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I denne folderen vil dykk finne informasjon som kan vere nyttig for 

foresatte til barn og unge med autismespekterforstyrringar. 

 

Psykisk Helsevern for Barn og Unge (PBU) gjer behandling og oppfølging 

til barn og unge med autisme. Lokal poliklinikk, BUP er ansvarleg for å gje 

det einskilde barn og familiane deira utgreiing og behandling barnet har 

krav på. Spesialpoliklinikken skal gje veiledning og støtte til den 

ansvarlege behandler lokalt og samarbeider ofte med lokal poliklinikk om 

utgreiing og oppfølgjing. Arbeid og deling av ansvar skal kome fram i 

barnets plan for behandling i BUP.  

Autismeteamets virke er retta inn mot tre områder rundt pasientane: 

o Utgreiing og diagnostisering 

o Oppfølgjing, veiledning og kompetanseøking 

o Kompetanseutvekling 

Ved oppfølgjing og behandling blir det nytta ulike tilnærmings metodar og 

ulik metodikk for læring. Eksempelvis anvendt atferdsanalyse, TIOBA 

trening, sosial læringsteori, TEACCH – metodikk, psykoedukasjon m.m. 

Det vektleggjast eit heilskapleg syn på barnets miljø og mogeleg.  

 

 

 



AUTISMESPEKTERFORSTYRRING  

Autismespekterforstyrringar er eit samlebegrep på fleire ulike diagnosar i 

autismespekteret. Dei fire mest sentrale er: 

o Barneautisme 

o Atypisk autisme 

o Asperger syndrom 

o Uspesifisert gjennomgripande utveklingsforstyrring 

Forekomst ca.6-7 per 1000 barn der diagnosar forekommer oftast hos 

gutar. 

 

Autisme er ein nevrobiologisk utveklingsforstyrring. Årsakene er i stor 

grad ukjende.  

 

AUTISME KARAKTERISERAS GENERELT VED 

-Gjennomgripande svikt i sosialt samspel 

o redusert evne til felles oppmerksam 

o vanskar med å vente på tur. Eksempelvis ved å seie noko, i spel, 

leik og så bortetter. 

o vanskar med gjensidig samspel og relasjon med vaksne og barn 

o avvik i etteraping av atferd 

o lita forståing for uskrevne reglar 

o vanskar med å spørje, søke forståing/kunnskap 

 

-Avvik i språk og ikkje-språklig kommunikasjon 

o mange barn med diagnose barneautisme (inntil ca. 50 prosent) 

utveklar ikkje eit funksjonelt språk 

o vanskar med å forstå og nytte ikkje-språkleg kommunikasjon 

o nyttar ikkje ikkje-språkleg kommunikasjon som kompensasjon for 

manglande språk 

o vanskar med gjensidig samtale  

o vanskar med abstrakt språk 

o noen barn har ekkolali (gjentar det andre sier), noen har spesiell 

uttale i forhold til intonasjon (volum og rytme) 

 

 

 



-Begrensa repertoar av aktivitet og interesse 

o intenst opptatt av favorittleike, aktivitet eller detaljar på leikar 

o systematisering, ordner i rekkjer, mønstre og system 

o barnet held ut lengje når det er i gang med ei aktivitet det likar 

o vanskar med «late som om» leik/rolleleik 

o selvstimulering (snurring på gjenstandar, sjå på ting som beveg 

seg, opptatt av symmetri og så vidare) 

 

-Andre symptom 

o vanskar med å overføre tidlegare læring (generalisering) 

o vanskar med å sjå heilskap, fokuserer meir på detaljar 

o vanskar med å forholde seg til fleire ting samstundes 

o vanskar med overgangssituasjonar (å være i ein situasjon, for 

deretter å måtte forhalde seg til ei ny situasjon) 

o uvanlege sansereaksjonar (oversensitiv for berøring, lydar, lys, 

smak, lukt) 

 

TILLEGGSVANSKAR 

En stor andel av barna med diagnosa barneautisme har psykisk 

utviklingshemming (50-70 prosent) og ein del (ca. 30 prosent) har 

epilepsi. Ein del barn har i tillegg økt risiko for å utvekle psykiske 

tilleggslidelsar.  

 

OPPFØLGJING FRÅ SPESIALPOLIKLINIKKEN 

Spesialpoliklinikken held kurs retta mot både familie, lokal poliklinikk og 

hjelpare rundt barnet/ ungdomen som PPT/Skule/avlasting/koordinatorer 

ol. Vi tilbyr også i nokre tilfeller direkte veiledning. Veiledinga er knytta til 

å etablere forståing for korleis det enkelte born fungerer og korleis leggje 

til rette for målretta opplæring i funksjonelle ferdigheter (den atferd som 

gjør det lettere for barnet å klare seg i kvardagen). Spesialpoliklinikken 

gjer også i nokre tilfeller direkte hjelp til barn/ungdom og familien. Då 

alltid i samarbeid med lokal BUP.   

 

 

 

 

 



Opplæringa vektlegg blant anna følgjande område: 

o Språk og kommunikasjonsopplæring 

o Alternativ kommunikasjon ved bruk av PECS (Picture Exchange 

Communication System) 

o ADL-ferdigheter (trening i de ferdigheter som kreves i dagliglivet) 

o Leik og sosiale ferdigheter 

o Motorikk 

o Psykoedukasjon, at bornet får økt kjennskap til seg sjølv og 

diagnosa 

 

BEHANDLINGSMÅL 

Barn og unge innan autismespekteret er som andre barn svært ulike og 

har varierande grad av symptom og funksjonsvanskar. Derfor må det tas 

høgde for at kvart enkelt barn/ ungdom har behov for ulike tilnærmingar. 

 

Barn med autismespekterforstyrringar treng som oftast: 

o Spesielt tilrettelagt opplæring som også bør omfatte spesiell 

vektlegging av dei spesifikke og karakteristiske svekkelsane i 

kommunikasjon og sosiale ferdigheter 

 

o Spesifikk opplæring i sjølvhjelp og ADL-ferdigheter 

 

o Opplæringa bør omfatte alle sidar ved barnets fungering, og 

formuleras slik at gradvise endringar mot meistring kan målas 

 

o Opplæring settes i verk slik det best ivaretar barnets interesser og 

det barnet allereie har av kunnskap. 

 

o Alternativ kommunikasjon bør ofte etableres så tidleg som mogeleg   

 

o Motivasjon og interesse for opplæring må behandlas spesielt. Dei 

ansvarlege for tilrettelegginga av opplæring må til einkvar tid 

undersøkje kva barnet er opptatt av. Det vil seie kartlegging av 

potensielle positive forsterkere. 

 

o Potensielle positive forsterkere vil være nyttig å bruke systematisk i 

opplæringa for å motivere barnet til å lære. 

 

 



Det viktigaste knytta til opplæring av barn og unge med 

autisme er prega av: 

o Personale med kunnskap om og ekspertise i å takle utfordringar 

knytt til autisme 

 

o Høy grad av struktur og forutsigbarheit i kvardagen,  Eksempelvis ei 

individuell tilrettelagt dagsplan med bruk av fotografi/ symbol/ tekst. Ved 

behov for visuelle hjelpemidler, dagsplan (Handi, Memo Planner, Sivert 

døgntavle, dataprogrammer med symboler) ulike tidshjelpemiddel 

(timestokk), aktivisering o.l. kan man søkje hjelpemiddelsentralen. Det er 

også mogeleg  å laste ned tilsvarande visuelle hjelpemidler som Apper til 

smarttelefon, Iphone, IPad eller nettbrett. 

 

o Optimal bruk av visuelle læringsstrategier i 

opplæring/undervisning 

                       

o Tilpassa motivasjonssystem. Om det er utfordrende å få barnet til å 

samarbeide om oppgåver kan det være nyttig å avtale system med 

opptjening av for eksempel stjerner, smileys, avkrysning eller lignende. 

Ein kan også nytte konkrete objekt som for eksempel ringspyramide. 

 

o Støttepersonar rundt seg med kunnskap om og forståelse av 

barnets vansker er viktig. Støttepersonar som kan hjelpe dei å 

lese/oppklare situasjonar for å unngå misforståelser og komplisere 

vanskelege situasjonar m.v.  

 

o Tett kommunikasjon mellom heim og barnehage/skule er vikig for å 

sikre overføring av oppøvd atferd og rutinar for ungdomen/barnet. Det bør 

vere ei samarbeidsgruppe med foreldre og barnehage/ skule, evt andre 

aktuelle instansar som er ansvarleg for opplæringa av barnet/ ungdomen. 

 

 

o Leggje planar (på bagrunn av dei utprøvde metodar som foreligg) 

for korleis man skal overføre ferdigheiter frå ein arena til ein 

annan.  For barn/ ungdom med ei diagnose innafor autismespektrum er 

det vanleg at overføring av ferdigheiter lært på ein arena (f.eks. i 

barnehage) ikkje automatisk overføras til ein annan arena (f.eks. heimen). 

 

o Kartleggje kommunikative og sosiale ferdigheiter for å kunne 

konkretisera målvalg og spesifikke tiltak relatert til sosial 

kompetanse.  

 

o Vurdera om barnet bør kartleggjast nærmare av ein fysioterapeut 

med tanke på bornets motoriske utvekling.  

 

 

 



 
 

INDIVIDUELL PLAN OG ANSVARSGRUPPE 
 

Dersom barnet/ungdommen har behov for langvarig og koordinert helse- 
og omsorgstjeneste, har vedkommende rett til å få utarbeidet Individuell 

Plan (IP) i samsvar med bestemmelsene i Pasient- og 
brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Individuell Plan 

utarbeides av kommunen i samarbeid med foreldre og 

spesialisthelsetjenesten. Kommunen må utnevne ein koordinator for 
Individuell Plan, som har ansvaret for at planen blir utarbeid og evaluert i 

ansvarsgruppa. 
 

 
 

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN 
 

Dersom barnet/ungdommen får spesialundervisning, skal det foreliggje ei 
sakkyndig vurdering fra pedagogisk/psykologisk teneste (PPT). Det skal 

utarbeidas ei individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise kva for  
mål som er satt for opplæringa, og korleis måla kan bli nådd. 

 
For informasjon om tilrettelagt undervisning og rettigheter: www.vilbli.no 

 

 
AKTUELLE NETTADRESSER: 
 
www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/pbu/sider/autismeteamet/aspx 
Her er Autismeteamets hjemmeside, med kurskatalog. Vi tilbyr kurs med fokus på diagnoseforståelse og 
tilrettelegging. Det holdes kurs for foreldre og fagfolk. 
 
www.autismeforeningen.no 
Pårørendeforening for foreldre til barn med autisme. 
 
www.autismeenheten.no 

Nasjonalt kompetansesenter for autisme. 
 
www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/autisme 
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Vest. 
 
Barn med autisme har rettigheter i Trygdeloven, se www.nav.no 
Aktuelle trygdeytelser kan være grunnstønad, hjelpestønad, omsorgslønn og omsorgspenger.  
www.frambu.no Om Frambu og tjenestene som tilbys til familier med barn med funksjonshemming. 
 
www.familienettet.no  
Informasjon til familier med barn med funksjonshemming. 
www.barnsbeste.no 
Informasjon om barn og søsken som pårørende. 
 
www.spiss.no 
Informasjon om opplæring av barn med autisme, kurs og litteratur. 
 
www.helsenorge.no 
Om det offentlige helsetilbudet i Norge. 
www.sovno.no 
Søvnsenteret i Helse Vest. 
www.abilia.no 
Informasjon om hjelpemidler for barn og voksne. 
www.amajo.no 
Informasjon om sansestimulering og kuleprodukter 
www.statped.no Statlig pedagogisk psykologiske tjenester 
 

http://www.vilbli.no/
http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/pbu/sider/autismeteamet/aspx
http://www.autismeforeningen.no/
http://www.autismeenheten.no/
http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/autisme
http://www.nav.no/
http://www.frambu.no/
http://www.familienettet.no/
http://www.barnsbeste.no/
http://www.spiss.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.sovno.no/
http://www.abilia.no/
http://www.amajo.no/
http://www.statped.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 


