
PUA-seminar 2015 
Styrkeområder 

trine lise bakken, forsker PhD, psykiatrisk 
sykepleier 



God psykisk helse 
Relasjoner - deltagelse 
Mestring 
Autonomi  
God tilrettelegging 
Evner og interesser, og oppgaver passer sammen 
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Styrkeområder 
Tidligere: ”særinteresser”, ”spesialinteresser” 
Negativt ladet – Sært og spesielt 
Gjenspeiler synet på uvanlige mennesker? 
JF Lyotard ”Begrepene konstituerer virkeligheten” – 

gjelder både hvilke ord vi velger å bruke om 
mennesker og fenomener, og hvilken mening vi 
legger i begrepene 

Eks ”idiot” og ”lopper og lus” 
Tidligere forskning: konkluderer med at spesielle 

interesser medfører lav sosial aktivitet og rutiner som 
fanger hele familien 
    Lyotard 1979, The postmodern condtion 

 



Historisk 
Opprinnelig en et diagnosekriterium  
”Begrenset, stereotypt og repeterende repertoar av 

interesser og aktiviteter” (ICD-10, WHO 1992) 
Opprettholdt i DSM 5 (APA 2013) 
Diagnostiske kriterier representerer vansker  
Forforståelsen farver oppfatningen av litt snevre og 

uvanlige interesser som noe negativt 
Ny kunnskap om hjernen påvirker vår oppfatning 

om hva som er bra for mnsk med autisme 



PUA 1990-tallet 
”Erik” er veldig glad i nøkler 
Han har autisme og alvorlig utviklingshemning. Han 

kan ikke lage lyd 
Erik har glimt i øyet. Han ”stjeler” til stadighet 

nøkler fra de ansatte – til tider til stor irritasjon 
Etter en lang diskusjon fikk enhetslederen (til 

manges uttrykte skepsis) skiftet lås til Eriks rom 
Han fikk egen nøkkel. Denne gikk han med i en snor 

rundt halsen – hele døgnet rundt 



Plage eller berikelse? 

Styrkeområder er som regel til berikelse  
Interessene kan motvirke stress og angst 
Når interessene ”tar overhånd” – myte eller 

realitet? 
Interesse for våpen eller andre farlige 

samleobjekter eller aktiviteter 
 

Styrkebasert tilnærming, Nils Kaland, 2010 



En undersøkelse 
Er det sammenheng mellom angst og spesielle 

interesser? 
Mister barn med autisme essensiell info fra 

omgivelsene? 
Ingen sammenheng funnet  faktabasert kunnskap, 

tegneserier, memorering etc tvert i mot forbundet 
med gode opplevelser 

Angst kun forbundet med for eksempel ”tvangsmessig 
hamstring”  

 Spiker mfl. 2012 

 
 



”Jeg elsker lokomotiver” 
Tittel på artikkel av Nils Kaland (2010) 
Studier viser at mnsk m autisme både har spesielle 

interesser, men oftest helt vanlige interesser 
De er glad i dataspill, musikk, filmer, sportsutøvere etc 
Manger har også noen litt uvanlige interesser; 

serienumre på tanks i 2. VK, hoppefrosker, 
pennehetter, tannbørsteskaft etc etc 

Koegel mfl. finner at mnsk m autisme blir mer sosialt 
aktive hvis de kan være i sosiale settinger der noe de 
liker og mestrer er oppgave eller tema 

Koegel mfl. 2013 

 
 



Styrkeområder - eksempler 
Engelske managere 
Stavkirker  
Sykepleieuniformknapper – fra 50talls 

stellefrakk av Dikemark-typen 
Film og skuespillere 
Stedsnavn og postnummer ”7322 Doro” 
Mørkhårede servitører 
 
 
 



Julian, Petter og Sara 
Julian har Aspergers syndrom. Han liker film / kino, løping og 

god mat 
Petter har autisme og moderat utviklingshemning. Han liker 

bygdehistorie, planter og dyr, og ”gamle dager” 
Sara har autisme og alvorlig utviklingshemning. Hun liker 

musikk, og å observere verden og mnsk rundt seg 
 
Alle mennesker har styrkeområder – noen ganger trenger de 

hjelp for å utforske dem videre, eller at det legges til rette 
for at personen kan bruke sine styrkeområder 



Styrkeområder 
Canadisk undersøkelse fra 2000  stolthet, 

identitetsskapende, selvstendig, kjeder seg aldri  
De 6 voksne deltagerne  

– samlet (bøker, dukker, frimerker, mynter, verktøy etc) 
– lyttet til eller spilte musikk 
– engasjerte seg i spesielle tema (historie, insekter, 

sportstabeller etc) 

 
Mercier, Motton og Belleville, 2000 



Konklusjon 
Både forskning og klinisk erfaring støtter bruk av 

begrepet ”styrkeområde” heller enn 
”særinteresse” 

Med mindre interessen er farlig for personene selv 
eller andre,  er ”styrkeområde” mer relevant 

Aktiv bruk av styrkeområder i kommunale tjenester 
vil kunne virke positivt inn på livskvaliteten til 
brukeren 
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