestasjoner. 
 

Autisme Helse Førde, Barneavdelinga/ 
Barnehabiliteringa. Ansvarlig for søknad 
Cathrine S. Holsen Gardener, psykolog 
v/ Barnehabiliteringa 

Kompetanseheving i høve arbeid med utgreiing og tiltak 
for barn innan autismespekteret. Prosjektets mål: generell 
kompetanseheving og intern samordning og betring av 
tenester. Systematisk teamrettleiing i høve atferds 
analytiske prinsipp og metodikk i høve trenerferdigheter 
og rettleingsteknikk. Videreføring av prosjekt gjennomført i 
2014 
 

Autisme Helse Fonna, Seksjon habilitering læring 
– og meistring v/ Leiar John Conrad 
Brandsø, fagkonsulent Ingeborg 
Halvorsen og Siv Marie Øyjord 
 
 

Produsere videomodellerings materiell på norsk som 
forskningsmessig viser seg å være effektivt i innlæring av 
sosiale ferdigheter. Materiellet skal gjøres lett tilgjengelig 
for 1. linjetjenesten for opplæring i sosiale ferdigheter for å 
kunne styrke læringsmulighetene for barn og ungdom 
med autisme. Materiale bygger på Dr. Jed Baker, direktør 
for Social skills Training Project, manual. 
 

Autisme Helse Bergen, PBU, 
Spesialpoliklinikken. Ansvarlig for 
søknad seksjonsleder Veslemøy 
Sandvik og prosjektleder Marlin 
Haarstad , fagkonsulent og 
teamkoordinator  

Lage et tilpasset undervisningsopplegg om pubertet, 
samliv og seksualitet for ungdommer med 
autisme/Asperger syndrom. Utvikle et visualisert program 
med arbeids ark og et kompendium med veiledning til 
hvordan gjennomføre programmet.  Utvikle et produkt 
som kan deles og gjøres tilgjengelig for aktuelle 
samarbeidspartnere. 
 

Autisme Bergen kommune, Tveiterås skole v/ 
rektor Sigrun Tveitnes og avdelingsleder 
Gunstein Pytte. 
Prosjektledere: Spesialpedagoger 
Marian O. Sæbø og Mona Krokås 
 

Implementering av evidensbaserte metodiske 
tilnærminger i skolesetting for barn med autisme. Aktuelle 
metoder: Discrete trial, Incidential teaching, 
aktivitetspermer, script og scriptfadings prosedyrer og 
videomodellering. Øke kompetanse hos personale ved å 
utvikle sjekklister og etablere rutiner for evaluering og 
veiledning. 
 

Autisme Helse Førde, Medisinsk klinikk v/ 
direktør Olav Hesjedal  
Prosjektleiar  Cathrine S. Holsen 
Gardener psykolog v/ Seksjon for 
Barnehabilitering, Barneavdelinga 

Identifikasjon og intervensjon ved svært tidlege sosiale- 
og kommunikasjonsvanskar hos små barn (under 2 år) – 
ein pilotstudie i Helse Førde. Utprøving av 
screeningverktøy, utarbeiding og utprøving av prosedyrar 
og utgreiingsprosessar, tilpassing og utprøving av tilbod 
om tidleg stimulering.  
 

Autisme Helse Bergen, Habiliteringstjenesta for 
vaksne v/ ass. klinikkdirektør Marianne 
Nielsen, ReHabiliteringsklinikken. 
Prosjektleiar May L. Østerbøe, 
psykologspesialist  

Utvikle rutinar for screening og identifisering av autisme 
hos voksne med Downs syndrom som er henvist på 
bakgrunn av utfordrande atferd, funksjonsfall, mistanke 
om autiam, demens og/eller psykisk lidelse.  



 


