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FORORD

Mesteparten av materialet i denne boka er utarbeidet på grunnlag av intervjuer
med foreldrene til 10 av de først diagnostiserte barn med autisme i Norge.
Disse ‘barna’ har nå nådd en alder på mellom 37 og 52 år, de fleste er i
slutten av 40-årene.

Livshistoriene gir et tilbakeblikk på et i hovedtrekk tragisk kapitel i norsk
sosialhistorie.  Samtidig viser de hvordan foreldrene gjennom et sterkt
engasjement for sine funksjonshemmede barn opprettholder kontakt og
kontinuitet gjennom alle livsfaser.

Selv om de personer som omtales har diagnosen autisme, er mange av
erfaringene samsvarende med situasjonen for andre utviklingshemmete
mennesker som har vokst opp i samme tidsperiode. Store institusjoner,
ressursfattigdom, mangel på individuell tilrettelegging samt ulike former for
overgrep og feilbehandling var i flere tiår en del av hverdagen.

Et oppmuntrende trekk er de endringer av livssituasjonen som har gjordt
seg gjeldene de seinere åra i forbindelse med HVPU-reformen og nedbyggingen
av de store institusjonene.  De voksne autistene har fått del i velferdsutviklingen
innenfor omsorgstjenesten, om enn på et seint tidspunkt i voksenlivet.  De
bærer med seg sårene fra sin oppveksthistorie, og vil aldri kunne ta igjen sine
tapte muligheter.  Likevel klarer mange seg forbausende bra under disse nye
livsbetingelsene.

I boken gjøres det først rede for tidligere studier av utviklingsforløpet ved
autisme. Her drøftes de ulike livsfaser med utgangspunkt i klassiske og nyere
studier.

Dernest drøftes det autistiske handikap i lys av nyere livskvalitetslitteratur,
for å gi en referanseramme for drøftingen av den aktuelle livssituasjonen til
de personer boken omhandler.

I presentasjonen av de 10 livshistoriene, som er bokens hoveddel, gjengis
mange hverdagshistorier fra foreldrenes fortellinger. I disse historiene følges
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utviklingen fra fødselen og helt fram til den enkeltes nåværende livssituasjon.
Forskningsmessig har disse kapitlene et kvalitativt preg, der intervjuene er
ustrukturerte og de temaer som trekkes ut til oppsummeringskapitlet represen-
terer essenser fra ulike historer. Navnene på de ti autistene er selvsagt fiktive.

En mer kvantitativ og strukturert del av undersøkelsen gjengis i kapitlet
med oppsummerende data vedrørende livssituasjonen, der det også gis en
oversikt over funksjonsnivået til de som omtales.

Jeg vil takke de foreldrene som har stilt opp og gjordt det mulig å skrive
denne boken. De har gjennom dette bidratt til å synliggjøre sine barns
livsskjebner, og å viderebringe sine erfaringer. Både foreldre og andre som
har daglig omgang med autistiske mennesker vil ha nytte av å ta del i disse
erfaringene.

Bodø, 1997

Svein Solbakken
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IX

INNLEDNING

De livshistoriene som denne boka omhandler strekker seg fra årene 1944-
1960 og fram til i dag. De fleste av de menneskene som det blir fortalt om ble
født på begynnelsen av femtitallet. På det tidspunktet var autisme så godt
som ukjent i Norge. Tidsperspektivet kommer fram når man tenker på at den
første beskrivelsen av det autistiske syndromet ble gitt av Kanner i 1943.

Det er foreldrene som forteller historiene, og de er fra omlag seksti til
nærmere åtti år. Dette er kampgenerasjonen når man ser på forståelsen av
autisme og det offentliges hjelpetilbud til mennesker med autisme og deres
familier i et sosialhistorisk perspektiv. De som var foreldre til de som først
ble gitt autismediagnosen i Norge, måtte kjempe for at deres barns særtrekk
skulle bli forstått og tatt vare på. De måtte også kjempe for sin egen integritet
mot et fagfelt som tilla dem skylden for at deres barn var født med en
funksjonshemning.

Autistiske menneskers levekår har bedret seg betraktelig i løpet av vår
generasjon. Autistiske barn som vokser opp i dag får en undervisning som
gjennomsnittlig holder bedre kvalitet og har et større omfang enn hva tilfellet
var for omlag 20-30 år siden. Sammenliknet med forrige generasjon, kan
derfor dagens autistiske barn forventes å utvikle seg bedre og få et voksenliv
som inneholder flere av de vanlige livskvalitetene. Tidligere var prognosen
for livskvalitet svært dårlig. Det var få autistiske voksne som fikk et
menneskeverdig liv, om det i det hele tatt var noen. Selv om det fremdeles er
uvanlig, finnes det i dag flere eksempler på at voksne autister har et rimelig
godt liv.

Det er flere forhold som har virket sammen og gjort den positive utviklingen
mulig. Viktigst er den generelle samfunnsmessige og kulturelle utviklingen.
Etterkrigstiden har vært preget av økonomisk vekst, egalisering av samfunnet
og vilje hos politikere og folk flest til å hjelpe de svakeste. Dette har bedret
levekårene for store grupper av befolkningen, men funksjonshemmede
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mennesker har kanskje profitert mest. Den bedrete økonomien og de mer
positive holdningene til funksjonshemmede, gjorde at de økonomiske og
administrative rammene for tiltakene for autister ble bedre. I forandringen
av innholdet i tiltakene, har faglig utvikling og forandringer i synet på autisme
bidratt på en positiv måte. Alt dette kan omtales som samfunnsmessige,
kulturelle og faglige strømninger som påvirker synet på autisme og hvorledes
samfunnet tar vare på autistiske menneskers behov.

Enhver tidsalder og faglig epoke, tolker særtrekkene ved autistiske
mennesker inn i sin egen kulturelle og teoretiske forståelsesramme. Teorier
om utvikling, språk, læring, persepsjon, sosial forståelse og menneskets
følelsesliv, farger forståelsen av hva autisme er og hvorledes autistiske barn
og voksne bør behandles. Dette var tilfellet da Kanner i sin tid beskrev det
autistiske syndromet for første gang, og slik er det i dag. Best er dette vist
gjennom at synet på hva som er autistiske menneskers primære vanske stadig
har forandret seg, noe som i stor grad har bestemt hvilke tiltak som har blitt
satt i verk. Det var en følge av at man så på autisme som en følelsesmessig
vanske at man behandlet autistiske barn med leketerapi for å få forløst og
endret følelsene, og også prøvde å bedre barnets funksjonsnivå gjennom å
tilby foreldrene – særlig mor – terapi. Denne praksisen hang sammen med
antakelsen om at følelsesmessige vansker var miljømessig og ikke biologisk
betinget; dvs. en tro på den tradisjonelle dikotomien mellom miljømessige og
biologiske faktorer. Den kampgenerasjonen som forteller disse livshistoriene
møtte hjelpeapparatet for første gang i denne epoken.

Synet på autisme som en læringsvanske, førte til økt behandlingsoptimisme
og en vektlegging av pedagogiske tiltak i behandlingen. Dette synet vokste
fram innen en atferdsanalytisk tradisjon. I dag er det vanligst å se på autistiske
menneskers grunnvanske som en spesifikk forståelsesvanske. Fremdeles har
vi imidlertid en situasjon hvor ingen kjenner årsakene til autisme, og hvor det
er blitt stadig større grunn til å tro at det er en lang rekke årsaker som ligger
til grunn. Dette er viktig blant annet fordi mennesker med autisme tidligere
ble sett på som en homogen gruppe.  I dag blir det oftere og oftere pekt på at
gruppen er heterogen og at det er meget store forskjeller mellom autistiske
mennesker. Av og til synes det riktigst å si at det fins større forskjeller mellom
mennesker med autisme enn mellom folk flest. For tilbud og tiltak for
mennesker med autisme betyr dette økt bevissthet om at tjenestetilbudene må
tilrettelegges i forhold til den enkeltes behov og særegenheter. Gjennom
autismediagnosens faghistorie, har mennesker med autisme stadig blitt
konfrontert med fagmiljøer som har behandlet alle likt ut fra egne teoretiske
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ståsted. De første som fikk diagnosen har fått livet sitt farget av at deres
individuelle særtrekk ble satt til side.

Den viktigste kilden til forandring er imidlertid de offentlige administrative
og økonomiske rammene som blir lagt for arbeidet for mennesker med autisme.
Det at behandlingshverdagen har forandret seg vesentlig i positiv retning i
løpet av de siste tjue årene, har kommet fram i et samvirke mellom en faglig/
teoretisk utvikling og den generelle samfunnsutviklingen. I Norge falt to gode
føringer sammen: utviklingen av et homogent samfunn og framveksten av en
opplæringsideologi. Vektleggingen av opplæring skyldtes i stor grad
påvirkningen fra behavioristisk teori, men ble forsterket av forståelsen av at
biologisk betingete vansker er formbare av miljøpåvirkning. I tillegg vokste
det fram en allianse mellom familier og atferdsterapeuter, noe som er
hovedgrunnen til at vi i Norge i dag er så klar over at autisme i praksis må
behandles som et pedagogisk problem, dvs. med opplæring.

Viktigst for tilbudene til autistiske mennesker har imidlertid vært
utviklingen mot et egalitært samfunn hvor alle borgere har likt verd og like
rettigheter. Tanken om likeverd har gjennomsyret tenkningen omkring
omsorgen for funksjonshemmede. Som en del av denne føringen, har en
generell avvikling av et spesialistvelde innen helse- og sosialomsorgen tvunget
seg fram til fordel for større påvirkning fra brukerne selv og deres familier.
Vi har gått fra et utpreget spesialistvelde til en legmannspåvirket behandlings-
hverdag. Det er naturlig å se ansvarsreformen som et uttrykk for en slik bred
samfunnsmessig og sosialpolitisk strømning.

Et gjennomført spesialistvelde har i mange sammenhenger vist seg å være
styrt av teori og blind for hverdagslige omsorgsverdier. I Norge kjenner vi
dette fra den psykodynamiske storhetstiden, hvor psykoanalytisk basert teori
om barns utvikling rådde grunnen og førte til uhensiktsmessig behandling –
av og til mishandling – av autistiske barn og deres familier. Avviklingen av
spesialistveldet har omfattende konsekvenser. Samfunnsmessig signaliserer
det at hverdagslige og nære verdier er satt i fokus. Ansvarsreformen har som
hovedhensikt å føre funksjonshemmede mennesker tilbake til et nærmiljø,
hvor de vanlige livskvalitetene rår grunnen. Et legmannssyn skulle i
utgangspunktet vektlegge vanlige omsorgsverdier og livskvaliteter for
funksjonshemmede. Dette er også de verdiene og målsettingene som
ansvarsreformen bygger på. Målet skulle ikke være fjernt og spesielt, men
nært og vanlig.

Det har i de siste årene vært en omfattende diskusjon i Norge om hvorledes
funksjonshemmedes levekår og rettigheter best skal kunne sikres.  Det er et
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faktum at livskvaliteten for funksjonshemmede mennesker i de store
institusjonenes tid har vært meget lav og at de funksjonshemmedes rettigheter
har vært altfor dårlig sikret.  Dette gjelder også for autister.  Det er i dag bred
politisk enighet om at livskvalitet og levekår best kan sikres gjennom i størst
mulig grad integrere funksjonshemmede i nærmiljøet.

Ansvarsreformen har endret de administrative rammene for tiltak. Hva
dette vil bety for levekårene til autistiske mennesker, er foreløpig usikkert.
På den ene siden er reformen i tråd med de sosiale og kulturelle føringene
som har virket positivt inn for autistiske mennesker i etterkrigstiden. På den
annen side, er det problemer knyttet til reformen som kan føre til både
stagnasjon og tilbakegang i arbeidet for autistiske mennesker.

De historiene som blir fortalt i denne boka, spenner over hele autisme-
diagnosens faghistorie, fram til dagens reformvirkelighet hvor livskvalitet
og involvering i nærmiljøet er satt i fokus. Boka forteller om hvorledes
livskvaliteten er i dag for de som først fikk autismediagnosen. Beskrivelsen
setter derved søkelyset på hvilke utfordringer som fremdeles står foran oss
for at vi kan nå de målene som reformene bygger på.

Oslo, september 1997

Harald Martinsen Anne Maj Kvale
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1

TIDLIGERE STUDIER AV
UTVIKLINGSFORLØP VED AUTISME

SPEDBARNSALDER  – KLASSISKE  STUDIER

Leo Kanner beskrev i 1943 en gruppe barn med termen ‘tidlig infantil autisme’.
Barna som ble beskrevet var sosialt fjerne/reserverte og likegyldige, de var
stumme eller hadde ekkolalia og en særegen tale. De motsatte seg sterkt
forandringer i egne repetitive rutiner og hadde isolerte ferdigheter i visuell-
romlige oppgaver eller pugg-oppgaver, og de var preget av generell lærings-
forsinkelse. Kanner var den første til å beskrive et atferdsmønster med termen
‘autisme’, og hans artikkel fra 1943 ble viden anerkjent og stående som
klassikeren innenfor feltet – mye på grunn av den livaktige detaljrikdommen
i beskrivelsene. (Wing, ‘History of ideas of autism’, i Autism, 1997, vol. 1,
nr. 1.) Kanners beskrivelser er hentet fra hans 1943-artikkel om ikke annet er
oppgitt.

En av Kanners første autistiske klienter var Fredrick. Fredrick ble født
med keisersnitt, to uker før termin. Han virket frisk, hadde ingen problemer
i ammesituasjonen, men han viste ingen forventningsreaksjon når mor kom
og skulle løfte han opp. Syv måneder gammel kunne han sitte, og han gikk
alene 18 måneder gammel. Som barn krevde han ingen oppmerksomhet fra
omgivelsene, han hadde nok med seg selv og det lot til at han ikke enset at det
var folk rundt ham.

En annen av Kanners første klienter var Herbert. Han ble født to uker før
termin og forløst med keisersnitt. Fram til tredje måned kastet han opp all
mat. Etter dette fungerte matinntaket tilfredsstillende. Han kunne sitte åtte
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måneder gammel, men gikk ikke før han var over to år. Han reiste seg plutselig
og begynte å gå en dag, uten å ha krabbet eller ha gått med støtte. Han nektet
å ta til seg væske fra annet enn ei spesiell glassflaske. Lenge trodde man at
gutten var døv, fordi han ikke på noen måte responderte på tiltale og heller
ikke forsøkte å snakke. Han reagerte voldsomt på alle forandringer i rutiner.
Han lukket ustanselig opp og igjen dører, og han rev pappesker i små biter
som han lekte med i timevis.

Charles ble henvist til Kanners klinikk fordi moren følte at det var svært
vanskelig å få kontakt med gutten. Som baby var gutten sein og ‘flegmatisk’,
han kunne ligge i senga og se ut som om han var hypnotisert. Gutten hadde
utviklet seg normalt motorisk, han kunne sitte seks måneder gammel og gikk
da han var 14 måneder. Han gikk samme dag som han hadde lært å reise seg
opp.

Det atferdsmønster Kanner beskriver i spedbarnsalder samsvarer godt
med hvordan dette også i ettertid har blitt beskrevet: Autistiske spedbarn
viser mangel på forventningsreaksjoner, mangel på oppmerksomhet mot
omgivelsene, problemer i forhold til mating og våkenhet/søvnmønster.
Avvikende reaksjoner på sensoriske stimuli/mistanke om døvhet er også av
de ting som beskrives hos disse spedbarna.

SPEDBARNSALDER – NYERE STUDIER

Hos spedbarn kan det være vanskelig å skille mellom autisme og andre
utviklingsforstyrrelser på en tilstrekkelig holdbar måte (Frith, 1989; Hermelin
& O’ Connor, 1970). I de tilfeller der man klart kan identifisere autismen
svært tidlig, er det to sentrale symptomgrupper:

a) Mistanke om sensoriske defekter (syn, hørsel eller vestabul-
ære forhold).

b) Førspråklige kommunikasjonsproblemer (spesielt problemer
med oppmerksomhetsretting) (Mundy et al., 1986; Sigman et
al., 1987).

Autistiske spedbarn ser ut til å mangle evnen til gjensidig samspill, og de
forholder seg derfor til omgivelsene på en kvalitativt forskjellig måte i forhold
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til f. eks. utviklingshemmede barn. Holdbarheten i diagnosen øker vesentlig
rundt 30 måneders alder, i forbindelse med at barn normalt utvikler
meningsfullt språk. For mange barn som viser seg å ha autisme er det slik at
utviklingen de første to leveårene forløper tilsynelatende normalt, for så å bli
rammet av en tilbakegang der de utvikler autistiske symptomer.

En studie foretatt av Gillberg og Gillberg (1983) introduserer begrepet
‘non-optimalitet’ i studie av autistiske barns utvikling. Dette begrepet
innebærer en summering av forhold rundt svangerskap, fødsel og tidlig
utvikling som ikke har vært optimale.

Gillberg og Gillberg påviser gjennom en studie (Gilberg, 1983) av 25
barn med autismediagnose at barna har høy skåre på non-optimalitet i
forbindelse med svangerskap, fødsel og nyfødt-periode. Problemer under
svangerskapet slår spesielt ut. Det er interessant å merke seg at disse faktorene
slo like sterkt ut for autister med høy intelligens som det gjorde for psykisk
utviklingshemmede autister. Dette vurderes som en sterk indikasjon på
organiske årsaksforklaringer til autisme på alle utviklingsnivå, også der man
ikke finner spesifikke skader.

I forhold til spedbarn, har Gillberg et al. (1990) publisert en studie som
omhandler 28 barn med mistanke om autisme før treårsalder. I 75 % av
tilfellene ble diagnosen bekreftet. Over halvparten av barna hadde hjerneskade
som ble diagnostisert i spedbarnsalderen. De barna som utviklet autisme
hadde som spedbarn størst avvik innenfor det sosiale området, og i 90 % av
tilfellene visste mødrene at noe var galt med barnet før ettårsalderen. De
reagerte på blikket, hørselen, lekemønsteret og den autistiske fjernheten.

Avvik i språklig- og førspråklig atferd var derimot ikke typisk for disse
barna. Gillberg konkluderer med at man i tidlig diagnostisering av barn med
autisme må rette oppmerksomheten mot sosiale og perseptuelle avvik i større
grad enn mot språk/kommunikasjon.

Selv om man i intervjuer med foreldrene nesten alltid kan spore
utviklingsproblemer tilbake til spedbarnsalder, kan de avvik som observeres
så tidlig være felles for flere grupper av barn med omfattende samspills- og
kommunikasjonsvansker (Hermelin & O’Connor, 1970). I sin studie i Nord-
Trøndelag, som er en omfattende oppfølgingsstudie av barn som skårer høyt
på ‘non-optimalitet’, konkluderer Anne Margrethe Rostad:

Det synes umulig å gjøre spesifikke og smale screeninger av
sosial interesse og kommunikasjon i spedbarnsalder som
omfatter tidlig identifisering av autismerelaterte problemer. For
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* 2 ½ - 5 år

mange barn vil bli inkludert som risikogruppe for intervensjon
og oppfølging. (Foredrag 1995, min oversettelse.)

FØRSKOLEALDER – KLASSISKE STUDIER

Barnas mest omfattende avviksmønster markerer seg i denne aldersfasen, og
barna skiller seg meget klart fra sine normaltfungerende jevnaldrene. Kanners
beskrivelser viser noe av variasjonsbredden i værmåte hos de barna han
studerte, og jeg vil derfor referere noen eksempler.

Kanner beskriver den tidlige utvikling hos en av sine mest høytfungerende
klienter slik:

Donald hadde normal fødsel og motorisk utvikling. Han kunne sanger og
dikt utenat ett år gammel, kunne alfabetet forlengs og baklengs og kunne
telle til 100, men han kunne ikke stille eller svare på spørsmål som ikke
hadde med disse ‘reglene’ å gjøre. Han brydde seg ikke om kjærtegn, og
registrerte ikke andre mennesker som kom og gikk. Han kom ikke når han
ble ropt på. Han fikk raserianfall og ble destruktiv hvis noen forstyrret ham.

To år gammel ble han ekspert på å få gjenstander til å rotere, men mislikte
sterkt gjenstander som roterte av seg selv, han var f. eks. redd sykkelhjul.

Fire år gammel ble gutten innlagt på et tuberkulosehjem for at han skulle
få et miljøskifte. Han var da svært fjern og nesten umulig å få kontakt med.
Foreldrene fikk råd fra legen om å la gutten være i fred.

Fem år gammel ble han undersøkt av Kanner. Han ble da beskrevet som
smilende. Han vandret rundt og gjorde stereotype bevegelser med fingrene,
samtidig som han ristet på hodet fra side til side og nynnet på en melodi med
tre toner om og om igjen. Han roterte alle runde objekter, og repeterte alle
handlinger på nøyaktig den samme måten. Han imiterte alt han hørte, med
nøyaktig samme tonefall som den han imiterte.

Det mest iøynefallende hos denne gutten var  kontrasten mellom de utrolige
ferdigheter han utviklet innenfor sine særinteresser og den sosiale avstengthet
og mangel på interesse for kontakt.

*
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En annen av Kanners klienter, Rickhard, beskrives slik: To år gammel
sluttet han å imitere lyder, og hans mentale utvikling så ut til å reversere.
Han gjorde uforståelige lyder, men lærte ikke å snakke, og det var svært
vanskelig å få oppmerksomhet fra ham.

Rickhard ble undersøkt av Kanner tre år gammel. Han ble henvist fordi
foreldrene mente han var døv. Han snakket ikke og svarte ikke på henvendelser.
Han virket intelligent, lekte og var teknisk interessert. Han var oppslukt av
det han lekte med, og hadde nok med seg selv. Han kunne adlyde enkle
kommandoer, men viste ingen interesse for vanlig tale og sa ingen ord.

Han ble videre observert fire og fem år gammel. Fortsatt viste han ingen
interesse for folk. Han skrudde også lyset av og på ustanselig.

Med Rickhard eksemplifiseres et annet utviklingsmønster: Han går tilbake
i utvikling, og slutter med sin førspråklige kommunikasjon. Den sosiale
fjernhet var så sterk at man mistenkte døvhet, mens den sterke konsentrasjon
om gjenstander ble fortolket som en teknisk interesse.

Musikk som et sterkt interesseområde i et ellers destruktivt og avstengt
atferdsmønster illustreres av Charles’ utvikling i denne aldersfasen: Charles
var tidlig svært opptatt av musikk, og kunne skille symfonier 1½ år gammel.
Han kjente igjen komponisten etter å ha hørt første strofe. Han sa da f. eks.:
‘Beethoven’ samtidig samtidig som han begynte å rotere ulike gjenstander
mens han stirret på dem og hoppet opp og ned i begeistring. Han utviklet
interesse for reflekterende lys, og prøvde å fange refleksene.

Det virket som han levde helt i sin egen verden, uten noen som helst
relasjon til andre mennesker. Hans eneste form for kommunikasjon besto i at
han kunne repetere det han hørte andre si. Han snakket om seg selv i andre-
og tredjeperson.

Han utviklet destruktiv atferd, og ødela inventar og leker på rommet sitt.
Han ble også sterkt opptatt av avføring, og griset med dette ulike steder på
rommet.

Da Kanner undersøkte Charles var han fem år. Han var i god fysisk form
og virket intelligent. Han viste ingen oppmerksomhet mot andre mennesker,
men var sterkt konsentrert om et blad han hadde med seg. Han var opptatt av
navnene på de ulike formene i et abstrakt puslespill, og roterte med brikkene
mens han hoppet ekstatisk opp og ned. Han responderte ikke på tiltale. Han
knyttet ingen relasjoner til andre mennesker, og hadde ekkospråk som sin
eneste form for kommunikasjon.

Elaines tidlige utviklingsmønster gir eksempel på et annet forløp, og tas
med siden hun var en av de få jenter som tidlig ble beskrevet av Kanner: Hun
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virket frisk ved fødselen og spiste normalt. Hun reiste seg syv måneder
gammel, og gikk før hun var ett år. Hun kunne si fire ord første leveår, men
gjorde ikke framskritt i språket de påfølgende fire årene. Hun ble mistenkt
for å være døv, noe som ble undersøkt og utelukket

To år gammel begynte hun i barnehage. Her gikk hun sine egne veier, og
tok ikke etter de andre barna. Hun kunne f. eks. drikke vannet og spise plantene
når hun ble bedt om å vanne blomster.

Hun var svært interessert i dyrebilder, og kunne konsentrere seg om disse
i timevis til tross for sin rastløshet.

Da hun fem år gammel begynte å snakke, snakket hun i fullstendige
setninger med en gang. Setningene virket mekaniske. Hun kunne navnene på
dyrene, og kunne klassifisere disse i grupper. Hun var fobisk redd for
støvsugeren, og unngikk rommet der den ble oppbevart.

Elaine hadde en forsinket og avvikende språkutvikling, hun manglet evne
til imitasjon og samlek med andre barn, og hun utviklet en sterk opptatthet
av dyrebilder og en fobisk redsel for støvsugere.

I sin artikkel fra 1943 oppsummerer Kanner fellestrekk han observerte
hos de 11 barna, og som ga grunnlag for syndromdiagnosen ‘infantil autisme’.
Med utgangspunkt i kasusgjennomgangen beskriver han følgende kjennetegn
som er felles for gruppen: Det mest uttalte fellestrekk er at barna helt fra
begynnelsen av sin utvikling er ute av stand til å knytte kontakt med andre
personer og situasjoner på en ordinær måte:

– Barna viser ingen tegn på at de ønsker eller forventer å bli løftet
opp av den voksne.

– Åtte av de 11 barna begynte å snakke, tre forble tause. De som
snakket gjorde det på en særpreget måte, og i liten grad slik at
det ble meningsfullt for andre.

– En utmerket hukommelse, noe som førte til at mange lærte seg
lange remser i form av sanger, zoologiske og botaniske navn,
titler, komponister osv.

– Tar ting som blir sagt bokstavelig, skjønner ikke mening ut i fra
kontekst.

– Reverserer pronomener, fordi de gjentar pronomener slik de hø-
res.

– Problemer med spising.
– Et monotont og repeterende atferdsmønster – både når det gjel-

der lyder og bevegelser
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– Et tvangspreget og angstfylt ønske om at ting skal være uforan-
dret.

Når man tar i betraktning at det er drøye 50 år siden Kanner gjorde sin
undersøkelse, er det forbausende mye som passer med de beskrivelser som er
gjort av barn med autisme som vokser opp i dag. Han fokuserer både på de
sosiale avvik, avvik innenfor språk og kommunikasjon og særinteresser og
stereotypier i atferdsmønsteret. Den største forskjellen er forekomsten av til
dels avanserte særinteresser i Kanners utvalg, noe som indikerer at hans
utvalg i gjennomsnitt bestod av mennesker med autisme som var mer
høytfungerende enn autismepopulasjonen er slik man oppfatter den i dag.

FØRSKOLEALDER – NYERE STUDIER

I førskolealderen viser autistiske barn store avvik både innenfor det sosiale
området og når det gjelder kognitive forhold, språk og følelsesreaksjoner.
Manglende evne til å bruke språket til verbal kommunikasjon reflekterer
mangel på empati og forståelse for andre (Frith, 1989; Hermelin & O’Connor,
1985), i tillegg til forsinkelser når det gjelder selve språkutviklingen
(Goodman, 1989). Språk- og kommunikasjonsproblemene vanskeliggjør
samhandling.

Bildet av det autistiske barnet som avstengt, stumt og ekkolalisk, med
stor motstand mot forandringer samt stereotyp atferd, er karakteristisk for
denne aldersfasen (Paul, 1987). Beskrivelsen av barnet i denne aldersfasen
passer ofte med Wings (1979) beskrivelse av en avstengt eller fjern (aloof)
væremåte, der barnet mangler tilknytningsreaksjoner.

Noen av barna utvikler seg mot slutten av denne perioden i retning av en
mer ‘passiv’ væremåte, med mangel på spontan interaksjon og nonverbal
kommunikasjon, dog uten den avstengthet de hadde tidligere. Enkelte utvikler
seg også i retning av en aktiv og ‘rar’ væremåte før skolestart (active but
odd), der de søker kontakt på en avvikende og klossete måte.

Mot slutten av denne perioden tar barnet de første skritt bort fra den mest
avstengte autistiske væremåten og danner primære, men avvikende sosiale
relasjoner. Det autistiske barn tolererer etter hvert å leke i nærheten av andre
barn, og viser begynnelsen til en differensiell tilknytning til foreldrene.
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For de best fungerende av autistene går utviklingen fra autistisk avstengthet
til passiv akseptering og videre til aktive men avvikende måter å samhandle
på. For de med mer omfattende utviklingsforstyrrelser går utviklingen sjelden
over til aktiv samhandling, men også for disse barna er det vanlig at utvikling
går fra en avstengt til en passiv væremåte, der de aksepterer kontakt med
andre.

Omtrent halvparten av ikke-verbale førskolebarn med autisme tilegner
seg noe tale. Taleutviklingen følges i første omgang av en økt interesse for å
lytte til tale, dernest til en bedret språkforståelse (Paul 1987). Barn med
normal IQ eller mild retardasjon kan vise god skolefaglig framgang, av og til
aldersadekvat, men ofte med forståelsesproblemer på områder som krever
integrasjon av kunnskaper fra sosiale erfaringer.

TIDLIGE SKOLEÅR – KLASSISKE STUDIER

Selv om intensiteten i det autistiske særpreg minker i denne aldersfasen, og
nivået på ferdigheter øker, har de barna Kanner beskriver et vedvarende og
omfattende sosialt handikap også i denne perioden.

Om Barbara forteller han: Hun utviklet en fenomenal evne til å stave og
å lese, og hun lært tidlig å skrive. Fortsatt hadde hun vansker med å uttrykke
seg verbalt. Hun ramset opp navnet på objekter i omgivelsene, lærte seg
ukedagene osv., men hadde ingen evne til å se sammenheng mellom objekter
eller mening i situasjoner.

Barbara hadde et tvangspreget og forknytt atferdsmønster, hun var redd
for forandringer, for dyr og mange andre ting. Hun var passiv og klossete i
væremåten. Hun var så uoppmerksom at man undret seg over om hun hørte.

Virginia beskrives slik: Virginia ble plassert på en statlig spesialskole
fem år gammel. Hun lekte ikke med de andre barna, og snakket ikke. Hun
satte sammen puslespill, og var svært konsentrert om dette helt til hun var
ferdig.

Selv om hun ikke viste noen oppmerksomhet mot ting som ble sagt til
henne, hadde hun en egen evne til å forstå ut i fra situasjonen hva som var
forventet av henne. Nonverbale intelligenstester indikerte at hun hadde over
gjennomsnittlig intelligens.

Hun virket likegyldig i forhold til andre, men tolererte deres tilnærminger.
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Hun hadde ingen evne til å vise vennlighet mot personer, og hun smilte aldri.
Hun var svært glad i å holde på med ting, og hun kunne da vise oppfinnsomhet
og initiativ.

Begge disse jentene viser et funksjonsnivå over det man vanligvis finner
hos gjennomsnittet av kvinnelige autister. Barbara lærte seg tidlig å lese og
skrive, men var meget fjern og tvangspreget. Virginia skåret normalt på
intelligenstester, og utviklet en sterk visuell evne til å lese situasjoner. Selv
om hun tolererte andres tilnærminger, hadde hun ingen evne til å vise at hun
satte pris på dem.

De beskrivelser Kanner gir av Alfred i denne alderen, ligner svært på de
typer atferdsmønstre man nå kategoriserer som Asperger syndrom: Seks år
gammel ble han beskrevet som en ensom ulv som lekte alene og unngikk
grupper av andre barn. Han viste ingen oppmerksomhet mot voksne, unntatt
når han ville høre historier. Han kunne lese enkle historier for seg selv. Han
var redd for å bli skadet, og snakket svært mye om elektriske stoler.

Ni år gammel var han ekstremt anspent og alvorlig, og lignet på en
bekymret gammel mann. Han var samtidig rastløs, og ivrig etter å snakke.
Snakkingen var svært tvangspreget, han snakket om vinduer, skygger, mørke
rom og i særdeleshet om røntgenrom. Han smilte aldri. Han kunne definere
begreper på en meget detaljert og spesifikk måte, eksempelvis kunne han
forklare at ‘en ballong er en tynn gummi som har luft inni og noen har gass
og noen ganger stiger de opp og noen ganger kan de holdes opp og når det
går hull i dem sprekker de, hvis noen klemmer de kan de sprekke. Er det
rett?’

Guttens meget avanserte språk, kombinert med et gammelmodig utrykk
og en mangelfull evne til sosial tilpassing av språket peker klart i retning
Asperger-problematikk. Det samme gjør de spesielle og etter hvert avanserte
særinteresser.
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TIDLIGE SKOLEÅR – NYERE STUDIER

I Maudsley-studien fra 1967 oppsummerer Rutter: Blant de som hadde omtrent
normal språkutvikling var uttalen flat og monoton, eller stakkato og pedantisk
eller formalistisk. Enkelte hadde tvangspreget tale med stadig repetisjon av
spørsmål knyttet til særinteresser. Nesten alle hadde vanskeligheter med
forståelsen av abstrakte begreper (Rutter, 1967).

Hyperaktivitet i barneårene var ofte avløst av underaktivitet og mangel
på initiativ. Ritualistisk og tvangspreget atferd var mest uttalt i barneårene,
likeledes spise- og søvnforstyrrelser.

En fjerdepart av barna kunne lese tilsvarende åtte-års nivå, men de fleste
hadde ikke så store framskritt i skolen som man kunne forventet ut i fra deres
IQ.

Det framgår også av artikkelen at mindre enn halvparten av barna fikk så
mye som to års skolegang, mange fikk ingen skolegang overhodet.
Sammenholdt med at kvaliteten på de øvrige omsorgstjenester ofte var
kritikkverdige kan dette sannsynligvis forklare noe av den dårlige prognosen.
Eksempelvis var det mange barn i denne studien som utviklet språk etter fem
års alder, og i alle disse tilfellene kom språkutviklingen som en følge av
skolegang eller taletrening.

I en artikkel fra 1978 drøfter Rutter utviklingsmessige forhold og prognose
ved autisme. Rutter påpeker her at det er vanskelig å predikere utviklingen
for autistiske barn med mild retardasjon eller normal intelligens. Selv om de
fleste i denne gruppen utvikler språk, er det en andel av dem som ikke lærer
å snakke. IQ alene kan i liten grad predikere hvem av disse barna som utvikler
språk. Andre faktorer kan her være mer informative, f. eks. kvaliteten på
lekeatferd, spontane konstruktive aktiviteter, funksjonell bruk av lekemateriell
og imitasjon. I tillegg har nivået for språkforståelse betydning, og sannsyn-
ligvis også bruk av førspråklige bablelyder.

De autister som ikke utvikler språk har dårlig sosial prognose. Dette har
sammenheng med at disse barna vanligvis har et altomfattende kommunika-
sjonsproblem, og ikke et spesifikt språkproblem. Språkløsheten ledsages ofte
av sosiale og atferdsmessige problemer.
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Rutter drøfter også hvilken innvirkning behandling kan ha på utviklings-
forløpet ved autisme. Han oppsummerer at behandling ikke påvirker barnets
intellektuelle nivå, og at man bare har oppnådd mindre forbedringer i den
langsiktige språkutviklingen.

De største forandringer som kan tilskrives opplæring og behandling er i
forhold til atferdsmessige og sosiale problemer. Man har oppnådd forbedret
utvikling innenfor kommunikasjon, atferd og skolekunnskaper, noe som har
stor betydning for den enkeltes uavhengighet og tilpasning.

DeMyer, M. K. et al. (1973) gjennomførte en oppfølgingsstudie av 85
gutter og 35 jenter med autismediagnose. Hun fulgte barna fra de var fem til
de var 12 år gamle. Oppfølgingen omfattet språk, sosial utvikling, utdanning,
familie-vurderinger, intelligens og nevrologiske data.

De fleste barna hadde en retardert utvikling, og 42% var på institusjon.
1-2% av barna utviklet seg opp mot det normale, 5-15% på grensen til det
normale, 16-25% hadde en utvikling som ble betegnet som god, mens hele
60-75% hadde en dårlig eller meget dårlig utvikling. Vurderingen av barna
ved inntak ga den beste prediksjon for deres funksjon i skole- og arbeids-
situasjon, utførings-IQ og grad av autisme var de nest beste predikatorer.

Barn som ved inntak hadde noen kommunikasjonshandlinger, hadde i større
grad evne til å kommunisere gjennom samtale på oppfølgingstidspunktet enn
de barna som enten var stumme eller som hadde ikke-kommunikativ ekkotale.
Selv noen få ord med kommunikativt innhold ga bedre prognose enn ekkotale
uten kommunikasjonsverdi. Totalt sett utviklet halvparten av klientene
kommunikativ tale.

I sin oppfølging av intelligensutviklingen, er DeMyer den første som klart
skiller mellom verbal- og utføringsskårer. Det framkommer da at hele 73%
av autistene kommer ut med en verbal IQ-skåre under 36, 89% under 50 og
bare 2% innenfor normalområdet. På utføringsskårene er gjennomsnittet langt
høyere, her ligger ca. 24% innenfor normalområdet, 22% i området for lett
utviklingshemming og 55% fordeler seg på moderat, alvorlig og dyp
utviklingshemming. Hos de barna som på oppfølgingstidspunktet fungerte
best var kjennetegnet at de hadde færre tegn på nevrologisk skade enn de
øvrige barna.

Rees, S. C., og Taylor, A. (1975) gjorde en oppfølgingsstudie av
utviklingsforløpet hos en gruppe på 59 barn med diagnosen barnepsykose.
Undersøkelsen var spesielt rettet mot faktorer av betydning for prognosen.
Barna var 10 år og eldre på oppfølgingstidspunktet, og ble inndelt i to grupper
presentert som ‘successful’ og ‘unsuccessful’ etter oppsatte kriterier. Data
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innhentet gjennom en observasjonsperiode på en måned etter at barnet var
henvist dannet grunnlaget for evalueringen.

Man fant fram til i alt 23 ulike faktorer som på en signifikant måte skilte
mellom de som ‘lyktes’ og de som ‘ikke lyktes’. Blant de mest betydningsfulle
variabler var IQ over 70, atferdsmessige endringer gjennom første måned i
behandling, noe adekvat lekeatferd, mental sykdom i familien og noe
kommunikativt språk. De barna som lyktes var oftere hyperaktive, mens de
som mislyktes var hypoaktive.

Et spesielt forhold var at foreldrene til de vellykkede barna oftere
rapporterte om aktiv avvisning av fysisk kontakt, i motsetning til den passive
toleransen for kontakt som preget de øvrige barna. De med best prognose
viste oftere aktive forsøk på å håndtere omgivelsene, herunder også ritualistisk
atferd og åpen aggresjon. I tillegg viste de barna som lyktes mindre grad av
utviklingsmessige forsinkelser, initiativløshet og selvdestruktiv atferd.

Den enkeltfaktor som hadde størst betydning for prognosen, var likevel
evnen til å prestere på standardiserte psykologiske tester i løpet av observa-
sjonsperioden. Alle som var ‘vellykkede’ skåret høyere enn 70 på slike tester.

Forfatterne konkluderer med at fellestrekket ved de faktorer som indikerer
god prognose, er sammenhengen med et sunnere og mer modent
utviklingsforløp generelt. Både intelligens, evne til å kommunisere, en viss
grad av funksjonell lekeatferd og evne til å endre atferdsmønsteret tidlig i
behandlingen er eksempler på dette. Det de kaller ‘tidlig ekspressiv atferd’ er
relatert til god prognose fordi det innebærer at barna er oppmerksomme på
og reagerer i forhold til omgivelsene. Det hypoaktive barn med lite eller
ingen initiativ, lite eller ingen kommunikasjon, lite eller ingen bruk av
lekemateriell, asosial atferd m.m. mislykkes blant annet fordi de mangler
den oppmerksomhet mot og engasjement i forhold til omgivelsene som skal
til for å utvikle seg.

De barna som hadde den beste utvikling var likevel ikke alltid veltilpasset.
Noen av de tidligste symptomer vedvarte, f.eks. avvikende stemmebruk, dårlig
kroppsholdning, rigiditet og generell klossethet. De var ofte isolerte, hadde
dårlig selvtillit og store svingninger emosjonelt.

Rees og Taylor konkluderer studien med å understreke behovet for livslang
planlegging og oppfølging for alle de psykotiske barna, enten de har god
eller dårlig prognose.

En mindre oppfølgingsstudie av Campbell, M. et al. (1978) omfattet 10
barn som ble fulgt opp over en periode på fra 4-12 år. Gjennomsnittlig alder
på oppfølgingstidspunktet var 14 år. Hun fant at barna som i utgangspunktet
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hadde visse språklige ferdigheter og som skåret høyest på intelligenstester
hadde den klart beste prognosen. Tendensen til tilbaketrekking minsket, men
fortsatt var også de barna med høyest IQ avstengte og ensomme. Den utvikling
som skjedde på det intellektuelle området førte ikke til en vesentlig bedring
når det gjaldt graden av autistisk tilbaketrekking. Mens mange av barna var
hyperaktive i førskolealder, hadde aktivitetsnivået avtatt i tenårene. Noen av
barna hadde også en ujevn funksjonsprofil i førskolealder med enkelte sterkt
utviklete ferdigheter, mens tenårene var preget av en jevnere moderat eller
alvorlig retardert funksjon. Selv hos de barna som hadde stort ordforråd,
viste det seg at de hadde store forståelsesproblemer.

Chung S. Y. et al. (1990) har gjort en oppfølgingsstudie i Hong Kong
som omfatter totalt 87 barn henvist over en 10-års periode. Et omfattende
sett av data ble innhentet vedrørende barnas funksjonsnivå, intelligens, språk,
problematferd, demografiske data og aktuell livssituasjon. Forholdet gutt/
jente var i dette utvalget 4,8:1.

14% av barna hadde en sosialkvotient etter Vineland høyere enn 70. 60%
fylte kriteriene for alvorlig grad av autisme etter CARS. 21% av barna hadde
IQ over 70, 47% hadde en IQ mellom 50-70, dvs. i området for lett psykisk
utviklingshemming. De øvrige 32% hadde moderat eller alvorlig
utviklingshemming.

De mest vanlige atferdsproblemer i gruppa var oppmerksomhets- og
konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet, renslighetsproblemer og aggresjons/
utageringsproblemer.

Flertallet av barna hadde et språklig nivå som lå under normen for 2,5 års
utviklingsnivå, bare 12,5% kunne snakke som normen på 3,5 års nivå eller
bedre. 50% av barna kunne si 5 ord før de var fem år, ytterligere 20% etter
denne alderen, mens resten av barna ikke lærte å snakke.

Man fant at de barna som begynte å snakke tidlig, hadde høyest IQ og
høyest sosial kvotient etter Vineland hadde den gunstigste utvikling. Av hele
populasjonen ble halvparten vurdert å ha en dårlig eller meget dårlig utvikling,
mens de øvrige hadde en tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende utvikling.
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OPPSUMMERING AV UTVIKLINGSMØNSTER I TIDLIGE

SKOLEÅR

Mange av de atferdsmønstre som virket forstyrrende i førskolealder avtar
vanligvis i skoleårene. Barnet blir relativt rolig, og tilpasser seg til rutiner.
Etter noe protester og motstand lærer de også å følge andres krav og
forventninger. Fortsatt kan atferden være preget av ritualer og tvangshand-
linger, barnet kan fortsatt vise motstand mot forandring, tilknytning til objekter
og sterke og uvanlige særinteresser. Hyperaktiviteten kan også vedvare
gjennom de første skoleårene.

Barnets tendens til å isolere seg kan synes å minke i denne perioden (Frith,
1989), og dermed kommer atferdsforstyrrelsene som er utviklet i førskolealder
sterkere i fokus. Tendensen til ekkotale minker med bedring i språkforståelsen,
og halvparten av tidligere ikke-verbale barn begynner å snakke (Rutter, 1970).
Framgangen viser seg best i samspill med voksne, og barnet lærer seg å følge
den voksnes krav og forventninger (Lotter, 1974).

Fortsatt er evnen til sosialt samspill med jevnaldrende alvorlig svekket
(Garfin & Lord, 1986). Dette innbefatter fire ulike områder (Howlin, 1986):

a) mangel på lekeatferd
b) manglende evne til samarbeid
c) mangel på initiativ til kontakt
d) mangel på gjensidighet.

Sosial tilrettelegging og trening i skolesituasjonen minsker tendensen til
isolasjon, spesielt der man trener jevnaldrende til å initiere og forsterke sosial
atferd hos det autistiske barnet (Lord, 1984).
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UNGDOMSÅRENE – KLASSISKE STUDIER

Donald, en av Kanners klienter med god prognose, utviklet seg slik i
ungdomsårene: 12 år gammel kom han i privat omsorg på en gård, og her
klarte de å gjøre hans stereotypier om til målrettede handlinger. Gutten var
da opptatt av måling, og han ble satt til å måle grøfter han hadde gravd. Han
samlet på døde dyr og fugler, og familien ga han et område der han kunne
lage ‘kirkegård’ med gravstøtter og navn. Han talte rader med korn, og ble
satt til å pløye mens han talte etter hvert. Han ble behandlet på en ‘vennlig og
fast’ måte, og ble akseptert på bygdas skole, der han gjorde det bra faglig.

Oppfinnsomhet fra omsorgsfamilien medvirket til en positiv utvikling for
gutten: Særinteressene ble satt inn i en funksjonell sammenheng gjennom
gårdsarbeidet, og den ‘vennlige fasthet’ han ble behandlet med bidro til å
strukturere atferdsmønsteret hans.

Også en annen av Kanners klienter, Herbert, ble plassert på et gårdsbruk:
Etter et kort opphold på en institusjon kom gutten til en gård der han trivdes
svært bra helt fra begynnelsen. 13 år gammel hadde han lært å sage ved, rake
plenen og dekke bordet. I fritiden la han fortsatt puslespill. Han viste ingen
reaksjoner når moren kom på besøk. Han hjalp de eldre beboerne på gården
med praktiske oppgaver, men snakket aldri.

Herbert lærte seg å utføre praktiske oppgaver, men han utviklet ikke språk
eller sosialt samspill.

Micael Rutter drøfter i en oppsummeringsartikkel (Rutter, 1970) egne
studier og andre oppfølgingsstudier gjennomført over en periode på nesten
30 år etter Kanners første rapport. (Kanners kasus, Creaks kasus og hans
egen oppfølgingsstudie fra Maudsley Hospital).

Halvparten av barna i disse studiene var fulltids-hospitaliserte i
ungdomsalder. 14% bodde fortsatt hjemme og var fullstendig avhengige av
familien, 8% var ved ulike treningssentra og 17% av klientene var i ordinært
arbeid.

To tredjedeler av klientene var fullstendig handikappet og ute av stand til
å fungere selvstendig. Halvparten av barna bedret sin sosiale funksjon i
ungdomsårene, og 9 av 63 klienter i Maudsley-studien fylte ikke lenger
autismekriteriene på det sosiale området.
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De fleste forble reserverte, manglet sosial kunnskap og var ikke
oppmerksomme på andres følelser. Ingen var gift eller hadde barn, og bare
svært få hadde heteroseksuelle forbindelser. Blant de med størst framgang
viste halvparten interesse for og vennlighet ved kontakt med andre mennesker,
men de manglet ferdigheter til å videreutvikle bekjentskapene til vennskap.

Tre fjerdedeler av barna var psykisk utviklingshemmet i varierende grad,
og dette vedvarte i ungdomsårene og voksen alder. De barna som lærte seg å
lese, hadde dårligere forståelse for innhold enn sammenlignbare grupper.

De fleste endret ikke atferdsmønster vesentlig i ungdomsårene, men noen
fikk større atferdsproblemer. En liten andel mistet funksjoner og ferdigheter,
ofte med epileptiske anfall, svekket språk og intellektuell funksjon.

IQ var beste faktor for å predikere intellektuell utvikling, men også for å
predikere sosial tilpasning.

Mangel på respons på lyder og mangel på språk i femårsalderen var
forbundet med dårlig prognose. Alvorlig intellektuell retardasjon var nesten
alltid assosiert med forstyrrelser i språkutviklingen.

UNGDOMSÅRENE – NYERE STUDIER

Gary Mesibov (1980) gjennomgår artikler som beskriver utviklingen til
personer med autisme gjennom ungdomsårene og fram mot voksen alder.
Atferdsmessige forhold, sosiale ferdigheter, epilepsi, kognitiv utvikling og
språk/kommunikasjon blir omtalt. Likeledes har Gillberg og hans
medarbeidere oppsummert egne og andres studier, spesielt med henblikk på
utviklingsmønsteret i ungdomsårene (Gillberg & Schaumann, 1981; Gillberg,
1984; Gillberg & Steffenburg, 1987).

Prognostiske faktorer

Gillberg og Steffenburg (1987) gjorde en populasjonsundersøkelse vedrørende
prognostiske faktorer og utvikling etter pubertetsalder. Utvalget besto av 46
kasus i Gøteborgsområdet med diagnosen autisme eller lignende tilstander,
og de ble fulgt opp i tidsperioden fra 16-23 år.

I likhet med tidligere studier fant man at de faktorer som hadde størst
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betydning for prognosen, var IQ ved diagnosetidspunktet og utviklingen av
kommunikativt språk før seks-årsalder. I undersøkelsen av prognosen
oppererte man med følgende kategorier:

– God prognose: Normalt eller nesten normalt sosialt liv og til-
fredsstillende funksjon i skole og arbeid.

– Bra prognose: Noe sosial og utdanningsmessig framgang, til
tross for signifikante og markerte forstyrrelser i atferd eller so-
siale relasjoner.

– Begrenset men akseptabel prognose: Samme karakteristika som
dårlig utvikling, men som likevel aksepteres av en gruppe jevn-
aldrende eller personell i en slik utstrekning at deres handikap
ikke er så åpenbart.

– Dårlig prognose: Alvorlig handikappet, ingen uavhengig sosial
framgang.

– Meget dårlig prognose: Ute av stand til å ivareta noen former
for uavhengig eksistens.

17% av de kasus som inngikk i studien hadde en god eller bra prognose
slik det er definert ovenfor. I hele 59% av tilfellene var prognosen dårlig eller
meget dårlig, mens de resterende 24% falt i midt-kategorien ‘begrenset men
akseptabel prognose’.

Halvparten av dette utvalget hadde forverring av symptombildet i
forbindelse med puberteten. Dette omfattet vanligvis hyperaktivitet,
aggressivitet, destruktivitet – ofte mot seg selv – mer sjelden mot andre, og
mange fikk tilbakefall til den restriktivitet, motstand mot forandringer og
uforutsigbarhet som preget førskolealderen. Eller de viste en tilbakegang i
etablert funksjonsnivå med tap av språklige og intellektuelle ferdigheter.

Problemene viste ofte et periodisk svingende forløp som minner om det
man ser ved manisk depressive eller affektive lidelser, og mange har også
slektninger som har vært behandlet for slike tilstander.

35% utviklet epilepsi, og ca. 30% gjennomgikk fysiske forandringer som
gjorde at de fikk et avvikende utseende.

Personer med IQ over 50 i førskolealder hadde vesentlig bedre prognose
enn de med IQ under 50. Det samme var tilfelle med de som snakket og
hadde kommunikativt språk før seksårsalderen.
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Prognoseforløp gutt/jente

I en kasusgjennomgang (Kopp og Gillberg, 1992) reises spørsmålet om
hvorvidt forløpet av autisme er noe forskjellig når det gjelder gutter og jenter
som er høytfungerende, dvs. som har en IQ over 60. Til tross for avvik i
utviklingen innenfor sosialt og kommunikativt område samt når det gjelder
forestillingsevne før toårsalder, hadde ingen av de seks jentene som beskrives
fått autismediagnose før de fylte seks år. Det spekuleres med bakgrunn i
dette på om det autistiske syndrom gir seg forskjellige utslag hos gutter og
jenter, og at den store forskjell i forekomst på prevalensundersøkelser mellom
gutter og jenter ville blitt betydelig mindre dersom man tok hensyn til dette.
Eksempelvis er det slik at jenter som i ungdomsårene utvikler anoreksia
nevrose, paranoid personlighetsforstyrrelse, eller tvangshandlinger av
forskjellig slag, ved nærmere undersøkelser viser seg å ha den samme type
sosialt avvikende utvikling som kjennetegner autisme.

Ingen av de jentene som beskrives har et symptombilde som tilsvarer
autistisk avstengthet (aloof). De var heller sosialt klengete, behandlet folk
som objekter og imiterte tale og bevegelser uten en dypere forståelse for
sosial interaksjon, og ute av stand til å forstå det emosjonelle innhold i
ansiktsuttrykk i dagliglivssituasjoner. Noen tenderte mot å ha en autistisk
væremåte som ‘aktive og rare’ (active but odd) etter Wings definisjoner.

Væremåte

Kopp og Gillbergs studie omfattet også væremåte, og benyttet her Lorna
Wings kategorier:

– Avstengt væremåte (the aloof group).
– Gruppen av autister som foretrekker autistisk ensomhet.
– Passiv men vennlig væremåte (the passive but friendly group).
– Gruppen av autister som aksepterer andres nærhet og

tilnærminger, men som ikke selv initierer kontakt.
– Aktiv og rar væremåte (the active but odd group). Gjør alle

slags avvikende tilnærminger til andre personer uten gjensidig-
het og uten hensyntagen til deres ønsker og behov – ofte med
fysiske former for ‘kontakt’.
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To femtedeler av ungdommene falt i gruppen med avstengt væremåte,
mens for de klassiske autistene var det hele 52% som falt i denne gruppen.
Omtrent en fjerdedel av ungdommene hadde en passiv væremåte, mens de
resterende 33% var ‘aktive og rare’. To av ungdommene hadde utviklet en
væremåte som samsvarer med kriteriene for Asperger syndrom.

Ingen av de autister som hadde en avstengt eller fjern (aloof) væremåte
hadde god eller bra prognose. Væremåten til denne gruppen varte inn i voksen
alder.

Atferd

Atferdsproblemer er det området som oftest skaper vanskeligheter i forhold
til vellykket samfunnsmessig habilitering. Mens autistiske barn ofte
kjennetegnes av hyperaktivitet, endres dette gjerne til underaktivering i
ungdomsårene der passivitet og manglende driv til å gjøre noe overtar.
Ungdommene blir sittende uvirksomme dersom de ikke settes i aktivitet.

Hos en del av autistene oppstår det i forbindelse med kjønnsmodningen
former for avvikende seksuell atferd, som f.eks. masturbering på offentlige
steder, exhibisjonisme, ta på fremmede mennesker, kle av seg klærne offentlig
og ukritisk seksualisert atferd med risiko for å bli misbrukt av andre. I
forbindelse med menstruasjonen får også noen autistiske jenter store
problemer, og de kan f.eks. grise med blod, rive i stykker undertøy osv. Noen
får et mer avvikende utseende som spesielt skyldes at ansiktsmimikken er
avvikende samtidig som dette synliggjøres bedre etter at de er blitt større.

Det kan også oppstå endringer når det gjelder aggressiv og selvdestruktiv
atferd, men her er mønsteret noe varierende – noen rapporterer økning og
andre reduksjon. Der hvor slike atferdsformer vedvarer gjennom ungdoms-
årene og til voksen alder, vil virkningen fortone seg langt mer dramatisk selv
om ikke frekvensen nødvendigvis øker.

Ritualistisk og tvangspreget atferd bedrer seg ofte i ungdomsårene og
voksen alder. Selvhjelpsferdighetene fortsetter å utvikle seg, likeledes initiativ,
gruppedeltagelse og selvkontroll.

Hyperaktivitet i førskole og skolealder kan snu til en tilstand av
underaktivitet og mangel på initiativ. Spesielt blant de høytfungerende ung-
dommene kan det oppstå depresjoner som en følge av at de blir smertefullt
oppmerksomme på sin utilstrekkelighet og på at de er forskjellige fra andre
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ungdommer. Noen utvikler et sterkt ønske om vennskap, men er ute av stand
til å etablere sosiale relasjoner.

Mer enn halvparten av alle kasus i Gillbergs oppfølgingsstudie viste enten
temporær (30%) eller permanent (22%) forverring av symptombildet. Dette
innbefattet hyperaktivitet, aggressivitet, destruktivitet – vanligvis mot seg
selv og sjeldnere mot andre – og en tilbakegang til motstand mot forandring
og uforutsigbarhet som var typisk for barneårene. Jenter var oftere rammet
av tilbakegang enn gutter. Problemene viste ofte en periodisk fluktuerende
karakter. Gillberg drøfter mulig nevro-psykiatriske årsaker til denne
forverringstilstanden, og påpeker i tillegg at ungdomsårene er en periode
preget av store omskiftninger, og at noen av forverringene i atferdsmønsteret
må tilskrives de vanskeligheter personer med autisme har når det gjelder å
takle slike omskiftninger.

Noen høytfungerende ungdommer med autisme eller Asperger syndrom
kan involvere seg i kriminell atferd på grunn av sin manglende empati og
sine ekstreme repeterende interesser. Det har vært rapportert tilfeller av vold,
brannstifting og også mord basert på en sterk interesse for giftstoffer. Gillberg
antyder at det i tilfeller med merkelig og uforståelig kriminalitet enkelte ganger
kan dreie seg om personer med slike handikap.

Noen av de bedre fungerende barna blir oppmerksomme på at de er
forskjellige fra andre. De kan føle seg smertefullt sosialt isolerte, og ha et
ønske om nærhet og vennskap samtidig som de føler seg hjelpeløse når det
gjelder å forstå hvorfor deres sosiale væremåte så ofte mislykkes. Dette kan
lede til depressive episoder.

Midt i ungdomsårene er halvparten av ungdommene anbrakt på insti-
tusjoner, ofte foranlediget av de atferdsmessige problemene (Adams &
Scheslow, 1983). Et opplæringsprogram som tar hensyn til ungdommens
forståelsesproblemer og som gir muligheter til funksjonell kommunikasjons-
trening, bedrer i vesentlig grad prognosen for disse ungdommene (Lettick,
1983).

Noen få autistiske barn viser stor framgang gjennom ungdomsårene, og
disse barna gjør vanligvis god framgang også i voksen alder. 10-35% går
igjennom en regressiv periode i pubertetsalder, og viser ikke framgang igjen
før seint i 20-årene.
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Sosiale ferdigheter

Rutter (1970) finner at 50% av barna bedrer sine sosiale ferdigheter i
ungdomsårene. For 15% av disse er bedringen så markert at de ikke lenger
‘virker autistiske’ i ungdomsalder. Det var likevel slik at barna virket
reserverte, uten sosial kunnskap og tilsynelatende uten oppmerksomhet på
andres følelser.

DeMyer et al. (1973) rapporterte tilsvarende funn, og påpekte at blant de
som hadde størst sosial framgang viste halvparten interesse, vennlighet og
involvering i andre mennesker – men de manglet de ferdigheter som skal til
for å utvikle forhold fra bekjentskap til vennskap.

Gillberg (1984) oppsummerer kliniske erfaringer og artikler vedrørende
utviklingsforløpet ved autisme, spesielt med henblikk på ungdomsalderen.
De alvorligste symptomer i form av sosial avstengthet, rutinebundet atferd,
motstand mot innlæring, destruktivitet mot seg selv og andre samt
hyperaktivitet er på sitt mest intense i førskolealderen. I skolealderen blir
barnet vanligvis roligere og mer harmonisk, og det motsetter seg ikke så
aktivt sosial kontakt fra andre mennesker. Læring og endring av rutiner
aksepteres lettere av barnet i denne perioden.

Noen få av autistene bedrer sin sosiale funksjon i ungdomsårene, og disse
bedringer vedvarer til voksen alder. Men for de fleste skjer ikke slike bedringer,
og selv ungdommer med høy IQ har store begrensninger på det sosiale området
og bare helt avgrensete sosiale relasjoner (Volkmar, 1987). Mangelen på
empati vedvarer også, og likeledes et nokså avflatet sett av følelsesreaksjoner.
Mesibov (1983) påviser at det skjer en generell forbedring innenfor områder
som selvhjelp, gruppetilknytning, initiativ og selvkontroll. Aktivitetsnivået
normaliseres, og atferdsmønsteret blir mer håndterlig.

Epilepsi/forverringstilstand

Til tross for generelle forbedringer i ungdomsalder oppstår ofte periodiske
utageringstendenser. Gillberg og Steffenburg (1987) rapporterte at halvparten
av ungdommene fikk forverringer av atferdsmønsteret i ungdomsalder, ofte
med aggressiv og destruktiv atferd. Noen ganger skjer det også et tap av
ferdigheter.

Epileptiske anfall oppstår hos fra en fjerdedel til en tredjedel av de som
gjennom barndommen har vært anfallsfrie.
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I forbindelse med pubertetsutviklingen kan det oppstå flere typer kriser
og reaksjoner. Det er spesielt de med lavest funksjonsnivå som debuterer
med epileptiske anfall. Noen endrer utseende, og får et sterkere preg av å
være avvikende. De som har IQ over 70 får sjelden slike anfall.

For ca. en tredjedel av autistene oppstår det en progressiv forverring i
symptombildet, der de taper etablerte funksjoner og regredierer atferdsmessig
til problemer de hadde i førskolealder. Det ser ut til å være en spesielt høy
andel jenter med autisme som gjennomgår slike forandringer i puberteten.

Gillberg påpeker at denne forverringen ikke trenger å være vedvarende,
og at kliniske eksempler viser at noen igjen får forbedringer av sitt
funksjonsnivå fra 25-årsalderen.

Gillberg og Schaumann (1981) beskriver utviklingsforløpet hos fem barn
med autisme som gjennomgår et sammenbrudd i funksjonsnivå og forverring
av atferdsmønsteret gjennom puberteten. Denne forverringen kom etter en
periode med jevn framgang gjennom barneårene, og barna var i en god
behandlings- og livssituasjon. Man kunne ikke finne andre forklaringer på
forverringstilstanden enn at den hadde sammenheng med pubertetsutviklingen.
Forfatterne konkluderer med at de autister som gjennomgår en slik
forverringstilstand muligens utgjør en egen undergruppe i populasjonen, og
at de utgjør ca. en tredjedel av populasjonen.

Kognitiv status

I de fleste tilfeller er intelligensen stabil gjennom ungdomsalderen. Unntaksvis
kan noen gjøre sprang oppover på skalaen, og noen av de som utvikler epilepsi
svekkes kognitivt etter dette.

Språk

Ekspressivt og reseptivt språk fortsetter å forbedres langsomt i denne perioden
fram mot ungdomsårene.

Omtrent halvparten er fortsatt uten funksjonelt språk, noe som går igjen
i de fleste studier. Av de 50% som utvikler språk, er det rundt 20% som er
språkløse som femåringer. De fleste av disse har høy non-verbal IQ.

De som snakker har forsatt avvik i språket, i form av formalisme,
manglende flyt, pedantisk uttrykksmåte, og ofte et stereotypt og repeterende
språk knyttet til særinteresser.
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OPPSUMMERING AV UTVIKLINGSMØNSTER I

UNGDOMSÅRENE

Mesibovs konklusjon etter litteraturgjennomgangen er at autistiske barn
vanligvis forbedrer sin funksjon på spesifikke områder gjennom ungdoms-
og voksenalder. Aktivitetsnivået minsker, atferden blir lettere å hanskes med,
selvhjelpsferdighetene forbedres, talen og språket viser kontinuerlig utvikling,
IQ er relativt stabil, og barna blir generelt sett mer sosiale.

Omtrent en tredjedel av ungdommer med autisme debuterer i ungdomsalder
med epileptiske anfall, og aggressive og selvdestruktive atferder blir mer
problematiske selv om de ikke øker i frekvens.

Til tross for spesifikke forbedringer, blir det vanskelig for foreldrene å
mestre sine autistiske ungdommer, og flesteparten flytter til institusjoner.
Dette tilsynelatende motsetningsforhold forklarer Mesibov med at
forbedringene i atferdsmønsteret ikke er tilstrekkelig til å tilpasses de økte
krav som stilles til dem, etter hvert som de blir eldre. Bare det faktum at de
kroppslig sett blir større og sterkere, er i seg selv et forhold som gjør det
vanskelig for foreldrene å hanskes med de problemer de forsatt manifesterer.

VOKSEN ALDER – KLASSISKE STUDIER

Donald var den av Kanners klienter som nådde den beste funksjon: 25 år
gammel tok han en universitetsgrad, og fikk jobb som kasserer i en liten
bank. Han trives godt med dette. Golf er hans store hobby, han spiller 4-5
ganger i uka. Han er også aktiv i menighetsarbeid.

38 år gammel beskrives han som pålitelig og nøyaktig i sitt arbeid, og
også i sine tillitsverv på fritiden. Han har egen bil og leilighet med mange
bøker og alt han trenger. Han er dyktig og interessert i språk. Han spiller
bridge, men tar aldri initiativ til dette.

Hans største problem er mangel på initiativ, og at han ikke deltar i sosial
konversasjon. Han viser ingen interesse for det motsatte kjønn.
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Både når det gjelder arbeid og fritid har Donald utviklet ferdigheter som
gir ham et aktivt og innholdsrikt liv, og de tendenser til ‘genialitet’ han viste
i førskolealder har latt seg realisere i form av universitetsutdannelse og
fritidsaktiviteter som krever store kognitive evner. Det sosiale handikap har
likevel vedvart – han behersker ikke sosial konversasjon og han har ikke
utviklet nær-relasjoner.

Fredrick var også en av klientene med relativt god prognose i voksen
alder: 26 år gammel beskrives han som en passiv og godt likt gutt med sterk
interesse for musikk. Han følger faste rutiner, og er hovedsakelig i sin egen
verden. Han deltar i gruppeaktiviteter innenfor sine interesseområder, og
han synger i et kor. Han drar til byen alene og gjør nødvendige innkjøp.

Etter spesialskoleperioden flyttet han hjem til sine foreldre 29 år gammel.
Han fikk bekjente blant naboene som han noen ganger ringer til. Han fikk
seg arbeid på et vernet verksted, og ble venn med instruktørene og kunne
hjelpe til i trening av svakere elever. Gjennom forbindelsen her fikk han seg
jobb med å betjene kopimaskiner. De siste åra har han hatt fulltidsjobb på et
offentlig kontor. Han beskrives som en utmerket arbeidstaker, han er
pliktoppfyllende, pålitelig og omsorgsfull i forhold til de andre ansatte.

Beskjeftigelse innenfor rutinepreget arbeid samt aktivisering innenfor sitt
interesseområde musikk blir viktige pilarer i en meningsfull voksentilværelse
for Fredric. Selv om han fortsatt stort sett lever i sin egen verden, tar han
også noe kontakt med f.eks. naboer.

Langt dårligere gikk det med Rickhart: Gutten var svært krevende, han
ble plassert i fosterhjem og seinere på spesialskole åtte år gammel. Etter
dette ble han flyttet til en ny institusjon, hvor han fortsatt oppholder seg 33
år gammel. På institusjonen ble han sterkt medisinert, på grensen av
forgiftning. Han viste noe oppmerksomhet mot omgivelsene, lærte å spise
selv og å gå på toalettet. Han bor i en liten boenhet med eldre beboere som til
en viss grad kan ta vare på seg selv. Han reagerer på navnet sitt og på enkle
instruksjoner, og han kommuniserer litt nonverbalt med betjeningen. Han er
fortsatt tilbaketrukket og deltar ikke i noen strukturerte aktiviteter.

Rickhart var en av de klienter som gikk tilbake i funksjon i førskolealder,
og som ikke utviklet språk etter dette. Hans videre skjebne er preget av en
passiv institusjonstilværelse, med sterkt innslag av medisinering. Han forstår
enkle språklige instruksjoner, og har lært en del grunnleggende ADL-
ferdigheter.

Barbara lærte seg å lese og å skrive i barnealder, og hun hadde tidlig stort
ordforråd, men ikke funksjonelt språk. Slik beskrives hennes videre utvikling:
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Fra hun var ni til hun var 19 år var hun på en spesialskole. Etter dette ble hun
flyttet til en institusjon, der hun fortsatt oppholdt seg under oppfølgings-
tidspunktet.

37 år gammel har hun et stereotypt smil, et barnslig uttrykk og stemmebruk,
og hun snakker et repeterende papegøye-språk. Hun produserer ikke setninger
spontant, de samme setninger brukes om og om igjen med samme intonasjon.
Hun er impulsiv, og kan ha raserianfall med tramping i gulvet, hyling og
skriking. Hukommelsen er fortsatt intakt, og hun synger enkelte velkjente
melodier.

For henne har man ikke lykkes i å videreutvikle hennes tidlige talenter til
funksjonelle ferdigheter. Språket er fortsatt preget av ekkotale, og hun har
utviklet betydelige atferdsproblemer.

Elaine er en relativt høytfungerende klient, og har slik hun beskrives i
betydelig grad benyttet sitt potensial til å utvikle former for ‘utfordrende
atferd’: 28 år gammel ble hun overført til en statlig spesialskole. Hun ble da
beskrevet som lett distraherbar, frekk og irriterende i sin framtoning og med
flat affekt. Hun kunne løpe gjennom avdelingen uten klær, kaste møbler og
stange hodet mot veggen. Hun hadde episoder der hun dunket hodet, skrek
og imiterte dyrelyder. Til tross for stort ordforråd kunne hun ikke opprettholde
kommunikasjon. Hennes IQ ble målt til 83.

29 år gammel ble hun overført til en institusjon, der hun oppholder seg
under etterundersøkelsen. Hun er selvstendig, ren og ordentlig, og ivaretar
sine personlige behov på egen hånd. Hun snakker sakte, noen ganger
uforståelig, og hun har faste manerer. Hun er godt orientert, men deltar ikke
i samtaler bortsett fra om det som angår umiddelbare behov. Hun kan bli
akutt forstyrret dersom hun ikke får det som hun vil, og kan da få voldsomme
anfall med slag mot ansikt og dunking med hodet mot veggen. I gode perioder
kan hun virke hyggelig, barnslig og kjærlig. Bortsett fra epileptiske anfall
som hun har periodisk, er hun ved god helse 39 år gammel.
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OPPSUMMERING AV KANNERS STUDIE

Av de 11 som inngår i Kanners studie, er åtte gutter og tre jenter. Alle hadde
tilfredsstillende fysisk helse og motorisk utvikling. Som barn virket de
‘intelligente’, og hadde et alvorlig uttrykk. Til tross for de klare likhetstrekk
de manifesterte i løpet av de første 4-5 leveår, var utviklingsprognosen svært
forskjellig.

To av barna har ukjent utvikling, da de ikke kunne oppspores for
oppfølgingsstudien. To utviklet epileptiske anfall.

De fire barna som tilbrakte mesteparten av livet på institusjon, mistet alle
sitt ‘livsmot’ kort tid etter institusjonaliseringen. Opprinnelig hadde de kjempet
for sin autistiske ensomhet og reagert voldsomt på forandringer, samtidig
som de hadde en imponerende hukommelse og sterke særinteresser. De hadde
nå en uforstyrret selv-isolering og et liv som minnet om en nirvana-lik
eksistens. De som lot seg teste, skåret i området fra moderat til alvorlig grad
av utviklingshemming.

Tre barn hadde en langt bedre prognose. Herbert fungerer som medhjelper
i et aldershjem, og er hjelpsom, ordentlig og rutinepreget i sitt arbeid. To av
historiene må betraktes som en meget heldig utvikling: Donald arbeider som
kasserer, og har mange og aktive fritidsinteresser. Fredrick arbeider i et vernet
verksted, der han betjener kopimaskiner. Han er svært pålitelig og hensynsfull
overfor sine kolleger.

Selv om de 11 klienter Kanners studie omhandler ikke på noen måte fyller
statistiske krav til representativitet, oppsummerer han at resultatet tyder på
at plasseringen i statlige institusjoner var skjebnesvanger for barna. De
gjennomgikk et dramatisk tap av ferdigheter de hadde manifestert tidligere i
livet. På institusjonene ble barna plassert sammen med ‘horder’ av
utviklingshemmede og psykotiske voksne. Tilværelsen var preget av total
pasifisering og oppbevaring.

Kanner reiser spørsmål om hvorvidt skjebnen til de som klarte seg bra
ikke ville ha vært like dårlig dersom de hadde blitt plassert på slike institusjoner
i tidlig alder.

KAP01.PM5 04.12.97, 15:4826



Tidligere studier av utviklingsforløp ved autisme

27

ANDRE TIDLIGE STUDIER

I oppsummeringen av Maudsley-studien (Rutter et al., 1967) framgår det at
bare en liten minoritet av psykotiske barn nådde et nivå med god sosial
tilpasning, og svært få kom i lønnet arbeid. Halvparten av de 63 klientene
som inngikk i studien var ute av stand til å ivareta noen former for selvstendig
liv – og de var langtidsplassert på institusjoner.

Samtidig trekker de fram enkelttilfeller som gir grunnlag for begrenset
optimisme, fordi det tross alt var noen barn som gjorde store framskritt.
Dette var tilfelle til tross for at den behandling og opplæring de ble tilbudt
var høyst inadekvat og utilstrekkelig. Det viste seg også at de barna som fikk
mest skolegang også hadde den beste sosiale tilpasning senere.

De autister som har tilpasset seg til arbeidslivet har nesten alltid jobber
som er enklere enn deres intellektuelle nivå skulle tilsi. Dette skyldes at de
mangler den fleksibilitet og initiativ som skal til for å ivareta jobber med
høyere status. De jobber de lykkes med å ivareta har forutsigbare rutiner,
daglig kontakt med bare et minimalt antall personer, en tilpasset personlig
veiledning og kontroll samt tidligere arbeidslivserfaring.

Victor Lotter (1978) oppsummerer forløpsstudier vedrørende autisme.
Oppsummeringen omfatter fire engelske og tre amerikanske studier, totalt
474 kasus er omfattet av oppsummeringen. Følgende konklusjoner dras med
basis i disse undersøkelsene:

1. Forløpet er svært variabelt, mange har ekstremt dårlig utvikling
når det gjelder sosiale- og skoleferdigheter, mens noen gjør det
svært bra, spesielt når det gjelder skoleprestasjoner.

2. Hovedtendensen går i retning av dårlig prognose. Hele 66% av
populasjonen (313 av totalt 474) hadde dårlig prognose (alvor-
lig handikap, ingen uavhengig sosial framgang) eller meget dår-
lig prognose (ute av stand til å ivareta noen form for uavhengig
eksistens).

3. Syv av populasjonen døde mellom 2 og 30 årsalder.
4. Det var høy forekomst av epilepsi, og nye tilfeller med epileptiske

anfall oppstår i ungdomsalderen.
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5. Noen studier rapporterer dramatiske forandringer på det men-
tale/psykiatriske området i ungdomsårene.

6. En liten andel av de barna som fikk autismediagnose i 40-, 50-
og 60-årene har arbeid eller går på høyskole i ungdomsårene.
Dette ser ut til å være uavhengig av hvilken behandling de har
gjennomgått. I Lotters studie (Lotter, 1974) utgjør dette 8 % av
de som har fylt 16 år, noe som viser at kasus med relativt god
prognose ikke er uvanlig.

7. Den eneste faktor som klart predikerer prognosen i barneårene
er IQ. Barn med svært lav IQ fortsetter å ha lav IQ gjennom
hele livet, og har dårlig prognose. Prognosen for de som har
høyere IQ varierer og er mindre forutsigbar. Funksjonelt språk
før 5-årsalder bedrer også prognosen.

Lotters konklusjoner etter denne gjennomgangen er at prognosen varierer
over et meget stort spekter, fra et lite antall enkeltpersoner som utvikler seg
til å fungere selvstendig sosialt og yrkesmessig, til det store antall som har en
langt dystrere prognose. Det er lettest å predikere utviklingen til de ca. 50 %
barna som er sterkest handikappet i utgangspunktet: de aller fleste av disse
forblir alvorlig handikappet på alle områder helt fram til voksen alder. Nesten
alle bor på institusjoner der de er langtidsplassert.

Hos de resterende barna varierer prognosen mer. Blant disse er det noen
få som oppnår sosial uavhengighet, men det er ikke mulig å finne ut hva som
i barneårene predikerer en slik utvikling.

De tre faktorer som i disse studiene går igjen for å predikere hvilke av
autistene som har den gunstigste utvikling, er IQ, bruk av språk og
alvorlighetsgrad av autismen. En høy nonverbal IQ-skåre hos barn som ikke
har språk, er av liten prognostisk verdi, men der hvor språket utvikler seg gir
denne skåren langt bedre prediksjonsverdi. Kombinasjonen av språk og
intelligens er med andre ord mer nyttig enn disse faktorer enkeltvis.

Tre problemer ved de studier Lotter oppsummerer er at de bruker ulike
kriterier for å diagnostisere autisme, beskriver klinisk populasjoner og ikke
tilfeldige utvalg, og at de mangler standardiserte kriterier for å evaluere
utviklingen.
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VOKSEN ALDER – NYERE STUDIER

Shirataki et al. (1984) gjorde en oppfølgingsstudie fra barndom til voksen
alder av 13 personer med autisme i Japan. Oppfølgingsperioden var fra 16
til 32 år, og alder på oppfølgingstidspunktet varierte fra 22 til 35 år. Studien
omhandler taleutvikling ved femårsalder, medisinske og opplæringsmessige
tiltak, status på oppfølgingstidspunktet i forhold til intellektuell utvikling,
språkutvikling og sosial tilpasning, samt hjerneorganiske problemer.

Studiens noe tankevekkende konklusjon er at nivået for språkutvikling i
femårsalder ikke innvirket på den sosiale tilpasning på oppfølgings-
tidspunktet. Den dårlige prognose i utvalget tilskrives at bare en av de 13
barna hadde adekvat skolegang, mens de andre nesten ikke hadde fått
opplæring i oppfølgingsperioden. Alle disse var hospitalisert på institusjoner,
og dette medførte utviklingsmessig stagnasjon og tilbakegang.

Anne-Liis von Knorring og Bruno Hagløf (1993) har gjort en populasjons-
basert oppfølgingsstudie av autisme i Vesterbotn fylke i Sverige. Studien
beskriver utviklingen hos ungdom og voksne med autisme opp til 30-årsalder,
og fokuserer på utviklingsmessige forhold og utvikling av psykopatologi.
Nesten hele populasjonen som hadde fått autismediagnose på slutten av 70-
tallet inngikk i studien, totalt 34 personer, hvorav 20 menn og 14 kvinner.

De aller fleste autistiske symptomer vedvarte inn i voksen alder. De
vanligste var avvikende sosialt samspill eller problemer med å få venner
(91%), og manglende oppmerksomhet på andres følelser (79%). Ved
kommunikasjon hadde 91% store avvik i talespråket, og 27% hadde ikke noe
talespråk. 12% hadde ikke noen former for kommunikasjon. Mangel på fantasi
preget halvparten av utvalget.

Når det gjaldt atferdsrepertoaret for øvrig, viste hele 91% stereotype
kroppsbevegelser eller begrenset interessespekter. Halvparten av utvalget
reagerte med betydelige fortvilelses-reaksjoner på forandringer i omgivelsene,
og var sterkt avhengig av faste rutiner.

Populasjonen ble også klassifisert med hensyn til Lorna Wings kategorier
for væremåte. Halvparten var avstengte og likegyldige i forhold til kontakten
med andre (aloof), en fjerdedel var passive og vennlige, og den siste fjerdepart
var aktive og ‘rare’ i væremåten (active but odd).
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Det var et stort innslag av avvikende atferd i utvalget. Det vanligste var
destruktivitet (44%), raserianfall (41%), aggressivitet (27%), hyperaktivitet
(21%) og søvnproblemer (21%). Litt under halvparten følte ubehag ved visse
lyder, og 35% hadde tendenser til ekkolali eller forsinket ekkolali. Problemer
som sengevæting, pica, underaktivitet og ekkolali var signifikant korrelert
med funksjonsnivå.

Enn høyere andel kvinner enn menn i materialet var psykisk utviklings-
hemmede. De fire som ikke lenger fylte kriteriene for autisme samt alle som
var høytfungerende i utvalget var menn. Tendensen til tilbakegang i funksjon
gjennom ungdomsårene var sterkest blant kvinner.

Rumsey et al. (1985) har publisert en oppfølgingsstudie av 14 voksne
menn med autismediagnose siden barndommen. Aldersmessig spredning var
fra 18-39 år, med en gjennomsnittsalder på 28 år. Ni av de 14 var meget
høytfungerende, bare to var lettere psykisk utviklingshemmet og tre hadde
gjennomsnittlig intelligens og språkproblemer. Sett i forhold til autisme-
populasjonen blir dette et svært skjevt utvalg av med sterk overrepresentasjon
av de bestfungerende.

Alle personer i utvalget hadde sosiale funksjonsproblemer og varierende
grad av psykiatriske og atferdsmessige symptomer. De var preget av stereotyp
og upassende sosial atferd, og ble beskrevet som ‘ensomme ulver’ av sine
foreldre. Barne en hadde venn, øvrige sosiale relasjoner var gjennom
organiserte strukturer og vedvarte ikke når disse strukturene ble oppløst.

Halvparten av utvalget virket følelsesmessig avflatet, hadde monotont
stemmeleie, begrenset mimikk og lite non-verbal kommunikasjon. Halvparten
var preget av kronisk generalisert angst, og noen hadde raseriutbrudd
forårsaket av frustrasjoner.

Tre fjerdedeler av utvalget var preget av konkrete tenkemåter, med stort
innslag av tvangspreget og repeterende tenkning. Ingen hadde tegn på positive
schizofrene symptomer i form av hallusinasjoner, illusjoner eller usammen-
hengende tenkning.

Alle klientene hadde stereotype og repeterende motoriske bevegelser av
ulike slag. Noen hadde vokale triks, tvangshandlinger og hyperaktivitet.

Språkfunksjonen varierte fra normalt språk til fullstendig mutisme, og
noen hadde sterkt avvikende tale, spesielt når det gjaldt den sosiale bruken
av språket, men også i form av monoton uttale, repetisjoner og motoriske
taleproblemer tilsvarende stamming. Noen mumlet og snakket med seg selv.

Klientenes adaptive funksjon etter Vineland var langt lavere enn man
skulle forvente etter IQ-skårene. Fire av de ni høyest fungerende var sysselsatt
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i normalt yrkesliv, vanligvis i rutinejobber med begrenset ansvar for
beslutninger og begrenset sosial interaksjon.

Forfatterne konkluderer sin artikkel med at autistiske barn ikke utvikler
schizofreni eller andre voksenpsykiatriske forstyrrelser, men at de viser
fortsatte men mindre alvorlige symptomer på sin opprinnelige autisme, og at
dette begrenser deres sosiale og økonomiske uavhengighet. Utvalget er meget
skjevt, noe som begrenser muligheten til å gjøre generaliseringer.

OPPSUMMERING AV UTVIKLINGSMØNSTER I VOKSEN

ALDER

Paul (1987) oppsummerer oppfølgingsstudier av voksne personer med
autisme, og finner at ca. to tredjedeler av klientene har dårlig prognose. Det
størst problem som vedvarer til voksen alder er manglende evne til å knytte
nære personlige relasjoner til andre mennesker, samtidig som begrensninger
i språk- og intelligens vedvarer. Til tross for atferdsmessige bedringer, vedvarer
også repeterende og selvstimulerende atferdsformer som medfører at den
autistiske voksne klart atskiller seg fra andre på samme alder/intelligensnivå.

Andelen av autistiske voksne som bor på institusjoner er redusert fra
nesten alle for få år siden til omtrent halvparten (Hitzing, 1987). Mange
betrakter dette som en endring fra omsorg preget av oppbevaring til aktive
miljøterapeutiske omgivelser som gir tilpasset behandling og trening
(Simonson & Simonson, 1987). Likevel er to tredjedeler av autistene fortsatt
ute av stand til å leve noen form for selvstendig liv, og bare 5% er sysselsatt
på ordinære arbeidsplasser (Adams & Scheslow, 1983).

En studie (Rumsey et al., 1985) viste at selv blant høytfungerende personer
med autisme manglet 89% venner, og 56% virket følelsesløse i forhold til
andre mennesker. Disse problemene skaper alvorlige barrierer for utvikling
av langsiktige stabile relasjoner til andre mennesker. Autistene mangler de
ferdigheter som skal til for at et forhold skal utvikles fra bekjentskap til
vennskap (Rutter, 1970).

På lavere intellektuelle nivåer er det slik at 43% av autistene trenger hjelp
på toalettet, 46% trenger hjelp i spisesituasjonen, og bare 24% kan kle på
seg selvstendig (Janicki et al., 1983).
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Oppsumeringsvis er utviklingen ved autisme i voksen alder en gradvis
forbedring av symptombildet, men fortsatt vedvarende sosiale problemer og
begrensninger (Rumsey et al., 1985).

I de fleste studier av forløpet ved autisme er de noen prosent som har god
prognose eller som gjør betydelige framskritt. De rapporteres også enkelt-
tilfeller som fungerer ‘normalt’ i voksen alder, og dette ser ut til å være
tilfelle uavhengig av hvilken behandling de har gjennomgått.

Noen få studier omtaler spesielt de barna som har høy IQ og derved god
prognose. Eksempelvis har Szatmari og medarbeidere (1989) undersøkt en
gruppe på 16 med ikke-verbal IQ over 65 og diagnose stilt før seksårsalder.
Halvparten av disse var igang med avanserte høgskolestudier. Felles for disse
var at de hadde foreldre som var svært aktive pådrivere når det gjaldt å
skaffe barna utdanning og andre tilbud. Det undersøkte utvalget var skjevt i
forhold til populasjonen som skulle undersøkes, og det konkluderes med at
15-20% av de høytfungerende har god prognose etter de kriteriene som ble
benyttet. Et tilsvarende men noe mer pessimistisk resultat ble beskrevet i en
studie av Rumsey og medarbeidere (1985), en studie basert på at man averterte
etter kandidater gjennom Autismeforeningens publikasjon.

I Gillberg og Steffenburgs populasjonsbaserte studie fra 1987 hadde 59%
dårlig eller ekstremt dårlig funksjonsnivå i ungdomsalder og tidlig voksen
alder. 4% fungerte så godt de ikke var forskjellig fra normale ungdommer,
og 11% som fortsatt hadde svært avvikende atferd hadde gjort store framskritt.
2% av gruppen døde, og 29% utviklet epilepsi. IQ over 50 og kommunikativt
språk før seksårsalder predikerte god utvikling, mens IQ under 50 og mangel
på språk ga dårlig eller meget dårlig prognose.

OPPSUMMERING AV PROGNOSTISKE FAKTORER

Litt mindre enn 10% av personer med autisme fungerer godt som voksne, de
fungerer i arbeidslivet, og i noen tilfeller stifter de familie. Best prognose har
barn med utførings-IQ over 70, kommunikativ tale før femårsalder og som
allerede i denne alderen gjør raske framskritt.

60% er fullstendig avhengig av andre voksne på alle livsområder. IQ
under 50 og fravær av kommunikativt språk i femårsalder sannsynliggjør en
slik prognose. Det er viktig å være oppmerksom på at en rekke av disse
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barna likevel gjør det bra i voksen alder, og at mellom dem som har god og
dårlig utvikling befinner det seg en rekke individer med begrenset utvikling,
men som gjør det langt bedre enn man kan forvente med bakgrunn i
evalueringer fra barneårene.

En stor andel gjennomgår en forverring av symptombildet i ungdomsårene,
og en betydelig minoritet mister viktige ferdigheter. Det ser ut til å være en
sammenheng mellom tilbakegang i ungdomsalder og mental retardasjon med
epilepsi. Jenter er noe mer utsatt enn gutter for slik tilbakegang.

Globale vurderinger av ‘god’ eller ‘bra’ prognose er nesten alltid assosiert
med IQ over 60. De som har IQ under 60 utgjør majoriteten av gruppen med
dårlig eller meget dårlig prognose.

Tale før femårsalder er den andre viktige prognostiske faktor. Også dette
har sammenheng med IQ, i den forstand at nesten ingen barn med IQ under
50 utvikler funksjonell tale etter femårsalder.

Det er lite omfattende populasjonsbasert forskning som dokumenterer at
spesialpedagogisk trening virker inn på prognosen.

Paul oppsummerer noen av de studier som viser utviklingen ved autisme
fram til voksen alder i tabellen som er gjengitt nedenfor.

Som det framgår av tabellen har hele to tredjedeler av autistene dårlig
prognose i de refererte studier. Dette innebærer at de er ute av stand til å leve
noen form for uavhengig liv.
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Prosentandel av autistiske individer som viser ulike
typer prognose i oppfølgingsstudier

Studie God prognose Bra prognose Dårlig prognose

Eisenberg (1956) 5 22 73

Creak (1963) 17 10 73

Rutter, Greenfield & Lockyer (1967) 14 25 61

Brown (1969) 29 37 34

Kanner (1971) 18 25 61

DeMyer et al. (1973) 10 16 74

Lotter (1974) 14 24 62

Pauls oppsummering av oppfølgingsstudier
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Rundt 14% av autistene forbedrer sin funksjon så mye at de som voksne
ikke lenger fyller de sosiale kriteriene for diagnosen i voksen alder (Rutter,
1970). Fortsatt mangler de empati og sosial kunnskap, og har vansker med å
oppnå vennskapsrelasjoner.

Adaptiv atferd, herunder selvhjelps- og dagliglivsferdigheter, er vanligvis
på nivå med eller under nivået for mental alder hos autistene. Dette står i
motsetning til situasjonen for utviklingshemmede uten autisme, der det
adaptive nivå ofte er høyere enn IQ-nivået.

Noen av autistene utvikler omfattende og kompliserte ritualer i voksen
alder, samt tvangspreget atferd f. eks. i form av repeterende spørsmål hos
høytfungerende autister. De språklige kjennetegn hos voksne med Kanner-
autisme kan noen ganger være svært likt det man ser hos schizofrene, med
avvikende assosiasjoner, overopptatthet av spesielle temaer, og bokstavelighet
når det gjelder ordforståelse.

I mangel av terapi som ‘helbreder’ autismen, er vårt ansvar for autisme-
befolkningen å forbedre deres livskvalitet gjennom human opplæring og
behandling som bringer deres funksjonsnivå så høyt som mulig, og som
vedlikeholder dette nivået gjennom systematisk tilrettelegging i et livstids-
perspektiv.

Studier av utviklingsforløpet ved autisme er med på å gi et realistisk bilde
av de langsiktige muligheter autistiske mennesker har, og de legger vekt på
behovet for livslang behandling. Slike studier gir også basisinformasjon som
man kan måle framtidige behandlingsformer i forhold til, både biologiske og
atferdsorienterte. Uten å vite hva et typisk forløp er, vil det ikke være mulig
å avgjøre hvorvidt spesielle nye behandlinger gir signifikante forbedringer i
forhold til tradisjonelle tilnærminger. Forløpsstudier kan derfor være et bidrag
til å bedre tilbudene for mennesker med autisme.

FORLØP VED AUTISMELIGNENDE TILSTANDER

Disintegrativ psykose består av autistisk symptomatologi som oppstår i 2-3-
årsalderen etter at utviklingen fram til da har forløpt normalt. Symptomene
oppstår etter en akutt eller sub-akutt regresjon med forvirring og vanligvis
også hyperaktivitet. Tilstanden er meget sjelden, og der er lite forskning
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vedrørende prognose. Det som forefinnes indikerer at prognosen er dårligere
enn ved autisme.

Rett syndrom er eksempel på en disintegrativ forstyrrelse i barndommen
der symptombildet til forveksling ligner det man finner ved autisme. Prognosen
er meget dårlig når det gjelder IQ og motorisk utvikling, mens de autistiske
særtrekk ofte svekkes.

Schizoid personlighetsforstyrrelse ligner på og overlapper med det
‘autistisk psykopati’ og ‘Asperger syndrom’. Prognosen for disse er langt
bedre enn det man finner ved autisme, men de har en overhyppighet av
psykiatriske problemer i voksen alder. En studie av Wolff og Chick (1980)
viste at en av 22 personer med Asperger syndrom utviklet schizofreni, mens
det var en av 200 som utviklet denne lidelsen i Aspergers eget utvalg. Det er
usikkert om den høyere forekomst i seinere studier skyldes forveksling grunnet
symptomlikhet mellom Asperger syndrom og schizofreni.

Sammenhengen mellom Asperger syndrom og affektive lidelser/depresjon
i voksenlivet er klart dokumentert (Wing, 1981; Tantam, 1988). I Wings
utvalg hadde f.eks. mer enn 40% en affektiv lidelse, sannsynligvis depresjon,
og 11% hadde forsøkt å begå selvmord.

Mange av de som i barneårene får diagnosen ‘høytfungerende autisme’,
har i voksen alder et atferdsmønster som samsvarer med kriteriene for
Asperger syndrom, eller de blir antatt å ha en schizoid personlighets-
forstyrrelse. Også noen av de barna Gillberg beskriver med diagnosen DAMP
(forstyrrelser i oppmerksomhet, motorikk og persepsjon) har autismelignende
eller Asperger-lignende symptomer. Selv om disse barna har langt bedre
prognose enn autistene, kan de gjennom barne- og ungdomsårene ha store
begrensninger ved sine sosiale relasjoner.
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AKTUELL LIVSSITUASJON OG
LIVSKVALITET

De seinere årene har spørsmål vedrørende livskvalitet hos personer med
utviklingsmessige avvik kommet stadig mer i fokus (for en oversikt se
Schalock, R. L., 1990; Hughes C. et al., 1995). Interessen for dette temaet
har sin basis blant annet i omfattende deinstitusjonaliseringsprosesser i
omsorgstjenestene, og at den enkelte person med funksjonshemming gjennom
dette er kommet mer i fokus for oppmerksomheten. Sosialpolitisk er det av
vital interesse å evaluere hvilken virkning de omfattende reformer har på den
enkeltes livssituasjon og livskvalitet. Sosialfaglig er det av interesse å finne
fram til målsettinger og metodetilnærminger som fanger sentrale aspekter
ved livssituasjonen, og som bidrar til å bedre livskvaliteten for den enkelte.

I det norske fagmiljøet har flere grupper funksjonshemmede vært gjenstand
for kartlegging med ulike livskvalitets-indikatorer. Kjell Kristoffersen (1990)
har kartlagt psykiatriske langtidspasienter i forhold til livskvalitet og i forhold
til sine nærmeste. Mette Borgå og Tore Melby (1993) tar for seg ungdom
med særlige behov – spesielt i forhold til tilretteleggelse av skole- og
opplæringssituasjoner. Gunnar Stangvik (1987) behandler temaet i forhold
til normaliserings- og integreringsproblematikk, og Jan Tøssebro (1992) har
i forbindelse med HVPU-systemets avvikling foretatt en kartlegging av levekår
og livskvalitet for personer med psykisk utviklingshemming.
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LIVSKVALITETSBEGREPET

Begrepet ‘livskvalitet’ defineres ulikt av ulike forskere og i ulike sammen-
henger. Noen definisjoner vektlegger sterkt livskvalitet som en subjektiv
kategori, der den enkeltes personlige oppfatning av sin livssituasjon er det
sentrale tema. Eksempel på dette er Taylor og Bogdan (1990, s. 34-35) som
definerer livskvalitet slik:

Quality of life is a matter of subjective experience. That is to
say, the concept has no meaning apart from what a person feels
and experiences.

Studier av livskvalitet med utgangspunkt i et subjektivt begrep, vil i
hovedsak måtte basere seg på dybde-intervjuer eller selvrapport-metoder der
den enkelte kan rapportere sin tilfredshet på ulike livsområder. En slik
tilnærming vil ikke kunne anvendes i forhold til en gjennomsnittlig autisme-
populasjon, da kognitive, sosiale og språklige hindringer umuliggjør en slik
tilnærming.

Det er likevel slik at personer med autisme, uansett hvilken alvorlighetsgrad
tilstanden har, gir signaler til sine omgivelser på grad av tilfredshet med sin
livssituasjon, og derigjennom indirekte holdepunkter for en vurdering av de
subjektive aspekter ved opplevd livskvalitet.  Siden den foreliggende
undersøkelse baserer seg på intervjuer med den eller de personer som har
nærmest kjennskap til den enkelte person med autisme, vil man også kunne
fange aspekter ved den subjektive livskvalitetsdimensjonen. Metodisk gjøres
dette ved å erstatte spørsmål i retning ‘hvordan trives du med.....’ med
‘hvordan vurderer du N med hensyn til grad av tilfredshet med ....’

Ofte blir livskvalitet vurdert i forhold til grader av ‘behovstilfredsstillelse’.
Brown, Bayer og McFarlane (1988, s. 111-112) eksemplifiserer denne
tilnærmingen gjennom følgende definisjon:

Quality of life can be viewed as the discrepancy between persons
achieved and unmet needs and desires. ... Quality of life can
also be viewed as the degree to which an individual has control
over his or her environment.
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Å vurdere livskvalitet i relasjon til en persons ønsker og behov samt graden
av behovstilfredsstillelse, krever en operasjonalisering av ‘behovs’- begrepet.
I de eksisterende skjemaer for evaluering av livskvalitet er dette som oftest
gjort ved å liste opp en rekke vanlige livsområder som for ‘folk flest’ gir
livskvalitet og glede – og så anvende de samme kriterier for vurdering av de
funksjonshemmedes livskvalitet.

Problemet med å overføre en slik metodikk direkte på personer med
autisme, er at de områder som sterkest fokuseres i slike skjemaer er knyttet
til sosiale relasjoner, vennskap og følelsesmessig nærhet til andre mennesker.
Med bakgrunn i sitt omfattende sosiale handikap vil personer med autisme
nødvendigvis komme ut med svært dårlig livskvalitet på studier som i hovedsak
omhandler sosiale forhold.

Likeledes kan en fokusering på kontroll og valgfrihet over egen livs-
situasjon komme skjevt ut på slike målinger. Det kognitive handikap ved
autisme medfører at det i mange tilfeller vil være vanskelig å håndtere
valgsituasjoner,  blant annet fordi det ikke er mulig å forestille seg de ulike
valgalternativene eller konsekvensene av disse på kortere eller lengre sikt.
For mange personer med autisme vil det også være slik at frihet til å velge
kan få direkte destruktive eller selvdestruktive følger for den enkelte – eller
det kan føre til et selvstimulerende og pasifiserende atferdsmønster som blir
til alvorlig skade for den enkeltes funksjonsevne over tid. I disse situasjonene
vil inngrep i den enkeltes livssituasjon fra andre være en nødvendig
forutsetning for god livskvalitet, i motsetning til det som skjer dersom
‘valgfrihet’ praktiseres. Følgelig vil en fokusering på graden av tilrettelagt
hjelp og støtte i sosiale situasjoner si mer om livskvaliteten enn friheten til å
velge. Jeg vil derfor kartlegge dette forhold gjennom intervjuene, heller enn å
fokusere på valgfrihets-dimensjonen.

Eksempel på en definisjon av livskvalitet som fokuserer på mer objektive
aspekter ved livssituasjonen, finner vi hos Goode (Goode, 1990, s. 46):

When an individual, with and without disabilities, is able to
meet important needs in major life settings (work, school, home,
community) while also satisfying the normative expectations that
others hold for him or her in those settings, he or she is more
likely to experience a high quality of life.

Livskvalitet knyttes her til de miljømessige betingelser som omgir den
enkelte, samt i hvilken grad han klarer å innfri de forventninger som stilles til
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ham i de ulike sammenhenger. En høy grad av livskvalitet vil innebære samsvar
mellom de miljømessige betingelser og den enkeltes forutsetninger og
ferdigheter. Samtidig knytter også denne definisjonen an til behovsområder,
og er derfor gjenstand for de samme typer problemer som drøftet over.

Gunnar Stangvik (1987) har drøftet livskvalitet for funksjonshemmede i
forhold til normaliseringsprinsippet, slik dette er anvendt som ideologisk
grunnlag og virkemiddel i reformprosessen i omsorgstjenestene. Han definerer
sitt utgangspunkt slik:

Normaliseringen ....... har som mål å hjelpe funksjonshemmete
til å etablere og opprettholde positive sosiale relasjoner til
normalsamfunnet og å forhindre isolering, nedvurdering og
behovsundertrykkelse. Normaliseringsprinsippet forutsetter
derfor at det å delta i det vanlige samfunnets sosiale liv og det
å inneha vanlige sosiale roller, danner viktige forutsetninger
for velferd og livskvalitet – og at segregering fra samfunnets
normale virksomhet medfører redusert livskvalitet.

Normaliseringsprinsippet anvendes til å evaluere institusjonsomsorg for
funksjonshemmete, der dette prinsippet systematisk brytes gjennom

mangel på individualisering, undermålige utviklings- og stimu-
leringsbetingelser og lite utviklende personlige relasjoner.
Deinstitusjonalisering som ideologi og arbeidsprinsipp har dette
som ett av sine grunnlegende utgangspunkter. Normaliserings-
begrepet er uttrykk for en videreutvikling av denne ideologien
som stiller opp deltagelsen i normalsamfunnet som en viktig
livskvalitet. Livskvalitet defineres gjennom deltagelse i bestemte,
objektivt beskrivbare livsformer – livsformer som er i samsvar
med grunnleggende verdier og normer i lokalsamfunnet, og som
gir funksjonshemmete verdsatte sosiale roller i dette samfunn
(op. cit. s. 30).

For en mer utførlig teoretisk drøfting av livskvalitetsbegrepet, se Halpern,
1993.
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LIVSKVALITET VED ALVORLIGE

UTVIKLINGSFORSTYRRELSER

Undersøkelser av livskvalitet innenfor omsorgstjenestene må for å være
meningsfulle ta hensyn til individuelle forutsetninger ved den enkelte person.
Sharon A. Borthwick-Duffy (1990) drøfter denne problemstillingen med
referanse til personer med alvorlig eller dyp grad av psykisk utviklings-
hemming. Hun sier (s. 180) at

...the role that the quality of care plays in quality of life is of
particular importance to persons who are severely or profoundly
retarded and are dependent upon families or caregivers for
providing for their training and physical and emotional needs.

De vanlige mål på livskvalitet som er anvendbare overfor normal-
befolkningen eller overfor personer med lettere grad av utviklingshemming
blir ikke i samme grad meningsfulle når livskvaliteten til alvorlige og dypt
utviklingshemmede skal evalueres. Her er kvaliteten på omsorgstjenestene
desto viktigere.

På tilsvarende måte som for utviklingshemmede personer innvirker det
autistiske handikap sterkt på flere av de områder som tradisjonelt kartlegges
i forbindelse med livskvalitetsundersøkelser.  Sosiale relasjoner og samspill,
som er en av de sterkeste livskvalitets-indikatorer, begrenses av den autistiske
persons kommunikasjonsmessige handikap og manglende forutsetning for å
inngå i gjensidige sosiale relasjoner. Likeledes kan psykisk og personlig
velbefinnende være vanskelig å evaluere på grunn av kommunikasjons-
problemer og begrensninger i evnen til selvrapportering av følelser.

Det at autistiske mennesker ut i fra sitt handikap har begrensede muligheter
for å utfolde seg på alle de områder som for normalbefolkningen anses for
vesentlig, betyr ikke nødvendigvis at de har dårligere leveforhold og
livskvalitet. Det utslagsgivende vil være graden av samsvar mellom den
enkeltes ønsker og forutsetninger og de muligheter og begrensninger miljøet
setter. En optimal livskvalitet avhenger med andre ord av kvaliteten på
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tjenestetilbudet som utøves, herunder graden av individuell tilpasning i bolig,
arbeid og i fritidssituasjoner.

De personer som inngår i undersøkelsen har gjennomlevd en tidsperiode
som har vært dominert av store, uoversiktlige institusjonsmiljøer, og som
rammes av den kritikk om mangelfull individualisering og dårlige utviklings-
betingelser som er referert over. Mange av dem har også gjennomlevd eller
står midt i fasen med deinstitusjonalisering og etablering av nye tilbud og
miljøbetingelser etter HVPU-reformen. Det er all grunn til å frykte at
institusjonskarrieren har medført utviklingsmessige og psykiske skader som
fortsatt vil prege den enkeltes funksjon, og som virker inn på den enkeltes
livskvalitet.

Det særegne ved personer med autisme når normaliseringsprinsippet
anvendes som grunnlag for vurdering av livskvalitet, er at de i liten grad selv
tar initiativ til å delta i det sosiale liv – uten at de nødvendigvis uttrykker en
følelse av isolasjon og ensomhet. De kan tilsynelatende virke fornøyde innenfor
rammer som andre personer ville oppfatte som sterkt begrensende – samtidig
som de kan føle seg utilpass og frustrert i situasjoner som personer uten
tilsvarende handikap opplever som positive.

Jeg vil i undersøkelsen benytte to ulike innfallsvinkler til å fange de særegne
livskvalitetsdimensjoner for personer med autisme: Grad av tilpasset hjelp
og trening i sosiale sammenhenger, og grad av tilfredshet i sosiale situasjoner,
slik dette oppfattes av deres nærpersoner. Utgangspunktet er at tilpasset hjelp
til å fungere i sosiale situasjoner bedrer autistiske menneskers livskvalitet.

Jan Tøssebro (1992) undersøkte hvilken betydning avviklingen av
institusjonene innenfor HVPU har hatt for den enkelte psykisk utviklings-
hemmede. Ut i fra en drøfting av det problematiske ved å undersøke livs-
kvaliteten hos personer som p.g.a. sitt handikap har vansker med selv-
rapportering, gjennomførte han undersøkelser av objektive/sosiologiske
forhold knyttet til den enkeltes livssituasjon. Han fant at når det gjaldt psykisk
utviklingshemmede vurderer nesten alle sosial kontakt, fritidsaktiviteter og
boforhold som viktige velferdsområder, mens arbeid, selvbestemmelse og
økonomisk situasjon er noe mindre viktig. Han konkluderte sin drøfting av
særegne forhold ved de psykisk utviklingshemmedes levekår på følgende
måte:

Etter mitt syn er det sosialpolitisk umulig å si at noe er bra nok
for psykisk utviklingshemmede men uakseptabelt for andre – selv
om det nettopp er dette vi underforstått ofte gjør (op. cit. s. 35).
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Tøssebros utgangspunkt innebærer at han sammenlikner forholdene for
psykisk utviklingshemmede med tilsvarende levekår for den øvrige befolkning
– slik det dokumenteres i eksempelvis statistisk årbok. Med dette utgangspunkt
har han utelatt områder der det er vanskelig å frambringe objektive
sammenlikningsdata fra undersøkelsen, eksempelvis helsespørsmål og
spørsmål som omhandler den enkeltes tilfredshet på ulike livsområder.

Jeg vil i den foreliggende undersøkelse i likhet med Tøssebro inkludere
sentrale og objektivt beskrivbare forhold ved den enkeltes levekår – ut i fra et
ideologisk utgangspunkt som samsvarer med det han gir uttrykk for – nemlig
at autistiske mennesker har samme krav på normaliserte levekår som andre
mennesker. I tillegg vil jeg inkludere kvalitative og subjektive data som kan
gi indikasjoner om den enkeltes tilfredshet på ulike livsområder, samt få
nærpersonenes helhetsvurdering av noen psykologiske forhold ved den enkelte
person.  Dette innbefatter generell helsetilstand, psykisk velvære, selvbilde
og generell trivsel, samt forekomst av psykiatriske problemer. Dette vil ikke
gi data med den samme grad av objektiv verifiserbarhet, men gir et visst
innblikk i sentrale livskvalitetsdimensjoner slik nærpersonene opplever det
ut i fra sitt kjennskap til den enkelte.

Siden undersøkelsen har et kasuistisk utgangspunkt (multiple case study)
vil de beskrivelser som framkommer i livskvalitetsintervjuene kunne
sammenholdes med dybdeintervjuene vedrørende den enkeltes utviklings-
historie. Dette vil kunne gi et bilde av endringer i livsbetingelser og endringer
i funksjonsmåte over tid – fram mot dagens situasjon. Siden formen også
innebærer en standardisert kartlegging av aktuell funksjonsmåte (Vineland),
vil det kunne anskueliggjøres ulikheter i utviklingsforløpet hos personer med
ulik grad av autisme og med ulik grad av utviklingshemming.

SPESIFIKK TILRETTELEGGING FOR PERSONER MED

AUTISME

På samme måte som ved andre funksjonshemminger krever også det autistiske
handikap spesiell tilrettelegging for at en best mulig livskvalitet skal
opprettholdes. Det vil ofte være slik at de miljøbetingelser som opprettholder
trivsel, aktivitet og sosial samhandling i normalbefolkningen, skaper
forvirring, passivitet og selvstimulerende atferd hos personer med autisme.
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Dette kan man observere på alle alderstrinn – fra det autistiske førskolebarns
ritualistiske selvstimulering i en vanlig barnehage til den voksnes stereotype,
ikke-funksjonelle, repeterende atferd og isolasjonstendenser.

Mens man tidligere oppfattet utviklingsforløpet ved autisme nærmest som
en naturgitt prosess med dårlig prognose, er det nå dokumentert at
utviklingstempo og forløp avhenger av tilrettelagte opplærings- og utviklings-
betingelser for den enkelte. Desto tidligere man kommer i gang med
systematisk og målrettet trening, og desto mer intensivt dette gjennomføres,
desto bedre vil den enkelte fungere på de livsområder det gis trening i (se f.
eks. Loevaas, O. I., 1987; McEachin, Smith & Loevaas, 1993).  Dette
innebærer at opplæringsbetingelsene må betraktes som en vesentlig faktor i
vurderingen av den enkeltes livskvalitet – da mangelfulle opplærings-
betingelser vil medføre at den enkelte ikke får utviklet sitt potensial og derved
begrenser sine muligheter for praktisk og sosial utfoldelse.

Institusjonskarrieren har i stor grad begrenset den enkeltes utviklings-
muligheter, delvis på grunn av de traumatiske forhold som har preget
storavdelingene, og delvis på grunn av mangel på relevant opplæring i kritiske
livsfaser. Bedring av livsvilkårene gjennom ansvarsreformen gir nye
miljømessige muligheter for å skape oversiktlige situasjoner, og derved
materielt sett et bedre utgangspunkt for å drive systematisk opplæring. De
prøve-intervjuer som er gjennomført i forbindelse med forberedelser til studien
gir holdepunkter for å anta at dette til en viss grad kan kompensere for noen
av de skadevirkninger utviklingshistorien har medført. I hvilken grad trening
og tilrettelegging vektlegges med tanke på å skape en forutsigbar livssituasjon
for den enkelte, vil følgelig være et viktig kartleggingsområde.

For å bryte isolasjonen og lede mennesker med autisme til sosial deltagelse
og konstruktiv aktivitet, kreves det at de er omgitt av personer som forstår
deres handikap, og som kan bidra med tilretteleggelse og motivasjon.
Miljøbetingelsene, både når det gjelder bolig, arbeid og fritid, må være
tilrettelagt med tanke på oversikt og forutsigbarhet. Nærpersonene må forstå
den autistiske personens måte å kommunisere på, og de må bidra til
videreutvikling av denne. Den autistiske personen må ledes inn i og motiveres
til utførelse av dagliglivsferdigheter – for gjennom dette å øke sin
selvstendighet og bryte passivitet og selvstimulering. Avvikshandlinger må
forebygges og behandles slik at den autistiske personen ikke utelukkes fra
sosiale områder p.g.a. atferdsproblemer.

Viktige livskvalitetsområder som sosial anseelse, selvrespekt og motivasjon
til videre utvikling kan for personer med autisme best ivaretas gjennom å
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vektlegge den enkeltes spesielle ferdigheter og interesseområder. Det vil kreves
av nærpersonene at de kan hjelpe til med dette, både når det gjelder å finne
fram til den enkeltes spesielle forutsetninger og interesser, å legge til rette for
en sosialt akseptabel utøvelse av disse ferdighetene, samt å finne måter å
videreutvikle ferdighetene på. Ut i fra dette blir det viktig å kartlegge i hvilken
grad den enkelte har utviklet områder for særinteresser, og i hvilken grad de
miljømessige betingelser er tilrettelagt med tanke på videreutvikling av disse
ferdighetene.

For å undersøke om de spesifikke krav til tilrettelegging vedrørende
autistiske menneskers livskvalitet blir ivaretatt, vil jeg i tillegg til den generelle
kartlegging av livsbetingelser også ha med egne spørsmål som fanger opp
graden av spesifikk tilrettelegging ut i fra det autistiske handikap. Dette
innbefatter miljøpersonalets kunnskap om autisme, graden av tilrettelagt sosial
trening og selvstendighetstrening, struktur og oversiktlighet over miljø-
betingelsene, samt utøvelse og tilrettelegging for spesielle interesser og
ferdigheter.

METODETILNÆRMING – LIVSKVALITET OG AUTISME

Studier av livskvalitet hos personer med psykisk utviklingshemming og
utviklingsforstyrrelser byr på store metodiske utfordringer. Heal og Sigelman
(1990) oppsummerer fire ulike tilnærminger som beskrives på følgende måte:

– De kan være objektive eller subjektive, dvs. de kan fokusere på
objektive omstendigheter ved folks liv (lønn, boforhold, atferds-
mønstre etc.), eller de kan vurdere holdningsmessige fenomener
som opplevd tilfredshet med livet generelt eller med spesifikke
livssituasjoner. Objektive mål kan verifiseres, i motsetning til
subjektive mål.

– For det andre kan målene være absolutte eller relative, de kan
være et direkte mål på folks livskvalitet eller sammenlikne livs-
kvaliteten med en standard, f.eks. hva de ideelt sett skulle øn-
ske, hva de har opplevd tidligere, eller hva folk flest erfarer.

– For det tredje kan livskvalitet rapporteres direkte av den enkelte
som studeres, eller det kan vurderes av en annen (en informant
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eller nærperson som slektning eller venn, eller av forskeren selv
gjennom registrering av objektive data eller atferds-
observasjoner).

– Det fjerde alternativ er en tilnærming som konstrueres med ut-
gangspunkt i det enkelte subjekt gjennom ustrukturerte teknik-
ker som deltagende observasjon for å belyse klientens eget verdi-
system og perspektiv (Edgerton, 1975), eller den kunne inne-
bære konstruksjon av et instrument basert på eksplisitt input fra
subjektene (f. eks. med bakgrunn i kritiske begivenheter som
har bedret eller forverret deres livskvalitet).

Oppstillingen synliggjør de valg man står overfor på dette området;
praktiske, økonomiske og metodiske avveininger vil avgjøre mellom
alternativene. I praksis vil man likevel ofte stå igjen med to alternativer:
Intervju av den enkelte målperson, eller intervju med målpersonens
nærperson(er).

I sin studie av psykisk utviklingshemmedes livsvilkår står Tøssebro overfor
denne avveiningen: skal den enkelte psykisk utviklingshemmede intervjues
direkte, eller skal man basere metodevalget på tredjepersonsintervjuer med
nærpersoner. Etter å ha prøvd ut en direkte intervjuform med 25 av de best
fungerende utviklingshemmede, konkluderer han med at det var så
problematisk at 10 av intervjuene måtte forkastes og at også de øvrige hadde
en svært tvilsom verdi. Svarene var i stor grad preget av tilfeldigheter.

Det autistiske handikap setter klare grenser for mulige metoder som kan
anvendes for å kartlegge livskvalitet. Språk- og kommunikasjonsproblemer
samt sammenhengen autismen har med kognitive hemninger gjør at man i de
fleste tilfeller ikke kan basere en slik kartlegging på direkte intervju/
selvrapportering. Den mest anvendte og anvendbare metode er tredjeperson-
intervjuer, der den eller de personer i nettverket som har best kjennskap og
kontakt med den autistiske målpersonen blir intervjuet. De opplysninger som
framkommer gjennom et slikt intervju kan sammenholdes med objektive data
og opplysninger omkring livssituasjonen, slik at det kan tegnes et helhetsbilde
av livssituasjonen.

Når det gjelder nærperson-intervjuer, er graden av holdbarhet i intervjudata
blant annet avhengig av hvilken type informasjon det spørres etter. Der
spørsmålene omhandler ytre, lett observerbare og objektive forhold vil man
forvente nokså eksakte data. De fleste spørsmål i denne undersøkelsen
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kartlegger konkrete forhold ved den enkeltes livssituasjon, da dette vil gi
faktisk informasjon av relativt god holdbarhet om de ytre livsvilkår.

Nærpersoners vurderinger av den enkeltes tilfredshet på ulike livsområder,
vil med nødvendighet bli noe mer usikre data. Jeg har på disse områdene i
stor utstrekning benyttet vurderingsskalaer fra Lancashire livskvalitetsprofil,
og tilpasset spørsmålene til å gi indirekte informasjon gjennom informanter
og ikke personen selv. Denne skalaen er en gradering i 7 nivåer, fra ‘kunne
ikke vært værre’, via en mellomkategori ‘både/og’ til ‘kunne ikke vært bedre’
som den ideelle situasjon.

I den grad intervjuene gjennomføres med nærpersoner som har inngående
kjennskap til den enkeltes kommunikasjon og reaksjonsmåter, vil jeg anta at
det skal være mulig å differensiere mellom signaler på tilfredshet og å skille
disse fra signaler på vantrivsel. Selv hos språkløse autister vil slike indre
tilstander gi seg synbare ytre atferdsmessige utslag.

Med bakgrunn i dette har jeg også tatt med vurderingsspørsmål av mer
global og generell karakter. Eksempler på dette er spørsmål vedrørende
generell trivsel, selvbilde og psykisk velvære. Ut i fra den utviklingshistorie
som kartlegges gjennom dybdeintervjuene og de bakgrunnsforhold som
avspeiler seg gjennom dette, vil det være av interesse å vurdere disse forhold,
selv om de data som framkommer må fortolkes med all mulig varsomhet.

I den foreliggende undersøkelse vil jeg intervjue foreldrene om deres syn
på den aktuelle livssituasjonen. I tillegg vil klientens nærperson(er) bli
intervjuet med utgangspunkt i et strukturert intervjuskjema der både innholdet
i helhetstilbudet og vurderingen av dette kartlegges.

De livsområder som kartlegges er hentet fra livskvalitets-undersøkelser i
internasjonal litteratur, hovedsakelig i forbindelse med kartlegging av psykisk
utviklingshemmede (for en oversikt, se Huges et al., 1995). Jeg har valgt ut
de områder som ut i fra hensyntagen til det autistiske handikap anses som de
mest relevante. De områder som kartlegges er:

1. Sosiale relasjoner og samspill.
2. Psykisk og personlig tilfredshet.
3. Sysselsetting.
4. Rekreasjon og fritid.
5. Personlig kompetanse og problematferd (Vineland).
6. Boforhold.
7. Forståelse for språk og kommunikasjon.
8. Støtte og tjenester som mottas.
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HISTORIEN OM ARVE

Historien om Arve er basert på intervju med faren. Moren, som døde året før
intervjuet, skrev i sin tid en avhandling om Arve. Noen av eksemplene er
hentet fra denne.

Fødsel og tidlig utvikling

Arve var familiens første barn. Da han ble født bodde de i en bygd på
Vestlandet. Gutten ble født med leppe/ganespalte, og dette handikap som han
seinere ble operert for var med på å skjule noen av de utviklingsmessige
problemene.

Mor beskriver i sin avhandling guttens tidlige utvikling:

Han satt i riktig tid, fikk tenner i eksemplarisk rekkefølge. På
ettårsdagen gikk han, og han var til og med opptatt av at han
hadde fått nye sko. Han lo og gråt og det var ingenting i veien
med øyekontakten. Tiden fra 1 til 2 år gikk godt og rolig. Selvsagt
ventet vi på at han skulle begynne å snakke, men vi syntes han
var veldig flink ellers.

Mor beskriver gutten i denne fasen som veldig snill, og hun har i ettertid
skjønt at denne snillheten var en del av guttens handikap:

Jeg hørte et foredrag med Lorna Wing. Hun sa at hvis et barn
satt i satt i sengen eller vognen og mistet ut leker, slik alle
småbarn gjør, og ikke gråt eller maste om å få de tilbake, da
var noe galt, virkelig galt! Tankene gikk raskt tilbake og jeg
husket lekene rundt vognen ute i haven, og jeg husker at jeg
trodde at han var så snill.
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Oversikt over Arves livskarriere
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1949 Fødsel Førstefødt Leppe/ganespalte svak anelse om avvikende utvikling –
skjult av leppe/ganespalten

1952

2 år

Bor hjemme

Motorisk i rute – bygger tårn, spiller piano, snakker ikke,
forklart med hareskårproblematikk. Undersøkt av
distriktslegen. "Sunn og frisk, taleproblemer grunnet fysisk
handikap."

2 ½ år
Urolig, sover lite, gråter ikke når han slår seg. "Siler
månestråler med fingrene."Opereres for leppe/ganespalte.
Forstyrret atferd etter operasjonen, Sjokk under narkose?

1953 3 år Overfølsom, går på tærne, vifter, holder for ørene, motstand
mot kroppskontakt

1954 4 år

Snakker ikke, sover lite, hyler meget, river utover, leker ikke
med barn, klatrer, ikke redd, bryr seg ikke om foreldrene,
biter seg i armen. Henvist til spesialskole, barnepsykiatri,
øre-, nese-, hals-spesialist. Undersøkt av barnepsykiater:
"Skarping", psykiske vansker. Hørsel normal. Spesialskolen:
Normal intelligens. Barneavd.: Ikke forstå gestene hans!

1955 5 år Familien flytter til
Oslo – bor hjemme

Raser omkring, hyler, lugger og biter seg selv, henger i
gardiner. Spesialskole – ingen tilbud fra fagfolk.

1956 6 år

Bor hjemme

Ingen tilbud, "siler sol" mellom fingrene.

1957 7 år
Skrik og "ekvibrilistiske" øvelser. Snakker ikke. Taleped. tror
han er åndssvak. Ingen diagnose. Dagtilbud på
antroposofisk institusjon.

1958 8 år

For vanskelig for spesialskole. Dugnad, etabl. liten skole.
Henvist til observasjon på sentralinstitusjon for "åndssvake".

Familien flytter pga.
flystøtøy som
forstyrrer

Observasjon på sentralinst. Testet – klarte ingen oppgaver.
"De er selv ansvarlig for at gutten er som han er".

Hjem etter
observasjon Fjernere og vanskeligere enn tidligere.

1959 9 år

Dagplass
sentralinstitusjon

Ingen undervisning, men avlastning. Sover bedre,
tvangsritualer.

1960 10 år River lintøy og klær utover, søler med gryn, sukker, melk og
mel.

1963 13 år Kontakt med National Society for Autistic Children. Er gutten
autistisk? God kontakt med søsteren.

1964 14 år Neglerotbetennelse, forferdelig natt, urolig, selvdestruktiv.

1967 17 år Liten inst. for
autister

Trives, går på skole, lærer selvstendighet. Fire først år OK,
etter dette aggressiv. Ingen undersøkelser.

1971 21 år Flytter hjem igjen,
så til sentralinst.

Hjelp fra overlege til nytt tilbud  på sentralinst. Neddoping
med medisiner. "Oppbevaring" på sentralinst. i 25 år.

1995 45 år Egen bolig

Fjerning av alle medisiner. Egen bolig med full døgnturnus.
Daglig arbeid: avisbud og hønseri. Prosjektgruppe i
samarbeid med familien. Totalt endret livssituasjon. Ukentlig
kontakt med familien.
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Utviklingen var tilsynelatende normal, og det forsinkede språk ble tilskrevet
leppe/ganespalten. Gutten var familiens førstefødte, og den mangel på
kravfullhet som preget hans atferdsmønster ga ikke grunnlag for bekymring.

En frue som var på besøk hos familien da Arve var 2 år og 3 mnd. var den
første til å kommentere guttens særpreg:

Hun sa det ikke var naturlig at han kunne bygge så fine tårn
når han ikke snakket og ikke ville sitte på fanget og leke ro-ro til
fiskeskjær. Da han uoppfordret gikk til pianoet og spilte Lisa
gikk til skolen og Gubba Noa ble hun helt forskrekket.....

At Arve ikke snakker, kommer jo av ganespalten. Han er
ingen helt vanlig unge, men hva er det da? Jeg lurer på om han
er et lite geni - han ligner ingen andre jeg kjenner.

Arve skilte seg etter hvert sterkt ut fra andre barn. Han snakket ikke, men
han utviklet ferdigheter langt over det normale på enkelte områder. Kanskje
var han et geni, en plussvariant? Det var familiens håpefulle fortolkning av
dette.

Undersøkelse av gutten hos distriktslegen konkluderte også med at gutten
var sunn og frisk, og at barn med ganespalte alltid var sene med å snakke.

En spesiell og uvanlig reaksjon fra gutten i forbindelse med 17. mai ga
familien grunn til bekymring:

Alt var normalt fra morgenen. Vi gikk for å høre på horn-
musikken, Arve ble helt fra seg av redsel. Han holdt seg for
ørene og hylte. Vi måtte forte oss hjem med ham og det tok to
timer før vi fikk roet ham og da sovnet han av utmattelse.

Familien skjønte ikke guttens voldsomme reaksjon, men har seinere fått
bekreftet at han reagerer uvanlig sterkt på høye lyder. I mellomtiden var det
flere ting familien hadde begynt å reagere på ved guttens utvikling:

Jeg ble mer og mer overbevist om at han var litt annerledes.
Han sover mindre, er urolig i hele seg, og så gråter han ikke
når han slår seg. Og så venter vi så på at han skal snakke. Han
trekker en krakk bort til vinduet og står der bak gardinene og
ser på månen. Han holder hånden opp foran seg og ‘siler
månestråler’ mellom fingrene. Når jeg forsøker å få han fra det
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– han fryser jo – så hyler han helt til han får viljen sin. Jeg tar
han med på kjøkkenet og prøver å avlede han, men han glemmer
ikke månestrålene sine og gråten er ikke til å holde ut.

Mor fortalte om guttens særegenheter i forbindelse med undersøkelse hos
distriktslegen. Gutten imponerte legen ved å styrte rett til det skapet hvor
kakeboksen sto, og som han hadde sett fire måneder tidligere. ‘Det er nok
ikke noe i veien med vettet til denne karen’, sa legen, og han mente mor var
trett og overspent siden hun bekymret seg for gutten.

Sykehusinnleggelse og operasjon – en tidlig traume

Da Arve var 2 ½ år gammel ble han innlagt på sykehus og operert for leppe/
ganespalten. På grunn av de spesielle egenskapene han hadde utviklet, var
foreldrene engstelige for at han skulle være på sykehuset alene. Men beskjeden
var klar: foreldrene fikk ikke være hos ham, og de fikk ikke lov å besøke han.
Etter sykehusinnleggelsen var guttens atferd helt forandret:

Han virket helt forstyrret. Han vil ikke se på oss, og han ligger
og dunker hodet i sengen hele natten – sovner først på
morgensiden. Han vil ikke kjenne oss og vi får ikke lov å ta på
han. Han vil ikke sitte på fars skuldre og leke hest enda det var
det morsomste han visste før han ble lagt inn på sykehuset. Jeg
tror han synes vi sviktet ham da vi forlot han til alt det vonde på
sykehuset. .... Jeg må innrømme at når jeg syntes han så merkelig
ut, enten for at han viftet med fingrene, gikk på tærne eller holdt
for ørene, så kastet jeg bildet for jeg ville så absolutt at han
skulle være pen og alminnelig.

Etter sykehusoppholdet var guttens tilstand sterkt forverret. Far snakket
med legene om dette, og han fikk beskjed om at gutten sannsynligvis hadde
fått sjokk under narkosen, og at det sikkert ville gå over hvis man bare tok
tiden til hjelp.

Arve fikk etter hvert to brødre, den ene ble født da han var 1 ½ år gammel,
den andre da han var tre år gammel. Belastningen på mor var enorm, guttene
tok all hennes tid og det var uro natt og dag. Legen så etter hvert at det var
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noe galt med gutten, og henviste ham til utredning på øre-, nese-, hals-
avdelingen, hos barnepsykiater og på en spesialskole for talehemmede.

Mor oppsummerte på dette tidspunkt positive og negative sider ved guttens
utvikling:

Positivt er:
– Han er renslig og kan spise selv.
– Han leker på den måten at han ordner knapper etter størrelser

og farger. Et puslespill han fikk til jul var så enkelt for ham at
han ble fort lei det.

– Han bygger fine høye tårn som ingen kan forstå hvordan han
får til å balansere.

– Han klatrer og hopper som ingen annen på hans alder her i
nabolaget.

– Når han en sjelden gang smiler er han nydelig og ser helt nor-
mal ut.

– Han forstår å gjøre helt klart for oss enkelte ønsker som f.eks.
peke på skapet når han vil ha melk, hente støvlene når han vil
ut.

Negativt er:
– Han snakker ikke.
– Han sover lite og hyler meget.
– Han river alt ut av skap og skuffer.
– Han leker ikke med andre barn og bryr seg ikke om oss.
– Han er ikke redd for biler og flytter seg bare såvidt.
– Han klatrer gjerne på tak og høye brospenn.
– Han er redd og hyler når noe går i stykker.

Far husker noen episoder som beskriver det spesielle atferdsmønster gutten
hadde i denne tidsperiode:

Han var ikke mer enn tre år da de holdt på å bygge hus på
naboeiendommen. De hadde fått opp forskaling. Arve var ikke
til å holde derfra. Plutselig så datt han ned imellom, og så ble
han hengende etter fingertuppene å rope. Han skjønte at han
måtte ha litt assistanse, naboen kom og fikk dratt han opp.

Da de holdt på å bygge veranda så klatret han, det var like
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over bakken, han måtte strekke seg, de hadde ikke fått på rekkverk
enda. De fortalte etterpå at plutselig fikk de se noen bitte små
fingertupper, han prøvde å dra seg opp på verandaen, de fikk
halt han opp.

Det var ei bru som gikk over elva der. I vårflommen gikk
elva like oppunder veibanen. Det første vi hørte var fra en
jentunge som kom syklende og sa ‘Gutten dykkar er på brui.’
Hun fantaserte at han hadde falt ut i elva. Da ringte mor til
meg, hun hadde en 4-500 meter hjemmefra og opp til den brua,
på vei dit opp sviktet beina under henne fordi hun så elva. En
nabo av oss hadde sett ham når han holdt på oppi der, han
hadde da klatret over bruspennet for å komme til andre siden.
Det var ganske nifst. Naboen vår hadde fått tak i han, tatt han
på bagasjebæreren og syklet nedover. Jeg tror han og mor møttes
ett eller annet sted nedi der. Hun fikk kommet seg på beina
igjen.

Det var ikke mye redsel.  For biler i trafikken så gikk han til
siden, men det var alltid i siste liten. Legen jeg fortalte om som
sa at ‘Her må det være noko anna.’ Han var den første som
snakket om at det virkelig var et vanskelig problem. Han prøvde
han en gang han hadde bil. Og så kjørte han mot Arve, og
stoppet akkurat da han var inntil. Arve kom alltid utenom
skjermen før han var borti. Det var mye rart.

Guttens dumdristige atferd vakte oppsikt i bygda. Han utsatte seg for
ekstremt farefulle situasjoner, men unngikk å skade seg og hadde tilsynelatende
en evne til å beregne som langt overgikk det normale. Foreldrene gikk med
stadig redsel for at gutten skulle skade seg, og de skjønte ikke hva som fikk
gutten til stadig å oppsøke slike situasjoner.

Til tross for at gutten var ekstremt krevende, hadde foreldrene også en
sterk beundring for guttens oppfinnsomhet og smidighet til å ta seg fram, og
for hans ‘dristighet’ og nøyaktighet når det gjaldt å unngå å skade seg i
marginale situasjoner.

KAP03.PM5 04.12.97, 15:0354



Historien om Arve

55

Til utredning i Oslo – 4 år gammel

Familien reiste med gutten til Oslo etter å ha fått han henvist gjennom den
lokale distriktslegen. Far forteller:

Vi reiste til Oslo i oktober i 54. Doktoren brøt en melkesjokolade
i 10 biter og puttet i tilfeldige skuffer så langt det rakk. Deretter
tok han Arve og distraherte han ved å snakke med han, mens
han lot vannet fosse av kranen. Etter en stund slapp han gutten
så han kunne gå å finne sjokolade. Han åpnet ti små skuffer
etter hverandre, alle med sjokolade i. ‘Nei nå har jeg aldri sett
på maken’, sa doktoren, ‘du er nok en riktig skarping.’

Hørselsprofessoren på rikshospitalet sa også at det var noe
psykisk i veien. Han slo stemmegaffelen, og løftet den opp mot
Arve. Han ble redd og kastet seg bakover. Da hadde vi en prat
med professoren som sa at hvis han hadde vært døv, hadde han
ikke reagert på lyden. Vi hadde jo trodd at gutten var døv, han
reagerte jo ikke normalt på mange ting.

På Rikshospitalet fikk familien nok en bekreftelse på at gutten var
intelligent. Dette inntrykk var også denne gangen basert på guttens visuelle
hukommelse: han lot seg ikke distrahere til å glemme hvor sjokoladebitene
var gjemt. At hørselen også var normal, gjorde det desto mer uforståelig at
språket uteble.

Gutten ble også undersøkt på spesialskolen, far forteller med støtte fra
avhandlingen:

Gutten ble samtidig undersøkt på spesialskolen. Rapporten
derfra sier: ‘Han holder hånden opp og titter på skrå gjennom
øyekroken. Han krøp opp på fanget mitt, noe testmateriale fanget
hans interesse. Han rev meg i håret. Da jeg samtidig klemte
ham hardt inntil meg falt han til ro.’ Dette skrev spesial-
pedagogen etter å ha observert gutten.

På spesialskolen oppførte han seg fryktelig. Han rev ned
leker, hoppet rundt på bord og benker, til slutt fikk den hyggelige
talepedagogen testet ham. Alt tydet på at han hadde normal
intelligens. Kan foreldre bli lykkeligere enn vi ble: ikke er han
døv og ikke er han åndssvak. Hjemme har vi to gode friske
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smågutter som har hatt det fint mens vi var borte.

Guttens visuelle styrke medførte høy skåre på Leiter, og Arve overbeviste
også pedagogene ved spesialskolen om sin høye intelligens. Samlet ga
observasjonene et optimistisk bilde av sønnens utviklingsprognose: Han var
intelligent og hadde god hørsel, og de psykiske vanskene ville kunne
overvinnes. Det var likevel et råd mor fikk på barneavdelingen som hun
reagerte med undring på:

Det eneste jeg ikke skjønner var dama på barneavdelingen. Hun
sa at vi ikke skulle forstå gestene til gutten, for da hadde han
ikke bruk for å snakke. Det var jo fordi han ikke kunne snakke
at han brukte gester, og det var ikke mange han kunne heller.

Man trodde nok at gutten kunne begynne å snakke dersom han ble ‘nødt’
ved at man unnlot å forstå hans ikke-verbale kommunikasjon. For mor ble
dette et meningsløst råd å etterleve.

Det tok lang tid før man visste at det som legen hadde sagt var ‘noe
psykisk i veien’ handlet om autsime (fra avhandlingen – skrives når han er
31 år):

Jeg sitter og smaker på uttrykket ‘noe psykisk i veien’. I dag vet
jeg at det som var i veien var en alvorlig barnepsykose. Håpet
om at spesialskolen kunne gjøre ham frisk ga mot og krefter, og
i dag vet jeg slett ikke om jeg ville vært det foruten. Det finnes
ting som er så beinharde at man helst må få dem i små porsjoner.

Det håp om en mer positiv utvikling familien hadde med seg etter Oslo-
oppholdet, viste seg etter hvert å være ubegrunnet, optimismen snur til
hjelpeløshet og fortvilelse. Mor beskriver i sin avhandling:

Han er redd og hyler når noe går i stykker, han biter seg i armen
når han er fortvilet, men jeg skjønner ikke hva det er han er
fortvilet for. Er det fordi han ikke kan snakke, eller har han det
vondt noe sted. Legen vår sier at slike små er lykkelige i sin
verden. Det tror jeg ikke. Det tror jeg er noe vi forsøker å innbille
oss for å få det bedre selv. Enkelte ganger forekommer det meg
at Arve forstår at det feiler han noe. Han ser redd og fortvilet
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ut. Kan ingen hjelpe oss?

Familien så ingen annen utvei enn å flytte til Oslo, slik at gutten kunne ha
håp om å få undervisning ved spesialskole.

Til Oslo – 5 år gammel

Mor beskriver den vinteren som fulgte etter flyttingen til Oslo som den
vondeste i familiens historie.

Det har vært en hard påkjenning. Arve har det så vanskelig,
han raser omkring. Springer som en vind på møbler og
vinduskarmer. Noen ganger stanser han, men bare for å hyle,
lugge seg selv og bite seg i hånden.  Han henger i gardinene. I
går fant jeg på noe lurt: for at ingen skal få se vår nød monterte
jeg gardinene mellom dobbeltvinduene!

Arves uro ble forsterket av at familien flyttet til et sterkt flystøybelastet
område i byen, samtidig som han utvilsomt viste overfølsomhet for lyder.
Denne ekstreme situasjonen som utviklet seg appellerte til kreativitet i å finne
praktiske løsninger, noe eksemplet med gardiner i dobbeltvinduene viser. Far
forteller videre:

I 55 flyttet vi til byen, og bodde nær flyplassen til 58. Det var
mye bråk der ute, flystøyen ødela nattesøvnen for guttungen, og
han var dessuten voldsom til å lage bråk. Når det var fullmåne
så sto han i vinduet og titta på fullmånen, han var vel det vi
kaller for ‘månesyk’, det er en gammel diagnose. Så for han
rundt, han hadde et soveværelse der de var tre gutter, to av
guttene lå andføttes i den ene senga og Arve lå i den andre, og
så var der en benk tvers over. Han gikk rundt – over benken og
hoppet til den andre senga – dette var midt i blinken for ham,
han hoppet høyt.

Han var meget aktiv og meget behendig, du kan telle på ei
hånd de gangene han bomma. Han sto på så svetten rant – en
liten guttunge på 5-6 år. Han ble etter hvert ganske sterk og
ganske tung, vi måtte legge svære kraftige huntonittplater i begge

KAP03.PM5 04.12.97, 15:0357



Autisme og livsløp

58

sengene, han gikk jo gjennom bunnen! Dette kunne han holde
på med i timevis. Så ropte han – han hadde sine egne rop.

Graden av uro illustreres godt av at sengebunnen måtte forsterkes for å
unngå at gutten tok seg igjennom. Med en kolossal energi holdt han det gående
natt og dag, og dominerte i ekstrem grad hele familien.

Flyttingen til Oslo ble en enorm skuffelse for familien. Håpet om å komme
til fagfolk som kunne være til hjelp ble ikke innfridd, familien sto uten noen
tilbud til sønnen. Mor skriver:

Hvor er den hjelpen vi forlot vårt hjem og våre venner for å få?
Hvor er fagfolkene? Hvordan går det med alle løftene? ...... Jeg
skriver dette for at foreldre skal vite at det er en alvorlig sak å
flytte fra et lite miljø med venner og kjente og til et stort fremmed
miljø med et autistisk barn. Det er bedre å få fagfolk til å oppsøke
dere og veilede dere på hjemstedet.

Til tross for alle problemsituasjonene, husker far også positive episoder
med gutten i denne fasen:

Arve viste vanligvis liten interesse for søsknene sine. Men han
hadde noen gode perioder da han var en 4-5 år, det var
badesesong. Han drev og plasket sånn som unger gjorde. Det
var ei lita jente som dytta i han og sa ett eller annet til han. Han
kunne ikke snakke, ‘Kan du ikke svare da?’ sa hun, ‘Så hoven
du er’. Han var med og lekte i veien, og søsknene hans var
flinke til å få ham akseptert i de forskjellige hjemmene bortover.

Han drev og lekte med sine egne ting, med sand, han drysset
sand fra bakken og ned på bakken igjen, drysset mellom hendene
sine, han hadde helt andre ting han lekte med enn det de andre
barna holdt på med.

Søsknene hans tok ham med ut og lekte, og selv om lekemønsteret var
stereotypt, kunne ikke de andre barna se at det var noe galt med han. Hans
manglende kommunikasjon ble fortolket som hovmod av småjenta, hun kunne
ikke vite at han manglet evne til å kommunisere!
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Til spesialskole – et mislykket forsøk

Håpet om at tilbudet fra spesialskolen skulle bli til hjelp for gutten ble en
ytterligere skuffelse. Far forteller:

På spesialskolen sa de at ‘Vi kan ikke ha så urolige barn hos
oss’. De kunne greie å holde ham i tømme i fem minutter med
noe som interesserte, men straks han var ferdig med det var det
full fart, som regel en meter over bakken.

Man fant straks ut at Arve var for vanskelig for spesialskole, de klarte
ikke å styre han tilstrekkelig til å kunne gi han undervisning. Spesialskolen
var nok beregnet for helt andre elevgrupper enn barn med autisme og
hyperaktivitet. Forsøket på å få et tilpasset undervisningstilbud til gutten
strandet – til stor skuffelse og belastning for familien.

Et antroposofisk barnehagetilbud

Den sommeren Arve etter sin alder skulle begynne på skolen, var det fortsatt
ingen tilbud til han. Mor skriver i sin avhandling:

Sommeren er kommet og gått. Alt er bedre når vi kan være mye
ute. Skolen begynner i dag. Vår Arve begynner ikke. Han går
ute på verandaen og ‘siler sol’ gjennom fingrene sine. Han
holder hånden opp og titter på skrå. Ser ut gjennom øyekroken.

Gutten ble gående uten tilbud, og atferdsmønstret var preget av
selvstimulering og repetering av formålsløse aktiviteter. Noen av disse var
mer avanserte, eksempelvis talte han myriader av erter, og han studerte
brosjyrer og emballasje av ulike slag. I håp om å få et dagtilbud til gutten tok
foreldrene egne initiativ. Far forteller:

Vi tok kontakt med en kvinne som var antroposof. Vi skannet
telefonlisten for å se hvem som var barnepedagoger og sånt,
jeg ringte rundt til de forskjellige, og hun var veldig hyggelig
og imøtekommende. Hun drev en liten privat institusjon.

Det var nok mest for psykisk tilbakestående. Det var 8-10
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elever alt i alt. Hun holdt til hjemme hos seg selv. Etter en stund
flyttet hun over til ei brakke vi fikk tak i. Vi bygde om denne og
sto i, dette ble stort sett gjort på dugnad. Det var ingen som
bodde hos henne – de var bare på dagen. Hun drev på med
voldsomt mye rart der.

Vi følte oss utnyttet som foreldre, og måtte hjelpe til både
praktisk og økonomisk. Det måtte hun vel for å få fart i sakene.
Det var en lærer der i tillegg til hun som drev stedet. Arve var
der i 4-5 år.

Det er vanskelig å si hva han lærte der, han kunne jo ikke
sammenliknes med andre barn. Det er klart han hadde tatt opp
ting og blitt påvirket der, men han kunne ikke utnytte det. Han
hadde ingen problemer fysisk, han kunne f. eks. ta ut sikringer,
men produktive, nyttige ting var det nokså langt imellom.

Slik far ser det ble Arve beskjeftiget på dette daghjemmet, slik at de
negative sider ved atferdsmønsteret kom i bakgrunnen. Noen spesifikk
opplæring ble det i liten grad bedrevet. Foreldrene var sterkt involvert i driften,
både praktisk i form av dugnadsinnsats og økonomisk. Arves første dagtilbud
ble på en antroposofisk, privat institusjon sammen med psykisk utviklings-
hemmede. Også her ble hans motoriske dyktighet framhevet, og han skilte
seg ut fra de andre barna ved sin store dyktighet på det praktiske området.

Hjemmesituasjonen

Situasjonen i heimen ble mer og mer uutholdelig. Mor skriver:

Livet er ubeskrivelig – uutholdelig. Skrik og ‘ekvilibristiske’
øvelser som ingen andre barn kan utføre fyller dager og netter.
Vi snakker med leger. Vi venter på konferanser. Hva skal vi gjøre?
Hva er det som styrer ham? Han har ikke bremser. Han har ikke
høydeskrekk. Han er ikke redd trafikk. Han har så å si aldri
føttene på gulvet og han bruker lysekronen til huske. En dag
løsnet lysekronen i taket og Arve havnet på gulvet med den i
armene. Han sto støtt som et lite fjell og ikke engang en lyspære
ble knust.
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Gutten kunne fortsatt ikke si ett eneste ord, og mor begynte å spørre seg
om han kunne være sinnssyk. Talepedagogen ga uttrykk for at hun trodde
gutten var åndssvak, men dette kunne mor ikke få til å stemme all den stund
han hadde så mange avanserte ferdigheter. Han kunne eksempelvis ordne
nøtter i grupper 10 og 10 til 100 når han var 8 år.

Usikkerheten omkring hva som feilte gutten gjorde situasjonen ytterligere
uholdbar for familien. Skolepsykiateren som samtidig var overlege på
sentralinstitusjonen, ville ha gutten inn til observasjon ved institusjonen.

Jeg protesterte, og sa at Arve ikke var åndsvak. Men overlegen
virket hyggelig og sa at de hadde barn med alle slags mentale
forstyrrelser som de tok hånd om.

Familien flytter

På grunn av all flystøyen der de bodde, flyttet familien på dette tidspunkt til
et gammelt tømmerhus med roligere beliggenhet. Far forteller om en episode
fra denne perioden:

Den gang sto der et uthus hjørne mot hjørne, Arve var 8 år
gammel. Plutselig oppdaget kona at han var helt oppe på mønet,
det var 12 meter ned. Han hoppet fra taket på uthuset og over
på vannbordet på hovedhuset – og fulgte dette som en katt helt
opp til mønet. Han gikk over taket til skorsteinen og tittet oppi,
for han ville undersøke hva som var der. Vi lurte på hvordan vi
skulle få ham ned igjen. Kona var livredd for at han skulle falle
ned. Hun løp inn og fikk tak i en sjokolade, hun ropte ‘Kom,
gutter, nå skal dere får sjokolade’. De andre to kom i full fart,
men tror du ikke at Arve hadde kommet seg ned før de andre
hadde rukket å komme. Han var en turnbegavelse. Han kunne
bare ikke lære seg å turne.

Guttens utforskning kjente ingen grenser, han var høyt og lavt og over
alt. Han klarte seg merkelig bra i situasjoner som gikk på nervene løs for den
øvrige familien.
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Observasjonsopphold på sentralinstitusjonen

8 år gammel ble gutten ‘levert’ til den observasjon han var henvist til på
sentralinstitusjonen. Mor skriver:

8 år gammel ble Arve levert til den store institusjonen. Overlegen
hadde lovet at jeg skulle få være der de første nettene. Brødrene
hadde ei snill nabokone som passet dem både dag og natt. Far
ligger på sykehus, han har isjias. Jeg tror han løftet for tungt.
Han pusser opp det gamle huset vårt.

Først ble Arve testet. Legen så på meg og sa: ‘Dette gikk
ikke så bra, han kunne ikke utføre noen av oppgavene.’ Jeg
forsøkte å si at jeg ikke trodde noen av prøvene hadde interessert
han. Jeg følte meg dum og redd. Motorikken er ikke utviklet, sa
overlegen. Jeg så når han plukket papir av sjokolade og
karameller. Jeg så for meg når han plukket fram en av ertene
sine fra en sprekk eller åpnet halskjedet på nakken til en
intetanende dame. Jeg så han for meg når han ordnet med de
minste skruer og mutrer. Dette må være en misforståelse.

De testene som ble gjennomført gav et resultat som ikke stemte med
familiens oppfatning av gutten. Det mest misvisende var at de hadde funnet
ut at motorikken var dårlig, til tross for at dette hadde blitt oppfattet som et
område som var utviklet over det normale for alderen. Slik mor oppfattet
det, hadde de ikke klart å fange guttens interesse med de oppgavene de
presenterte, og hans prestasjoner lå derfor langt under yteevnen.

Mor var lovet at hun skulle få være sammen med gutten under
observasjonsoppholdet. Hun skriver:

Jeg slet etter ordvalget og folkeskikken. Jeg fikk ikke være der
om natten. Da jeg insisterte på at overlegen skulle holde sitt
løfte, sa han at det var kommet en mor nordfra som måtte ha
avdelingens eneste gjesteseng. Som om jeg hadde bruk for ei
seng. ‘Jeg kan våke’, det sa jeg. Da falt øksen:  ‘De må gå hjem
til de andre barna. De er selv medansvarlig for at gutten er som
han er.’ På en måte kom jeg hjem, det siste stykket bokstavelig
talt på knærne.
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Mor var på dette tidspunkt helt nedkjørt på grunn av søvnløse netter og
en kolossalt krevende hverdag. Hun hadde erfaring fra tidligere
sykehusinnleggelse da gutten gjennomlevet en traumatisk krise etter å ha
blitt overlatt alene på sykehuset. Denne gangen måtte hun i tillegg tåle å bli
beskyldt for å være ansvarlig for guttens tilstand, noe som føltes som en
henrettelse på stedet. Om resultatet av observasjonen skriver hun:

I oktober kom Arve hjem igjen. ‘Observasjonen’ var over.
Resultatet av den fikk vi aldri høre noe om, men det virkelige
resultatet: en enda fjernere og vanskeligere Arve var tilbake i
sin familiesituasjon.

Arve blir ‘dagbarn’ på institusjonen

Etter observasjonsperioden fikk Arve dagplass på sentralinstitusjonen. Om
denne perioden skriver mor:

Arve er dagbarn på den store institusjonen. Jeg følger ham til
det stedet hvor han reiste videre med ‘blåbilen’ Så henter jeg
han samme sted hver ettermiddag kl. 15.30. Vi vet at han ikke
får undervisning, men er takknemlig for avlastningen.

Jeg forsøker å lære ham daglige gjøremål. Han vil at jeg
skal reagere når han gjør feil. Forleden dag prøvet han meg
med å legge to gafler isteden for kniv og gaffel til sin far.
Istedenfor å bemerke det byttet jeg, men da fikk han et
raserianfall.

Arve har fikse ideer som skifter ofte. For tiden springer han
baklengs nedover trappene. Hvis han går rundt et tre når han
går ut, ja så går han rundt det samme treet når han kommer
tilbake, selv om det er mange timer seinere. Han er begynt å
sove om natten. Det betyr mye for hele familien.

Nattesøvnen er bedret, og dagtilbudet innebærer avlastning for familien.
Arve utvikler ritualistisk atferd av ulik slag, og han skifter mellom ritualer
og tvangshandlinger. På dette tidspunkt har familien fortsatt ingen diagnose
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på gutten, til tross for at observasjonsoppholdet er avsluttet. Om forholdene
i avdelingen forteller far:

Han startet på ei stor avdeling for både barn og voksne. Der
var omtrent 40 gutter, og der var det to damer som arbeidet
med disse. Og de skulle holde styr på 40, og det var tildels eldre
og voksne folk også, og så var det Arve på 8 år. Når det ble for
hardt klatret han opp i ribbeveggen, han var så behendig at han
klarte alltid å komme seg unna når det ble for hett og for mye
bråk i avdelingen.

Vi hadde vel en tendens til å si at han var mye bedre enn de
andre i avdelingen, men der var alle slags typer. Fra enkelte
som ikke gjorde annet enn å ligge på gulvet og til sånne
rabagaster som Arve.

Jeg tror ikke atferdsproblemene hans ble verre etter at han
kom til institusjonen. Han var ganske vill da han var hjemme.
Vi måtte jo ta hensyn til at vi hadde andre barn. Etter som han
ble større så ble han voldsommere i alle bevegelser, og han ble
jo sterk etterhvert.

Far framstiller Arve som en av de bestfungerende i avdelingen, og han
hadde en evne til å komme seg unna konfliktsituasjoner ved å klatre opp i
ribbeveggen. At to personale var satt til å ‘passe’ 40 sterkt funksjonshemmete
gutter med ulikt funksjonsnivå, gir et bilde av tilbudet som i beste fall ren
oppbevaring. Der ble ikke gitt noen form for undervisning eller opplæring i
avdelingen. Positivt i denne perioden er at gutten fortsatte å utvikle sin interesse
for musikk. Far forteller:

Vi har bilde av han ved pianoet, han likte å slå ned tangenter,
og han var helt sikkert musikalsk, han sang helt klart tekst. Da
han var 11-12 år skjedde det noe, det kunne ha vært
stemmeskiftet, og etter dette har det ikke vært sånn. Han hadde
helt klar tone, hadde han hørt en sang en gang og da kunne han
gjenta den.

Dette var også helt karakteristisk for Arve at han holdt på
med å bygge tårn. Han bygde kjempehøye tårn. Det er en gåte
at han fikk de til å balansere – men det gjorde han.
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Mor beskriver i sin avhandling flere episoder som viser konstruktive
interesser/aktiviteter:

Arve lager pyramider i sandkassen. Fine pyramider. Spør om
han kan når det er noe han vil! Broren er 6 år, han nærmer seg
med to biler – en i hver hånd. Han snakker høyt med seg selv.
‘Han er snill,’ sier farmor, ‘han er så snill atte! Den høye lyden
er bare snakken hans.’ Han setter seg på kanten av sandkassen
og rekker fram den fine røde bilen. Arve ser den ikke, – bryr seg
ikke om ham.

Arve leker på en konstruktiv, om enn stereotyp måte. Han viser ingen
sosial interesse i leken, heller ikke når broren prøver å ta kontakt med han.
Han viser også mer ustrukturert atferd som fortsatt preger hjemmesituasjonen:

Arve river lintøy og klær ut av skuffer og skap, og kjøkkengulvet
er som en sklibane av gryn og sukker, erter og mel. Det positive
er at han har gitt seg litt med hoppingen, og han sover litt bedre.

På avlastning/besøk hos familie

I forbindelse med at mor ventet barn, ble Arve sendt til en gård for å være
hos sin tante noen måneder. For første gang fikk familien en positiv opplevelse
ved at gutten kunne være hos andre mennesker. Mor skriver:

Arve er kommet tilbake fra tanten sin. Han har hatt en fin sommer
og nå er han her hos oss igjen. Han er glad for lillesøsteren sin.
Han liker å være med når hun skal stelles. Hun er liten og
tannløs, og så kan hun ikke snakke. Kanskje føler han at hun er
hjelpeløs. Han kan gi henne salve og bleie. Han er ovenpå.
Dette må jeg bygge på. Kanskje kunne jeg lære ham å løfte
henne, leie henne.

Avlastningen ble en viktig opplevelse for familien – at noen virkelig hadde
hjulpet dem. Guttens positive forhold til lillesøsteren fortsatte, og mor viser
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i det hun skriver sin evne til å registrere de små framskritt på dette sosiale
området:

Hun har fått flere smil enn alle andre mennesker til sammen, og
han kjører henne gjerne i sportsvogn..... Han har fremdeles god
kontakt med henne, han løftet henne ned fra spisebordet forleden
dag. Sist torsdag leiet han henne da vi gikk tur. Jeg vil legge all
min flid i å holde vedlike det gode forhold mellom han og
lillesøster.

Ved å legge forholdene systematisk til rette, klarte hun å etablere enkle
sosiale samspill mellom Arve og søsteren, og dette ble høyt verdsatt i familien.

Har Arve autisme?

Da Arve var 13 år gammel og fortsatt bodde hjemme, fikk mor kontakt med
det engelske National Society for Autistic Children. Hun fikk tilsendt lesestoff
og et eksemplar av medlemsbladet, og skrev etter mer informasjon. Dette var
første gang begrepet autisme kom inn i Arves historie, og det var ikke gjennom
fagfolk, men gjennom morens egne kontakter og lesning. Mor forteller om en
spesielt dramatiske episode i denne perioden:

Natten har vært forferdelig. Far sto ved vinduet og jeg ved
peismuren mens Arve sprang frem og tilbake og ville slå hodet
sitt.  Han måtte holde gutten og jeg ringe til legevakten ved
2.30-tiden. Legen kom og ga han noen sterke tabletter så han
sovnet og sov til langt på formiddagen. Da var neglerøttene
gule og vi kunne forstå og hjelpe ham på beste måte. Arve hadde
fått neglebetennelse. Hvordan kunne jeg si i telefonen at det var
noe psykisk? Fordi om et barn har psykiske vanskeligheter så
kan det vel få vondt i halsen, i maven eller få neglebetennelse.

Episoden viser de betydelige kommunikasjonsproblemer autismen
innebærer: Arve klarte ikke å formidle til sine foreldre hvor han hadde vondt.
Den viser også at frustrasjonen som følger av dette kommunikasjons-
problemet kan bidra til å utløse alvorlige selvdestruktive handlinger.
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Arve flytter til institusjon for autister

Familien engasjerte seg sterkt for å skape et tilbud til barn med autisme. De
arbeidet i foreningen for å etablere et behandlingshjem for autister , og mor
var initiativtaker til foreldre-seminarene. Far forteller:

Jeg tror aldri Arve har fått noen diagnose. I 1967 ble behand-
lingshjemmet åpnet, han fikk plass og var der til 1970, da han
var 20 år gammel. Nei, vi visste fortsatt ikke hva autisme var.
Departementet visste ikke hva autisme var, og dermed var det
ingen norske leger som visste det heller. Så vi visste ingenting
om autisme. Institusjonen var vi med og bygget, sammen med
andre familier, og vi dirigerte jo da mye formålet med stedet,
etter samråd med overlegen på sentralinstitusjonen.

Mor var en av de som begynte å arrangere seminarer for
foreldre – dette var like før eller like etter at institusjonen ble
åpnet. Ideen var at foreldre med de autistiske barn skulle komme
sammen en uke og ha hjelp med autistene og få høre foredrag,
gå turer og få rekreasjon og avlastning. Men fortsatt så var
ikke begrepet autisme omtalt, eller i alle fall ikke allment kjent.
De som var på Frambu var foreldre som vi kjente, og som vi
visste hadde barn som liknet på Arve. De hadde kontaktløshet,
og var irrasjonelle barn. Gjorde ville ting, var hyperaktive,
selvdestruktive osv.

I denne perioden var Arve ganske kraftig selvdestruktiv. Han
bet seg i hendene, det var kjøtt utover hele tommeltotten. Dette
ga seg etter noen år.

Vi holdt to-tre seminarer på Norefjell, og var kommet godt
igang. Ved det tredje seminaret måtte vi holde to ukes-seminarer
for å dekke etterspørselen, det var begynt å bli store barn og
små barn.

Det var stor entusiasme rundt etableringen av institusjonen, foreldrene
sluttet opp om og rekrutterte stadig flere til foreldresamlingene. Arve fikk
noen fine år ved denne institusjonen. Mor skriver:

Arve trives på institusjonen. Han kan kle av og på seg, dekke
bordet, strekke laken og dynetrekk. Han har lært å strikke, han
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går alene til skolen og lærer skriving og regning.»

Til tross for betydelig utagering fikk han undervisning ved institusjonen,
og han lærte mange praktiske ferdigheter. Imidlertid var han stor og voldsom,
og kunne virke skremmende på de andre barna som bodde der. Derfor kom
sjokkmeldingen: Arve ble sendt hjem til sin familie! Far forteller:

Da han hadde vært der til han var 20 år, kunne de ikke ha han
der ute lenger. Han passet ikke. De begynte selv å definere hvem
som skulle inn på institusjonen eller ikke, personalet, og det
var jo demokrati på arbeidsplassen som begynte å gjøre seg
gjeldene. Så da måtte Arve ut. De kom hjem med han da, pluss
skrivebordet og stolen hans.  Han begynte å bli litt slem da, slo
og sparket personalet der ute.

De problemer som oppsto da han kom hjem kan jeg illustrere
med et eksempel. Han var vant til at han var mors gutt. Han
hadde fått sitte på armen til han var 7-8 år gammel. Da han
kom hjem fra Daleløkken i 70 trodde han fortsatt han var det,
og skulle opp på fanget til mor. Hun knakk naturligvis sammen.
Han skjønte nok ikke at han var blitt større i løpet av de årene
som hadde gått.

Arve var blitt stor og voldsom, og han viste ingen evne til å tilpasse sitt
atferdsmønster etter sin alder. Han hoppet i fanget til mor, selv om han var
blitt en stor og kraftig mann. Utskrivningen fra institusjonen ble en enorm
skuffelse for familien. Mor skriver:

Arve er kommet hjem igjen til oss. Problemet var bare vårt. De
4 første årene var fine for Arve. Det femte året begynte ting å
gå galt. 5 ½ år etter at institusjonen var åpnet ble han sendt
hjem igjen. Han var aggressiv. Ingen undersøkelser ble foretatt
i miljøet. Ingen voksenpsykiater ble tilkalt. Han ble sendt hjem.
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Til sentralinstitusjonen

Etter at gutten ble hjemsendt, oppsto en krisesituasjon for familien. Det var
ikke lenger mulig for dem å ta ansvar for gutten på egen hånd, og de ble
derfor svært takknemlige for å få tilbud til han ved sentralinstitusjonen.
Gjennom årene med dagtilbud var Arve allerede kjent for overlegen. Dessverre
skulle ikke dette bli noen god periode for sønnen. Om dette forteller far:

Han har vært til oppbevaring på sentralinstitusjonen i 25 år.
Der har han ikke fått gjøre noen ting.Han er uten tvil blitt
roligere, men ble etter hvert svært passiv som en følge av
ledighetsproblemet. I tillegg kom virkningen av de medisinene.
Han begynte å få rykninger i ansiktet, og en del sånne ting, han
har gått over 20 år på sterke medisiner. Og så var det sånn at
han fikk de medisinene regelmessig, hvis det ble vanskelige tider
satte de bare inn en tablett til, og dette ble ikke trappet ned
igjen.

Mor skriver om dette:

Var det vår Arve som gikk der neddopet med stive armer og de
skjønne øynene sine stående som to uttrykksløse klinkekuler i
hodet sitt? Jeg er så trett og kald. For en idiot jeg var som ikke
fant en måte å gjøre det slutt for oss begge. Jeg var feig, redd.
....... Alltid har jeg jo det å skylde på at de andre barna trenger
meg. Jeg føler meg trett. Jeg må tvinge meg til å se framover.
Kan jeg gjøre noe om igjen? Nei. Kreftene er slutt. Motet er
slutt. Håpet er slutt.

Familiens betydelige og tålmodige engasjement for gutten endte med at
de fikk se ham neddopet og pasifisert på institusjonen. De fortvilelses-
reaksjonene mor gir uttrykk for blir på denne bakgrunn forståelig. Situasjonen
ved institusjonen ble gradvis forbedret over år, men det tok lang tid. Far
forteller:

Han begynte på en 40-mannsavdeling, de hadde ikke mulighet
for enmannsrom der. Det har vært en veldig utvikling siden dette,
spesielt når det gjelder materiell standard. Vi kunne ikke i våre
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villeste fantasi forestille oss at det gikk an å få det så fint som
han har det nå. De hadde jo enkeltrom ute på behandlings-
hjemmet, men nå har han et helt hus. Dette er likevel en
spesialordning.

Da han bodde nede på den lille avdeling på sentral-
institusjonen bodde de 4 gutter som hadde et stort personale.
Dette huset ligger utenfor selve institusjonsområdet, men det
tilhørte institusjonen. Han var på dette huset de siste 10 årene
før det nye huset han fremdeles bor i ble bygget, for 5 år siden.

Arve bodde sammenhengende 25 år på institusjonen. Han fikk dermed ta
del i de materielle forbedringer ved institusjonen i denne perioden. Familien
har gjennom hele institusjonsperioden holdt jevnlig kontakt med ham. Mor
beskriver noen av de forandringer hun opplevde med ham etter første tiårs-
periode:

Selv om vannet slo over hodet på han, så fløt han likevel opp
igjen. Den Arve som er sammen med oss i helger og ferier er
annerledes. Medisinene demper angsten. Hans aggresjon og
‘øer av høyt intellekt’ er flatet ut. Han er like sensitiv som før,
og hans auditive og visuelle hukommelse er fremdeles helt
spesiell.

Han blir lett såret og har mange ritualer. Tidligere byttet
han ofte ritualer og gikk over til nye. Nå er det de samme tingene
i lange perioder.

Arve får eget hus

Selv om Arve fortsatt fungerer på omtrent samme utviklingsnivå som tidligere,
er hans livssituasjon forandret til det bedre. Far forteller:

Her for to-tre år siden fikk vi i stand en prosjektgruppe som jeg
og søsteren er med i. Oppgaven har vært å planlegge det
helhetlige tilbud for Arve. Vi kontaktet en lege i Gøteborg, han
kuttet vekk medisinene med en gang. Vi hadde en måned med
fryktelige problemer da, så gikk det over og så fikk han bare en
liten tablett om dagen.
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Og så gikk de igang og la opp program. Det ble gjort i stand
et hønsehus med 40-50 høner i, de hadde begynt så smått med
dette også før HVPU-reformen, der sto et hus de bare kunne
innrede å komme igang med høner. Men man trengte et personale
som var villige til å ha høneproblemene ved siden av de andre
problemene. Men etter at to ildsjeler fikk igang dette her, så ble
det sving på hønsehuset, og aktivitetene rundt dette utgjør en
viktig del av dagen. Arve sitter i kantinen på den gamle
institusjonen og selger egg, påstår de!

Han har også fått avisrute, den har han kjørt i 1 ½ år nå.
Han som kjører i lag med han er en skikkelig flink gutt, det er
aldri noen problemer når de to er sammen.

Vi hadde gitt opp enhver mulighet til å få noe utvikling, nå
som han var 45-46 år gammel. Men han liker å drive med høner
og å gå med avis, de har satt klistremerker på hver eneste dør
med avislogoen, han går og leverer etter dette merket.  Han
liker ikke å gå av sykkelen. I motbakker må de stoppe, og gå av
for at ikke sykkelen skal stoppe, han trår som bare det! Dette er
også nytt. Han var ikke med på noe sånn tidligere.

Han er også begynt nå å handle, og dette går per bilde. De
har altså en liten spiralblokk med bilder, og så svinger de fram
hvert enkelt bilde, der er bilde av brød, smør, kaffepose osv., og
så går han og handler. Han lærte dette i løpet av en gang!

Arve er fortsatt språkløs, men han gjør seg forstått med lyder.
Eksempelvis kommer han med en mishagsytring hvis jeg ikke
sitter nøyaktig slik som han vil. Hvis jeg gjør noe som ikke han
liker, kommer det en mishagsytring.

Den aktive hverdag som er etablert for gutten, har resultert i at han har
langt mindre aggressiv og selvdestruktiv atferd enn tidligere, og at søvnrytmen
er blitt bedre. Far forteller videre:

Han er ikke selvdestruktiv lengre nå. Han kan være litt
uberegnelig, han kan sparke litt hvis det er noe han ikke liker,
det er vel i grunnen det verste han gjør. Det er ikke noe særlig
voldsomt. Men han er ikke fri for å kunne være litt vemmelig av
og til.

Han har heller ikke søvnvansker lengre. Nå er han så trøtt
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nå han kommer hjem, de er ute og sykler en to-tre timer, og så
fly opp og ned trapper, de har 5-6 etasjers bygg han må opp og
ned i, han tar heisen opp og går ned og leverer avisen. Nå
hender det han går rett til sengs når han kommer hjem fra
avisruta.

Gjennom HVPU-reformen og kanskje spesielt gjennom etableringen av
et eget prosjekt, har Arve fått en helt ny livssituasjon. Han bor i et eget fullt
utstyrt hus, han driver sin egen hønsegård og han arbeider som avisbud. De
ting far beskriver illustrerer på en fin måte tilrettelegging av en helhetlig
livssituasjon for en ganske krevende voksen person med autisme.

Kontakten med familien

Far holder ukentlig kontakt med sønnen. Han forteller hvordan denne
kontakten forløper:

Jeg er på besøk hos han en gang i uka, jeg er der ute hver
søndag. Og så er han hos søsteren til middag hver onsdag. Hvis
det ikke passer for henne, så sier hun fra om det. Han er ikke så
veldig avhengig av faste rytmer som han var tidligere.

Når jeg kommer ut til han sier jeg ‘Morn , Arve’ hver gang,
jeg vet ikke om jeg kan si jeg registrerer reaksjoner hos han,
han viser ikke mye følelser eller begeistring.

Jeg har en kassettspiller der ute. Han har fått en god del
kassetter hos sin tante, hun sender han en to-tre kassetter hvert
år. Alle barna er vokst opp med musikk. Hvorvidt han liker den,
det vet jeg ikke. Han protesterer i alle fall ikke når vi setter
igang musikk. Han får nesten ikke begynt med frokosten hvis
ikke jeg har satt igang musikken. Det hører med til ritualet. Jeg
har besøkt han på denne måten de siste 10-15 år.

Jeg må si det skjedde svært lite før HVPU-reformen. Tidligere
likte han best å ligge, han fikk frokost på senga hver søndag i
alle fall. Jeg merker ikke noen store forandringer selv nå, han
er litt raskere i bevegelsene og litt bråere, tidligere var han
veldig passiv. Det som jeg registrerer er det som personalet
forteller om hvilke framskritt han har gjort. Han sjauer skikkelig,

KAP03.PM5 04.12.97, 15:0372



Historien om Arve

73

de skryter veldig av han. Han har tjent så mye penger på å
bringe ut avisen at han har kjøpt motorbåt, og i sommer har de
vært ute på sjøen med denne.

Arve har fått et aktivt og meningsfullt liv, og selv om far ikke merker
store forandringer i guttens væremåte kan han registrere at han er mindre
passiv enn han var tidligere. Kontakten med gutten har sine faste former, og
skaper forventinger hos Arve som gir stabilitet og trygghet over tid. Arves
energi kanaliseres gjennom et arbeidsomt liv, og han har tjent så pass med
penger at han har kjøpt sin egen båt. Den positive utvikling skyldes, slik far
ser det, entusiastisk og målrettet innsats fra engasjerte enkeltpersoner, og et
spesielt prosjekt har lagt rammebetingelser for at dette engasjement kan gi
praktiske resultater.

Hvordan blir framtiden?

Siden den sterkt forbedrede livssituasjonen har sammenheng med etableringen
av et tidsavgrenset prosjekt, er det mange spørsmål knyttet til Arves framtidige
livssituasjon. Far sier om dette:

Arves framtid avhenger av hvor lenge kommunen vil bekoste et
slikt opplegg. Jeg tror nok de vil holde sin hånd over ham så
lenge han er med på det prosjektet i alle fall. Men det er klart
det kommer til å bli spørsmål om innskrenkinger, så da vet man
ikke. Og når det gjelder han så har de et program for ting de
skal forsøke å få til, dette med symboler er en viktige ting i
tenkningen der ute nå. Han har lært en 4-5 håndsymboler, blant
annet et som går på kaffe, og det bruker han nokså ofte. Det
lærte han med en gang de kom igang. Han hadde ellers sine
måter, han skubba litt borti oss for å bli forstått. Det var
antagelig mere kommunikasjon tidligere. Jeg har i alle fall lite
kommunikasjon med han nå.

Hele Arves livshistorie har hatt preg av usikkerhet om framtiden, og slik
er det fortsatt. Den helhetlige tilrettelegging av bolig, arbeid og fritids-
situasjonen som man gjennom et prosjekt har kunnet vise virkningen av, vil
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måtte sikres som en stabil del av hjelpetiltakene i kommunen dersom den
positive utvikling skal fortsette.

Arves livssituasjon

Sosiale relasjoner

Arve har ukentlig kontakt med sin far og med sine søsken, og han er på
besøk hos disse. Han har ingen kontakt med andre slektninger. Kontakten
med far og med søsknene er meget tilfredsstillende.

Arve har en fast rutine for samværet med far: De spiser frokost, spiller
musikk osv. i fast rekkefølge. Han pleier å spise middag hos søsteren, og han
kan være med broren på hyttetur.

Han har er aldri på besøk hos naboer, men har kontakt gjennom at han
selger egenproduserte egg i nabolaget. Han bor alene i egen leilighet – har
ingen medbeboere.

En som han tidligere har bodd sammen med kommer innom på besøk
ukentlig, tar en kaffekopp og prater med personalet. Han er for øvrig avhengig
av at personalet organiserer sosial kontakt, og man vurderer at han har for
lite av dette.

Han får daglig målrettet og systematisk trening i sosial samhandling, og
dette oppleves for det meste som tilfredsstillende.

Han kan utvise problematferd i sosiale situasjoner 1-3 ganger per mnd., i
form av slag eller spark mot personalet, enkelte ganger mot utenforstående.
Han har ritualer og bisarre handlinger, og kan tisse seg ut som del av dette.
Problemene oppstår i kravsituasjoner, ved igangsetting av aktiviteter eller
når ritualer og mønstre brytes. Det kan også oppstå ved misforståelser/
kommunikativ svikt.

Man anvender ingen reduksjonstiltak. Personalet går ut av situasjonen
hvis mulig, avverger evt. skade ved nødverge. Man tilstreber å gjøre seg
usårbar, og å opprettholde kravsituasjonen. Noen ganger kan problem
avverges ved at man trekker kravet før problemer oppstår.

Arve kan ikke gå ut uten personaloppfølging, han vurderes som ustadig
og kan ofte skape problemer i sosiale sammenhenger. Arve er aller mest
knyttet til personalet i boligen, og han har en nær tilknytning til far og søsken.
Han har en middels tilknytning til vennen fra tidligere bofellesskap.
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Psykisk/personlig tilfredshet

Arve viser tegn på trivsel når problemhandlingene reduseres, oppmerksom-
heten rettes mot aktiviteter og han kommer i rytme. Han kan da flire og le,
noe ganger ganske adekvat.

Han har god helse og det virker for det meste som om han trives og er i
psykisk balanse. Selvbildet virker noe ustadig. Han er tvangspreget, og har
angstreaksjoner og periodiske psykotiske episoder som har forsvunnet etter
hvert.

Arve har to daglige aktiviteter: han driver eggproduksjon, og så er han
avisbud. Interessen for arbeidet kan være variabel. Enkelte ganger er han
sterkt interessert og andre ganger viser han motstand. Han krever kontinuerlig
veileding i arbeidet, og må følges opp for å være presis. Den hjelp han får er
godt tilrettelagt, både i forhold til arbeidsoppgaver og sosial  tilrettelegging
på arbeidsplassen. Det er også noe opplæringsressurser knyttet til arbeids-
plassen, og han er delvis kvalifisert til arbeidet gjennom skolegang. Han har
bare samkvem med instruktører på arbeidsplassen.

Han kan ukentlig skape problemer på arbeidsplassen ved å motsette seg å
sette i gang med aktivitetene. Dette blir håndtert med miljøregler, man
aksepterer protesten, utsetter kravet og kommer tilbake med nytt tilbud.
Eventuelt gjøres situasjonen mer attraktiv for han. Det benyttes ingen
konsekvensreaksjoner.

Rekreasjon og fritid

Arves viktigste fritidsaktivitet i boligen er å kose seg med kaffe og kaker
eller pizza, og han ser på TV eller hører musikk. Hans tilfredshet med disse
aktivitetene er variabel.

Utenfor boligen kan han være på besøk hos søsteren, gå på svømmehall,
ski, sykling (tandem) og turer i marka. Han har sin egen båt, og bruker den
til turer på fjorden sammen med personalet. Han er fornøyd når han utfører
disse aktivitetene. Når det gjelder initiativ i forhold til fritidsaktiviteter, er
han variabel. I feriene drar han på hyttetur med omsorgspersonalet, eller han
drar på båtturer i sin egen båt.

Boforhold

Arve bor alene i en egen, fullt utstyrt bolig med alle fasiliteter. Han vurderes
å være tilfreds med boformen.
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Han kan utøve fysisk vold og verbale angrep mot personalet, og har
tvangsritualer. Problemene forekommer flere ganger i uken.

Boligens beliggenhet i forhold til nærmiljøtilbud er i hovedsak tilfreds-
stillende, og han får nødvendig hjelp til å benytte de tilbud som er aktuelle.
Han krever tett oppfølging, og kan skape noe problemer i slike sammenhenger.
Boligen har kontinuerlig bemanning, hvilende nattvakt, og bistanden anses å
være godt tilpasset behovet. Personalet har høyt utdanningsnivå, og får fast
ukentlig veiledning. Det har også vært arrangert relevante kurs i miljøarbeid
og i konfliktdemping. Bistandspersonalet har gode holdninger til arbeidet
med Arve.

Virksomheten i boligen har for det meste god struktur og forutsigbarhet,
både når det gjelder uken, dagen og den enkelte situasjon. Man har skriftlige
målsetninger og treningsprogrammer, og samarbeidet med de pårørende er
meget tilfredsstillende. Helhetlig sett vurderes Arve å ha en tilfredsstillende
eller for det meste en tilfredsstillende livssituasjon.

Forståelse for språk/kommunikasjon

Arve snakker ikke, og har heller ikke tegnspråk. Han vurderes å ha store
kommunikasjonsvansker. Han gjør seg forstått ved hjelp av gester, mimikk
og handlinger, samt noen tegn- og bildemarkører.

Far og søsken forstår mye av det han kommuniserer, og det personalet
som kjenner han best forstår nesten hele kommunikasjonen.

Personlig kompetanse (Vineland)

Arve er tilnærmet språkløs, alle ferdigheter når det gjelder språk og
språkforståelse ligger innenfor ett års utviklingsnivå. Han orienterer seg ved
å bruke holdepunkter i situasjonen, og tale må understøttes med andre
markører for å bli forstått.

Dagliglivsferdighetene hans ligger på det personlige området opp til ca. 4
års utviklingsnivå, enkeltstående ferdigheter kan være noe bedre (f. eks.
dekking og rydding av bord). De sosiale ferdigheter er meget svake, han
skårer her ikke på noen testledd som overstiger ett års utviklingsnivå.

Arve har et lavt adaptivt nivå på alle delområder og på totalskåren. På
problematferd skårer han signifikant avvikende på del en, og middels
avvikende på del 1 og 2 sammen.
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Oppsummering av Arves livshistorie

Arve ble født med leppe/ganespalte, og familien følte tidlig uro for guttens
utvikling. Gutten begynte ikke å snakke, men i utgangspunktet ble dette forklart
med hareskår-problematikken.

Motorisk utviklet gutten seg raskt – han hadde avanserte motoriske
balanseferdigheter og mekaniske lekeferdigheter. Ved undersøkelser imponerte
gutten distriktslegen, og man avviste at det kunne være utviklingsproblemer
ut over det fysiske med leppe/ganespalte.

Gutten var i førskolealder svært urolig og hyperaktiv, han sov lite. Han
viste et tiltagende forstyrret atferdsmønster med betydelig selvstimulering,
og man mente han kunne ha fått sjokk under narkose. Han hadde
overfølsomhet for lyder, viftet med hendene, og hadde sterk motstand mot
kroppskontakt. Han lekte ikke med andre barn, og var likegyldig overfor
foreldrene.

Ved undersøkelser hos psykiater og spesialpedagog mente man gutten var
meget intelligent, og at han hadde psykiske vansker. Gutten var språkløs, og
det ble gitt råd om ikke å fortolke hans non-verbale kommunikasjon.

Gutten ble prøvd på en spesialskole, men var for vanskelig til å få plass
der. Han fikk i tidlig skolealder plass på en privat, antroposofisk daginstitusjon.

I forbindelse med at gutten var til observasjon ved en sentralinstitusjon
for ‘åndssvake’, ble mor konfrontert med at hun hadde ansvaret for guttens
tilstand. Dette var en svært traumatisk opplevelse for familien.

I tidlig skolealder fikk gutten dagtilbud på sentralinstitusjonen. Han hadde
store atferdsavvik, var fjern og vanskelig å hanskes med for familien, og de
var avhengige av denne ‘avlastningen’.

Gutten var 13 år før begrepet ‘autistisk’ ble aktuelt, og det var mor som
hadde skaffet seg informasjon fra England, og som så at dette passet på
sønnen. Det ble aldri stilt noe formell diagnose.

Sytten år gammel fikk Arve plass ved en institusjon for autister som ble
satt igang av foreldre, og han fikk da en positiv utviklingsperiode. Spesielt
lærte han seg praktiske ferdigheter. Etter fire år ved institusjonen ble han
tiltagende aggressiv og vanskelig, og han ble sendt hjem til foreldrene 21 år
gammel.

Situasjonen hjemme ble straks uholdbar, og Arve ble flyttet til en
sentralinstitusjon innenfor ‘åndssvakeomsorgen’. Her ble han sterkt pasifisert
og neddopet på medisiner. På slutten av institusjonsoppholdet bedret
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situasjonen seg gradvis, først materielt og senere når det gjaldt opplæring og
aktivisering.

Arve er nå flyttet ut av institusjonen, han har sitt eget hus og er fullt ut
sysselsatt. Han har en tilrettelagt og meningsfull situasjon på alle områder.

Funksjonsmessig er han fortsatt på et svært tidlig utviklingsnivå både
språklig og sosialt og noe bedre når det gjelder praktiske ferdigheter.
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HISTORIEN OM BENT

Utredning og diagnostisering – familiens første møter med
hjelpeapparatet

Bent hadde fra starten av et avvikende utviklingsmønster og ble ut i fra dette
utredet ved sitt lokale sykehus. Herfra gikk henvisningen til Rikshospitalet
der diagnosen autisme ble fastslått allerede da barnet var 3 år gammelt. Mor
forteller:

Bent ble diagnostisert ved Rikshospitalet i 1951 – bare tre år
gammel. Han ble diagnostisert av en dansk barnepsykiater som
på det tidspunkt arbeidet ved sykehuset  og som hadde kjennskap
til diagnosen. Henvisningen til Rikshospitalet kom fra fylkes-
sykehuset der han hadde vært innlagt til utredning i tre uker.
Der visste de ikke hva som feilte gutten. De klarte ikke å få
kontakt med barnet, men han virket tilfreds i sin verden. ‘Han
er veldig spesiell – vi skjønner ikke hva det er, men oligofren er
han i hvertfall ikke.’

Familiens bekymringer på det tidspunkt barnet først ble utredet var knyttet
til hyperaktivitet og søvnløshet, mangelfull språkutvikling og en generelt
merkelig atferd. Siden Bent er barn nr. 2 i familien, hadde de søsteren å
sammenlikne med når de skulle vurdere hans utvikling. Mor forteller:

Bent har ei søster som er 2 ½ år eldre. Hun begynte å snakke da
hun var ti mnd., så vi reagerte på at Bent ikke begynte å snakke.
Språket ble helt borte igjen – men han bablet veldig mye i 2-
årsalderen. Andre reagerte på at han snakket så vanskelig –
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Oversikt over Bents livskarriere
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1948 Fødsel

Bor hjemme

Fødsel sentralsykehuset, nr. 2 i søskenflokk, søster 2 ½ år.
Avvikende utvikling fra starten.

1950 2 år
Tre ukers utredning sentralsykehuset – henvist
Rikshospitalet. Babler, snakker ikke. "Spesiell, men ikke
oligofren."

1951 3 år Diagnostisert autisme ved Rikshospitalet. Enkelte ord, ikke
funksjonelt.

1953 5 år
Ny oppfølging på Rikshospitalet. Beskjed om ikke å
stimulere gutten, ikke lære han språk. Hyperaktiv, sover ikke,
motorisk veldig dyktig.

1954 6  år Liten institusjon Antroposofisk heldøgnstilbud, traumatisk atskillelse fra
familien. Pasifisert, rutinebundet, engstelig.

1959 11 år Psykiatrisk
behandlingshjem  Psykodynamisk ideologi – mangel på grenser.

1962 13 år Bor hjemme 3 dager hos Sofie Madsen i Danmark – ikke dagtilbud.

1963

14 år Familien flytter til
Oslo p.g.a. Bent

Eksperimentavdeling etablert ved sentralinstitusjon etter
kortvarig opphold ved storavdeling.

15 år

Institusjon for
autister etablert

Foreldreforening stiftet – drev institusjon med åtte gutter.
Elsa Hansen underviste de ansatte – Sofieskole-inspirert.

 1969 21 år Spesialpedagog underviste/utredet gutten 8 kvelder.
Skoletilbud ved lokal skole.

1975 27 år Flytter hjem. Etablert privat kontakt med spesialpedagog.
Videregående skole

1985 37 år Bor hjemme Videregående skole.

 1990 42år Egen bolig Arbeidstilbud på gård. Voksenopplæring
data/kommunikasjon.
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hadde alle mulige lyder. Han sa mamma – men ikke til mora.
Mormoren laget en dagbok der hun førte oversikt over hva Bent
kunne si. Han begynte aldri å snakke meningsfullt.

Etter datidens forhold fikk man stilt autisme-diagnosen på et meget tidlig
tidspunkt. Dette hadde sammenheng med den tilfeldighet at en dansk
barnepsykiater som arbeidet ved Rikshospitalet hadde kjennskap til diagnosen.
Autismen ble forstått som noe annet enn oligofreni eller åndssvakhet. Guttens
atferdsmønster ble fortolket til å være for avansert til at det hadde noe med
oligofreni å gjøre, og dette har vært viktig for det karrieremønster han har
fått seinere i livet.

Fem år gammel ble gutten innkalt til ny undersøkelse på Rikshospitalet.
Datidens forståelse av autismen og de råd som ble gitt framgår av morens
fortelling:

Bent ble innkalt til Rikshospitalet på nytt når han var 5 år
gammel – da var jeg i lag med ham ei uke der. Jeg fortalte
overlegen at gutten sa forskjellige ord. Han svarte at dette
området visste han ikke nok om – men at det så ut som om Bent
hadde kommet seg – han kunne blitt verre. Dette ble opplevd
som skremmende – jeg turde nesten ikke blåse på gutten av redsel
for at han kunne bli verre. Jeg fikk klar beskjed om ikke å gjøre
noen ting for å stimulere gutten – jeg har dette skriftlig i epikrisen
fra oppholdet. Guttens tilstand forklares i denne epikrisen (da
han var ca. 3 år) ut i fra morens ambisjonsnivå – her står bl.a.
at hun har lyst å bli skuespiller – ut i fra at jeg sammen med en
ungdomsgjeng var medlem av Bergen dramatiske klubb. Dette
var skrevet på en måte som klart signaliserte at jeg var en dårlig
mor. Likeledes var det framhevet at barnet var overlatt til mange
forskjellige familiemedlemmer – vi bodde sammen med
mormoren – og at han derfor ikke fikk den naturlige tilknytning
til moren. Den faktiske situasjonen var at Bent fikk en langt
bedre oppfølging enn hans eldre søster.
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Mor har fått tilgang på epikrisen etter oppholdet, og hun forteller videre
fra denne:

I epikrisen står det to plasser på ei halv side at man har presisert
overfor moren at barnet ikke må stilles krav til eller disiplineres.
Ikke et ord er tatt med om at jeg hadde sagt at gutten har de og
de ordene – og at det var dette jeg spurte om. Epikrisen gir
inntrykk av en ambisiøs mor som stiller for store krav til barnet.
Vi fikk klar beskjed om at vi ikke måtte plage gutten med språket.

Det autistiske barnet ble oppfattet som ‘skjørt’, man måtte
være svært forsiktig slik at han ikke ble utsatt for krav eller
andre påkjenninger. Det var best å la ham være i fred, holde seg
unna slik at det ikke ble påført ytterligere skade.

Forståelsen av mor og hennes ambisjoner som årsak til barnets problemer,
ble naturlig nok ikke formidlet direkte til henne. Hun forteller:

De vurderinger som ble gjort av meg som mor ble aldri sagt
direkte. Måten jeg ble behandlet på gjorde at jeg kunne føle det
likevel, jeg kunne lukte det så snart jeg kom inn døren. Jeg visste
det ikke, hadde ikke utdannelse, jeg bare følte at de liker ikke de
tingene jeg sier. De har en mening om meg. Og hvis jeg ikke
passer ned i det pennalet så er jeg vanskelig.

Den holdning familien møtte etter at autisme-diagnosen var fastslått, var
at guttens problemer skyldtes to ulike forhold i familielivet: Familien stilte
for store krav til gutten, og som en reaksjon på dette trakk han seg tilbake og
stagnerte i utvikling. Moren hadde dessuten for store ambisjoner på egne
vegne, og overlot gutten til så mange ulike omsorgspersoner at han fikk
problemer med identitetsutviklingen. Ut i fra forståelse av autisme som en
tilstand der barnet hadde forskanset seg i en glasskule – fikk familien beskjed
om ikke å stimulere barnets språkutvikling, og ikke stille noen krav eller
sette grenser for ham.

Siden det på daværende tidspunkt ikke var tilbud for gutten utenfor heimen,
ble familien alene om omsorgen de først seks leveår – med autoritativ beskjed
om ikke å gripe inn i guttens utvikling! Heldigvis for gutten ble dette rådet
ikke fulgt til sin ytterste konsekvens – gutten ble bl.a. trent til å bli renslig i
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denne perioden – men utvikling av kommunikasjon/sosialt samspill var på et
minimum.

Aktivitetsnivå

Spesielt grunnet det hyperaktive atferdsmønster og uro om natten, ble
situasjonen etter hver så krevende at det gikk på helsen løs for moren. Hun
forteller:

Bent var overaktiv – løp hele tiden og var alle steder. Det var en
hage rundt huset – man måtte bruke hengelås og knyte fast porten
for at han ikke skulle rømme. Når gjerdet ble for lavt måtte vi
sette opp et høyere – med det resultat at han klatret over som en
katt og jeg klarte ikke å følge etter. I Bent sin verden var biler
ikke oppfunnet – han passet seg ikke for dem. Boligen lå ved en
hovedvei – riktignok ikke så veldig trafikkert. Det han skulle
var egentlige ikke å rømme – å løpe fra familien, men å se på
alle skorsteinene som har en spiss på toppen!  Alle slike fasonger
var veldig interessante – han skulle se de fra alle sider.

Familien fikk bygget på huset –  mormor flyttet opp og
familien bodde nede. Bent var da 4-5 år – huset ble bygget om
av hensyn til ham. En dag moren holdt på med noe på kjøkkenet
- søsteren var gått på skolen – da ringte det på døren. Der sto ei
lærerinne med Bent i hånden – han hadde på seg pyjamas. Hun
sa ‘Bor han her?’ Det var noen barn på skolen som hadde sett
ham og sagt ‘Der borte er broren til Berit – og han er så rar’.
Gutten så helt normal ut – og hadde gått pent hjem med
lærerinnen. Han hadde klatret ut vinduet – uten problemer –
han beveget seg smidig som ei katt.

I motsetning til Bent var søsteren et meget forsiktig barn
som aksepterte det med en gang når hun ble forklart at noe er
farlig – så kontrastene ble store. Bent var ute av barnesenga
før han var ett år. Senga ble flyttet opp på en kommode – etter
bare ei uke hadde han klart å kaste madrassen ned på gulvet og
hoppet ned på denne – han var ikke dum, men fant løsninger
hele tiden.

KAP04.PM5 04.12.97, 15:0483



Autisme og livsløp

84

Bak alle de problemhandlinger som trøttet ut familien, ligger også en
beundring for sønnen. Han er smart til å finne løsninger for å komme seg
over og igjennom hindringer, og han er motorisk smidig ‘som en katt’.
Rømningen blir oppfattet som en eventyrlysten nysgjerrighet, der han er ute
etter å studere en av sine særinteresser: skorsteinene i byen.

Reaksjon på forandringer

Bent hadde i denne aldersfasen sterke reaksjoner på forandringer. Dette ga
seg sine klare utslag på dagliglivet i familien:

Da Bent var liten hadde han langt større problemer med at ting
endret seg. Familien kunne ikke flytte på møbler – og heller
ikke pynte juletre når han så på. Treet skulle være som det var –
så det måtte pyntes fem minutter før det var julaften. Han tømte
familiens veggfaste bokhylle – alle bøkene måtte ligge utover
slik at man kunne se alle overflatene. Familien visste ikke hva
de skulle beskjeftige gutten med det. Det var ikke vanskelig å
stoppe gutten, men vi visste ikke hva som skulle settes isteden.
Han fikk noen bøker og kataloger som vi ikke var redd for, men
i motsetning til søsteren, hadde han ikke interesse av å rive
disse i stykker. Det var noen han ville ha som jeg var redd for –
jeg tenkte jeg måtte forhindre dette. Vi kjøpte da en netting og
satte foran bokhylla. Gutten kom – tok meg i hånden og
signaliserte at jeg måtte ta det vekk. Jeg tok det vekk – i glede
over at gutten ba meg om noe – det skjedde nesten aldri. Jeg
ville at han skulle skjønne meningen med å henvende seg.

Ekstreme reaksjoner på forandringer setter store begrensninger for
familiens handlefrihet. I historien ovenfor eksemplifiseres dette med at møblene
måtte stå på sine bestemte plasser, bøkene måtte ligge slik at overflatene var
synlige, treet måtte pyntes ferdig fem minutter før julaften, flyttingen av en
dør skapte stor og vedvarende uro.
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Søvnmønster

Det mest slitsomme for familien er nettene, og mors historie illustrerer både
hvilken belastning dette er og mange av de mulige og umulige
problemløsningsforsøk som iverksettes for å bedre denne situasjonen:

Det som knuste meg var at denne gutten ikke sov. Da han var 6
år, var jeg i svime – og det var da vi fikk tilbud fra et antroposofisk
hjem.

Det var umulig å få gutten til å sove eller holde seg i ro på
natten. En dag gikk jeg til byen – oppsøkte en fiskegarnbutikk
og sa jeg skulle ha ei not. Det var svært vanskelig å forklare
hva jeg skulle bruke den til, men jeg fikk med meg en bit av ei
not. Hjemme stiftet jeg nota under senga til Bent – og i taket.
Etter en stund da jeg kom inn på soverommet, lå Bent i
‘hengekøya’! Jeg turde ikke ha den der lenger av redsel for at
han skulle rase ned – at den ikke skulle holde. Jeg måtte bare ta
det vekk, og finne meg i at situasjonen var som den var.

En kort periode før vi hadde bygget på huset var gutten litt
roligere og falt fortere til ro om kvelden. Etter påbyggingen ble
en dør flyttet – slik at lyset kom inn et annet sted enn før – da
var uroen i gang igjen akkurat som før. Jeg satt i timevis på
barneværelset og sang hver dag – noe søstera også hadde stor
glede av. Hvis ikke jeg var der, var han straks på gulvet. Jeg
rugget med ham – han gjorde det selv hvis vi ikke gjorde det
sammen. Når han omsider sovnet sov han i tre timer – det var
alt.

En gang skulle en lege gi gutten innsovningstabletter – Bent
har aldri vært så våken som han var da. Han skulle ligge i
sengen ved siden av meg, og jeg lå og så på ham. Øynene glippet
og glippet – så tok han et krafttak og var øyeblikkelig mer våken
enn noensinne. Han har heldigvis fått lite tabletter etter dette.

Aktive, autistiske barn utfordrer familiens oppfinnsomhet når det gjelder
å løse praktiske problemer. I ettertid får slike historier ofte et humoristisk
tilsnitt, sannsynligvis som en fortrengningsreaksjon i forhold til de belastninger
familien har gjennomlevd i lange perioder. Forsøket på å sperre gutten inne
med en fiskenot – som så viste seg å bli oppfattet som ei velegnet hengekøye
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–  er et eksempel på dette. Bokhyllen med netting foran ble en foranledning
til å kommunisere med mor, noe som blir husket fordi gutten ellers nesten
ikke hadde kommunikativ atferd.

Gutten overvant de fysiske hindringer på soverommet, han var meget var
for alle forandringer og sovemedisinen hadde den motsatte virkning av den
tilsiktede. Når gutten omsider sovnet, våknet han igjen etter et par timer.

Mislykkete forsøk på å styre søvnmønsteret medikamentelt, og der
dempende medisiner får den motsatte virkning, er også vanlige erfaringer
med autistiske barn. Når også dette er prøvd uten at barnet roer seg ned og
sovner om natten, er situasjonen temmelig fastlåst.

Sammenbruddet

Full fart og kontinuerlig tilsyn hele dagen, sammenhengende våkenetter med
stor uro, og ingen avlastningstilbud utenfor familien, er den virkelighet som
beskrives.  Både dag og natt ble dette en enorm påkjenning spesielt for moren.
Hun kunne ikke tillate seg å kjenne etter hvordan det var, det eksisterte ingen
alternativer for gutten så hun måtte holde ut. Reaksjonen kom da tiden var
inne, og han fikk plass på en institusjon:

Litt etter at gutten hadde flyttet hjemmefra klappet jeg nesten
fullstendig sammen. Det skjedde da moren min ble syk, fikk et
lite slagtilfelle. Det var et sjokk – hun falt om og kom på
sykehuset. Hun kom hjem igjen – hadde kommet seg men var
blitt veldig engstelig. Etter dette fikk jeg en overveldende angst
som jeg slet med.

Dagen etter – på vei til melkebutikken – fikk jeg et plutselig
anfall av fjernhet – følte meg mekanisk. Det var en skremmende
opplevelse som det gikk mange år før jeg turte å snakke om. Det
vedvarte ett helt år – jeg husker godt da det gikk over. Det var
som å ha vært inne i en sort tunnel – og plutselig var det et lys
igjen. Jeg hadde kontakt med en lege gjennom mentalhygienisk
forening – han sa at jeg egentlig var veldig sterk. Han mente
jeg hadde god sykdomsinnsikt og kunne takle ting, bare jeg visste
hva det var.
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Etter å ha gått fullstendig på akkord med seg selv i flere år, kommer noe
som må betraktes som en ‘post-traumatisk krisereaksjon’. Morens sykdom i
tillegg til den enorme og årelange belastning med barnet er de utløsende
omstendigheter, og gjør reaksjonsmønstret forståelig. Plasseringen av barnet
på institusjon utgjør den omstendighet som tillater henne å slippe disse
reaksjonene løs.

Gutten hadde bodd hjemme i hele førskoletiden – og hadde i hele denne
perioden ingen tilbud utenfor heimen. På dette tidspunkt kom det første tilbud
utenfor heimen i stand: et antroposofisk behandlingshjem.

Det antroposofiske behandlingshjem

Det året Bent fylte 6 år åpnet et antroposofisk behandlingshjem i hjembyen.
Her skulle familien endelig få et tilbud til sønnen. Møtet med dette hjemmet
ble noe annerledes enn man i utgangspunktet hadde forventet. Mor forteller:

Vi dro til hjemmet med Bent en ettermiddag, etter å ha vært
sammen med han en søndag. De tok inn ett barn av gangen – og
ville vise familien nybygget. De tok Bent inn i ‘hans hus’ – uten
at familien hadde fått si adjø. Vi ble svært frustrert over dette –
og jeg tok mot til meg og gikk inn. På gulvet satt Bent og strigråt
– til tross for at han aldri tidligere hadde felt en tåre. Han kom
bort til meg – noe han heller aldri hadde pleid å gjøre – han
visste hvem som var moren når det kom til stykket. Jeg hadde
lyst å ta ham med og spurte om han kunne komme igjen i morgen.
Bestyrerinnen kom opp og skjellte meg ut! Jeg fikk beskjed om
bare å forsvinne – at jeg hadde ødelagt alt. Jeg måtte gå – og
jeg gikk!

Ved ettertanke har jeg oppsummert at dette gjør man når
man er veloppdragen – har vært flink på skolen og har fått
respekt for autoriteter.

Både for Bent og familien ble denne brutale atskillelsen en traumatisk
situasjon som har satt sine varige spor. Datidens holdning til foreldrene
illustreres klart av episoden, samtidig som man mangler forståelse for hvilke
skadevirkninger en slik dramatisk atskillelse kan ha for barnet.
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Episoden tydeliggjorde også for familien, at selv om Bent vanligvis ikke
uttrykker følelsesreaksjoner i særlig grad, så betyr ikke dette at han manglet
følelser. I ekstreme situasjoner slik som beskrevet kommer følelsene klart til
uttrykk. Mor forteller videre:

Vi måtte kjøre hjem – aldeles knust begge to. Vi hadde ikke bil –
så det ble en lang tur med buss og trikk. Også bestemor til Bent
var helt ulykkelig – vi satte oss ned sammen da vi kom hjem.
Søsteren tok det meget tungt – vi hadde ingen viten om hvordan
slike situasjoner virker på søsken. Vi skjønte ikke hvilken
påkjenning det var for henne – hun skulle tvert imot få det bedre
nå. Mens vi sitter rundt bordet sier hun plutselig ‘Nå har vi
ingen Bent mer.’ Hele familien brast i gråt etter dette.

Dagen etter ringte jeg til hjemmet – for å høre når vi kunne
besøke ham. Om tre måneder – var det kontante svar fra
institusjonen! Og også dette fant vi oss i!

Ikke bare skulle adskillelsen skje brått, i tillegg skulle familien og barnet
gjennomgå en langvarig separasjonsperiode. Både for foreldrene, søsteren,
mormoren og for det plasserte barn, ble dette et vondt traume med langvarige
konsekvenser.

Om forholdene ved hjemmet, forteller mor:

Atmosfæren ved hjemmet var så spesiell at man formelig kunne
skjære i den. Hjemmet var ellers førsteklasses og meget velordnet
og pent, med hvite duker – to på rommet – pene glass og bestikk,
porselenstallerkener etc. Teorien hjemmet ble drevet etter var
sympatisk: de sier at barna har en sjel som hviler. De forholder
seg ut i fra dette veldig høflig.

For det antroposofiske behandlingshjem var det viktig å legge til rette et
helhetlig og altomgripende miljø for barna. Funksjonshemingen ble oppfattet
som at barna har ‘en sjel som hviler’ – det å skape ryddige og oversiktlige
miljøbetingelser sto i fokus. Et barn av hver type skulle skape en ‘helhet’. I
dette bildet var foreldrene et forstyrrende element – deres tilstedeværelse
sammen med barna ble oppfattet som et brudd på den helhet institusjonen la
vekt på å etablere.
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Slik dette oppfattes i ettertid – ble Bent sterkt pasifisert ved denne
institusjonen. De ritualer han hadde utviklet gjennom barndommen ble erstattet
av institusjonens ritualer og rutiner. De små tendenser til begynnende
kommunikasjon han var i ferd med å utvikle før plasseringen ved institusjonen,
ble ikke videreutviklet. Slik moren oppfatter guttens atferdsmønster etter
hjemkomsten fra institusjonen, var han engstelig og sterkt rutinepreget – alt
måtte skje til faste tidspunkter, og verden raste sammen for ham ved brudd
på rutiner. Hun forteller:

I denne perioden fikk ikke Bent lov til å gå ut av hjemmet – han
ble stoppet – og fant seg i å bli stoppet. Bestyrerinnen sa etter
en tid til moren, at hun lurte på at det de hadde gjort med Bent
var å legge et lokk over hans rutiner og manérer – og så erstattet
han disse med systemet ved institusjonen.

Det var det han gjorde. Når han kom hjem, var han svært
opptatt av at alt skulle skje til faste klokkeslett – ellers gikk
verden i stykker. Han har aldri vært voldsom – aldri angrepet
noen – men kunne være helt fra seg og svært hørbar. Det virket
som han hadde stor angst.

Aktiviteter som ble gitt han, ble ofte tatt bort igjen uten videre.
Han lærte en ting – å kle av og på seg selv. Fortere og riktigere
enn andre barn på hans alder.

Guttens atferdsmønster er etter institusjonsoppholdet preget av en betydelig
grad av lært hjelpeløshet, mangel på initiativ og angst for endringer i rutiner.
Mor tilskriver dette rutinene han har vært underlagt på institusjonen, og at
det kan forstås som et institusjonaliserings-syndrom. Bent var på den
antroposofiske institusjonen i 4 år – fram til han var 11 år gammel.

Barnepsykiatriens første behandlingstilbud

Allerede da Bent var 6 ½ år gammel hadde familien møtt Nic Waal, som på
dette tidspunkt var igang med planleggingen av et barnepsykiatrisk
behandlingshjem. Slik mor refererer det, var hun langt framme i synet på
barn med autisme:

Hun var veldig optimistisk i forhold til Bent. Hun sa at hun
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regnet med å åpne en ny institusjon over nyttår, og at gutten
skulle tas inn der. (På grunn av økonomi gikk det 4 år). Hun
forklarte hvordan barna skulle behandles – og sa at det var feil
slik det ble gjort, at de ble behandlet som nevrotiske barn.
Nevrotiske barn fikk løpe linen ut, de fikk knuse og gjøre så mye
galt de ville – for å komme tilbake til et utgangspunkt. Men, sa
hun, det er helt galt å gjøre slikt med disse barna – for de kommer
ikke tilbake til utgangspunktet. De starter på nullpunktet – de
kommer til verden slik. Hun var redd de bare ble verre av slik
behandling.

Jeg kjenner også foreldre fra denne tiden som fikk barna inn
i barnepsykiatrien – og som fikk dem verre hjem igjen. Nic Waal
ga uttrykk for at det beste ville være om barna fikk være i sine
hjem, og ha et godt tilpasset dagtilbud.

Bent var 11 år da han fikk plass på et barnepsykiatrisk behandlingshjem.
Institusjonen ble drevet etter psykodynamisk ideologi, til tross for at
grunnleggeren, Nic Waal, allerede på dette tidspunkt så at denne behandlings-
formen ikke egnet seg for autister. Barna skulle få løpe ‘linen ut’ – en
behandlingsform/regresjonsterapi utviklet med henblikk på nevrotiske barn.
Nic Waal hadde det syn at autister starter på nullpunktet – og følgelig ikke
har noen ‘line’ å løpe ut. Hun hadde med bakgrunn i dette syn konflikter med
sine medarbeidere ved institusjonen.

Mange av barna som fikk behandling ved behandlingshjemmet var
forverret i sitt atferdsmønster når de ble sendt tilbake til heimen. Til tross for
at fagfolk ved institusjonen forfektet en psykoanalytisk ideologi, utviklet
miljøpersonalet sin egen praksis og erfaringer. Mor forteller:

Jeg opplevet at personalet ble flinke etter hvert – men, sa de, så
kommer en psykolog ut hver 14 dag og ødela opplegget. Barna
fikk gjøre som de ville. En klarte imidlertid å oppnå kontakt
med Bent – satt i lag med ham på gulvet mens han var intenst
opptatt av henne. Dette opplevde jeg som var tilstede en gang
som et mirakel. 14 dager etter sluttet hun opplegget – med den
begrunnelse at hun ikke fant det hun så etter. Jeg opplevde at
hun hadde teorier – og ikke brukte kartet eller så det som foregikk
foran øynene på henne.
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Miljøpersonalet utviklet ferdigheter til å ta seg av barna, men psykologene
gjennom sin regresjonsterapeutiske tilnærming brøt ned mye av dette gjennom
å la barna gjøre som de ville og ikke sette grenser. For familien var det en
stor skuffelse å oppleve at fagfolk mistet interessen for gutten, med den
begrunnelse at de ikke fant det de så etter hos ham!

Det var ikke skoletilbud ved institusjonen i de årene Bent bodde der, fram
til 1962 – da han var 13 år gammel.

På terskelen til ‘åndssvakeomsorgen’

Tiden etter oppholdet ved det psykiatriske behandlingshjemmet var en svært
avgjørende og kritisk fase i Bents livskarriere.  Bortsett fra institusjonene
innenfor åndssvakeomsorgen, var ingen tilbud lagt til rette. Helt siden Bent
var liten hadde man den formening at han ikke var ‘åndssvak’ og følgelig
ikke hadde noe på disse institusjonene å gjøre. Foreldrenes engasjement for å
skaffe ham et tilbud ble derfor en pionerinnsats som også kom andre i
tilsvarende situasjon til gode.

Etter årene på behandlingshjemmet, flyttet Bent igjen hjem til familien.
Hensikten var at han skulle bo hjemme ett år – i påvente av at en avdeling for
autister skulle etableres ved en sentralinstitusjon innenfor ‘åndssvake-
omsorgen’. Familien ble lovet plass for gutten på denne avdelingen i løpet av
ett år. Mor forteller fra denne perioden:

Det var på dette tidspunkt fremdeles ikke noe tilbud i hjembyen.
Vi tok kontakt med en overlege innenfor åndssvakeomsorgen og
ble presentert for et hus som var planlagt innredet for autister.
Vi ble også presentert for ei dame som skulle være husmor der,
men det ville ta tid å få huset i drift. Vi ba derfor om å få ha
Bent hjemme det året. Dette var ok – og vi fikk også stønad til
avlastning. Fortsatt sov ikke Bent om natten. Han var svært
urolig, fikk angst og ble sittende å gynge veldig og jamre seg.

Ingenting ble gjort for å sette i stand avdelingen i denne
perioden. Jeg besøkte legen noen ganger i løpet av året, reiste
til institusjonen og tok med meg møbler om sommeren – de ble
midlertidig plassert i en forkommen vaktmesterleilighet. Det var
viktig å plassere tingene og sengen til Bent, slik at han kunne
kjenne seg igjen når han kom dit – dette var svært viktig for
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ham. Ved neste års skolestart, satt vi i møte ved institusjonen,
overlegen var bortreist, og vi møtte en fortvilet reservelege.
Ingenting var gjort. Vi satt der helt alene, uten telefon – uten
familie og med en datter på 17 år som var fortvilet over det
hele.

På dette tidspunkt bodde vi ikke sånn til at vi kunne ha Bent
hjemme. Det var for primitivt. Det regnet gjennom taket, vi måtte
ut på gårdsplassen for å gå på do f. eks. Og det gikk ikke med en
gutt som måtte opp om natten. Han var renslig – og passet på
dette selv. Institusjonen hadde en helt ny sykeavdeling, der det
bare skulle være noen få pasienter – der var nytt og pent. Tre
sykesøstre passet etter tur på dem som var der. Han skulle få
være i denne avdelingen, mens vi tenkte oss om. Dette fungerte
ikke så verst – fordi pleierskene var veldig flinke. Vi hadde han
hjemme i helgene og er dag i uken.

Den midlertidige ordning med plass i ei lita pleieavdeling, opphørte straks
overlegen var tilbake. Mor forteller:

En onsdag ringte jeg for å si at jeg kom for å hente Bent. Jeg
fikk til svar at han ikke var der – han var flyttet til en
storavdeling!  Jeg hadde kjennskap til denne – og visste at det
var et sted han ikke måtte komme til. Overlegen hadde kommet
tilbake – dagen før – kommet ned og sett Bent der og øyeblikkelig
flyttet ham bort på den dårlige avdelingen. Jeg oppfattet dette
som en umoden reaksjon mot oss – fordi han var blitt konfrontert
med at han ikke hadde holdt det han hadde lovet overfor familien,
og heller ikke underrettet oss om at vi måtte vente med å flytte.

Om forholdene ved denne avdelingen forteller mor videre:

Der var 40 gutter/menn av alle kategorier – fra de som kunne
gå ut på arbeid til de som lå på gulvet og ikke kunne noen ting.
Noen sto utenfor – de ble luftet i bånd – og onanerte mens
snørret rant. Da vi kom og skulle hente Bent der, fant de ham
ikke – han satt foran kontordøren.  Der hadde han sittet de par
dagene han hadde vært der. Så kom der en som skulle pakke for
ham – og som hadde tatt Bent med på verkstedet. Da rev Bent
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klærne ut av hyllene – og denne mannen sa, at her hadde Bent
ikke tenkt å være. Den gutten som de hadde sagt ikke tålte noe –
overlevde også dette! Han har i realiteten overlevet svært mye
stress og tatt seg inn igjen.

Sjokkert over forholdene ved avdelingen tok foreldrene gutten med seg
hjem. Etter dette kom han inn ved en ‘eksperimentavdelingen’ på institusjonen,
som mor beskriver slik:

Til denne avdelingen plukket overlegen ut bl.a. noen som hadde
sittet og dunket hodet i veggen siden de var små – 16 vernepleiere
ble satt på tiltaket sammen med 8 klienter – i en etasje for seg
selv på avdelingen.

Den korte perioden innenfor åndssvakeomsorgen demonstrerte med
tydelighet den maktposisjon overlegene hadde på slike institusjoner, og den
mangel på informasjon og samarbeid med foreldrene som preget systemet:
uten å informere foreldrene ble gutten flyttet til en overfylt avdeling uten
muligheter for individuell omsorg. Dersom foreldrene isteden for å protestere
hadde avfunnet seg med situasjonen, hadde etter all sannsynlighet gutten
blitt værende på den store avdelingen. I stedet ble det gjennom det bekjentskap
foreldre knyttet til hverandre i eksperimentavdelingen lagt et grunnlag for en
alternativ karriere.

Foreldrene lager institusjon

Systemet med statlig tilskudd til private institusjoner utgjorde rammefaktorer
som muliggjorde etablering av tilbud for autister utenfor åndssvakeomsorgen.
Foreldrene til Bent var blant initiativtakerne til en slik institusjon – og Bent
var blant de første beboerne. Dermed var der lagt til rette for en livskarriere
utenfor åndssvakeomsorgen.

I påvente av institusjonsplass, før flyttingen, tok foreldrene Bent med til
Sofie Madsen i Danmark, der han ble utredet noen dager. Danmark var på
dette tidspunkt kommet mye lengre enn Norge når det gjelder tilrettelegging
og trening for personer med autisme. De kontakter som ble knyttet mellom
norske foreldre og fagmiljøet i Danmark fikk stor betydning for etableringen
og den faglige utvikling ved de første institusjoner for autister i Norge.
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Elsa Hansen fra Sofieskolen i Danmark ble kontaktet for å veilede
personalet ved denne institusjonen – foreldrene ble kjent med hverandre,
organiserte seg og dannet forløperen til landsforeningen. Samholdet mellom
foreldrene, inspirasjonen fra enkelte fagmiljøer i utlandet og enkeltpersoner
her hjemme gav foreldrene styrke til å kjempe for sine autistiske barns
interesser.

Bent bodde på denne foreldrestyrte institusjonen fra han var 15 til han
var 27 år. Han var hjemme hos familien i helgene og i alle ferier.

Selv om foreldrene hadde fått etablert en liten institusjon, og personalet
fikk skolering fra Danmark, var det ikke lagt til rette noen systematisk
opplæring for Bent ved institusjonen – ikke et opplegg som passet for ham.
Dyktige og engasjerte enkeltpersoner klarte å lære ham ting – gjennom å
legge entydige forventninger til ham og ikke signalisere usikkerhet. Han lærte
å snakke litt, men hvisket og var svært utydelig. Han lærte håndarbeid og var
nøyaktig og utholdene i dette arbeidet. Som eksempel på hvordan engasjerte
enkeltpersoner kan få stor betydning, refereres fra mors historie:

Ett år da Bent skulle hentes til sommerferie, satt han og knyttet
et teppe da jeg kom. Det var en ung pike sammen med ham, hun
var ikke mer enn 19 år, hun hadde husflidskole og skulle bli
arbeidsterapeut. Jeg spurte hvordan hun hadde fått Bent til dette.
‘Fått han til dette?’, svarte hun, ‘Det falt meg ikke inn at han
ikke kunne.’ Det er det som er riktig holdning. Pedagogen eller
arbeidsterapeuten må ikke vise usikkerhet – de må bare si ‘Dette
kan du og jeg’.

Bent hadde en veldig prestasjonsangst – og det ble ett nytt
liv for han å lære å knyte tepper. Gutten som i flere år hadde
underholdt seg med å bytte lyspærene og andre merkelige
aktiviteter – nå begynte jeg å kjøpe tepper til ham på husfliden
– med mange tråder – og det eneste jeg gjorde var å vise ham
hvor de forskjellige fargene hørte hjemme på de forskjellige
symbolene – firkanter og kryss etc. Det viste seg at han kunne
telle. En gang kom han bort til meg for at jeg skulle se om det
var riktig – han har veldig godt syn, så det var vanskelig for
meg å kontrollere. Han visste det selv – men kom som en form
for konversasjon – for å ta kontakt. Han var eminent – han
lærte å veve og gjorde alt – i mange år hadde han et svært mye
bedre liv. Han satt ikke bare der, eller løp rundt å gjorde rare
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ting – og dette kan jeg takke den jenta på 19 år for.
Han begynte med broderier og veving – og på vevstue i

videregående skole, der sa de at han vevet perfekt – med helt
jevne kanter. Han ville nødig velge farger selv, men dette begynte
de å trene på like før en sommerferie. Det var veldig farlig for
ham å ta ansvar for ting. Lærerne må være helt sikker på at de
kan det – da kan man trasse fram et valg selv om det tar timer –
en må bare ikke gi seg. En må sørge for at de ikke opplever
nederlag.

Det mor legger mest vekt på av erfaringer fra årene på institusjonen, er
betydningen av den praktiske opplæring gutten fikk her. Ved en kombinasjon
av tilrettelegging og tilfeldigheter, og med en sterk vektlegging av personlige
egenskaper hos miljø- og arbeidspersonalet, har Bent utviklet sitt potensial
innenfor det praktiske til alles beundring. Entydige forventninger har i perioder
redusert usikkerhet og prestasjonsangst – og derigjennom lagt grunnlag for
denne utviklingen.

Den pedagogiske tilnærming

En pedagog og psykolog som hadde sine erfaringer fra USA demonstrerte
overfor mor systematisk pedagogisk arbeid med Bent. Gjennom hennes
utredning fikk en dokumentert graden av språklige forståelsesproblemer –
som viste seg å være langt mer omfattende enn man tidligere hadde trodd.

Seinere var også en annen erfaren pedagog inne i bildet med et
treningsopplegg for Bent – hennes metode var å lære språk gjennom å knytte
lyder og ord til bokstaver og skrift. Bent lærte seg da å skrive – og viste seg
å ha meget god visuell hukommelse. Mor forteller om dette:

Jeg føler jeg kan takke henne (pedagogen/psykologen med
erfaringer fra USA) for all seinere hjelp jeg har fått med Bent.
Hun så ham og sa at hun aldri hadde truffet noen som var maken
til ham. Hun syntes han var autistisk, men mente at han i tillegg
måtte ha en språkskade. Han forsto ikke språk, men kunne ha
laget språk. Dette er bekreftet i ettertid – gjennom arbeid med
data. Han lærte seg å skrive helt prikkfritt – men en miljøarbeider
som trener data med ham, mener at han forstår langt mindre
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enn man tror. Han gjorde en test der han ba Bent om å skrive
noen bokstaver – han kunne dette når han sto foran Bent og sa
bokstavene – men når han gikk bak ham, fikk Bent det ikke til.
Han leser sannsynligvis på munnen!

Metoden til den andre pedagogen var også slik. Hun bandt
hele hukommelsen for lyder til skrift. Bent lærte å skrive av
henne – det han skriver uten forbilde er det som han kan. Han
skriver en hel setning – og leser den med sin svært dårlige uttale.
Problemet som pedagogen hadde påvist, er at han aner ikke
hva han leser! Han husker tegnene allikevel! Det er omtrent
like vanskelig som å lære kinesiske tegn – og så kunne uttale
dem dagen etter, uten å skjønne noe. Han har svært god
hukommelse – og det er ikke noe i veien med hans forstand. Alle
som har levet i nærkontakt med gutten, mener at han ikke kan
være psykisk utviklingshemmet.

Til tross for alle årene som var gått uten systematisk opplæring, viste det
seg at Bent hadde utviklingsmuligheter både når det gjaldt lesing/skriving,
språk og praktiske ferdigheter.

Holdningen til autisme som en utviklingsforstyrrelse – og der det
pedagogiske habiliteringsarbeid settes i fokus – representerte det viktigste
ideologiske tidsskillet i Bents livskarriere.  Han fikk etter hvert skoletilbud,
der de nye opplæringsmodellene var satt i system. Familien fikk kontakt med
pedagoger og psykologer som hadde et nytt syn på autisme, og det skjedde
positive forandringer i tilbudet.

I familiens omsorg – igjen

27 år gammel ble Bent utskrevet fra institusjonen og flyttet hjem til familien.
Her bodde han helt til han flyttet inn i sin nåværende bolig. Moren forteller
fra denne perioden:

Da han flyttet hjem i 75, hadde han vært så mye på institusjon
at han på en måte hadde mistet seg selv. Da han kom hjem, var
han slik at når jeg sa ‘Skal du legge deg Bent?’ så spratt han
opp med en gang. Det var et stort framskritt etter hvert, når
han kunne si ‘mm’ (protestlyd) fordi han ville gjøre noe ferdig.

KAP04.PM5 04.12.97, 15:0496



Historien om Bent

97

Mor oppfatter protester fra Bent som positivt, og beskriver at gutten
gjennom institusjonslivet var blitt svært uselvstendig og initiativløs. Etter at
han kom hjem beskriver hun utviklingen slik:

Han utviklet seg kolossalt i denne perioden. Han ble mer og
mer av en person. Jeg arbeidet på sosialkontoret – kjente
tilbudene og var redd Bent skulle bli gjenstand for improviserte
kriseløsninger hvis jeg ikke kunne ha ansvaret lenger. Bent hadde
fått et sterkere ego – han gav seg ikke. Han er fortsatt ikke
voldsom – men hvis han virkelig vil noe, så gir han seg ikke før
han i hvert fall har fått vist hva han vil.

Fraværet av alvorlige problemhandlinger gjorde det mulig for familien å
ha gutten hjemme i denne tidsperioden. Familien la vekt på å understøtte
guttens selvhevdelse. Gjennom dette kom utviklingen inn i et bedre spor, og
ettergivenheten og passiviteten ble redusert.

Samtidig fikk gutten etter hvert mer praktisk opplæring, gjennom at det
ble etablert et samarbeid med arbeidsplassen. Også på dette området hadde
mor en pådriverrolle:

Mens Bent gikk i videregående skole ble det første arbeidstilbudet
åpnet. Der drev de først med tekstil, veving og sying – Bent
hadde lært å bruke symaskin.

Jeg arbeidet på sosialkontoret, og hadde hørt om at vanlig
videregående var begynt med utplassering i arbeidslivet. Jeg
tok dette opp med henne som hadde ansvar for det nye vernede
arbeidstilbudet. Hun foreslo at Bent kunne få et par dager i
verkstedet for å se hvordan det ville fungere. Dette fikk han. De
syntes det var en veldig god ide. Det gikk svært bra for Bent på
verkstedet – så han var selvskrevet til å få arbeid der da han var
ferdig med videregående.

Fortsatt hadde Bent glede av de ferdigheter han hadde utviklet innenfor
forming/husflidsfag, og dette ble etter hvert hans daglige arbeid på en vernet
arbeidsplass. Dermed fikk dagene et meningsfullt innhold for ham.
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Bent flytter for seg selv

Endelig – i 1990, 42 år gammel – er tiden kommet til at Bent kan flytte for
seg selv. Mors historie fra denne tiden illustrerer klart hvilket tidsskille dette
representerer, både i forhold til fysiske omgivelser, og når det gjelder
holdninger og personalatferd:

Jeg var veldig redd for å ta han bort å vise stedet – på grunn av
alt vi tidligere hadde opplevet alle steder i årevis. Den nye
boligen var som å komme i himmelen. Alle foreldrene skulle
komme bort å hilse på hverandre før innflytting – og måtte ta
med stoler fordi det ikke var møblert ennå. Vi skulle få hilse på
noen av personalet som skulle begynne – ‘barna’ kunne vi ta
med hvis de ville. Det var fire foreldre i alt. Jeg var i stor tvil –
hvilke tanker ville Bent få – han kan jo ikke stille alle mulige
spørsmål – hvordan skal han få utløp for den tvil og uro han
føler. Men kanskje var jeg selv den som var reddest? Jeg bestemte
meg for å ta ham med for å se hvordan det gikk.

Før dagen vi skulle komme, hadde vi møblert med sofa og
seng. Det var en veldig koselig leilighet han skulle ha. Søsteren
var med og målte gardiner. Bent så seg nøye omkring og tenkte
– så kom han inn der hvor sengen var – da gjorde han et tegn
som et spørsmål om han skulle sove der? ‘Ja’ – sa jeg. Og så
viste jeg han kalenderen – som er det viktigste i livet til Bent –
og tok sjansen på en dato jeg trodde det kunne være klart. Bent
gikk inn – satte seg i sofaen og så veldig fornøyd på søsteren.
Han fant bilde av henne – i et lite bildehefte han bærer – og
spurte om hun også skulle bo der. Da kunne hun svare klart -
det skulle hun ikke. Så var dette avklart. Han hadde spurt
bestyreren om akkurat det samme – og fått samme svar. Hun
hadde skjønt ham! Dette var en veldig lettelse.

Det ble ikke klart til den første merkede datoen – flyttingen
måtte utsettes ei uke. Jeg bestemte at den nye dagen skulle
overholdes uansett! Det kunne ikke lages flere utsettelser. Vi
reiste bort dit – alt gikk veldig bra – jeg reiste hjem igjen og
overlot ansvaret til de som arbeidet der. Styreren hadde flere
uker i forvegen bedt familien om å skrive alt de visste om Bent
– fra begynnelse til slutt. Det skulle de ha der – og det skulle
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alle lese – noe jeg var helt enig i.

Mange viktige forhold illustreres i dette: Flyttingen forberedes i god tid,
den aktuelle dato synliggjøres på en forståelig måte, konkreter anvendes for
å sikre at det som skal skje blir forstått, informasjon overleveres slik at
kommunikasjonen skal kunne forstås av det nye personalet. Alt dette er basert
på akkumulert kunnskap om Bent fra familiens side, og ivaretar mange av de
viktigste prinsipper for en god omsorg for personer med autisme.

Det viktigste er kanskje den måten familien blir møtt av de nye omsorgs-
giverne: Deres kompetanse som foreldre blir anerkjent, de blir møtt på en
høflig, omsorgsfull og respektfull måte. Dette inngir tillit og trygghet, og
legger grunnlaget for et framtidig samarbeid. For foreldre er det svært viktig
at de kan føle denne trygghet når omsorgsansvaret overlates til andre.

Bents livssituasjon

Sosiale relasjoner

Bent har ukentlig kontakt med sine foreldre og søsken. Han veksler mellom
å ha besøk i egen bolig og å være på besøk hos dem. Den kontakten han har
med familien vurderes som meget tilfredsstillende. Han går turer i nærmiljøet,
tar bilder og hygger seg i deres selskap. Han er også og spiser middag der, og
‘spør’ ved hjelp av foto, tegn eller tegning mor om mange ting han har lurt
på i løpet av uka.

Han har ingen kontakt med naboer, og har ingen blant medbeboerne som
kan betraktes som venn. Noen ganger årlig kontaktes han av en tidligere
nabo og av en som har vært hans lærer tidligere. Sammen med disse kan han
dra på turer, se i fotoalbum, eller bare være sammen.

Bent kan selv være aktiv i å søke sosial kontakt, og han vurderes å få
innfridd sitt behov på dette området på en tilfredsstillende måte. I forbindelse
med samværet med personalet får han enkelte ganger hjelp og veiledning til
å mestre det sosiale, og han får for det meste tilfredsstillende sosial trening.

Det oppstår ukentlig problemer i sosiale sammenhenger, han kan naske
ting og være sosialt ukritisk (f. eks. slippe luft), gå inn i andres leiligheter, og
reagerer på detaljer som ikke er ordentlige. Mindre avvik ignoreres, men et
prioritert område er f. eks. å stoppe nasking.
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Atferdsproblemene er ikke av en slik art at de begrenser hans muligheter
for sosial deltagelse. Han oppfører seg eksemplarisk på restaurant f.eks.,
men blir minnet om dette før de går inn.

Bent vurderes å ha et spesielt nært forhold til sin mor, og nesten like nært
til sin far. Han har også et forholdsvis nært forhold til sine søsken og til
personalet i boligen. Han er opptatt av sin 2 ½ år eldre søster, blir veldig
glad når hun kommer eller når han får være med familien på tur.

Psykisk og personlig tilfredshet

Bent viser trivsel gjennom mimikk og ansiktsuttrykk, og han gir tydelige
signaler når han kjeder seg. Han flirer og humrer i aktiviteter han liker, mens
han vandrer og får sterke fikseringer når han kjeder seg.

Han ser ut til å ha et godt selvbilde, og han viser jevnt over god trivsel.
Han er for det meste i psykisk balanse, mens helsetilstanden er noe variabel.

Han har ingen psykiatrisk diagnose, men viser sterke fikseringer når han
kjeder seg eller ikke vet hvordan han skal få spurt om noe.

Sysselsetting

Bent har sitt daglige arbeid i et snekkerverksted tilknyttet et arbeidssenter.
Han har i tillegg 4 timer skolegang per uke. Han arbeider sammen med andre
funksjonshemmede.

Bent viser meget stor interesse for sitt arbeid, han er selvstendig og punktlig
i arbeidssituasjonen. Arbeidsplassen er meget godt tilrettelagt, både sosialt
og i forhold til arbeidsoppgavene. Han forholder seg bare til instruktørene,
og viser ingen interesse for de andre arbeidstakerne. Han har nesen aldri
konflikter på arbeidsplassen.

Skolegangen hans har ingen sammenheng med arbeidssituasjonen.

Rekreasjon og fritid

Bent liker godt husarbeid, og har daglige oppgaver med dette. Han har lekser
flere ganger i uka, han blar i albumer og kommuniserer rundt disse. Han har
lite dødtid, fritiden er strukturert med ulike oppgaver og han er for det meste
fornøyd med dette.

Utenfor boligen deltar han i svømming og musikkterapi ukentlig, og dette
liker han godt. Han er også med på ungdomsklubb, men dette blir for ustruktu-
rert så han misliker det. Bent tar alltid selv initiativ til fritidsaktiviteter.
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I ferien drar han til Danmark sammen med boligpersonalet, han reiser på
besøk til familien eller på turer sammen med dem. Han er alltid på fjellet i
vinterferien.

Boforhold

Bent bor i et bokollektiv sammen med 3 medbeboere. Han har eget bad og
WC, stue og soverom, alt annet finnes i fellesdelen av boligen. Han vurderes
å være godt fornøyd med boformen, han har tilfredsstillende mulighet for
privatliv, og passer brukbart sammen med medbeboerne. Det private området
vurderes å være litt for lite.

Der skjer liten spontan kontakt mellom beboerne, men personalet organi-
serer daglig kontakt rundt måltider. Han vurderes å være tilfreds med det
sosiale fellesskap i boligen.

Bent har ingen problemhandlinger av alvorlig art. Andre beboere kan
utøve fysisk aggresjon, verbale angrep/roping, selvdestruksjon og ødeleggelse
av inventar. Dette skjer flere ganger i uka.

Boligen har meget god tilgang til alle aktuelle nærmiljøtilbud, og Bent får
tilstrekkelig med hjelp til å benytte disse. Det er bare sporadiske småprob-
lemer forbundet med å benytte disse tilbudene.

Boligen har døgnkontinuerlig tilsyn med hvilende nattvakt, og Bent
vurderes å få passelig med bistand av høy kvalitet.

Hele arbeidsstokken har relevant utdanning, og der arrangeres stadig
relevante kurs for personalet. Boligen har ekstern veileder, og i tillegg fast
veileding fra boveileder. Personalets holdninger vurderes å være meget
tilfredsstillende, og man har lav turnover-prosent.

Virksomheten er godt strukturert, både når det gjelder de enkelte
situasjoner, dagen, uken og måneds-/årsplaner. Man opererer med skriftlige
målsetninger og treningsprogrammer.

Samarbeidet med de pårørende er meget godt, og ansvarslinjene er avklart.
Helhetlig sett vurderer man at Bents livssituasjon ikke kunne ha vært

bedre, når man tar hensyn til forutsetningene hans.

Forståelse for språk/kommunikasjon

Bent snakker ikke, han kommuniserer ved hjelp av bilder og noen tegn. Han
kan også uttrykke seg med å tegne og å vise konkreter.
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Foreldrene og søsknene, arbeidslederne og personalet i boligen hans forstår
hele kommunikasjonen. Han klarer ikke å gjøre seg forstått overfor med-
beboere.

Personlig kompetanse (Vineland)

Bents språklige ferdigheter ligger på et lavt nivå, mellom ett og to års
utviklingsnivå både når det gjelder uttrykk og forståelse.

Dagliglivsferdighetene hans er langt bedre utviklet. På det personlige
området viser han ferdighet opp mot 8 års nivå, mens han på huslige ferdigheter
har enkeltferdigheter helt opp mot 16- års kravene (f. eks. holder han orden
på leiligheten uten å bli spurt).

Han skårer meget lavt på det sosiale området, alle skårer er rundt ett-
årsnivået.

Bent har et lavt adaptivt nivå på alle enkeltområder unntatt ADL-huslige
ferdigheter, der han skårer moderat lavt.

Bent har ingen signifikant avviksskåre, noe som innebærer at han har lite
eller ingen problematferd.

Oppsummering av Bents livshistorie

Bent har hatt en avvikende utvikling fra starten, og han ble diagnostisert som
autist allerede da han var tre år gammel. Samtidig ble det fastslått at han
ikke var ‘åndssvak’, noe som viste seg å få stor betydning for de tilbud han
fikk videre i sin livskarriere.

De første hjelperne attribuerte årsaken til guttens problemer til familiens
og spesielt morens væremåte og ambisjonsnivå, og barnet ble fremstilt som
så skjørt at man for å unngå forverring, måtte unnlate å stille krav til han.

Førskoleårene var preget av hyperaktivitet, søvnløshet, sterke krav om
uforanderlighet i omgivelsene og en sterk autistisk fjernhet. Samtidig var
den motoriske utviklingen god, og mange av de ting gutten gjorde ble fortolket
som ‘genialt’. Guttens atferdsmønster ble etter hvert så krevende at han 6 år
gammel måtte flyttes på institusjon. Før dette tidspunkt hadde han ingen
tilbud utenfor heimen.

Atferdsmønsteret endret seg gjennom årene på institusjon – fra han var 6
til han ble 11 år gammel. Han ble passiv, engstelig og sterkt rutinebundet, og
mistet mange av de særinteresser og det aktivitetsnivå som preget han i
førskoleårene.
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I neste fase – fra Bent var 11 til han var 13 år – var han ved et barne-
psykiatrisk behandlingshjem. Dette var preget av psykodynamisk behandlings-
filosofi, og bortsett fra positiv påvirkning fra enkelte av miljøpersonalet
oppnådde man ikke noen vesentlig utvikling i denne perioden. Bent passet
ikke inn i behandlingsregimet og filosofien ved institusjonen.

Etter utskrivingen fra behandlingshjemmet kom en svært kritisk fase som
ble bestemmende for guttens videre karriere: han var på terskelen til datidens
åndssvakeomsorg, og bare iherdig innsats og pågangsmot fra foreldrene
hindret at han ble værende på en kaotisk storavdeling ved en sentralinstitusjon.

Bent kom 14 år gammel inn på en liten prosjektavdeling, og ble etter dette
flyttet til en privat institusjon for autister som foreldrene selv var initiativtakere
til. Her fikk han være fra han var 15 til han var 27 år gammel. Det viktigste
i denne perioden var den praktiske opplæring han fikk, både på huslige/
selvstendighetsområder og når det gjaldt ferdigheter innenfor husflids-
aktiviteter.

Fortsatt var språket svært dårlig utviklet, og pedagoger som utredet han
konkluderte med at han i tillegg til sin autisme også hadde omfattende språklige
forståelsesproblemer.

27 år gammel flyttet Bent hjem, og her bodde han til han som 42-åring
fikk egen bolig. I denne perioden har han gått videregående skole, og han har
hatt arbeid på et vernet verksted der han har praktisert sine ferdigheter innenfor
snekker- og husflidsfag. Han ble etter hvert mer initiativrik og selvhevdene i
denne perioden, og den passivitet og avhengighet av hjelp han hadde utviklet
gjennom institusjonskarrieren ble redusert.

Flyttingen til egen bolig ble en viktig og positiv begivenhet – både for
Bent og den øvrige familien. De nye betingelser han lever under representerer
en vesentlig høyning av livskvalitet – både når det gjelder fysiske forhold,
sosiale relasjoner, samarbeidsforhold og aktiviteter.

Fortsatt ligger han på et lavt utviklingsnivå både språklig og sosialt, men
den opplæring han har gjennomgått gjenspeiler seg i et høyt selvstendighets-
nivå når det gjelder praktiske ferdigheter og dagliglivsferdigheter. Han har
svært lite problematferd.
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HISTORIEN OM CHARLOTTE

Historien om Charlotte er basert på intervju med mor. Av tekniske årsaker er
intervjuet basert på notater og ikke utskrift fra bånd. Det er derfor noe mer
komprimert enn de andre historiene.

Fødsel og tidlig utvikling

Mor forteller:

Charlotte ble født som nr. 3 i søskenflokken, broren er 3 år og
søsteren 5 år eldre enn henne. Fødselen var normal – hun hadde
gulsott og det ble bemerket at hun var et spesielt vakkert barn.

Ved spedbarnskontrollen merket man seg at hun ikke festet
blikket ordentlig – og hun var et meget stille barn. Hun virket
meget fjern – man lurte på at hun kanskje var hørselshemmet –
men fikk dette dårlig til å stemme siden hun responderte – danset
og lyttet til musikk. Undersøkelser ved øre-, nese-, hals-
avdelingen bekreftet at hørselen var normal. Motorisk var hun
svært tidlig utviklet – hun gikk allerede da hun var 9 mnd.
gammel. Hun begynte også å utvikle språk – og hadde enkelte
ord før 1 ½ års alder. Hun sa f.eks. ‘Bigitte’ – men dette forsvant
seinere.   Charlotte hadde noe plager med ørebetennelse og høy
feber under meslinger. Bortsett fra dette var hun frisk, rolig,
glad og smilende.

Sammenlikningen med de eldre søsknene tydeliggjør forskjeller som
bekymret familien. Selv om datteren så helt normal ut, virker tilfreds og var
motorisk meget tidlig utviklet, ble de alarmert av datterens fjernhet og
manglende reaksjoner når de prøvde å komme i kontakt med henne. Ved
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Oversikt over Charlottes livskarriere
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Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1959 Fødsel

Bor hjemme

Normal fødsel. Nr. tre i søskenflokk. Stille barn, festet blikket
dårlig.

1960 1 år Normal/tidlig motorisk utvikling, fjern, virket hørselshemmet.
Enkelte ord – forsvant seinere. Besøk hos slekt 7 dager –
stille/engstelig etter dette1961 2 år

1962 3 år
Innlagt 4 dager til undersøkelse på sykehus. Mor fikk ikke
følge! Mistenkt døvhet, men hører normalt. Gråtende,
avstengt, fjern etter dette.

1963 4 år

Observasjon sentralinstitusjon for utviklingshemmede.
Psykose på komplisert grunnlag, autistiske trekk. Nevrotisk
atferdsmønster med tegn på forstyrrelser i analfasen og
aggressive trekk. Språkretardasjon antatt funksjonell.

Barnepsykiatrisk
behandlingshjem

Miljøbehandling og individualterapi. Fjern, vanskelig å
aktivisere.

1966 7 år Regressiv periode, mye søling, snakker litt, skam, redsel,
redd for munnen, lite språk og lek, noe bedre kontakt.

1967 8 år Mer systematisk skolegang, bokstaver, musikkterapi.
Medisinering med Truxal.

1969 10 år
Barnepsykiatrisk
behandlingshjem.
Hjemme noen mnd.

Avsluttet individualbehandling – søkt HVPU-institusjon.
Privat undervisning med erfarne spesialpedagoger. Lærte
enkle mekaniske setninger. Venter på plass ved institusjon.

1970 11 år

Sentralinst. HVPU.
Stor avdeling

Innlagt på institusjonen etter at hun ble utskrevet fra det
psykiatriske behandlingshjem.

Mindre avdeling ved
institusjonen

Psykoseavdeling, 8 klienter, to på hvert rom. Sterk
medisinering, mye uro, voldsomheter fra andre beboere.
Forverret funksjon – all tidligere innlæring spolert.

1979 20 år

Flytter til mindre
institusjon

Ustrukturert, dårlig oppfølging. Økt medisinering. Tatt hjem
til familien.

Bor hjemme Medisiner fjernet, sterke abstinenser, sov ikke, måtte holdes
på madrass for ikke å skade seg.

1982 23 år
Flytter til
spesialskole i annen
del av landet

Medisiner fjernet. Urolig, dårlig konsentrasjon. Praktisk
framgang. Mageproblemer etter medisinbruk. Kloring, biting,
ødelegging, variabel funksjon. Utskrives etter 1½ år grunnet
for små ressurser.

1983 24 år Hjem til familien

Medisiner fjernet, ett år uten skole eller andre tilbud.
Naturmedisin og Reicheltdiett prøvet. Etter hvert to timer per
dag – arbeidsstua ved HVPU-institusjon Stikker av, spiser
sigaretter, sover ikke, dunker i veggen hele natten.

1984 25 år Bor hjemme Videregående skole, godt opplegg, praktisk innrettet.

1990 31 år Egen bolig Flytter i bokollektiv. Arbeid i snekkeribedrift.
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ettertanke har man også bemerket en sårbarhet hos jenta som ga seg utslag i
at hun reagerte sterkt på situasjoner der hun ble forlatt eller der hun ble
skremt av spesielle hendelser. Mor forteller:

Charlotte ble ekstra fjern etter en 7-dagers periode da hun to
år gammel var hos sin tante – uten at jeg var ilag med henne. 1
1/2 år gammel skjedde det at vognen hun satt i veltet – og hun
falt i en dam. Etter dette utviklet hun seg til å bli redd – hun fikk
utslett av redsel.

En annen episode var da hun som ett-åring klatret ut av
vogna – og la armene rundt en fremmed hund for å kose med
denne. Hunden glefset etter henne – og hun utviklet en sterk
redsel for hunder etter dette.

Charlotte utviklet seg til å bli tiltagende avvikende, urolig,
og hyperaktiv fra 1 ½ års alderen. Likevel ødela hun ikke – hun
ble lei seg og gråt hvis hun mistet noe og det gikk i stykker.

Charlotte likte seg alene – hun utviklet stereotype bevegelser,
dunking med hendene mot vegger og bord. Hun utviklet aldri
noen konstruktiv lek eller samlek. Hun hadde store problemer
med overgang til vanlig mat, det eneste hun ville spise var
kavring med melk.

Deler av Charlottes problemer og spesielle reaksjonsmønstre kan spores
tilbake til hendelser i tidlig barndom. Hun viste sin sårbarhet gjennom å bli
ekstra fjern etter et besøk hos sin tante, hun utviklet en vedvarende redsel
etter å ha veltet barnevogna, og hun utviklet en hundefobi som hun fortsatt
plages av etter episoden med en hund da hun bare var ett år gammel. Slik
mor oppfatter det har en serie med traumatiske hendelser har satt sitt preg på
Charlottes tidlige utvikling.

3 år gammel ble hun innlagt på til undersøkelser på sykehuset. Mor
forteller:

Charlotte var innlagt på 4 dager – vi fikk ikke være i lag med
henne. For å kontrollere henne ble hun satt i et ‘bur’, ei seng
med høye sprinkler rundt. Etter dette oppholdet ble hun gråtende,
avstengt og fjern – og hun utviklet en sterk redsel for alle nye
steder etter dette.
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Etter at man på sykehuset hadde konstatert at Charlotte hører normalt,
ble hun henvist videre til utredning ved sentralinstitusjonen innenfor HVPU.
Fire år gammel ble hun innlagt til et 4 måneders observasjonsopphold ved
institusjonen, og man konkluderte med følgende diagnose:

Psykose på komplisert grunnlag. Autistiske trekk. Nevrotisk
atferdsmønster med tegn på forstyrrelser i analfasen og
aggressive trekk. Språkretardasjon antatt funksjonell.

Basert på datidens forståelse av autisme, ble hennes atferdsmønster og
manglende språk forstått som forårsaket av traumatiske hendelser i hennes
oppvekst. For å få terapi ble hun søkt til et barnepsykiatrisk behandlingshjem.

Årene ved det barnepsykiatriske behandlingshjem

Charlotte var 4 år gammel da hun ble tatt inn ved behandlingshjemmet, og
her fortsatte hun til hun nådde institusjonens aldersgrense som er 10 - 11 år.
Mor refererer fra disse årene:

En psykolog som undersøkte ‘muskelspenningene’ hennes, han
konkluderte med at hun var angstpreget, stereotyp og styrt av
indre impulser, og at hun hadde en autistisk tilstand.

Da Charlotte fikk tilbud på behandlingshjemmet, fikk jeg
støttesamtaler hos doktoren. Ved behandlingshjemmet opplevet
de jenta som fjern, de lyktes ikke med å trekke henne inn i samlek.
En psykolog behandlet henne ukentlig – hun opplevet etter hvert
å få fram mer aggresjon i jenta.

Da hun var 7 år gammel hadde hun en regressiv periode –
mye søling –  etterfulgt av en kort periode hvor hun snakket litt.
I affektsituasjoner kunne hun si korte setninger korrekt. Hun
viste en utpreget skamfølelse og redsel for å eksponere seg. Hun
gjemte seg bort – var redd for munnen sin og ville ikke pusse
tenner.

På lekefunksjon og språk var det liten utvikling – man mente
at kontakten bedret seg noe og at hun gjennom dette ble mer
tilgjengelig for læring. Hun lærte enkelte aktiviteter – for
eksempel skigåing – men var vanskelig å aktivisere inne. Hun
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klarte å legge puslespill.
Da Charlotte var 10 år gammel avsluttet psykologen

individualterapien – hun mente jenta var blitt mer tilgjengelig
for læring og at hun hadde fått den terapi hun kunne motta.
Institusjonen anbefalte videre praktisk opplæring – gav uttrykk
for at opplegget ved behandlingshjemmet ble for ustrukturert
for Charlotte.

Den psykoanalytiske behandlingsmodell dominerte ved institusjonen, og
man arbeidet for å få fram aggresjon og avstengte følelser. Samtidig lærte
miljøpersonalet henne noen aktiviteter. Selv om man mente å kunne spore en
viss utvikling når det gjaldt kontakten med jenta i terapisituasjonen, hadde
utviklingen stagnert på viktige områder som språk, lek og samvær med andre
barn. Institusjonen konkluderte selv etter det 6-årige opphold at opplegget
ble for ustrukturert for Charlotte, og at hun burde få mer praktisk rettet
opplæring.

I samtalene med mor ble behandlingsfilosofien formidlet på følgende måte:

I støttesamtalene med legen ble det tilrådd at jeg ikke skulle
sette grenser for henne. Dette var svært vanskelig av hensyn til
de andre barna. Jeg fikk inntrykk av at de mente Charlotte ville
begynne å snakke av seg selv – bare man løste opp hemningene
hennes.

Teorien var at det autistiske barnet egentlig var intakt, og at det ville
utvikle seg ‘av seg selv’ bare man unnlot å sette grenser. Basert på sin respekt
for autoriteter prøvde mor å iverksette en slik tilnærming overfor datteren.
Av hensyn til familien og de andre barna lot ikke dette seg realisere – Charlottes
atferdsmønster ble altfor kaotisk når struktur og grenser manglet. I dag vet
vi at en slik tilnærming til autistiske barn som man la opp til ved institusjonen
skaper kaos, angst og forvirring. Den psykoanalytisk fortolkende tilnærming
til problemhandlinger gir dessuten en lite konsistent rettesnor for praktisk
tilrettelegging.
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Strukturert språktrening

I løpet av det siste året på Bleiker tok familien selv initiativ til å prøve å få
mer strukturert opplæring for datteren. Hun forteller:

Siste året på behandlingshjemmet ordnet vi en privat avtale med
en erfaren spesialpedagog – hun kom hjem til oss hver lørdag
og underviste Charlotte. Hun henviste Charlotte videre til en
logoped som hadde mye erfaring med autister – og
behandlingshjemmet gikk med på at miljøkontakten, læreren og
mor var med Charlotte til disse undervisningstimene. Dette
foregikk i et rom i barnehagen.

Charlotte har en sterk følsomhet i hendene – og med
utgangspunkt i dette lærte logopeden henne enkle håndtegn.
Hun lærte henne raskt hele alfabetet – og hadde oppgaver som
jeg skulle trene på imellom timene. Dette var eks. tunge-
gymnastikk, lyder, bokstaver og strukturert lek, en trening som
skulle foregå 4 ganger hver dag.

Opplæringen foregikk i ett år – Charlotte lærte enkle,
mekaniske setninger – hun kunne eksempelvis be om mat når
hun satt ved bordet. Hun var glad i treningen, men utviklet ikke
spontant språk.

Undervisningen med spesialpedagogene ble det første forsøk på strukturert
språktrening med Charlotte. Selv om hun ikke utviklet et spontant språk
gjennom denne treningen, ble det likevel en demonstrasjon av at det gikk an
å lære henne et enkelt språk gjennom systematisk opplæring.

Karrieren ved sentralinstitusjonen innenfor HVPU

Etter å ha blitt overårig ved det barnepsykiatriske behandlingshjemmet, var
sentralinstitusjonen innenfor HVPU det eneste alternativ for jenta. Mor
forteller:

Etter utskrivingen fra behandlingshjemmet var Charlotte hjemme
noen måneder – før hun ble flyttet til sentralinstitusjonen. Hun
var først på ei stor avdeling en kort periode, før hun fikk plass
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på en mindre psykoseavdeling som ble opprettet.
All den innlæring som hadde foregått i denne perioden ble

spolert da Charlotte kom til denne institusjonen.
Forholdene var etter datidens målestokk godt lagt til rette

på psykoseavdelingen. Der var totalt 8 klienter, to på hvert rom.
Men bruk av medisiner kom sterkt inn i bildet, og flere av de
andre beboerne var svært voldsomme.

Etter hvert startet skolen opp ved institusjonen. Charlotte
har vært med fra starten.  Hun ble brukt av atferdsterapeuter
som eksempel i treningen av en gutt med voldsom atferd – og
ble svært redd og preget av denne redselen i ettertid.

Ved skolen ble det trent noen tegn – men Charlotte utviklet
ikke tegnspråk. Hun forstår likevel mye.

På grunn av den omfattende medisinbruken ved avdelingen
sendte vi klage til overlegen. Charlotte hadde det aldri godt
ved avdelingen, situasjonen var preget av neddoping og opp-
bevaring, hun ble satt ut av spill og mistet etter hvert skole-
tilbudet.

Allerede mens Charlotte var på det barnepsykiatriske behandlingshjemmet
hadde man startet medisinering av henne, og dette tok helt overhånd når hun
kom til HVPU-institusjonen. Slik foreldrene ser det, ble hun neddopet og
oppbevart ved institusjonen, og den innlæring som hadde skjedd gjennom
opplegget med spesialpedagog og logoped ble spolert. I tillegg ble hun utsatt
for nye traumatiske opplevelser, spesielt i forhold til skremmende og
utagerende atferd fra de andre klientene i avdelingen.

Til en mindre HVPU-institusjon

Etter foreldrenes klage, ble Charlotte overflyttet til en annen og mindre insti-
tusjon. Dette var også organisert som en avdeling under sentralinstitusjonen.
Mor forteller:

Etter dette ble hun den sommeren hun fylte 20 år overført til en
mindre institusjon. Denne avdelingen var på ingen måte
tilrettelagt for autister – den var altfor ustrukturert. Hun hadde
eget rom, men ikke noen oppfølging. De øvrige klienter var alle
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psykisk utviklingshemmede – med Down syndrom etc. Charlotte
fikk enda større doser med medisin enn det hun hadde fått
tidligere, flere ulike typer neddempende medisiner i kombinasjon,
og i store doser.

Medisinene virket motsatt på Charlotte: Istedenfor å bli
utslått, ble hun overaktiv og sov nesten ikke! En gang foreldrene
kom på besøk var jenta blå over hele kroppen – de ble svært
urolige for henne og tok henne hjem. Familien fikk ingen hjelp
hjemme – jenta var tynn og hadde vanskelig for å ta til seg
næring – hun tålte ikke mat og var ødelagt i magen. Alle
medisinene ble kuttet bort – hun fikk sterke abstinenser og måtte
holdes fast på en madrass på gulvet for at hun ikke skulle skade
seg. Hun sov ikke i det hele tatt.

Sjokkert over feilbehandlingen jenta fikk tok foreldrene henne hjem og
startet på egen hånd nedtrapping av medisineringen. De abstinensreaksjoner
og den ekstreme uro jenta viste gjorde dette til en kolossal belastning for
familien. Charlotte var urolig både dag og natt. Familien kontaktet på nytt
sentralinstitusjonen, her stilte man et ultimatum om at jenta måtte medisineres
dersom hun skulle få tilbud ved institusjonen. Dette kunne foreldrene ut i fra
sin erfaring ikke godta, og de ble sittende med hele ansvaret alene.

Til spesialskole

23 år gammel fikk Charlotte plass ved en spesialskole. Mor forteller:

Etter dette fikk hun tilbud på en videregående internatskole et
annet sted i landet – en skole for jenter med lærevansker. Hun
var her uten medisiner. Skolen rapporterte at hun var en spesiell
elev – vanskelig å forstå. Hun hadde varierende atferd – enkelte
dager var hun OK, andre dager var hun negativ til alt – hadde
dårlig konsentrasjon og dårlige netter. Hun ropte og skrek om
dagene.

Hun kunne følge med i undervisningen, og hadde framgang
med praktiske oppgaver. I teoriundervisningen var hun vanskelig
å motivere, hun fikk enetimer i norsk og regning. Hun likte turer
og handling, og kunne være kjærlig og tillitsfull i perioder.
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På grunn av hennes krevende atferd og at hun måtte følges
opp kontinuerlig, hadde ikke skolen ressurser til å ha henne, og
hun mistet tilbudet etter ett år.

Til tross for den framgang hun hadde innenfor de praktiske fag, var
Charlotte for krevende for spesialskolen. Hun krevde ut i fra sitt atferds-
mønster kontinuerlig oppfølging, og dette hadde man ikke ressurser til. Hun
mistet tilbudet ved skolen, og var igjen hjemme hos familien.

I familiens omsorg – igjen

Etter at hun hadde mistet tilbudet ved spesialskolen, ble Charlotte – 24 år
gammel – på igjen familiens ansvar. Mor forteller:

Da hun var 24 år gammel flyttet hun hjem igjen. Her ble alt
prøvet for å hjelpe henne: en periode gikk hun på naturmedisin,
en periode på Reichelt-diett, ingenting hjalp. Jeg hadde i praksis
eneansvar for henne hele tiden, hun fikk etter hvert to timer per
dag på arbeidsstua på sentralinstitusjonen.

Årene med Charlotte hjemme var svært tøffe for familien.
Charlotte kunne stikke av og forsvinne – bare ved sekunders
uoppmerksomhet. F.eks. når hun kom hjem fra arbeidsstua kunne
hun stikke av med en gang hvis ikke vi var påpasselig. En gang
løp hun til trikken – reiste inn til byen på egen hånd. Hun kan
ikke på noen måte gjøre rede for seg, politi og drosjer ble varslet.
Hun kunne rømme ut gjennom vinduet – også om natten. Jeg
har sydd navn, adresse og telefonnummer i alle klær – slik at
hun kan identifiseres.

Det som motiverer Charlottes flukt er en evig lengsel etter
sigaretter – hun spiser sigarettstumper og er helt hektet på
nikotin. Dette atferdsmønster har vedvart siden hun var på
sentralinstitusjonen – og ble belønnet med sigaretter for riktig
atferd! En del av historien er at grunnen til at denne belønning
ble valgt var at hun allerede hadde oppdaget nikotinens
virkninger tidligere – ved å spise sigarettstumper personalet
slengte om seg med i avdelingen. (Dette var før røykeloven gjorde
sitt inntog.)
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Charlotte skyr ingenting og er fullstendig ukritisk når hun
rømmer av gårde – hun går inn i fremmede hus etc. og leiter
etter røyk, er blid og fornøyd – og ser helt normal ut!

Charlotte måtte overvåkes hele døgnet. Hun sov ikke om
natten – kunne ligge og dunke i veggen hele natten. Jeg ble
liggende halvvåken og passe på henne – faren måtte ligge i stua
for å få søvn til å kunne gå på jobb. Denne situasjonen vedvarte
helt til hun flyttet inn i sin nåværende bolig.

Jeg har ført dagbok i denne perioden – for å holde oversikt
over situasjonen. Charlotte maste nærmest kontinuerlig – dag
og natt – for å få røyk. Hun banket i veggen – og var meget
vanskelig.

Den situasjonen mor beskriver vedvarte i mange år, helt til hun flyttet inn
i sin nåværende bolig, 31 år gammel. Bare avbrutt av året på spesialskole
har familien hatt hele omsorgsansvaret for datteren fra hun var 20-31 år
gammel. Situasjonen var preget av søvnløse netter, betydelig uro og konstant
årvåkenhet for å forhindre at datteren stikker av. Et to timers opplegg i
arbeidsstua gir i denne sammenheng ingen avlastning, men blir ytterligere
krevende for familien når de skal ha henne avgårde og passe på at hun ikke
stikker av når hun kommer hjem. Situasjonen hadde sin bakgrunn i at forholdet
mellom institusjonen og foreldrene var fastlåst: Institusjonen ville ikke ta
hånd om Charlotte uten å medisinere henne, og foreldrene kunne ikke gå med
på at datteren ble neddopet av medisiner. Familien måtte ta hele belastningen
som et resultat av dette ‘prestisjeoppgjøret’.

Av mors historie legger man også merke til at de problemer Charlotte
sliter med i stor grad kan tilskrives feilbehandling ved institusjonen: Charlottes
angst er forsterket gjennom at hun har vært plassert i avdeling med utagerende
klienter, likeledes er hennes nikotinavhengighet forsterket gjennom benyttelse
av tobakk i et belønningsopplegg.

Selv om Charlotte preges av et meget krevende atferdsmønster, viser hun
også sider som skaper glede og kontakt med familien. Mor forteller:

Når Charlotte er hjemme kan hun lage te – og skjenke til meg
og til seg selv. Hun kan være svært kjærlig og god. Hun har
bare to ganger vært aggressiv mot meg – og det har vært i
forbindelse med at hun skulle tvinges tilbake til institusjonen.
Hun liker å lytte til musikk. Jeg oppfatter henne som litt av en
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personlighet! Hun kan være god og snill, og så kan hun være
som et troll. Hun kan sitte å se på bilder i bøker og blader.

Charlottes personlighet preges av store kontraster: I det ene øyeblikk er
hun høflig og veloppdragen, i det neste øyeblikk er hun helt uberegnelig.
Disse kontrastene skaper en viss beundring i familien, til tross for at hun er
meget krevende.

Noen ganger skyldes det utagerende atferdsmønster at Charlotte opplever
smerte, sannsynligvis har hun migrene. Dette går hardt inn på mor, da hun
ser at datteren har det vanskelig og at hun ikke kan gi uttrykk for hva som
plager henne:

Det verste slik jeg opplever det, er når hun har de dårlige
periodene. Jeg føler meg hjelpeløs og når ikke inn til henne.
Jeg kan se at Charlotte har smerter – sannsynligvis migrene,
uten at hun kan uttrykke noe – hun viser det gjennom atferds-
mønsteret og gjennom en rynke i panna!

Med sitt svært begrensete språk har Charlotte vanskelig for å gi uttrykk
for hva hun føler, og mor må fortolke hennes signaler. Følelsen av hjelpeløshet
er stor når årsakene til uro ligger i smerteopplevelse, og den utagerende og
selvdestruktive atferd blir måten hun uttrykker dette på.

Charlotte lærte litt språk i den perioden hun fikk privatundervisning av
en spesialpedagog og en logoped. Det språket hun lærte av disse, husker hun
fremdeles. Sannsynligvis ville hun vært mye bedre stilt dersom hun i lengre
perioder av oppveksten hadde fått systematisk språktrening, men dette var
dessverre mangelvare. Mor opplever at den skolegangen Charlotte har fått i
hovedsak har vært nokså vilkårlig. Unntaket fra dette er den praktiske
opplæring hun fikk da hun gikk i videregående skole, denne undervisningen
var både nyttig og målrettet. Datteren demonstrerer sin gode hukommelse
ved at hun fortsatt husker det hun lærte gjennom den undervisningen hun
fikk i 10-års alderen.
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Charlottes livssituasjon

Sosiale relasjoner

Charlotte har ukentlig kontakt med sine foreldre, og er da hjemme hos dem
på besøk. Hun treffer søsknene sine og andre slektninger noen ganger årlig.
Kontakten med foreldrene vurderes som meget tilfredsstillende, mens
kontakten med søsken er noe mer sporadisk.

Sammen med foreldrene går hun på turer, kjører bil, går på kafé og i
butikker. De er også på besøk hos venner, og drar på hyttetur. Hun deltar
også i huslige aktiviteter når hun er hjemme. Noen ganger er søsteren på
besøk når Charlotte er hjemme, og hun har da kontakt med tantebarna.

Charlotte har ikke kontakt med naboer, og har ingen blant medbeboerne
som kan betraktes som venn. Hun besøker en tidligere lærer noen ganger
årlig.

Charlotte er avhengig av at andre tar initiativ til sosial kontakt. Hun
vurderes å ha et tilfredsstillende sosialt kontaktnett, og hun får daglig målrettet
og systematisk trening på dette området. Denne treningen vurderes å ha høy
kvalitet.

Charlotte utøver atferdsavvik flere ganger i uken. Hun roper, har høy
ekkotale og ødelegger gjenstander. Hun kan også angripe personer fysisk.
Hun stikker av, og kan gå inn i biler og fremmede hus. Avstikkingen motiveres
av at hun spiser sigarettsneiper, og at hun stadig er på leting etter disse. Hun
kan virke truende overfor folk hun møter. Hun er sosialt ukritisk og kan f.
eks. dra ned buksa og tisse offentlig. Når hun går tur med personalet kan hun
sette seg ned og nekte å gå.

Problemene oppstår i kravsituasjoner, eller de kan oppstå spontant uten
synlige foranledninger. De kan også oppstå når hun kjemper for å få tobakk.

Problemene håndteres gjennom at personalet gjør klare avtaler med henne
før de går ut. Man bruker fortrinnsvis personale som kjenner henne, og
vurderer dagsformen før man går ut med henne. Man prøver å unngå for
mye ‘nei’ ved å snu situasjonen, forberede henne og å utsette kravene slik at
hun får forberedt seg. Hovedstrategien er at man forebygger problemer ved
å planlegge dagen slik at den inneholder varierte aktiviteter, og at man gir
henne klare og konsise beskjeder. I uvante eller utrygge situasjoner har man
to fra personalet sammen med henne.

Problemene skaper store begrensninger for Charlottes sosiale deltagelse,
hun må følges og veiledes av personale hele tiden.

KAP05.PM5 04.12.97, 15:05116



Historien om Charlotte

117

Charlotte har et meget nært forhold til sin mor, og hun har også et nært
forhold til far, til personalet i boligen og til søsknene sine. Hun har også en
viss nærhet til kolleger på arbeidsplassen, og et noe fjernere forhold til
sambeboer og den læreren hun besøker.

Psykisk/personlig tilfredshet

Charlotte viser trivsel ved at hun er rolig, har lite avvikshandlinger og gjør
det hun skal. Hun virker da kjekk og grei, har en avslappet mimikk og snakker
med rolig stemme.

Både generell helsetilstand, psykisk velvære og selvbilde vurderes å være
midt på treet (‘både/og’), mens trivselen hennes for det meste er god. Hun
virker å ha psykotiske perioder og perioder med sterk angst, og hun preges
av mange tvangshandlinger.

Sysselsetting

Charlotte arbeider i et snekkerverksted 30 timer i uka. Hun lager leker, vugger
etc. Hun arbeider sammen med andre funksjonshemmete, og hun viser interesse
for arbeidet. Hun må ha tilsyn hele tiden i arbeidssituasjonen, og er punktlig
bare hvis hun følges tett opp.

Arbeidsplassen er meget godt tilrettelagt, både når det gjelder arbeids-
oppgavene og det sosiale på arbeidsplassen. Både i pausene og i arbeidet er
hun bare sammen med instruktør. Arbeidet hun utfører har ingen sammenheng
med den skolegangen hun har gjennomgått.

Flere ganger i uka skaper Charlotte konflikter på arbeidsplassen. Hun
kan finne på ting i kantina, være uberegnelig og gripe inn i andre personers
systemer eller bruke stemmen så høyt at det provoserer andre.

Konfliktene forebygges ved strukturert tilrettelegging. Ingen konsekvens-
reaksjoner er nødvendig. Hun har et godt forhold til sin arbeidsleder, og
trenger bare verbal styring og instruksjon.

Rekreasjon og fritid

I fritiden hjemme hos seg selv hører Charlotte på musikk, hun ser i blader
eller sitter og drikker te. Hun viser varierende grad av tilfredshet med dette.

Utenfor boligen har hun ukentlig musikkterapi og er på klubb, ellers liker
hun aktiviteter der mange personer deltar (f. eks Vi vil-festivalen). Hun går
også på ski, og deltar i skirenn. Aktivitetene utenfor heimen er hun fornøyd
med. Charlotte er aktiv og tar alltid selv initiativ til fritidsaktivitetene.  I
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ferien reiser hun til Danmark sammen med personalet, og hun reiser hjem til
familien.

Boforhold

Charlotte bor i et bokollektiv sammen med 3 medbeboere. Hun har bad og
WC for seg selv, andre funksjoner deler hun med medbeboerne. Hun vurderes
å være tilfreds med denne boformen.

Boligen er stor nok og gir muligheter for privatliv, men det private området
kunne vært større, og hun passer bare delvis sammen med medbeboerne.

Charlotte søker til en viss grad kontakt med de andre beboerne, og hun
har daglig kontakt som organiseres av personalet. Hun utøver problematferd
i form av fysisk vold, verbale angrep/roping, selvdestruksjon, rastløshet,
ødeleggelse av inventar, avstikking og spising av sigarettsneiper. Noen av
disse problemene forekommer daglig. Det er ingen tilsvarende problemer fra
de andre beboerne, bortsett fra verbal støy omtrent en gang i uka.

Boligen har optimal tilgang på alle aktuelle nærmiljøtilbud.  Det er store
belastninger forbundet med å hjelpe henne til å benytte disse tilbudene, hun
krever oppfølging hele tiden.

Boligen har døgnkontinuerlig bemanning, det anses at hun får passelig
med hjelp. Bistanden er i meget stor grad knyttet til opplæringsmålsettinger,
og kvaliteten på bistanden er god. Muligheten hun har til privatliv i boligen
kunne ikke vært bedre.

Alt personale som arbeider i boligen er fagutdannet, og det har vært
arrangert flere kurs for dem siste året. Boligen har både ekstern og intern
veiledning. Holdningene personalgruppen viser til arbeidet er meget
tilfredsstillende. Turnover-prosenten er lav, bare 8 % siste år.

De enkelte situasjoner, dagen og uka er godt strukturert, mens måned/
årsplan fortsatt er under middels oversiktlig. Boligen har skriftlige målsettinger
og treningsprogrammer, samarbeidet med de pårørende er meget godt og
ansvarslinjene er avklart.

Charlottes helhetlige livskvalitet vurderes å være for det meste tilfreds-
stillende. Hun har fått det langt bedre enn tidligere ut i fra de problemer hun
har. Hun er høyt prioritert i boligen.

Forståelse for språk/kommunikasjon

Charlotte kommuniserer i hovedsak med talespråk, dette understøttes med
handlinger og med bilder.
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Foreldrene og arbeidslederen er de som best forstår det Charlotte
kommuniserer. Man antar de forstår alt hun uttrykker. Personalet i boligen
forstår noe mindre, mens medbeboerne antas å forstå enda litt mindre.

Personlig kompetanse (Vineland)

På det kommunikative område skårer hun på mellom 2 og 3 års utviklingsnivå,
både når det gjelder forståelse og uttrykk. På dagliglivsferdigheter når hun
opp mot 7 års utviklingsnivå, både på det personlige og det huslige området.
De sosiale ferdighetene hennes ligger ikke høyere enn rundt 2 års utviklings-
nivå. Både når det gjelder de enkelte ferdighetsområder og totalskåren ligger
hun på et lavt adaptivt nivå etter Vineland. Hun skårer signifikant avvikende
på problematferd, både for del 1 og for del 1 og 2 samlet.

Oppsummering av Charlottes livshistorie

Som spedbarn var Charlotte et meget stille og lite kravfullt barn, og man
reagerte tidlig på at hun festet blikket dårlig.

Motorisk var hun meget tidlig utviklet – hun gikk allerede 9 mnd. gammel.
Hun virket helt fjern, og man lurte på at hun kunne være hørselshemmet.

Hun begynte å snakke – og kunne si enkelte ord i ettårsalderen. Seinere
forsvant disse ordene.

Charlotte ble tiltagende avvikende, urolig og hyperaktiv fra 1 ½ års alderen.
Hun utviklet stereotype bevegelser med dunking med hendene mot vegger og
bord, og hun utviklet aldri noen form for konstruktiv lek.

Hun ble oppfattet som et meget sårbart barn, og hun reagerte sterkt på
enkelte hendelser i barndommen. Hun ble stille og engstelig etter et besøk
hos slektninger uten at mor var med, hun ble gråtende, avstengt og fjern etter
en innleggelse på sykehus der mor ikke fikk være tilstede.

4 år gammel fikk Charlotte diagnosen ‘psykose på komplisert grunnlag,
autistiske trekk’. Man antok at hennes språkforsinkelse var funksjonell, dvs.
forårsaket av de traumatiske hendelser i barndommen, og at forstyrrelsene i
hovedsak var oppstått i ‘analfasen’. Med bakgrunn i dette ble hun innlagt
ved en barnepsykiatrisk institusjon.

Hun var ved denne institusjonen fra hun var 4 til hun var 11 år – med
miljøterapi samt psykoanalytisk orientert individualbehandling. Utviklingen
i denne perioden var dårlig, hun utviklet ikke språk og fikk tildels betydelige
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atferdsavvik. Etter hvert fikk hun noe mer systematisk skolegang, hadde
musikkterapi og lærte bokstaver.

Gjennom at familien ordnet med et privat opplegg for spesialundervisning,
lærte hun å snakke med enkle mekaniske setninger.

Charlotte ble utskrevet fra behandlingshjemmet 10 år gammel, og hun
var hjemme noen måneder får hun ble innlagt på en sentralinstitusjon innenfor
HVPU. Avdelingen var preget av mye uro og voldsomheter fra de andre
beboerne, og det ble brukt tildels sterk medisinering for å roe ned klientene.
Charlotte fikk i denne perioden en ytterligere forverret funksjon, og alt hun
hadde lært sluttet hun å bruke.

20 år gammel ble hun overført til en mindre institusjon, men opplegget
her var ustrukturert og ufarlig, og medisineringen økte ytterligere. Etter
familiens oppfatning ble hun her overmedisinert, og hun utviklet tiltagende
selvdestruktiv atferd. De trappet på egen hånd ned medisineringen, jenta var
svært urolig, hadde sterke abstinenser og sov nesten ikke.

23 år gammel fikk hun plass på en videregående internatskole. Hun hadde
her framgang i den praktiske opplæring, men var urolig og hadde dårlig
konsentrasjonsevne. Periodiske anfall med kloring, biting, og ødelegging
gjorde at hun ble for ressurskrevende for denne skolen, og hun mistet plassen
etter 1 ½ år. Igjen ble hun sendt hjem til familien.

Dette ble en svært vanskelig periode for familien. Charlotte hadde bare et
to timers dagtilbud, hun sov nesten ikke, dunket i veggen hele natten og var
stadig på rømmen for å få tak i sigarettstumper som hun spiste. Denne
traumatiske situasjonen vedvarte helt til hun var 31 år gammel, da hun flyttet
i et bokollektiv. Det eneste positive i denne perioden var undervisningen hun
fikk i videregående skole, der hun lærte praktiske ferdigheter.

Charlotte bor nå i et bokollektiv sammen med 3 andre beboere, og hun
arbeider i en snekkeribedrift. Hun har en strukturert, oversiktlig og innholdsrik
hverdag, og blir fulgt opp av kvalifisert personale i alle situasjoner.

Hennes beste funksjon er på det praktiske området, der hun fungerer opp
mot 7 års utviklingsnivå. Sosialt og språklig fungerer hun mellom 2 og 3 års
utviklingsnivå. Hun har fortsatt betydelige atferdsavvik.
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HISTORIEN OM DANIEL

Historien om Daniel er basert på intervju med mor og far. Historien
eksemplifiserer det langt vanligste karriereforløp for personer med autisme
som har nådd voksen alder: En karriere innenfor HVPU eller ‘åndssvake-
omsorgen’ – som var betegnelsen på det tidspunkt Daniel ble født.

Meget tidlige mistanker om noe galt

Daniel ble født som nr. 4 i søskenflokken, så mor visste hvordan et normalt
svangerskap arter seg og hvordan et normalt spedbarn utvikler seg. Hun var
derfor i stand til å legge merke til avvik fra det normale. Hun forteller:

Den siste tiden under graviditeten fikk jeg mistanke om at det
var noe galt med barnet – fordi jeg kjente ikke at det rørte på
seg. Jeg oppsøkte legen og han gav meg nesten refs fordi at jeg
tenkte sånn. Men jeg skjønte at det ikke var som det skulle. Det
var ikke skikkelig liv på slutten av svangerskapet. Det viste seg
da når barnet ble født så hadde det navlesnoren rundt halsen.
Det var også en forferdelig vanskelig fødsel – jeg fikk 21 sprøyter
med medisin og lå i tre døgn fra vannet gikk. Da barnet ble født
var det unormalt gult, så det var tydelig at noe var galt. Barnet
var ikke slik som andre – det lå bare i en døs.

Til tross for mors mistanker under svangerskapet og den vanskelige
fødselen, samt de bekymringer hun hadde til barnets tilstand etter fødselen,
ble barnet ikke tilstrekkelig undersøkt. Mors ønske om en skikkelig utredning
av gutten ble avvist med at hun ikke måtte blande seg inn i behandlingen:
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Oversikt over Daniels livskarriere
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1953 Fødsell

Bor hjemme

Født som nr. 4 i søskenflokk. Mistanke om noe galt i
svangerskapet, navlesnor rundt halsen. Slapp etter fødsel.
Ingen blikkontakt.

1954 1 år
Passiv, sterkt forsinket motorisk. Svært urolig om natten.
Gnager på senga. Barnekontroll: ingen problemer
identifisert, ikke henvist til videre undersøkelser.

1956 3 år
Familien søkte på egen hånd undersøkelse av
barnepsykiater, diagnose åndssvak. Opptatt av dører,
svinger disse fram-og-tilbake.

1957 4 år Undersøkelse på institusjon for "åndssvake", overlegen stilte
diagnosen åndssvak med sterke autistiske trekk.

1958 5 år Sentralinstitusjon
for "åndssvake"

Innlagt på stor avdeling, foreldre fikk beskjed om å holde seg
vekke. 6 ukers sovekur! 8-10 gutter på hvert rom,
fastreiming. Ingen tilbud til barna i avdelingen.
Solforbrenning – start på selvdestruksjon. Sterk neddoping
med medisiner. Seponert på alle i avdeling etter protest,
abstinensreaksjoner.

1961 8 år Privat inst. på for 9
gutter Ren oppbevaring i privatpleie.

1965 12 år

Ny avdeling etablert,
18 gutter

Sterk neddoping med medisiner, ekstreme doser. Svært mye
destruktiv og selv-destruktiv atferd. Ekstrem passivitet.
Selvstimulering p.g.a. underbeskjeftigelse. Kalddusj som
avstraffelse. Brutal behandling – ingen turde å rapportere.
Mest krevende aldersfase – noe roligere etter puberteten1973 20 år

1978 25 år
Konfirmert. Første skoletilbud ved institusjonen. Konflikt
avd./skole. Teoretisk undervisning, ikke meningsfullt.
Perioder med atferdsterapeutiske prosjekter.

1986 33 år Dagtilbud med vedproduksjon. Bra, engasjert tilbud med
kunstpedagog. Flere utstillinger med tegning og maling.

1996 43 år Paviljongen bygges om til leiligheter, han blir på inst. fortsatt
etter HVPU-reformen.

KAP06.PM5 04.12.97, 15:06122



Historien om Daniel

123

Siden har jeg fått det undersøkt på mange måter, han skulle
egentlig vært skiftet blod på! Det var ikke en rhesus-uforlikelig-
het, men en AB 0-uforlikelighet. Dette virker på samme måten.
Dette har jeg fått undersøkt siden på Folkehelsen. Dette måtte
jeg lure meg til, fordi at da var Daniel kommet på institusjon og
jeg spurte overlegen om å få ta blodprøver så nektet han, jeg
hadde ikke noe med å blande meg inn i behandlingen. Så tok
jeg selv prøven da vi hadde Daniel på besøk hjemme. Da fikk
jeg også den beskjeden at han var anti AB 0 – og at det burde
ha vært skiftet blod på ham. Det er klart at dette også hadde en
virkning på hvordan han var som barn. Jeg jobbet på
blodbanken, og kjente forholdene, og der inne var de veldig
interessert i prøvene.

Foreldrene var grunnleggende interessert i å finne forklaringen på barnets
problemer, i dette tilfellet måtte moren ‘lure’ seg til å få gjennomført
nødvendige utredninger.

De første leveår

I tillegg til at familien hadde tre barn fra før, fikk de også et fosterbarn som
var på samme alder som Daniel. Dette ga mulighet for direkte sammenlikning
med et normalt utrustet barn, noe som for familien ble en stadig mer
foruroligende situasjon. Det var ikke mulig å få blikkontakt med gutten. Han
var slapp, den motoriske utviklingen var sterkt forsinket. Hele tiden var han
langt etter fosterbroren i utvikling.

Han hadde vanskelig for å falle til ro, han kunne ligge og gnage på senga
hele natten. Han var veldig opptatt av dører, kunne stå ved kjøkkenbenken i
lange tider å svinge dørene frem og tilbake. Alt som kunne åpnes skulle stå
åpent hele tiden. Sliten og bekymret tok mor barnet på kontroll. Hun forteller:

Det var heller ikke slik at han sov om dagen. Vi mente jo at det
gjaldt å holde ham våken sånn at han skulle være trett slik som
andre barn. Når jeg da kom til kontroll med barnet var det bare
jeg som var overnervøs, barnet var det ikke noe galt med. De
kjeftet på meg fordi jeg ikke ville gi opp – jeg ville ha barnet til
en barnespesialist. Dette fikk jeg ikke igjennom, det var ikke
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mulig – for det var ikke noe galt med barnet. ‘Du kan være stolt
av sønnen din’, var beskjeden jeg fikk. Til slutt søkte vi på egen
hånd til Rikshospitalet, for vi kom ikke frem gjennom apparatet.

Utviklingsproblemene ble bagatellisert, mor ble diagnostisert (overnervøs)
og ønsket om henvisning til spesialist ikke innfridd. Familien klarte likevel
på egen hånd å få søkt barnet til spesialistutredning..

Daniel får diagnose

På Rikshospitalet ble barnet undersøkt av en barnepsykiater. Mor forteller:

Han sa bare at barnet var åndssvak. Jeg spurte hvordan dette
kunne arte seg. Han sa at dette var noe man ikke kan vokse av
seg. Han vil ha det gjennom hele livet. Gutten var på dette
tidspunkt tre år.

På grunnlag av denne diagnosen ble gutten tilmeldt åndssvakeomsorgen,
og undersøkt av overlege på den aktuelle sentralinstitusjon. Gutten var da 4
år, og autismebegrepet ble for første gang presentert for familien. De fikk
beskjed om at gutten er ‘åndssvak med sterke autistiske trekk’. 5 år gammel
ble gutten innlagt på institusjon.

Institusjonskarrieren starter – Daniel dopes ned

Slik rutinen var fikk foreldrene beskjed om å holde seg unna da barnet ble
plassert på institusjon. Om denne situasjonen forteller mor:

Han (overlegen) sa bare at vi måtte holde oss vekke! For nå var
gutten under offentlig behandling, så vi måtte innrette oss etter
visittid. Vi måtte ikke komme å ødelegge for behandlingen.
Gutten ble lagt i sovekur – i 6 uker! Vi ante ingen ting. Han fikk
sovemedisin morgen, middag og kveld, han skulle sove dette av
seg. Hver gang vi kom ut der så lå gutten og sov. Vi spurte ‘Hva
er dette?’ Vi fikk beskjed at det var medisinen – han lå i en kur.
De sa ingenting til oss om hvilken begrunnelse de hadde for
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dette.
Vi ble aldri tatt med på råd. Når vi opplevde at noe var galt

og skjevt så forlangte vi time med overlegen. Overlegen var
sånn at han snakket i ett kjør for at vi ikke skulle komme til. Vi
påtalte at det var gitt medisiner i over tre år uten at det var
kontrollert – man bare holdt på hele tiden og tok ingen prøver.
Jeg tenkte på nyre/leverfunksjonen, den utsettes for stor
belastning i og med at han fikk så sterke medisiner, og jeg mente
at man måtte kunne ta noen blodprøver. Etter dette kuttet
overlegen ut alt – han kuttet ut alle medisiner fordi jeg ba om at
det måtte tas kontrollprøver på hvordan medisinen virket.

Far:

Det var ganske sjokkerende da vi kom på institusjonen etter at
vi hadde vært hos overlegen, han hadde ikke sagt hva han ville
gjøre. Da vi kom og fikk se Daniel noen dager etter den samtalen
så var ikke gutten til å kjenne igjen. Han var grimet i ansiktet,
han virket veldig syk, og jeg spurte ‘Hva i all verden er dette?’
Da fikk jeg til svar at overlegen hadde bestemt at han skal ikke
ha noe medisiner.

Mor:

Og ikke bare det, han hadde også kuttet ut medisinen for de
andre pasientene, så det var det reneste virvar der borte fordi
de klarte ikke med pasientene.

Far:

Det virket på en måte som om han ble forferdelig irritert over at
denne familien kunne våge å stille spørsmål ved hans vurdering,
og nå skulle han angivelig vise hvordan disse pasientene ble
når han kuttet ut all medisinen.

Uten forvarsel og uten noen form for forklaring ble gutten fullstendig
neddopet da han kom til sentralinstitusjonen. Siden mor var utdannet sykepleier
og dermed hadde innsikt i medisinering, ble hun etter hvert meget frustrert
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over framgangsmåte og oppfølging. Familien stilte derfor spørsmål ved
behandlingen, noe som i denne tidsepoke var høyst upassende. Slik familien
oppfatter det, slo overlegen hardt tilbake og fjernet alle medisiner fra alle
pasientene som en ren hevnaksjon. De påfølgende abstinensreaksjoner skapte
kaos i avdelingen. Om forholdene forøvrig ved denne avdelingen forteller
mor:

Han kom til en stor barneavdeling med trapp opp til 2. etg. Det
var skråtak, og så var det ett rom i hver ende. Der var fullt av
unger, de lå en 8-10 stykker på hvert rom. Sengene sto helt tett,
og så var det en liten gang imellom. Og jeg syntes det var så
fælt. Der var ei våken nattvakt. Barna lå fastreimet i sengene,
det var ikke bare han, det. Når en begynte å skrike eller var
våken, så vekket han de andre. De måtte bruke reimer der for å
kunne holde styr på så mange unger.

Foreldrene beskriver en avdeling overfylt av unger, med utstrakt bruk av
dempende medisiner og der ungene reimes fast om natten for å holde ro i
avdelingen.

Under oppholdet på denne avdelingen begynte Daniel å utvikle selv-
destruktiv atferd. Foreldrene er ganske overbevist om at dette har sammenheng
med en spesiell episode: Ved en anledning når gutten var i barnehagen og
foreldrene kom på besøk, var han fullstendig solbrent over hele kroppen –
uten at noen hadde grepet inn. Familien kjørte han da straks til sykehuset der
brannsårene ble behandlet, han fikk salve av en sterk type som bedøver smerter.

Etter denne episoden begynte gutten å utvikle selvskadende atferd –
familien har lurt på om dette skyldes at han liker å komme på sykehus å bli
stelt med. Når han var ute og ikke gjorde noe galt, var det ingen som brydde
seg om ham. Han utviklet alvorlige former for selvdestruktiv atferd, blant
annet dro han ut neglene sine i situasjoner der han var overlatt til seg selv.

De første årene på sentralinstitusjonen betrakter foreldrene som en ren
oppbevaring av gutten, han hadde ingen tilbud utenfor avdelingen og fikk
ikke sin første skoletime før han var 25 år.
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Privatforpleining – et bedre alternativ?

Med bakgrunn i forholdene ved institusjonen var foreldrene på utkikk etter et
alternativ for gutten, mor forteller:

Etter dette ble det ordnet med et tilbud noen mil unna der vi
bodde. Der var det et ektepar som hadde en villa. Der hadde de
ni gutter, Daniel ble den tiende. De hadde en egen stue der det
var laget en halv dør til den andre stuen. I denne lille stuen gikk
det ni gutter. I den private stuen satt dette ekteparet.

Far:

Jeg må fortelle spesielt derfra at vi var veldig opptatt av om
ikke Daniel snart skulle begynne å si noe, skulle han ikke snart
begynne å snakke. Hver gang vi kom på besøk konstaterte vi at
han ikke var begynt å snakke, og syntes dette var deprimerende.
Så husker jeg en gang jeg ringte til dette hjemmet og spurte jeg
hvordan går det med han, om han var begynt å si noe. ‘Han
snakker som bare det’ svarte de!

Jeg synes jo nå – nå løsner det. Så kom vi opp der, og Daniel
kunne overhodet ikke snakke. Jeg skjønner nå hva slags folk
man overlot disse hjelpeløse ungene til. Det var rett og slett det
at han blandet han med en annen. De hadde ikke mer peiling på
hva hvert barn het enn at de forvekslet dem med hverandre.

I likhet med sentralinstitusjonen, var også situasjonen i det private hjemmet
å betrakte som ren oppbevaring av gutten. Guttene ble overvåket av ekteparet
gjennom et vindu fra nabostua, og de sjokkerte familien ved å komme med
sterkt misvisende informasjon om guttens utvikling, sannsynligvis med
bakgrunn i at de blandet ham sammen med en annen.

I ettertid vet vi at privatpleieordningen i mange tilfeller fungerte som en
levevei i mange bygdesamfunn, og at forholdene i mange tilfeller var svært
klanderverdige. Gutten var bare noen måneder i privatforpleiningen før han
igjen flyttet tilbake til institusjonen.

KAP06.PM5 04.12.97, 15:06127



Autisme og livsløp

128

Tilbake til sentralinstitusjonen

Da gutten var 12 år gammel ble en ny avdeling åpnet på sentralinstitusjonen.
Her bodde det 18 gutter. Slik foreldrene husker det var det en svært passiv og
deprimerende situasjon i avdelingen, med sterk neddoping av klientene og
personalet i en passiv vokterrolle. Foreldrene forteller:

De ble så neddopet at de bare så vidt kunne sitte på stol. De
klarte ingenting, de tisset i buksa og hadde nesten ikke ork til å
stå oppreist. Betjeningen kunne sitte der og brodere og holde
på med sine ting mens barna var helt pasifiserte og utslåtte av
medisinene. Daniel var fullstendig neddopet, og de bare fylte
på og fylte på. De gikk helt opp til 650 mg. Jeg snakket med en
venn av oss som er psykiater, han sa at han ikke visste om noen
som fikk så store doser medikamenter. Det gikk så langt at Daniel
fikk et anfall, nærmest et epileptisk anfall. Jeg snakket med en
apoteker, hun sa ‘Det er ikke sant det du sier, det går regelrett
ikke an!’ ‘Jo’, sa jeg,‘det går an, det var 650 mg.’ Overlegen
bestemte alt når det gjaldt medisiner, de kandidater som ellers
var innom kunne ikke gjøre noe. Det var uhyggelig.

Slik det beskrives av foreldrene var den kjemiske mishandling av barna
ganske grotesk, de ble totalt pasifisert for å skape ro i avdelingen. Personalet
kunne gjøre andre ting mens barna satt nedsløvet. De forteller videre:

Personalet har vært voktere som satt langs veggen og så til at
barna ikke skadet seg selv eller andre, dette har vært det
vesentlige gjennom alle år. De kunne sitte der med strikketøy og
broderier mens guttene satt 16-18 stykker rundt på avdelingen,
det har vi opplevet. De satt og strikket og heklet og broderte, og
guttene satt på pinnestoler rundt.

Familien fikk etter hvert også mistanke om at det foregikk former for
fysisk mishandling av barna på avdelingen. Fra intervjuet refereres:

En ting vi må nevne: Når vi hadde Daniel hjemme, så hendte
det av og til at han fikk tak i et eller annet som han ikke skulle
gripe fatt i, og så sier vi han, ‘Ikke gjør det!’ Han ble da redd
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og sa ‘Kalddusj, kalddusj’ gjentatte ganger. Han var altså vant
til å bli truet der ute hvis han gjorde noe han ikke skulle.

Jeg snakket med en der ute og sa, nå forlanger jeg at du er
ærlig, han sa at jeg skal si det hvis du ikke sier det til noen, at
pasientene her de får kald dusj hvis de gjør noe galt. Dette var
en straffemetode. Og så var det en av guttene som bodde der
ute, han kunne referere alt som ble gjort med Daniel, han fortalte
at han måtte stå under springen med kaldt vann når han hadde
gjort noe galt. Han fortalte også at Daniel rømte en gang – og
at de fant han igjen midt ned i elva, dette var i mars måned, han
skulle over på den andre siden. Han sto ute i vannet, og mistet
skoen sin. Så kom det noen og hjalp ham. De hadde ikke sagt ett
ord om dette til oss!

At kalddusj ble brukt som straffemetode overfor guttene i avdelingen,
fikk familien sterke holdepunkter for å anta. Institusjonen var imidlertid så
til de grader lukket for innsyn, at ingen i personalet turde å snakke om dette.
Denne lukketheten eksemplifiseres også ved episoden der Daniel rømmer og
finnes igjen i elva, en hendelse som fra institusjonens side ikke ble fortalt til
foreldrene.

Foreldrene understreker hele tiden at dette ikke er en beskrivelse av dagens
forhold, og at det nå er full åpenhet og godt samarbeid mellom dem og perso-
nalet.

Daniels sterke sider

Selv om Daniel tidlig fikk diagnosen ‘åndssvak’, har familien alltid vært
oppmerksom på at han har egenskaper som indikerer ‘øyer av begavelse’.
En av disse egenskapene er hukommelsen. Foreldrene forteller:

Det som også er spesielt med Daniel helt fra han var liten er at
han har en fantastisk evne til å huske. F.eks. når han var her
hjemme så visste han presis på kjøkkenet hvor han skulle hente
f.eks. en teskje, han var aldri i tvil. Han husker nesten unormalt
godt. Slik har han vært helt fra han var liten.
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Selv om gutten svært sjelden viser følelser, er familien likevel overbevist
om at følelsene eksisterer som en del av guttens indre liv. Når de en sjelden
gang kommer til uttrykk, gir det et sterkt inntrykk på foreldrene:

En episode som ligger langt tilbake, vi var og besøkte min bror
og hans familie. Daniel var med, han var 8 år den gangen.
Broren min spiller piano. Og så spilte han en melodi som Daniel
hadde hørt hjemmefra, ‘Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn’.
Da oppdager vi at han sitter der, og tårene renner. Da fikk vi
inntrykk av at nå opplever han noe som han opplevde da han
bodde hjemme hos mamma og pappa! Det var en merkelig
opplevelse. Han har opplagt et sterkt følelsesliv som han røpet
da, og som han nok også har røpet noen andre ganger.

Han kan sitte og nynne på de barnesangene han hørte hjemme
da han var liten. De kan han! Han glemmer ikke.

En annen gang var da vi kom fra ferie, Daniel skulle tilbake
til institusjonen, og i en spesiell sving før vi begynte å kjøre opp
til institusjonen begynte han å gråte. Han skjønte at nå skulle
han tilbake.

Daniel smiler sjelden. Det hender når vi sitter med lottobrett
og brikker på lørdagen at han smiler når det er noe han har
klart, et lite men sjeldent smil. Og så hender det at han smiler
når han kjenner igjen noe jeg spiller. Men han er så gjerrig på
å smile at du verden, det er nesten sensasjonelt når det kommer.

Jeg har oppdaget en ting som ikke var så tydelig før, nemlig
at når jeg kommer inn av døra så reiser han seg. Han registrerer
at jeg kommer, og vet at nå skal vi gå på rommet.

Foreldrene oppfatter at gutten i tillegg til hukommelsen også har et indre
følelsesliv som gir seg uttrykk i enkelte situasjoner. De har gjennom årene
lært seg å være observante på de små tendenser til utvikling som kan registreres
på dette området, slik det eksemplifiseres med at gutten nå kan vise forventning
– han reiser seg når faren kommer på besøk.

Et tredje område som eksemplifiserer foreldrenes oppfatning av sterke
sider hos gutten, er forståelse for språk. De forteller:

Når jeg er der ute hos han på lørdager og skal gå, så må jeg
finne ut hvor personalet er. Hvis de sitter i møte må jeg ta ham
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inn på personalrommet slik at han kan være sammen med dem.
Han er så uberegnelig. Det er en fast regel der ute at han ikke
skal overlates til seg selv. Vi opplever da en fare ved at han
sitter på disse overlappingsmøtene og følger med, og så kan
han gjøre ting som de har snakket om.

Gutten kan sitte på møtene i avdelingen og lytter til personalets diskusjoner,
og i neste omgang kan han gjennomføre ting han oppfatter at de snakker om.
Dette til tross for at han ikke kan snakke annet enn noen få enkeltord.
Foreldrene mener at han forstår langt mer enn han kan uttrykke. Foreldrene
kan også fortelle at gutten har en sterk visuell interesse. Eksempler på dette:

Når jeg er ute hos han og så viser jeg han en masse bilder, og
han sier høyt og tydelig hva bildene forestiller. Han sier at det
er tang, og det er hammer og det er skrujern. Han har lært seg
et passivt ordforråd som omfatter alle konkreter, ikke bare
verktøy. Institusjonen har en sterk tendens til å undervurdere
beboerne. Jeg satt f. eks ute hos Daniel en lørdag, vi satt med et
brett hvor jeg hadde klebet opp en hel del bilder, så hadde jeg
klippet opp dublettene av alle disse bildene. Han legger da dette
i full fart. En av pleierne kom inn og satt og så på, han sier:
‘Jeg har aldri skjønt at Daniel kunne noe sånt noe.’ Han fikk et
helt nytt inntrykk av ham.

Jeg har noen brett hvor det er mange forskjellige farger, og
brikker med det samme, og det er ganske mye fargenyanser,
han klarer disse bedre enn jeg. Han er veldig sterk visuell.

Daniel svarer på alle hva-spørsmål, men aldri på hvem. Når
jeg spør hva, svarer han øyeblikkelig bil, lampe, stol, bord osv.,
men ved bilder av mennesker, enten det er av moren eller meg
eller søsken, da er han helt taus. Jeg spør så om igjen, og det
han da kan si er ‘nese’.

Eksemplene viser at gutten er sterk på å se visuelle detaljer, og at han
også har lært seg et passivt ordforråd innenfor interesseområdet verktøy.
Familiens erfaring er at disse egenskapene blir neglisjert ved institusjonen,
og at gutten undervurderes.
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Foreldrene har også eksempler på at gutten har potensial til å kunne utvikle
praktiske ferdigheter, forutsatt at dette blir tilrettelagt slik at han blir motivert.
Et eksempel viser grunnlaget for denne antagelsen:

En gang hadde vi han med oss på hytta en sommerferie, og da
sendte de med ham noe monteringsarbeid fra elektrikerfaget.
Da satt Daniel og skrudde og skrudde fra kl.9 om morgenen til
kl. 14. Han brukte opp materialet på mye kortere tid enn det var
beregnet. Jeg hadde følelsen av at nå sitter gutten min og gjør
nyttig arbeid som en annen arbeidsmann. Da han så kom tilbake
til institusjonen spurte jeg om han ikke kunne fortsette med dette.
Det ble ikke noe mer.

Guttens visuelle styrke og syn for detaljer, samt den sterke motivasjonen
han har for at ting skal være i orden og i system, kunne kanskje gitt grunnlag
for meningsfull beskjeftigelse. Dessverre var dette vanskelig å realisere, og
isteden utviklet denne fokusering på detaljer seg etter hvert til et omfattende
sett av problemhandlinger.

Utvikling og opprettholdelse av problematferd

Fra Daniels tidlige utviklingshistorie ved institusjonen har jeg allerede referert
hvordan han i forbindelse med en solforbrenning startet utvikling av
selvdestruktiv atferd. Slik dette blir forstått av foreldrene, skadet gutten seg
fordi han oppdaget at han gjennom dette fikk omsorg og pleie, mens han
ellers ble neglisjert og overlatt til seg selv. Foreldrene forteller:

Hver sommer når skolen er slutt er det et veldig stort problem
for Daniel at han blir mye alene, ingen tar seg av han noe særlig.
Da finner han alltid et eller annet som han ødelegger seg selv
med. For da skal han vekke oppmerksomhet for enhver pris. En
gang hadde nattvakten funnet ut at han skulle skru inn en skrue
i døren til badet slik at døren ikke gikk igjen. Daniel oppdaget
skruen og skrudde den ut. Han stakk den tvers igjennom begge
ørene, for da ble han stelt med.

Vi kom til avdelingen og fikk høre om dette. Gutten var
bandasjert og hadde sydd flere sting. Så kom den tiden de skulle
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skifte bandasje, da kom også oversøster og så på dette, i tillegg
til mor som er sykepleier. Daniel storkoste seg!

Der gjorde helt sikkert veldig vondt, vi kom bort i stingene
og alt mulig – men han nøt å bli stelt med. Dette foregår svært
lite når han er i aktivitet.

Gjennom utvikling av tildels ekstreme former for selvdestruktiv atferd,
oppnådde han etter hvert at han aldri ble overlatt til seg selv, men kontinuerlig
påpasset. I tillegg kreves det en intens årvåkenhet for å sørge for at det ikke
er gjenstander han kan skade seg på i miljøet rundt han.

Selvstimulerende atferd i form av rugging forekommer også i perioder
der han ikke er aktivisert. Far forteller:

Når jeg er ute hos Daniel i helgene så sitter vi med f.eks. med
lottobrikkene, og jeg setter igang Cd-spilleren. Daniel kan da
virke normal på en måte. Hvis en av personalet kommer inn for
å prate litt og Daniel blir overlatt til seg selv, da starter han
umiddelbart å rugge. Dette skjer aldri når jeg er sammen med
ham der ute. Men når han overlates til seg selv begynner han å
rugge og blir helt fjern i blikket.

Et annet og noe mer særegent motivasjonsgrunnlag for utvikling av
problemhandlinger, er knyttet til hans detaljopptatthet og ‘perfeksjonisme’:
Straks han ser ting som ikke er i orden, som er skjevt eller feilmontert, eller
skapdører som står åpne, så skal han ødelegge dette. Hovedårsaken til at han
ikke lenger kan være hjemme hos familien på besøk er nettopp disse
problemhandlingene – han river ned alle dørene. Han registrerer skjevhetene
i det stille, uten at noen legger merke til det, og så slår han til og ødelegger i
et ubevoktet øyeblikk. Gjennom en slik form for ‘planlagt utagering’ virker
det hele ganske avansert.  Foreldrene forteller:

Ute på institusjonen tok han opp vinduer og dører og ødela
disse. Overlegen sa i sin tid at ingen har ødelagt så mye på
institusjonen som Daniel. Man begynte å psykologisere over
dette med at alt skulle åpnes, at det var et uttrykk for at Daniel
var stengt inne i seg selv og så skulle åpne.  Han var på samme
tid veldig smart. Når han skulle åpne en dør som han ville ha
opp, og fant at det var en skrue han trengte skrujern for å få ut,
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så brukte han den lille knotten på glidelåset til dette formål.
Det hadde skjedd gjentatte ganger at han hadde skrudd opp

både det ene og det andre, han hadde fått tak i forskjellige ting
å skru med. Ja, og han brukte også den lille knotten på glidelåset
til buksa. Han var veldig oppfinnsom når det gjaldt redskap.
Sånn har han drevet på i alle år og fikset. Dette har vært hans
sterke side i alle år. Og så kan han navnet på alt det som finns
av redskap.

Et panel eller en list som han fant ut ikke var i orden, da rev
han det ned fordi han visste at det ble reparert. Når snekkere
som vedlikeholder gjør slurvete arbeid, ser Daniel at det ikke
er i orden. Og da tar han det. Han skal ha det så perfekt i alt.
Når det blir reparert og er i orden, så får det lov å være.

For en stund siden holdt de på å legge opp et tak ute i gangen,
og så skulle de liste rundt. Da var det en bit som sto igjen. Dette
så Daniel, og da tok han og reiv ned hele listverket. Dette har
skjedd i alle år.

En gang mente overlegen at nå hadde han funnet en løsning
på problemet. De holdt på å rive et hus der. De tok Daniel med
dit så han kan få utløp for ‘ødeleggelsestrangen’. Han rørte da
ingenting.

Samtidig som de destruktive handlingene er det mest problematiske aspekt
ved Daniels atferd, blir de utført på en måte som dokumenterer kreativitet og
oppfinnsomhet. Han har en unik evne til å legge merke til detaljer og han
fjerner dårlig håndverksmessig utført arbeid.

Teorien om at problemene kunne løses ved å la han få utløp for
‘destruksjonslysten’ ved å rive ned et hus, kan vel sies å ha et tidstypisk
psykodynamisk tilsnitt, men ‘terapien’ vakte ikke Daniels interesse.

Familien har fått vite at ingen klienter ved institusjonen har ødelagt så
mye som sønnen deres. En episode viser hvordan problemet kunne utarte
seg:

F. eks. en gang han var på vei til arbeidsstuen, og et personale
fulgte han dit. Da han kom var arbeidsstua stengt, uten at det
var gitt beskjed om dette. Da reagerte han meget kraftig, han
ble fortvilet, og til slutt gikk han og tok lokket av en septiktank
– tenk på det tunge lokket – han tok og slengte det – han var så
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sinna fordi døren var stengt. På en måte mener jeg dette var en
fornuftig reaksjon fra Daniel, fordi det var en reaksjon på noe
som ikke skulle være slik. Vi hadde også villet reagere, men
selvfølgelig ikke på samme måten.

Jeg tror det var ved samme anledning han måtte tilbake til
avdelingen, og da måtte han på veien gå forbi kiosken. Han
oppdaget da at det var et bord i panelet som ikke var som det
skulle. Han gikk da bort med sine kjempekrefter og begynte å
rive dette løs! Jeg snakket med kioskeieren, han sa ‘Jeg trodde
han skulle rive ned kiosken for meg.’ Han gikk ut og måtte stå å
holde rundt Daniel med all sin kraft inntil det kom flere. Han
kan ikke stoppes.

Eksemplene viser at selv de mest ekstreme problemhandlingene blir
forståelige når man kjenner til de omkringliggende omstendigheter: I mangel
av språk reagerer gutten med fysisk utagering i situasjoner som representerer
klare avtalebrudd, og der han ikke skjønner hvorfor forventningene ikke blir
innfridd. Samtidig demonstrerer han kjempekrefter – som dessverre kanali-
seres i destruktiv retning.

Klassiske institusjonsproblemer

Foreldrene har gjennom årene erfart mange av de problemer vi kjenner igjen
som klassiske problemer ved de store institusjonen, og de har ved flere
anledninger gjort seg upopulære ved å ta opp problemer. Siden sønnen deres
er blant ‘værstingene’ og trenger kontinuerlig tilsyn, har manglende oppfølging
fra personalets side ofte alvorlige konsekvenser. Foreldrene forteller:

De sitter veldig mye og ser på TV i avdelingen. Det er Daniel
ikke interessert i. Når det står på sport om søndagene er det
vanskelig for personalet å bevege seg ut av stua.  Fjernsynet
står på hele tiden.

Vi hadde et oppgjør der ute, fordi Daniel foretok seg litt av
hvert om natten. Han klarte f.eks. å ta ut hele rammen på
soveværelsevinduet, han klarte å få det løs om natten, det er
ikke høyere ut enn tre meter, det datt ned og ble stående.

En annen gang tok han sengen sin og kastet ut vinduet, det
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hadde nattvakten heller ikke hørt. En tredje gang tok han skapet
sitt. Når han gjør slike ting må det høres, det er helt umulig å
rive ned dørene i stillhet.

Jeg kom ut dit og spurt om å få se nattvaktrommet. Jeg fant
der en sovesofa som var slått opp og pute, og det nar velbrukt.
Da ble sammenhengen forståelig, og nattvaktene var rasende.
Det viste seg at nattvakten gikk inn og la seg og hadde soveposen
med seg. Likevel sa de at det var sånn uro at de ikke hadde hørt
det. Vi forlangte da at sofaen skulle ut. Det ble møte om dette,
og på forhånd påtalte jeg det overfor avdelingslederen. Han sa
da ‘Stakkar, han må jo få lov å legge seg nedpå.’ Jeg tok opp i
møtet at det er avdelingslederen som er ansvarlig for dette.

Foreldrene føler seg sterkt provosert av at personalgrupper ivaretar sine
egne hensyn på bekostning av klientene. Dette atferdsmønsteret gjenspeiler
fundamentale holdningsmessige problemer, der en tilstrekkelig bevisstgjøring
omkring mål og mening med arbeidet ser ut til å mangle.

I perioder skjer det faglige oppsving ved avdelingen, utdannet personale
kommer inn og inspirerer til målrettet innsats. Problemet er at det er vanskelig
å få dette til å vare over tid – folk slutter og oppleggene faller sammen. Dette
skaper problemer både fordi fagkunnskapen blir vanskelig å opprettholde,
men kanskje like meget fordi kunnskapen om særegenheter hos den enkelte
klient blir borte. Foreldrene forteller:

Avdelingen der Daniel bodde var lenge regnet som en av de
mest interessante avdelingene å arbeide i. Det var interessant å
jobbe der p.g.a. en vernepleier som var meget dyktig. Så
avdelingen har gått gjennom flere faser.

Det er så fortvilet med alle disse menneskene de som bor der
skal forholde seg til. Der er helt unge mennesker som studerer
osv. F.eks. en episode for 14 dager siden, jeg kom ut der, da kom
en ung kvinnelig medhjelper med Daniel, de har vært på tur, og
så hører jeg de sier idet han holder på å henge av seg klærne at
han er irritabel i dag, han forsøkte å ta skapdøren. Jeg fikk ham
med inn på rommet, og legger merke til at han hele tiden sitter
og signaliserer at han har på seg en bukse som er så trang så
trang, og han klarer å rive ut en spenne med to spisse greier,
jeg tok det fra ham ellers hadde han skadet seg.
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Jeg ringer dagen etter og spør hvordan det kan ha seg at
Daniel har på seg ei bukse som sitter som et pølseskinn,
primærkontakten kunne da fortelle at det ikke var hans bukse,
men at hun som var der hadde tatt den første og beste, tredd
den på han og gått på tur.

For autister som er så sårbare for forandring i rutiner slik som Daniel er,
blir det en stadig kilde til frustrasjon når han skal ivaretas av nye og ukjente
personer. Dette stiller store krav til informasjonsutveksling i avdelingen, et
krav som ofte er vanskelig å innfri ved store institusjoner.

Daniel får skoletilbud

Daniel var 25 år før der ble satt igang skoletilbud ved institusjonen for de
som fungerte på hans nivå. Foreldrene forteller:

Jeg husker jeg at vi var invitert til et foreldremøte, dette var før
den nye skolen ble bygget på institusjonen. På dette møtet ble
det sagt at nå skal også de som fungerer dårligst få skoletilbud.
Det var da det begynte.

Og så var det et stort problem at betjeningen nektet fordi
Daniel ikke kunne gå alene fra avdelingen til skolen. Personalet
nektet å følge han! Denne konflikten er gammel på institusjonene:
hvorfor skal lærerne ha det bedre enn oss?

Men da det ble bestemt at nå skal Daniel også ha opplæring,
da sa den daværende avdelingsleder: Han er ikke opplærings-
dyktig! Så dette ble en god grunn til å nekte. For en kamp vi
hadde!

Like tidlig som skolen kom igang, så startet samarbeidsproblemene mellom
skole og avdeling. Personalet ville ikke påføres ekstraoppgaver ved å hente
og bringe elevene, og de så heller ingen hensikt med den undervisning som
ble lagt opp. De første årene kunne de kanskje ha et visst grunnlag for å være
kritiske:

Det er nokså typisk at det de begynte med var første klasse
vanlig skole, noe med tall og bokstaver, og ikke noe særlig
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individuelt tilpasset. I den sammenhengen var ikke Daniel
opplæringsdyktig, for det var ikke den opplæringen han skulle
ha.

Etter som årene gikk fikk skolen og dagtilbudet forøvrig et mer praktisk
innhold, men foreldrene er opptatt av alle årene som gikk tapt for Daniel før
dette kom igang. Dette vil det ikke være mulig å kunne kompensere for.

Konfirmasjonen

Som et ledd i den normaliseringstankegang som etter hvert vant innpass ved
institusjonen, ble det et rettighetsspørsmål at de utviklingshemmede skulle
bli konfirmert. Foreldrene forteller:

Jeg vil nevne presten som var der ute. Han var vant til
konfirmasjoner, og han sa at det var bare de som fungerte best
som ble konfirmert, men så fremt foreldrene var enige i det skulle
også de som fungerte dårlig bli konfirmert. Og dermed så sørget
han for at Daniel skulle konfirmeres. Han hadde konfirmant-
undervisning – på sin måte. De ble konfirmert i den lokale kirken.
For oss som foreldre var det en stor opplevelse. Vi opplevde at
her hadde vi en mann som respekterte klientene ut fra sine
forutsetninger. Det syntes vi var veldig fint.

Han var jo også sånn at han fikk personalet med i kirken,
det var to stykker som fulgte Daniel. Den ene var radikal, den
andre godtok kirken, begge så sitt ansvar denne dagen. Han
gikk fram med en på hver side til alterringen. Det var Daniel
det gjaldt. Det var også overhøring i kirken, de sto på rad og
rekke og der var det en som snakket så utydelig at ingen forsto
det, men en av de andre kunne tyde alt sammen.

Noen år etter at han ble konfirmert har et månedlig kirkebesøk blitt en del
av Daniels rutine. Familien har satt stor pris på den respekt personalet har
utvist ved å legge forholdene til rette slik at Daniel til tross for sitt handikap
kunne bli konfirmert.
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Kunstnerisk utfoldelse

Slik familien vurderer det, er det en kunstpedagog ved institusjonen som har
hatt størst betydning for Daniels utvikling de seinere åra. De forteller:

Det er ett menneske som har betydd svært mye for Daniel, og
han arbeider som kunstpedagog.  Han satte i gang med farger
og blyanter osv. Og etter hvert er det blitt sånn at Daniel får
timer sammen med han i tegning og maling. Daniel har hatt
fem utstillinger med bilder han har laget. Han er veldig flink
når det gjelder farger.

Han er veldig opptatt av sol, og f. eks. båter i opprørt hav.
Det har han glede av. For noen år siden var der en utstilling
med psykisk utviklingshemmede kunstnere fra hele verden,
Daniel var med som en av utstillerne.

Kunsten har blitt et viktig utviklingsområde for Daniel. Gjennom dette
skaper han noe synbart, og familien er tydelig stolt over guttens prestasjoner
på dette området. Heimen er dekorert med flere av de bildene han har laget,
samt en plakat til en utstilling han har hatt. På dette området har guttens
visuelle styrke funnet en uttrykksform.

Foreldrene er sterkt opptatt av om deres 43-årige autistiske sønn fortsatt
har utviklingsmuligheter. De er opptatt av hans store passive ordforråd, om
dette lar seg aktivisere i meningsfulle sammenhenger. Om det kan suppleres
med verb og bli til meningsfylte setninger. Målrettet miljømessig tilrettelegging
i en etterhvert forbedret livssituasjon vil kunne bidra til å gi svar på disse
spørsmålene

Daniels livssituasjon

Daniel har ukentlig kontakt med foreldrene, og treffer sine søsken noen ganger
i året i forbindelse med høytider/bursdager. Han har ikke kontakt med andre
deler av familien.

Den kontakten han har med foreldrene vurderes å være god, og han er
også i hovedsak fornøyd med kontakten han har med søsken.

Han er ikke lenger hjemme hos foreldrene, kontakten ivaretas i hovedsak
ved at han får besøk av foreldrene en gang i uka, og at de sitter på rommet
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hans og ser i blader, spiller musikk eller holder på med bilder. Kontakten
med søsken foregår også i avdelingen.

Daniel har ikke kontakt med naboer, og har ingen venner blant
medbeboerne. Han kommuniserer lite, og setter seg aldri i lag med de andre
i avdelingen. Han gir likevel inntrykk av å like noen av dem.Han har heller
ingen venner utenfor avdelingen.

Daniel stortrives i lag med personalet, og dette ivaretar i hovedsak hans
behov for sosial kontakt. Han får sporadisk trening og hjelp til å mestre
sosiale situasjoner, men ikke systematisk. Den trening som gis vurderes som
god.

Han har nesten aldri atferdsavvik i sosiale sammenhenger. Han kan enkelte
ganger bli irritert, f.eks. hvis det er uro i forbindelse med kaffekosen, og han
kan da bite seg i hånda, bli sur, ‘låse seg’ og ødelegge ting. Han kan også
reagere slik hvis noe ikke stemmer, f.eks. buksa eller skoene er for trange.
Avvikshandlingene blir i hovedsak ignorert av personalet. Hans væremåte
gir sterke begrensninger for sosial deltagelse, han må kontrolleres fullstendig
av personalet.

Daniel har et meget nært forhold til mor og far, og til personalet i boligen.
Han har også en viss nærhet til søsknene, mens andre personer i hovedsak er
uten betydning for ham.

Psykisk og personlig tilfredshet

Daniel er avhengig av faste rutiner for å trives. Han kan vise trivsel ved å
smile og synge.

Hans generelle helsetilstand og trivsel er for det meste god. Hans psykiske
velvære er både/og. Selvbildet gir han inntrykk av å være misfornøyd med.

Han skader seg selv, ødelegger ting og har problemer av varierende
alvorlighetsgrad.

Sysselsetting

Daniel har sitt dagtilbud i et dagsenter 20 timer i uka, og har to timer
voksenopplæring. Han arbeider med vedproduksjon sammen med andre
funksjonshemmede. Interessen for arbeidet er både/og, han må ha tilsyn hele
tiden og følges tett opp. Han får tilfredsstillende hjelp til å utføre
arbeidsoppgavene, og for det meste tilfredsstillende hjelp til å finne seg sosialt
til rette. Han er bare sammen med arbeidsleder i arbeidet, i pausene er han
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også sammen med andre arbeidstakere. Skolegangen blir brukt til tegning og
maling. Han har ingen konflikter på arbeidsplassen.

Rekreasjon og fritid

Hjemme i boligen aktiviseres han med klær og tøy, og han rydder etter
oppvasken flere ganger i uka. Hans tilfredshet med dette varierer.

Utenom boligen drar han på kafebesøk noen ganger i måneden og han går
lange turer hver dag.  Noen ganger er han på biltur, og om sommeren på
båtturer. Han er for det meste fornøyd med disse aktivitetene.

Han er helt passiv og tar aldri selv initiativ til fritidsaktiviteter. I ferien
reiser han på en ukes hyttetur med personalet.

Boforhold

På intervjutidspunktet bor Daniel i en ikke-avviklet HVPU-institusjon, men
en leilighet er under bygging på institusjonsområdet. Hans nåværende
bostandard er derfor ikke tilfredsstillende, alle bekvemmeligheter er i boligen
men det eneste han har selv er et eget rom. Her kan han ta imot besøk uten å
bli forstyrret. Forøvrig er det private området altfor lite, og han passer dårlig
sammen med sine 4 medbeboerne. Slik det er nå er muligheten for privatliv  i
boligen svært dårlige.

Daniel tar ingen kontakt med medbeboerne, men personalet organiserer
daglig slik kontakt. Hans tilfredshet med det sosiale fellesskap vurderes til
både/og.

Han utøver noen ganger i måneden problemhandlinger i form av selv-
destruksjon og ødeleggelse av inventar.

Boligen har nær tilgang til alle nærmiljøtilbud, og han får tilstrekkelig
hjelp til å benytte de som er aktuelle.  Dersom han følges av personale som
kjenner ham godt, er det ingen spesielle belastninger forbundet med å ta han
med til disse tilbudene.

Boligen har helkontinuerlig tilsyn med 1:1 bemanning og våken nattvakt,
og han vurderes å få passelig med hjelp av god kvalitet.

Boligen er bemannet med nesten bare ufaglært personale, bare 2 av 12
ansatte har relevant utdanning. Det er ingen faglig veiledning i boligen, og
ingen samlet opplæring for personalet siste år. Klienten behandles med respekt,
og holdningene vurderes å være gode. Personalet er forholdsvis stabilt;
turnover siste år er 20 %.
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Avdelingen har for det meste god struktur på enkelt-situasjoner og på
dagen som helhet. Uken som helhet mangler for det meste oversikt, og man
har ingen måneds- /års-oversikt.

Man har skriftlige målsetninger og treningsprogrammer for Daniel.
Samarbeidet med de pårørende er meget tilfredsstillende, og ansvarslinjene
er avklarte.

Helhetlig sett vurderer man at Daniel har for det meste en tilfredsstillende
livskvalitet ut i fra sine forutsetninger.

Forståelse for språk/kommunikasjon

Daniel har svært vanskelig for å uttrykke ønsker. Han har noe ekko-språk,
litt bilde- og pictorgrampeking. Han kan uttrykke ting gjennom tegning og
maling.

Foreldrene forstår alt han gir uttrykk for, og sannsynligvis også søsknene.
Han blir også i hovedsak forstått av personalet, mens andre ikke forstår noe
av det han uttrykker.

Personlig kompetanse (Vineland)

Daniel er tilnærmet språkløs, han har ingen skårer på kommunikasjonsområdet
som ligger over ett års utviklingsnivå.

Når det gjelder dagliglivsferdigheter ligger de beste skårene opp mot 5-
års nivå på det personlige området, litt lavere på det huslige. På sosiale
ferdigheter ligger skårene rundt 2-årsnivået.

Daniel ligger på et lavt adaptivt nivå på alle delområder og på totalskåren.
På problematferd skårer han signifikant avvikende på del 1. Sammenliknet

med normgruppen skårer han middels avvikende på del 1, og på del 1 og 2
samlet.

Oppsummering av Daniels livshistorie

Allerede under svangerskapet merket mor at noe var galt, og gutten ble født
med navlestrengen rundt halsen. Han var hypoton etter fødselen, og utviklet
ikke blikkontakt første leveår. Han var passiv, og hadde en sterkt forsinket
motorisk utvikling.

Daniel ble tiltagende urolig i førskoleårene, han sov nesten ikke om natten
og utviklet spesielle og merkelige atferdsformer. Han gnaget på senga, og
hadde en fiksert interesse for å åpne og lukke dører.
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4 år gammel ble gutten diagnostisert som ‘åndssvak med sterke autistiske
trekk’, og han ble tilmeldt den daværende ‘åndssvakeomsorgen’. Allerede 5
år gammel ble han innlagt på en stor barneavdeling på en sentralinstitusjon,
og han ble kraftig neddopet på medisiner.

Gutten begynte allerede i 5-årsalderen å utvikle alvorlige former for
selvdestruktiv atferd, sannsynligvis som en måte å skaffe seg omsorg ved
institusjonen.

Daniel ble overført til et privat pleiehjemstilbud 8 år gammel, men dette
hjemmet fungerte som en ren oppbevaring av gutten. Han ble tilbakeført til
sentralinstitusjonen 12 år gammel.

Gutten utviklet før og rundt pubertetsalder alvorlige former for destruktiv
og selvdestruktiv atferd, samt høyfrekvent selvstimulerende atferd. Han fikk
store doser dempende medisiner, og ble sterkt pasifisert på institusjonen.

Daniels problemhandlinger er som regel forståelig for de som kjenner
ham godt, og de er oftest reaksjoner på brutte forventninger som en følge av
at han ikke har utviklet språk. Det er også ofte ting i omgivelsene han reagerer
på – som ikke er tilstrekkelig nøyaktig utført, eller han vil ha omsorg og opp-
merksomhet.

25 år gammel fikk Daniel sitt første skoletilbud, og han ble konfirmert
samme året. I enkelte faser etter dette tidspunkt har han fått noe mer målrettet
og praktisk opplæring, og det har vært gjennomført enkelte atferdsterapeutiske
opplegg på institusjonen.

Daniel er flink med tegning, maling og farger, og han har i flere år fått
undervisning av en kunstpedagog. Foreldrene legger særlig vekt på de
ferdigheter han har utviklet på disse områdene, og han har deltatt på flere
utstillinger.

Etter familiens ønske vil Daniel få en egen leilighet på institusjonen som
nå er nedlagt, og han har en daglig sysselsetting innenfor vedproduksjon.

Daniel er nå 43 år gammel, og han er fortsatt tilnærmet språkløs. De
sosiale ferdighetene hans ligger rundt 2 års utviklingsnivå, mens han på
dagliglivsområdet fungerer opp mot 5 års utviklingsnivå. Hans avviks-
handlinger er noe bedret i forhold til tidligere livsfaser, og han skårer nå
middels avvikende etter Vineland.

KAP06.PM5 04.12.97, 15:06143



Autisme og livsløp

144

KAP06.PM5 04.12.97, 15:06144



Historien om Egil

145

HISTORIEN OM EGIL

Historien om Egil er basert på intervju med mor.

Fødsel og tidlig utvikling

Egil ble født i 1958 som det første av familiens barn. Mor forteller:

Jeg fikk svangerskapsforgiftning ganske tidlig i svangerskapet
– det var i 7. mnd. Jeg ble lagt inn på fødeavdelingen i juli, og
han ble født i slutten av august. Jeg lå der hele tiden. Jeg fikk
kur på mandags morgen, og Egil kom til natt til onsdag kl. 3.
Jeg lå med rier to døgn. Det skjedde ikke noe spesielt der, han
hadde gulsott og var liten, 2.5 kg, han ble jo født litt tidlig.
Ellers var det ingen spesielle komplikasjoner.

Svangerskapsforgiftningen, den langvarige og litt for tidlige fødselen samt
lav fødselsvekt er faktorer som mor i ettertid har tenkt kan være mulige
forklaringer på guttens utviklingsproblemer.

Det første leveår var uten spesielle problemer, Egil var familiens første
barn og man hadde derfor ikke direkte sammenlikningsgrunnlag. Om guttens
utvikling som spedbarn forteller mor:

Han var veldig rolig. Han var første barnet vårt, og han var et
snilt barn. Han sov og spiste og sov og spiste, det var ikke noe
annet spesielt. Fra han var ca. ett år, så begynte han å være
våken om natten.  Vi oppfatte egentlig ikke dette som et problem,
for han var så stille. Han kan godt ha vært mye våken tidligere,
men vi hadde ikke registrert det på samme måten. Han begynte
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Oversikt over Egils livskarriere
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1958 Fødsel

Bor hjemme

Fødsel, litt tidlig, lav vekt, langvarige rier.
Svangerskapsforgiftning – mor innlagt 2 mnd. før fødsel.

1959 1 år Svært rolig spedbarn. Normal motorisk utvikling. Dårlig
nattesøvn fram til 7-8 års alder.

1960 2 år Begynner å utvikle språk/stiller spørsmål.

1961 3 år Begynner i lekepark for vanlige barn. Forskjeller synlig, sterk
interssefokusering på biler. Slutter å bruke språket.

1962 4 år Søsteren blir født. Besteforeldre ordner med henvisning til
barnelege.

1963 5 år Foreldrene kontakter barnepsykiater. Diagnose: Gutten er
psykotisk. Får dansk litteratur, kontakter foreldreforeningen.

1964 6 år

Tilbud på daghjem, sammen med sterkt utviklingshemmede
barn. Passer dårlig inn, "oppbevares". Samarbeid med lokal
foreldreforening etableres. Snurrer på gjenstander, flipper
med hender, lukter, smaker og slikker, skjærer grimaser.
Svært passivt atferdsmønster. Taletrening/ logoped – ingen
framgang.

1971 13 år
Pubertet – rask utvikling til mann. Blir aktiv og utagerende,
forverring av atferdsmønstret. Flyr på foreldre/andre
personer, rop og brøling, kaster seg ned/spiser gress.

1975 17 år

Blir for vanskelig å takle for daghjemmet. Overflyttes til
dagtilbud på HVPU-institusjon. Første en-til-en klient ved
institusjonen. Isolert opplegg, 5 t. skole per uke. Familien
koster opphold i Danmark for assistent. Hjemme to mnd.
sommerferie.

1983 25 år HVPU - institusjon.
Hjem igjen

Tas inn i heldøgnsplass. Ekstremt passiv avdeling, 4-
mannsrom. Tiltagende utagering/medisinering/
sammenbrudd av ferdigheter. Etter 5 uker tas han hjem.
"Stor-opprør" mot institusjonen.

1984 26 år

HVPU - institusjon

Eget hus sammen med annen klient. "Landets beste tilbud".
Gradvis bedret språk. Utvikler selvdestruktiv atferd. Flyttes til
sterkavdeling – bra tilbud, systematisk opplæring –
atferdsbehandling. Flyttes til enda bedre avdeling. Tur til
Spania m.m. Store variasjoner i tilbudet gjennom hele
perioden, stabilt og bra i perioder/ stabilt og dårlig i andre
perioder. Tiltagende atferdsproblemer når ustabilt.

1988 30 år Økende vektlegging av selvstendighetstrening, mer
systematiske opplegg.

1990 32 år HVPU - reform,
nedbygging av inst.

Dårligere og mer usystematiske opplegg, faglig råd nedlagt.
Ustabilt/skiftende personale.

1996 38 år Egen bolig God bostandard, fortsatt for lite dagtilbud og for dårlig faglig
oppfølging.
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å bli litt mere aktiv etter hvert, og det var da vi merket at han
var våken.

Gutten var rolig og snill, han krevde ingenting. Til og med når han våknet
om natten var han helt rolig, så foreldrene merket ikke at han var våken.
Først når gutten ble større og noe mer aktiv, merket foreldrene at han hadde
forstyrrelser i søvnmønsteret.

De første mistanker

Egil begynte å snakke, men det var ting med språkutviklingen som ga grunn
til bekymring:

Han fikk et språk som han sluttet med i tre-års alderen. Han
snakket ikke så veldig mye, men han stilte veldig mye spørsmål.
Han hadde ikke den vanlige dialogen, men han stilte spørsmål.
Dette sluttet han med mere og mere desto mer den spesielle
leken hans tok overhånd. Det så ut som den spesielle leken
overtok for og konkurrerte ut den tidlige språkutviklingen.

Egils søvnproblemer vedvarte helt fram til 7 - 8 års alder. Da han nærmet
seg 4 år fikk han plass i en lekepark, og det var da man begynte å undre seg
over guttens værmåte:

Jeg var hjemmeværende i 5 år før jeg begynte på jobb, og vi var
begynt å få rutiner på ting, så bestemte vi oss for at jeg skulle ut
i arbeidslivet igjen. På dette tidspunkt var søsteren hans født,
Egil var nesten 4 år når hun ble født.

Det gikk tålig bra, for han begynte på en lekeplass for vanlige
barn litt før han var 4, han gikk der når søstera ble født. Det
var en korttidsbarnehage, de hadde oppe fra 10-14, det var mer
som en lekepark.

Det var mens Egil gikk i denne lekeparken da vi begynte å se
at han ikke var lik de andre barna som var der. Han var ekstremt
opptatt med de bilene sine. Han hadde hundre av dem, og hver
gang faren kom hjem så syntes han at det var litt morsomt at
Egil kunne alle bilsortene. Det fascinerte oss på en måte, uten
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at vi så at det var galt eller unormalt. Han satte bilene på rekke
og rad, og kunne navnet på alle sammen. Faren syntes dette var
veldig artig.  Vi hadde bare små biler, vi hadde ikke råd til noen
større.

Vi begynte etter hvert å se at noe var galt. Og så var det
foreldrene mine som hadde en lege de kjente, han bodde sørafor.
De hadde tatt Egil med seg og var på ferie dit, og så var det at
det hele begynte å skje. De tok kontakt med en barnelege.
Barnelegen tok opp et lite intervju, og så sa hun at nå må vi
begynne å se hva som egentlig er i veien her. Det er ikke bare
det at mor er hysterisk, men at det er noe spesielt med gutten.

Foreldrene, og spesielt far, følte en viss beundring for den lille gutten som
i en alder av tre år kunne alle bilmerkene. Men i lekeparken ble det synliggjort
at noe ikke var som det skulle være, interessen for disse bilene dominerte
atferdsmønsteret, han viste ingen tilsvarende interesse for å leke med de andre
barna.

Den ekstreme fikseringen på biler kom samtidig med at språket ble borte.
Egil hadde til da hatt en svært spesiell språklig utvikling: han stilte en mengde
spørsmål, men kunne ikke delta i dialog slik andre barn gjør. Når også dette
spesielle språket hans ble borte, var bekymringen stor.

Besteforeldrene tok gutten med til lege i håp om å få en forklaring på det
spesielle atferdsmønsteret, og ting begynte å skje.

Diagnostisering: kan barn være psykotiske?

Henvisningen til barnelege medførte at gutten ble undersøkt av en dansk
barnelege som var den første til å sette et navn på barnets væremåte:

Da begynte ting å skje litt mere. Jeg husker vi var på sykehuset
og snakket med en del leger, de tok opp intervju, og så var det at
vi selv kom i kontakt med en danske som var overlege på
barneavdelingen, og som også arbeidet som tilsynslege på
HVPU-institusjonen. Han var dyktig, han var vel den eneste vi
kunne benytte som fagperson i vårt fylke. Egil var da blitt 4 ½
år. Det var han som brukte ordet eller benevnelsen psykotisk.

Vi hadde ikke hørt at barn kunne være psykotisk. Dette var
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en nedtur, husker jeg. Vi hadde håpet at han kanskje var litt
forsinket i utvikling eller noe tilsvarende, vi hadde ikke tenkt så
mye over det annet enn at han var en smule annerledes.

Den danske barnelegen mente at Egil var psykotisk. Dette virket svært
skremmende, fra å ha oppfattet gutten som spesiell og kanskje litt sein, ble
de konfrontert med at han var et psykotisk barn. Selv om dette var en
sjokkerende diagnose, førte det etter hvert til at foreldrene knyttet kontakter
og begynte å orientere seg nærmere om guttens problemer:

Han ga oss en del informasjon om materiell så vi kunne lese oss
til. Men jeg husker ikke så mye av det første møtet med han. Jeg
blokkerte nok en god del. Vi begynte å lese litt mer om hva det
kunne være – det var mye på dansk. Det skjedde veldig mye den
tiden, fordi da begynte vi også å ta kontakt. Barnelegen visste
av en del eldre foreldre i Sør-Norge som hadde barn med
tilsvarende diagnose, og som vi kunne ta kontakt med. Denne
perioden gikk utrolig fort, det var så masse som skjedde. Vi fikk
en fra foreldreforeningen opp til daghjemmet, det var så tidlig
at folk skjønte det ikke. Barnelegen var der hele tiden og støttet
oss, og han var alltid på de foreldremøtene i lokalavdelingen
som ble stiftet på dette tidspunkt. Han var i bakgrunnen hele
tiden, som observatør.

Den skremmende diagnosen og fortvilelsen foreldrene følte, gjorde at de i
starten blokkerte for informasjon som ble gitt. Men i tiden etterpå klarte de å
tilegne seg kunnskap gjennom å lese litteratur legen hadde anbefalt og gjennom
å kontakte foreldre han hadde satt dem i kontakt med. Kontakten med andre
foreldre ble en viktig støtte – de kunne lære av erfaringer andre hadde gjort.
På samme måten var det viktig at overlegen som hadde stillet diagnosen var
tilgjengelig og hadde kontakt med familien i tiden etterpå.

Til et daghjem for psykisk utviklingshemmede – 6 år gammel

‘Psykotiske’ var en vanlig betegnelse på de barna vi i dag kaller autistiske.
Et år etter at Egil hadde fått denne diagnosen, fikk han plass på daghjem:
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Innholdet i dagen på daghjemmet var ikke slik vi hadde håpet
på. Vi så med en gang at det som vi kunne gi han i hverdagen
når han var sammen med oss, var bedre for han enn det han
opplevet på daghjemmet. Det fantes nesten ikke en leke der.
Ungene satt rundt og rugget, så vi ble litt skremt, husker jeg. Så
Egil gikk der kun hver annen dag, fordi jeg hadde halvdagsjobb.
Vi fikk en del unge jenter som var hjemme hos oss om morgenen
og før jeg kom hjem om ettermiddagen. Jeg fikk slutte da klokka
var ett eller to, og da var de der helt til pappaen kom om
ettermiddagen. De kunne godt ta vare på Egil, for han var så
liten og snill og søt og pen. Vi så at han profitterte på dette
langt mer enn å være på daghjemmet.

Til slutt ble daghjemmet omdannet til skole- og daghjem, og
han gikk der helt fram til han var 17 år. Fra han var 6 til han
var 17 år.

Daghjemmet var spartansk utstyrt, og det å se Egil sammen med barn
som bare satt og rugget var svært vondt for familien. De satte alt inn på at
han skulle være der minst mulig, og besørget et privat opplegg for ham med
ungjenter i heimen. Fortsatt var han så medgjørlig rent atferdsmessig at dette
lot seg gjennomføre.

Foreldrene syntes ikke at gutten passet inn på daghjemmet, og de fikk
støtte for sitt syn:

Barnelegen ga helt klar beskjed om at Egil ikke passet i
daghjemmet. Vi så dette som negativt, inntil en av del eldre
mødrene fra landsforeningen forklarte litt mere om hvorfor han
ikke passet der.

Barnelegen sa også at han ikke syntes Egil ville passe i
barnepsykiatrien. Jeg må også fortelle at vi hadde fått et tilbud
fra Bergen som hadde åpnet en ny avdeling ved Haukeland
sykehus. Han sa at vi ikke burde sende gutten dit, for her skulle
det bygges opp tilbud slik at han kunne være i nærheten av
familien.

Familien ble frarådet å sende Egil i fra seg og å ta kontakt med barne - og
ungdomspsykiatrien. Man hadde ønske om å bygge opp et tilbud lokalt, og
overlegen la vekt på at gutten skulle være nær sine foreldre.
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Kontakten med andre foreldre gjorde at familien aldri kom i den situasjon
at de følte seg som årsak til guttens væremåte og spesielle problemer. Mor
framhever spesielt landsforeningens innsats i dette:

 Det med kjøleskapsmødre kom så seint at da lå vi et hestehode
foran, og var godt rustet til å stå imot slike beskyldninger. Hun
fra landsforeningen som vi hadde kontakt med var den som
virkelig kunne ta brodden av ting, hun var et enormt flott
menneske. Hun tok ikke bare brodden, hun latterliggjorde disse
synspunktene på en så fantastisk måte. I en slik sammenheng
var hun helt utrolig flott. Hun latterliggjorde det hele, og det
gjorde at man tok det ikke inn over seg. Det var utrolig fint at vi
hadde eldre foreldre som vi kunne lære av hele tiden.

Gjennom landsforeningen var foreldrene ‘vaksinert’ mot den type
beskyldninger som datidens teorier i mange tilfeller påførte familiene. Etter
hvert fikk man også dannet en egen lokal foreldreforening i området.

Mor forteller om Egils utvikling etter at han var kommet inn på dag-
hjemmet:

Han lå kanskje litt før andre barn på det motoriske området.
Både smidighet og fingermotorikk og alt slik var kjempeflott
egentlig.

Når det gjelder interesser og spesiell atferd så har han vært
gjennom alt. Han har snurret på alle slags gjenstander, han må
spise på, lukte på og slikke på og alt det der. En lang periode
begynte han å skjære grimaser, fryktelige grimaser. Og da var
jo søstera blitt så stor at hun la merke til at folk så på han. Hun
strakk dem opp, husker jeg. Hun stirret intens tilbake, og sa
‘Hvorfor stirrer dere på broren min?’ Han gjorde grimaser som
var helt forferdelig, og hvorfor det vet vi ikke. Dette var i
perioder, og den flimringen kan han ha ennå, han flimrer med
hånden foran øynene.

Motorikken utviklet seg normalt, han var smidig og hadde god grov - og
finmotorikk. Men atferdsmønsteret ble mer og mer merkelig, med snurring,
slikking, lukting, flimring og grimaser. I beskrivelsen kjenner vi igjen mange
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former for selvstimulerende atferd som dominerte hans repertoar. Søsteren
forsvarte ham mot å bli mobbet for dette merkelige atferdsmønster.

Han viste fortsatt ingen interesse for de andre barna, og hadde et svært
passivt atferdsmønster:

Han holdt seg fryktelig mye for seg selv, hele tiden så gjorde
han det. Han var et veldig snilt barn, han skitnet seg aldri til,
han var alltid like rein når han kom hjem. De syntes det var
fryktelig koselig å ha han der, for han krevde ingen ting. Spesielt
de litt større mongoloide jentene, de hadde han som en liten
dokkemann. De plasserte han der og kjemmet håret hans osv.
Han var veldig passiv.

Så hadde han en lang periode da han sprang veldig mye
fram og tilbake, han brukte fryktelig mye energi og hadde stort
væsketap. Han var ikke hyperaktiv, men hadde løpingen som en
atferd han vennet seg til – en uvane.

Hjemme skjermet vi han totalt, vi stilte ingen krav. Han hadde
en atferd som gjorde at vi kunne ha han med alle steder, og alle
ble veldig glade i han. Han skulle riktig nok smake og lukte på
alle ting, så vi kunne ikke sette fram mat og slike ting, da var
det spist med en gang. Hvis vi unngikk det, vi kunne forebygge
med å bare sette fram litt av gangen, for hvis det ble satt fram et
stort fat så ville han fokusere på det hele tiden.»

Det at han var så passiv og medgjørlig gjorde ham til en maskot for de
større barna på daghjemmet. Slik mor oppfatter det var han en populær
klient fordi han ikke krevde noen ting.

På grunn av dette passive atferdsmønsteret kunne foreldrene ha ham med
alle steder, men fortellingen viser samtidig at man lærte seg å forebygge
problemsituasjoner ved tilrettelegging, f.eks. ved å ikke sette fram all maten
på en gang så Egil ikke skulle lukt og smake på alt.

I perioden mens han var på daghjemmet ble han testet, han imponerte
med å kunne legge ett puslespill med 300 brikker på 3 minutter. Han ble
veldig fenget av denne type oppgaver.

Selv om Egil på dette tidspunkt hadde et relativt velordnet atferdsmønster,
var det sterke krefter som virket i retning av at det naturlige ville være å
sende ham på institusjon. Det var det de fleste familier med autistiske barn
gjorde på denne tiden, uansett hvordan atferden i utgangspunktet var:
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Det var såvidt begynt å komme motforestillinger mot å sende
barn på institusjon, at dette ikke var bra. Så det synspunktet var
på vei inn. Men alle våre venner som hadde autister hadde sendt
sine barn på institusjon, fordi legen hadde anbefalt det. De
behøvde ikke å være hyperaktive eller vanskelige for å bli sendt.
Det het seg at de lærte så mye der, og de ble fulgt opp av mange,
så det skulle være det beste for dem.

Selv om det tok lang tid, begynte det etter hvert å bli tilrettelagt for mer
opplæring ved daghjemmet, og skolen kom igang:

Det tok lang tid, mange år, før skolen kom. Lederen ved
daghjemmet hun tok etterutdannelse som logoped, og da begynte
hun å undervise Egil. Men han begynte fortsatt ikke å snakke.

Så begynte de å få litt mere leker, og satte tingene litt mer i
system, men det var rett og slett ei oppbevaring som foregikk.
Det utviklet seg til å bli et fint sted først på slutten da Egil var
der. Da hadde de skolegang og gjorde en hel masse ting, de var
på turer, de reiste litt rundt omkring, de hadde timer med
gymnastikk, det ble system på ting.

Det var minimalt med opplæring som foregikk, og når man først kom
igang lyktes det ikke å lære Egil å snakke. Den nye tid med variert dagsprogram
og opplæringsmål var på vei inn i institusjonen først på slutten av den tiden
Egil var der.

Pubertetsalder 13 år – forverring av atferdsmønsteret

Den rolige, passive og lite kravfulle væremåten fortsatte fram til Egil var 13
år. Mor forteller om den forandring som da skjedde:

Det som skjedde første gangen var at han dyttet meg plutselig
ute på kjøkkenet. Dette var overraskende, og jeg syntes det var
veldig positivt. Jeg bare tok omkring han og sa ‘Du verden,
dytter du ho mor?’

Og så ble han etter hvert sterkere, og han fikk kraftigere røst
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og brukte stemmen sin til høylytte rop. Han var veldig sped, og
faktisk fra august og til jul så ble han mann! Det gikk voldsomt
fort. Han ble brei, og lang i armene, og folk kjente han ikke
igjen. Han utviklet seg fryktelig fort. Det var voldsomt. Vi snakket
med andre foreldre om dette, og de mente at atferden hadde å
gjøre med pubertetsutviklingen hans. I stedet for at vi andre
slår ut med håret, og bruker munn, så gjør han det på sin måte.

Det ble etter hvert vanskelig for oss å håndtere han. Han
var jo bare 13 år, vi måtte jo sette grenser, men andre gjorde
ikke det. Dette vedvarte til han var 17 år, da måtte han slutte på
daghjemmet og han fikk et dagtilbud oppe på HVPU-
institusjonen.

I løpet av en meget kort periode ble Egils atferd totalt forandret, og han
gjennomgikk puberteten i stor fart – forandret seg som mor sier fra gutt til
mann på noen måneder. I utgangspunktet så familien positivt på denne
forandringen: endelig viste han initiativ. Forandringen i seg selv ble sett på
som et forholdsvis normalt utslag av pubertetsforandringer, men det gjorde
han naturlig nok mye mer krevende og vanskelig å styre:

Han måtte slutte på daghjemmet på grunn av at han ble for
vanskelig, og han fikk da et såkalt dagtilbud på HVPU-
institusjonen.

Han rørte ikke noe mye her hjemme, men han fløy på oss.
Han har jo aldri sett noen som slåss, så han gikk jo ikke på
noen svake deler. Han kunne ikke vite hva som var svake deler
på kroppen din. Han dytta for det meste, og han ble ganske
rasende, med rop og vræling. Dette syntes vi var det værste.

Til å begynne med klarte vi å styre han verbalt. Vi kunne få
bort den utageringen med verbalisering. Det gikk på å si at nå
skal jeg hjelpe deg, nå må du selv klare å styre deg og kontrollere
deg. Jeg kunne stå på kjøkkenet å lage mat, og klarte å slå av
komfyren og få til sides det jeg holdt på med, og kom i sofaen til
han. Da hadde han veldig fin kontroll.

Fram til han flyttet på institusjonen var der tre år han nesten
ikke hadde utagering i det hele tatt. Han kunne i denne perioden
ha utagering i dagtilbudet, men ikke her.

Han kunne fly på søsteren også, men han tålte mere når hun
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irettesatte han. De var mer på samme nivå, og hun hadde jo
vokset opp med han og var vant til å dra på tur alene med han.
Andre måtte være to når han gikk på daghjemmet, mens hun
gikk tur alene med han.

Når vi gikk tur, var vi veldig redd for at han skulle gjøre det
samme mot andre som han kunne gjøre mot oss. Han la seg
ned, han spiste gress, han var som en villmann. Vi var fryktelig
redd for at alle skulle se det der og bli redde. Så vi fant alle
plasser hvor det ikke var folk. Vi ble eksperter på det. Når vi
hørte at det kom folk oppi skogen, så oppdaget også han det.
Han sa, ‘Ikke ta på folkan, ikke ta på damen’. Han sa ikke mye
annet enn slike negative ting.

Han hadde språket, men han holdt det godt for seg selv. Vi
måtte pakke alt inn i bomull. ‘Nei’ kunne aldri forekomme i ei
setning, da fløy han i taket. Det er jo et veldig velbrukt ord i
vårt vokabular, i en periode ble det veldig mye nei, så der måtte
vi begynne å lære oss setninger der vi kunne si det samme uten
å bruke nei. De måtte vi pugge!

Vi har tråklet mange mil i skog og mark. Da kunne vi bare
si, vi går til venstre, vi går til høyre. Etter hvert laget han sitt
system på dette, så når han hørte folk så snudde han seg til oss
og sa, til venstre, til høyre.

Etter som Egil gjennom pubertetsutviklingen ble stor og kraftig, og
samtidig fikk et utagerende atferdsmønster, virket han skremmende på
omgivelsene. Familien lærte seg en del måter å styre og kontrollere han på
som gjorde at man kunne holde denne utageringen under kontroll, men de var
konstant engstelige for at han skulle utagere overfor fremmede mennesker
med den stemplingseffekt dette innebærer. Historien om skogsturene illustrerer
hvordan familien ivaretok dette hensynet.

Det er interessant å merke seg at den strategi familien benyttet og som de
fant effektiv, var å lære Egil verbale selvinstruksjoner som han så kontrollerte
sitt atferdsmønster igjennom. Stopping med ‘Nei’ hadde utartet til å bli
foranledningen til konflikter, så de måtte modifisere språket til ikke å inneholde
dette ordet.

Selv om de klarte å regulere han på denne måten, var han fortsatt svært
krevende og hadde et ukritisk atferdsmønster. Høylytte rop var det som føltes
verst i denne sammenhengen.
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Daghjemmet hadde større problemer enn familien med å håndtere det
forverrede atferdsmønster, de måtte ty til fysisk overmakt:

De klarte ikke å takle Egil på daghjemmet. De ansatte en svært
ung mann som arbeidet i en barnehage i byen, og han har blitt
en av de beste ‘terapeutene’. Han var ansatt fordi han var stor
og sterk, og kunne sette de nødvendige grensene. Dette gikk
kjempebra det. Han var en jovial type, var optimistisk og sa at
det her går bra. Han har fulgt Egil gjennom ulike tilbud. Vi
møter stadig på han. Da var det ingen menn på daghjemmet
bortsett fra rektor, det var bare damer som arbeidet med barna.
Det var på dette tidspunkt ikke aktuelt å medisinere Egil. Det
eneste vi prøvde var en mega-kur som var omtalt i Glasskulen.
Den gikk på store doser av vitaminer og en del sånne ting, og
det var de årene da han hadde det vanskeligst. Vi syntes kanskje
at det kunne være en slags erstatning for medisin. Men han fikk
ikke dempende medisin før han kom på HVPU-institusjonen.

Til tross for den forsterkning av personalsituasjonen som ble gjennomført,
måtte Egil av hensyn til miljøet forøvrig slutte på daghjemmet, og han fikk
tilbud om dagplass ved en HVPU-institusjon.

Dagtilbud på sentralinstitusjonen – 17 år gammel

Om dagtilbudet han fikk forteller mor:

 Jeg tror Egil var vel den første som fikk en slags ene-person på
institusjonen. Han ble vurdert å være ganske vanskelig. Han og
‘enepleieren’ ble fryktelig isolert. Det første vi sa var at dette
måtte slite kolossalt på både Egil og den personen som skulle
ha han.

Han hadde skoletimene, som den personen var med i. Ellers
så måtte han prøve å finne på ting hele tiden. Det var en helt
ufaglært person. Det var ikke annet enn faglig råd, og de hadde
mer enn nok å holde på med, og skolen da.

Seinere kom der en aktivitetsperson som skulle prøve å sette
i gang med ting. Han var dyktig og satte i gang en masse
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aktiviteter som Egil også fikk være med på.
Skoletilbudet var bare 5 timer per uke. Det var mye felles –

timer med musikk og sånn, de samlet mange unger og spilte
trekkspill. Opplæringen var ikke satt i system.

Han hadde gode perioder, men de hadde store problemer i
perioder.

Egil ble hentet med buss om morgenen. Han kom tilbake
tidlig. Dette er et stort problem for oss som har funksjons-
hemmede barn, vi skal helst ikke være ute i jobb. Vi skal ta oss
av dem. Dette fikk vi høre på daghjemmet også, at de kunne
ikke begynne å lage til et lengre tilbud bare for at mødrene
skulle ut i jobb. Hvorfor ikke det? Hvorfor skulle ikke vi få lov
til å skifte miljø?  Få lov å lukke døra bak oss og gå ut, og ikke
hele tiden være avhengig av at det var arbeidsgiveren vår som
var så snill.

Egil ble betraktet som såpass vanskelig å kontrollere at han måtte ha en-
til-en oppfølging. På den tiden var dette høyst uvanlig, mor kjenner ikke til at
andre klienter ved institusjonen hadde en slik ordning.

Det var liten systematikk over tilbudet, han ble i hovedsak fulgt opp av
ufaglært personale som ikke fikk noen veiledning. Skoletilbudet lignet mest
et slags underholdningstilbud, og det var ingen systematikk i opplæringen.
Det mest positive var de aktivitetene som etter hvert ble igangsatt.

For familien var det et stort problem at Egil bare hadde et deltidstilbud
ved institusjonen, og at dette gjorde det umulig å ivareta en normal arbeidsdag
slik det kreves av andre arbeidstakere. Særordninger måtte iverksettes fra
velvillige arbeidsgivere, og den personen som hadde et så krevende atferds-
mønster at han måtte følges opp kontinuerlig, ble sendt hjem hver dag kl. 14.

Familien hadde fortsatt hovedansvaret, og der ble gitt minimalt med
avlastning:

Det vi har fått av avlastning begrenser seg til 7 uker på 25 år.
Egil ble hentet om morgenen, og vi var ikke hjemme når han
kom hjem. Vi måtte ha noen som var her. Det var en veldig
vanskelig tid, for hvem kunne tenke seg å være her et par timer
med en villmann? Det var jo fryktelig vanskelig, det. Så da nyttet
det ikke med noen søte gymnasjenter som vi hadde til han. Dette
var egentlig en forferdelig periode. Det som vanskeliggjorde
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situasjonen, det var jo de ytre betingelsene. Det er de som gjør
at ting ikke går.

Vi anså det som en dyd av nødvendighet å ha han hjemme
for at han skulle bli behandlet menneskelig. Vi visste at hvis vi
sendte han av gårde i en slik periode, så ville han bli behandlet
tilsvarende. Vi har arbeidet i foreldre-organisasjonen hele livet,
så vi visste mye om hvordan det fungerte på institusjonene. Vi
var godt underrettet om de mangler og feil som eksisterte. Vi
hadde som mål at han ikke skulle dra dit.

Dagelevene var lavt prioritert ved institusjonen, både når det gjaldt innhold
i og omfang av tilbudet samt faglig veiledning fra fagpersonalet:

Dagelevene ble ikke ivaretatt. Det ble en konkurranse om midler,
mellom de som bodde der og de som hadde et dagtilbud.

Det første året Egil var der, så skulle han ha skoleferie i to
mnd. Hva i verden skulle vi gjøre? Da måtte vi ha ferie hver for
oss – vi løste det på den måten i alle år. Inntil at vi så at de aldri
kom til å gjøre noen ting for dagelevene, de var noen de hadde
blitt pådyttet.

Vi tok da en voksen mann som var kommet inn i miljøet, og
sendte han for egen regning til Sofieskolen i København. Der
var han hospitant i 3 uker. Etter dette fikk vi rustet opp mange
av aktivitetene for dagelevene slik at de fikk det litt mere levelig.
Dette var på slutten før han gikk over til heldøgn.

Dagtilbudet hadde to måneder sommerlukking, og dermed måtte familien
ivareta heldøgnsomsorgen for han hele sommeren. Det ble umulig for familien
å ha sommerferien sammen.

De gikk så langt at de til og med bidro til å utdanne personalet, ved å
sende primærkontakten til Sofieskolen for egen regning! De følte at dette var
nødvendig, siden dagklientene hadde så lav prioritet når det gjaldt faglig
oppfølging.

Familien ville beskytte gutten mot de forhold de visste eksisterte på de
store institusjonene, og valgte å ha han hjemme så lenge som mulig til tross
for alle problemene dette medførte. Til slutt maktet ikke familien dette lenger,
og institusjonsinnleggelse ble uunngåelig.
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Til sentralinstitusjonen – 25 år gammel

Mor har fortsatt store vanskeligheter med å snakke om institusjons-
innleggelsen, som ble en traumatisk opplevelse både for Egil og for familien:

Egil var 25 år da han ble lagt inn på institusjonen, dette orker
jeg fortsatt nesten ikke å snakke om. Institusjonen var veldig fin
utad, men de som arbeidet der kunne ingenting. Avdelingen var
helt grusom, med voksne menn som ikke hadde utdannelse eller
noe som helst. De hadde laget seg sin egen kultur. Mannen min
så ikke forskjell på beboerne og miljøpersonalet første gang vi
var der. Det var bygdas folk, de hadde begynt på institusjonen,
uansett om det hadde vært en rekefabrikk hadde de samme
folkene vært der.

Det som preget avdelingen var passivitet. Klientene ble lagt
kl. 5 om ettermiddagen, og neddopet. De var 4 på rommet. Vi
maktet ikke å se på dette, så vi tok kan hjem igjen. Det å flytte i
seg selv var forferdelig. Han var jo vant til at vi var der hele
tiden.

I tiden før han flyttet dit var vi der for å venne han til, i korte
perioder en dag eller to. Men så var han der sammenhengende
i 5 uker. Dette forandret absolutt alt – det var grusomt. Alle
grensene var borte, alle normer, han spiste ikke slik han hadde
lært, han bare måket i seg mat med fingrene, han begynte å
tisse på seg, han mistet alle de ferdigheter vi hadde lært han.

Den passivitet og neddoping som preget avdelingen hadde en dramatisk
virkning på Egils væremåte: han fikk et totalt sammenbrudd av alle funksjoner
han hadde utviklet gjennom hele livet – og dette skjedde i løpet av noen få
uker. Familien var i sjokktilstand: dette kunne de ikke godta. Til tross for at
dette medførte store vanskeligheter, valgte de å ta han hjem igjen.

KAP07.PM5 04.12.97, 15:08159



Autisme og livsløp

160

Hjem igjen – opprør mot institusjonen

Fortvilelsen over forholdene ved institusjonen snudde seg til aggresjon og
rettighetskrav på vegne av sønnen:

Etter at vi tok han hjem igjen gjorde vi stor-opprør. Etter dette
hadde han landets beste tilbud. De kan hvis de vil, det er helt
sikkert. Og da kan de komme fram med alle slags ressurser,
menneskelige og andre, bare de orker. Han og en annen gutt ble
gitt et skikkelig tilbud i et eget hus på institusjonen.

Reaksjonene ga resultater: fra å være på en passiv stor avdeling ble det
opprettet en avdeling med bare to klienter, og Egil fikk noe mor betegner som
landets beste tilbud etter dette.

Tilbudene forbedres ved institusjonen

Etter at søkelyset var satt på Egil, fortsatte han å være en prioritert klient:

Han har i perioder hatt et kjempetilbud, og det har vært så
dyktige folk! Han har fått de beste i fra vernepleierskolen, som
har kommet inn. Det ble bygget opp en kjempefin avdeling, men
den har periodevis raknet p.g.a. en hel masse ting. Egil har
hatt det kjempefint i lange perioder, så vi vet at det går an!

Det andre huset som ble bygget opp ble kalt sterkavdeling.
Vi brydde oss ikke om det, for det ble satt inn ressurser og det
var system, det var opplæring, det var skikkelig bra.

Etter dette flyttet han til et enda bedre sted. Der hadde de
ganske høye mål, og de kunne klart det hvis det hadde vært
kontinuitet i ting. Nye kommer inn – og du må stadig bygge opp
miljøet på nytt.

Da Egil var blitt 30 år gammel fikk vi inn ei dame som var
kjempeflink. Da var det 2 ½ år som det var helt utrolig flott. Vi
har bilder av at Egil var i Spania!

Hele tiden er han fullstendig avhengig av omgivelsene. Tenk
å leve sånn! Hele ditt liv er avhengig av hvilke mennesker du
har til enhver tid.
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Mor beskriver en periode da tilbudene gradvis endret seg til det bedre ved
institusjonen. Til tross for dette er Egil fullstendig avhengig av hvilke
enkeltpersoner som til enhver arbeider med han, og dette skaper perioder da
situasjonen svinger til det verre og familien igjen føler usikkerhet for ham:

Egil var et barometer for oss: når han begynner å bli utagerende,
så skjønner vi at det er noe som skjer i omgivelsene. Da begynner
vi med en gang å spørre, hva er det her. Vi går da tettere og
tettere inn, og vi har aldri tatt feil til dags dato. Da har det vært
intriger, store problemer blant de ansatte, som vi da har gått
inn der og sett. Faglig råd har måttet komme inn og bygd det
opp igjen. Så det har med sånne ting å gjøre. En urostifter kan
ødelegge hele opplegget i avdelingen.

Fram til nedbyggingsperioden startet ved institusjonen var det i all
hovedsak en positiv faglig utvikling, bortsett fra de personavhengige sving-
ningene. Dette medførte at Egil utviklet nye ferdigheter, og at gamle ferdigheter
han hadde mistet kom tilbake. Et viktig eksempel er språket:

Den perioden avdelingen fungerte så bra, fikk Egil litt av språket
tilbake. Hos oss her hjemme har han jo hatt det, vi snakker med
Egil som du og jeg. Han må dras litt med, vi forteller ting som
vi opplever i løpet av en dag. Vi har en bok vi skriver i når han
har vært hjemme. Når vi sier en del av setningen, så fortsetter
han. Vi setter han i gang. Han kan navnet på alle politikerne,
det går ikke an å unngå det. Han tar inn det han hører på radio
og ser TV. Når vi spør hvem det er, så vet han det. Og så kan
han setninger, jeg sier f.eks. ‘Se på det fine været, nu er det
varmt og nu er det vår, og jeg blir så ...’   ... ‘fly forbanna’ sier
han. Det bruker ikke jeg å si, så miljøpersonene tok dette ad
notam. Så han hører nok sikkert en del der og. Han hører og ser
så mye, og han kan så mye at det er helt utrolig hvor mye han
kan.

Foreldrene legger stor vekt på å vedlikeholde språket hos Egil, og de
opplever at han får med seg det meste av det han hører. Han imponerer med
slike ting som å kunne navnet på politikere, og han kan komme med uventede
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kommentarer som enkelte ganger virker morsomme, selv om dette ikke
nødvendigvis er tilsiktet.

Nedbyggingsperiode ved institusjonen

Det fagmiljø som ble bygd opp ved institusjonen, og som Egil fikk dra nytte
av, kuliminerte i den fase da institusjonen skulle bygges ned:

Siden reformen ble gjennomført, så har det ikke gått bra.
Institusjonen hadde et faglig råd, de hadde et system. Den var
en ressurs som hadde virkelig gode folk som arbeidet der, og
som på slutten må jeg si var faglig meget, meget dyktig. De
hadde et nivå vi kunne være stolte av, og som Egil nøt godt av.
Men det var det indre miljøet som ikke var godt. Det kan ikke
institusjonen bestandig rå for.

Samarbeidet med oss som foreldre har vært godt. Jeg var
formann i foreldreforeningen, og har sittet som formann i styret
for institusjonen. I mange år har vi hatt en veldig sterk
foreldreforening her i byen, både fylkesforening og lokalforening.
Det var institusjonen vi jobbet for, for det var jo der den store
mengden av våre barn var. Så vi hadde tradisjon på det.

Etter reformen står vi ikke på stø kurs lenger. Nå skal hver
og en lage sin egen plattform, og selv prøve å lage sin egen vei.
Vi har ikke noe forum å diskutere i. Foreldreforeningen jobber
med å lage et slikt forum i distriktene. Meningen er å bygge opp
en kompetanse av de som jobber i boligene i hvert distrikt, eller
prøve å skape et faglig forum. Vi har mange foreldre som er
kompetente til å gjøre ting, vi har vernepleierhøgskolen, vi har
masse. Det er bare å sette selvfølgeligheter i system.

Avviklingsperioden medførte en svakere faglig oppfølging ved institu-
sjonen, enhetene ble selvstyrte og har ikke lenger tilgang på den nødvendige
rådgivning. Men nå engasjerer foreldrene seg i etableringen av et faglig tilbud
tilpasset den nye strukturen på tjenesten, med en målsetning om å etablere
tilsvarende fora i distriktene.
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Egil er nylig flyttet ut av institusjonen og til sin egen bolig. Fortsatt er
han på besøk hjemme med jevne mellomrom, og han opprettholder sine rutiner
og sitt samspill med familien:

Vi har han hjemme en gang i uka, og så er han hjemme hver
annen helg. Det første han gjør er å springe på kjøkkenet for å
se hva vi har til mat. Og så springer han opp, og tar seg nye
klær som han har der. Så sjekker han hele annen etasje.

Han føler seg selvfølgelig hjemme, han har jo rommet sitt.
Så har han delvis okkupert søsteren sitt rom som dagligrom.
Han sover på sitt eget rom. Vi prater med han om alt, kom-
muniserer og forteller litt hva vi har gjort på jobben. Han vet
hvor vi jobber hen, og er med på samme måten som vi.

Han lager mat sammen med oss, han dekker på bordet og er
veldig flink til å ta av bordet, det skal skje veldig fort. Han
skyller av alt og setter det pent på plass. Vi har ikke oppvask-
maskin, så han må vaske for hånd, og det er veldig stas. Det er
ikke noe problem.

Og faren er fantastisk flink – det er jo de to som er ute på
fritida og setter i gang med ting. Han er litt flinkere han enn
jeg. Han holder ham i hvert fall i arbeid med ting, han springer
ut med søppelet, og henter ting i bagasjerommet, han har en
veldig naturlig måte å være på. De er veldig mye ute og går tur
og forskjellige ting. Vi har et vanlig miljø.

Hvis han er aggressiv eller selvdestruktiv når han kommer
hjem så sier vi at han må få alle de triste tankene ut av hodet.
Det er veldig viktig at vi prater sånn til han. At han skjønner at
det er noen som hjelper han.

Det er dette vi prøver å formidle videre. Slik at han forstår
at andre vil hjelpe ham. Og vi snakket veldig mye om hvordan
de skal være etter en utagering. At de skal snakke med han, og
si at de skjønner at han har det fryktelig vondt. Dette er de ikke
så flink til, å snakke så han skjønner at de vil han godt. Det er
veldig viktig.

Selv om han ikke kan uttrykke alle ting, så er det ikke en ting
han ikke får tak i , han kan – når vi spør – gjenta setningen helt
ordrett.

Eksempelvis er det mange naturprogram på NRK; jeg står

KAP07.PM5 04.12.97, 15:08163



Autisme og livsløp

164

på kjøkkenet og så kan jeg spørre ‘Hva slags fugl var det der?’
‘Ørn’, kommer det. Vi prøver å formidle dette i miljøet, at han
er en person med masse ressurser som du kan snakke med om
alt mulig.

Det er ikke nok med bare en fase med holdningsskapende
arbeid. Det må være obligatorisk år etter år.

Kontakten med familien har funnet sin form over år. Ingen kjenner Egil
bedre enn de gjør der hjemme, og de føler å måtte bidra med informasjon til
stadig nye personer som han må forholde seg til.

Egil trives hjemme, han har sine oppgaver og kan gjøre nytte i huset.
Familien forholder seg til problemene hans ved verbal styring, de forteller
han ting som skjer og ting de opplever i ulike sammenhenger. På denne måten
får han ta del i familiens liv, selv om han forlengst er flyttet hjemmefra.

Egils livssituasjon

Egil har ukentlig kontakt med foreldrene og med søsteren sin, og han er da
hjemme på besøk. Han har ikke kontakt med andre slektninger, men får kort
enkelte ganger.

Han virker fornøyd med den kontakten han har med familien. Han drar
på turer sammen med dem, og kan også være med på besøk.

Egil har ikke kontakt med naboer, og ingen av medbeboerne kan betraktes
som venner. Han har heller ingen venner utenfor boligen.

Han er avhengig av at personalet organiserer sosial kontakt for ham, og
man anser at han har tilfredsstillende sosial kontakt. Han får daglig målrettet
og systematisk trening på det sosiale området, og denne treningen er for det
meste tilfredsstillende.

Egil har daglige atferdsproblemer i sosiale sammenhenger, hovedsakelig
i form av ulike former for selvskading. Han kan gripe personalets armer for
å skade seg med, han river i personalets klær. Han gnir hendene sine mot
tinninger og mot ørene.

Problemene kan oppstå når som helst, det er vanskelig å oppdage spesifikke
foranledninger.

Atferden stoppes med verbale instrukser, han kan få instruksjon om å
legge seg ned på magen til han blir rolig. I tillegg søker man å forebygge
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problemene ved å vurdere dagsformen før aktiviteter, og ved å unngå å oppsøke
de mest forstyrrende steder dersom han er urolig.

Atferden er ustadig og begrenser til en viss grad muligheten for sosial
deltagelse.

Egil har et meget nært forhold til sin far, og han har et nært forhold til
moren og til søsteren. Han har et litt fjernere forhold til personalet og til de
andre som bor i boligen.

Psykisk og personlig tilfredshet

Egil har god helsetilstand, og han virker for det meste å være preget av
trivsel og psykisk velvære.

Han har ingen psykiatriske problemer, men får dempende medisiner p.g.a.
uro.

Sysselsetting

Egil har 9 timer skole/voksenopplæring per. uke, og har for tiden ikke noe
annet dagtilbud enn dette. Planen er at han skal kjøre en postrute sammen
med personalet, men dette er ikke kommet igang.

Han vil trenge kontinuerlig veiledning i arbeidssituasjonen og må følges
tett opp. Før han flyttet hadde han tilsvarende arbeidsoppgaver som de som
nå planlegges, og han trivdes godt med disse oppgavene. Flyttingen har derfor
på dette området klart forverret hans livssituasjon.

Rekreasjon og fritid

Egil driver daglig med matlaging, klesvask og andre huslige sysler. Han er
for det meste fornøyd med å utføre disse oppgavene.

Utenom boligen er han på klubb/diskotek som NFPU arrangerer ukentlig,
og han går på restaurant noen ganger i mnd. Også disse aktivitetene er han
for det meste fornøyd med. Han tar en sjelden gang selv initiativ til
fritidsaktiviteter.

I ferien er han hjemme i boligen eller han reiser på tur med personalet.
Han reiser også enkelte ganger bort med familien.
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Boforhold

Egil har nylig flyttet til en egen leilighet, samlokalisert med en annen beboer.
Leiligheten har alle bekvemmeligheter, og er fullt ut tilfredsstillende når det
gjelder mulighet for privatliv, størrelse og klientsammensetning. Han vurderes
å være for det meste fornøyd med boformen.

Det sosiale fellesskap i boligen er variabelt, både når det gjelder hans
eget initiativ og personalets organisering.

Egil utøver daglig problematferd i form av roping, selvdestruksjon og
rastløshet/uro. Også den andre beboeren utøver slike problemhandlinger, men
dette er noe sjeldnere, ca. 1-3 ganger per mnd.

Boligen har god tilgang til alle aktuelle nærmiljøtilbud. Det er store
belastninger forbundet med å ta Egil med til disse tilbudene, han krever tett
oppfølging hele tiden.

Boligen har helkontinuerlig bemanning, og Egil har som oftest to personale
som følger opp. Dette ansees å være passelig.

Bistanden har i all hovedsak opplæringsformål, og vurderes å være for
det meste tilfredsstillende.

Totalt 9 personer i turnus veksler på å arbeide med Egil, av disse er 3
ufaglærte. Det arrangeres månedlige kurs for personalet, og alle har deltatt i
seminarer siste år. I tillegg til dette gir boveileder ukentlig veiledning.

Bistandspersonalet vurderes å ha en god holdning til arbeidet. Ingen har
sluttet siste år.

De enkelte situasjoner og dagen som sådan vurderes for det meste å ha en
god struktur. Når det gjelder oversikt over uke, måned og år, vurderes dette
til å være for dårlig.

Boligen har skriftlige målsetninger og treningsprogrammer, og samarbeidet
med de pårørende er meget tilfredsstillende.

Helhetlig vurdert har Egil ut i fra sine forutsetninger for det meste en
tilfredsstillende livskvalitet.

Forståelse av språk/kommunikasjon

Egil snakker, og han kommuniserer med mimikk og gester som må fortolkes.
Foreldrene og søsteren forstår alt han kommuniserer, og personalet i

boligen forstår nesten alt. Medbeboeren forstår litt av kommunikasjonen.
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Personlig kompetanse (Vineland)

Skåren på språk- og språkforståelse ligger mellom 2 og 3 års utviklingsnivå
etter Vinland.

Dagliglivsferdighetene ligger på det personlige området på 4 års utviklings-
nivå. Når det gjelder huslige aktiviteter kommer han opp mot 7 års nivået.

De sosiale ferdigheter ligger lavest: Høyeste skåre kommer her på 2- års
nivå. I hovedsak ligger han mellom ett og to år på dette området.

På alle deltester og på totalskåren har han elt lavt adaptivt nivå etter
Vineland.

Når det gjelder problematferd skårer han signifikant avvikende på del 1.
Sammenliknet med normgruppen skårer han middels avvikende på del en, og
middels avvikende på del en og to samlet.

Oppsummering av Egils livshistorie

Etter et komplisert svangerskap ble Egil født noe for tidlig, og hadde lav
fødselsvekt. Som spedbarn var han svært rolig, han var lite krevende og den
motoriske utviklingen var normal.

Det første problem man registrerte var at han begynte å være våken om
natten. Han var likevel helt rolig, så det var til å begynne med vanskelig å
registrere at han var våken.

Han begynte å utvikle språk til normal tid. Dette skjedde på en spesiell
måte; han utviklet ikke vanlig dialog, men stillte svært mange spørsmål.

Forskjeller fra andre barn ble synliggjort da gutten som 3-åring begynte i
en lekepark. Han hadde da utviklet et sterk interesse for biler, han hadde over
hundre og kunne navnene på alle. Han viste ingen interesse for de andre
barna, og sluttet å bruke språket.

En dansk barnelege undersøkte gutten da han var 4 år, og han fikk da
diagnosen ‘barndomspsykose’. Foreldrene kontaktet Landsforeningen for
autister og orienterte seg etter hvert om denne diagnosen.

6 år gammel begynte gutten på en daginstitusjon for psykisk utviklings-
hemmede. Opplegget fungerte som oppbevaring av gutten, han var svært
passiv, snill og medgjørlig, og han utviklet høyfrekvent selvstimulerende atferd
i form av snurring på gjenstander, flipping med hendene, lukting, smaking
og slikking på objekter. Den motoriske utviklingen var fortsatt normal, men
til tross for et opplegg med taletrening på slutten av denne perioden utviklet
han fortsatt ikke språk.
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Egil hadde en rask pubertetsutvikling fra han var 13 år gammel.
Atferdsmønsteret hans ble kraftig forverret i denne perioden, han ble aktiv
og utagerende, og han gikk til angrep på foreldrene og andre personer med
roping og skriking. Han kastet seg ned når de gikk tur, og spiste jord og
gress.

17 år gammel ble han for vanskelig å takle for daghjemmet, og han ble
overflyttet til et dagtilbud ved en HVPU-institusjon. Dette fungerte som et
lite målrettet og isolert opplegg, en ufaglært assistent ‘passet på han’ uten
noen oppfølging fra institusjonen for øvrig.

Da gutten var blitt 25 år gammel, maktet ikke familien å ha han hjemme
lenger, og de søkte plass for gutten på sentralinstitusjonen innenfor HVPU.
Egil hadde en kort ‘tilvenningsperiode’ ved institusjonen, på et 4-mannsrom
i en svært passiv avdeling. I løpet av denne perioden skjedde det et totalt
sammenbrudd av ferdigheter, han ble ureinslig og tiltagende aggressiv, og
han ble neddopet med medisiner. Foreldrene maktet ikke å være vitne til en
slik utvikling, så de tok gutten hjem igjen. Dette til tross for det svært krevende
atferdsmønster han hadde utviklet.

Etter at foreldrene hadde tatt opp sin fortvilelse og gjort ‘opprør’ mot
institusjonen, ble det etablert et eget, individuelt opplegg for Egil i et hus
sammen med en annen klient, og han kunne 26 år gammel flytte tilbake til
institusjonen under sterkt forbedrede forhold. Språket og selvstendighets-
ferdighetene begynte å bedre seg, men han hadde sterk grad av selvdestruksjon.

Opplegget på institusjonen ble stadig bedret, en periode ble han tatt inn
på en ‘sterkavdeling’ der man arbeidet svært systematisk med å lære han
ferdigheter og å behandle destruktiv atferd. Familien vurderer denne perioden,
fram mot nedbyggingsperioden ved institusjonen, som den beste for gutten.

Etter at nedbyggingen startet, har oppleggene igjen vært preget av
tilfeldigheter, skifting av personale og mangel på stabilitet. Slike forhold gir
seg alltid utslag i forverring av atferdsmønsteret til Egil – han fungerer som
et barometer på forholdene i avdelingen.

38 år gammel er Egil flyttet ut av institusjonen, og han bor i et eget hus
samlokalisert med en annen klient. Han har kontinuerlig oppfølging av
personale hele døgnet.

Han har nådd et utviklingsnivå når det gjelder språk som tilsvarer mellom
2 og 3 års normalutvikling, mens dagliglivsferdighetene er noe bedre utviklet
– hans beste funksjon tilsvarer opp i mot 7 års utviklingsnivå. De sosiale
ferdigheter er de svakeste, her ligger han fortsatt mellom ett og to års
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utviklingsnivå. Problematferden hans kategoriseres etter Vineland som middels
avvikende.
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HISTORIEN OM FRED

Historien om Fred er basert på intervju med mor, faren døde like før
undersøkelsen skulle gjennomføres.

Fødsel og tidlige kjennetegn

Fred ble født i 1954, som den andre av tre brødre. Broren hans var 5 år da
han ble født.

Selv om fødselen virket ganske normal, var det likevel visse problemer.
Mor forteller:

Jeg hadde fått eggehvite i urinen, og ble innlagt på sykehuset,
og da var det gått over tiden. Jeg fikk en kur, noe jeg skulle
drikke. Det virket ikke, så jeg lå ca. et døgn, etter dette begynte
veene å komme. Fødselen var ganske normal. Gutten var veldig
stor, 57 cm og veide nesten 4000 g. Han var den største av våre
gutter.

Det første foreldrene merket seg, var at gutten på en måte virket mer
robust enn sin eldre bror. Det var slik de i utgangspunktet fortolket guttens
atferdsmønster, han virket på mange måter usårbar. Mor forteller fra denne
tiden:

Da han var ganske liten og begynte å gå, så fant mannen min
og jeg ut at han var så mye mer robust enn den eldste, han gikk
og rev ut av bokhyllene, og når vi ropte til han så brydde han
seg ikke. Vi fant ut at den eldste av guttene var en mye roligere
type.
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Oversikt over Freds livskarriere
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1954 Fødsel

Bor hjemme

Normal, noe langvarig fødsel, litt etter termin. Stort barn, nr.
2 av 3 søsken.

1955 1.5 år
Reagerte ikke på stemme, mistanke om hørselsproblemer,
rev ned ting. Diagnose: sterkt nedsatt hørsel – anbefalt
lydstimulering av "hørselsrest".

1956 2 år
Barnehagetilbud i døve-barnehage. Personalet oppdager at
gutten hører godt. Foreldrene tar kontakt med
Spencer-Tracy-klinikk i Los Angeles.

1956/7 2-3 år

Undersøkes av barnelege. Diagnose "autistiske trekk."
Besøk av psykolog, hun sier "barnet bærer på en stor sorg".
Antroposofisk barnehage. 1 mnd. observasjon på
sentralinstitusjon for "åndssvake". Traumatisk, sterkt knyttet
til foreldrene.

1958 4 år Utvikler spesiell redsel, bl.a. for el. lys. Nekter å gå ut/ til
barnehagen.

1959 5 år

Broren blir født, han måtte beskyttes mot Fred. Forsøk på å
etablere behandlingshjem ikke mulig.

Barnepsykiatrisk
behandlingshjem

Undersøkt ved psykiatrisk klinikk. Innlagt på barnepsykiatrisk
behandlingshjem. Lite språk, men ivrig til å tegne. Hjemme i
alle ferier.

1961 7 år God periode, flink å tegne, spesielt god omsorg fra
barnehagelærer. Skoletilbud.

1964 10 år Sentralinstitusjon
for "åndssvake"

Utskrives fra barnepsykiatrien p.g.a. aldersgrense. Inn på
sentralinstitusjon – stor avdeling. Skremmes, utvikler
spisevegring. Bytter avdeling til trist/grusom avd. Måtte
tvinges i mat. Nektes å tegne, begrunnes med at det er
mani. Stor avdeling – som et fengsel, gitter for vinduene.
Utviklet voldsomme atferdsproblemer.

1966 12 år Behandlingshjem
for autister

Fortsatt store atferdsproblemer, men noe bedring etter hvert.
"Tør ikke ha det godt". Kontakt med Else Hansen. Besøk  på
Sofieskolen. Hjemme to mnd. – "knalltøft".

1969 15 år
Behandlingshjem
for autister. Deretter
hjem.

Stor bedring av atferd fram til dette – holder tale på
bursdagen sin. Tur til Sofieskolen – akutt forverring av atferd
etter dette. Ingen forklaring. Hjemme på juleferie – beskjed
fra behandlingshjemmet om at han ikke får komme tilbake.
Ekstremt vanskelig – må sittes på og holdes.

1970 16 år

Somatisk sykehus Reimet fast i seng fra januar til april, ingen tilbud.

Psykiatrisk sykehus

Mistanke om seksuelt misbruk. Deformert øre – ingen
forklaring.

1972 18 år Binyrene fjernet – kortvarig bedring av atferd, fungerte
normalt en uke. Deretter ny forverring.

1974 20 år Psykiatrisk sykehus
nærmere hjemmet

Låst ytterdør – ellers fritt i avd. Fast hjemme en g. i uken –
svært vanskelig – må kontrolleres fysisk av pleier.

1989 35 år
Sterkavsnitt etablert

Bedret tilbud, flere aktiviteter, mer individuell oppfølging.
Sikringsavd., ingen kontakt med øvrige klienter.

1996 40 år Utflytting planlagt – fortsatt ikke gjennomført.
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Det var Fred som fikk melk lengst av meg. Men så begynte vi
å studere på om han ikke hørte, siden han ikke reagerte. Da far
kom hjem fra kontoret og Fred satt inne og lekte på barne-
værelset så ropte han på han, han reagerte ikke. Vi var til en
øre-, nese-, halslege da Fred var knapt 1 ½ år gammel. Han
fant ut at han har sterkt nedsatt hørsel, han reagerte ikke på
stemmegaflene. Han sa at dere må rope høyt til gutten for å
stimulere eventuelle hørselsrester. Dette var det verste vi kunne
gjøre, for han har en fabelaktig god hørsel.

Gutten reagerte i så liten grad på henvendelser fra sine nærmeste, at man
fryktet for at han kunne være døv. Denne mistanken ble bekreftet av en øre-,
nese-, halslege – til tross for at det i ettertid har vist seg at gutten har hørsel
over det normale! Rådet om å bruke høye lyder for å stimulere ‘hørselsrester’
har sannsynligvis medført at gutten ble påført smertefulle lydopplevelser i
denne alderen.

I tillegg til mangel på reaksjoner på tiltale reagerte familien på guttens
ustyrlige atferdsmønster. I utgangspunktet ble dette positivt fortolket: gutten
ble oppfattet som kraftigere og mer robust enn sin eldre bror.

Heldigvis oppdaget de som skulle ta hånd om gutten tidlig at han ikke var
døv, men tvert imot hadde god hørsel. Personalet i døvebarnehagen oppdaget
dette når de så guttens reaksjoner på lyder han fant interessante, og en logoped
familien kom i kontakt med på et kurs bekreftet at gutten hørte godt. I
mellomtiden hadde familien orientert seg innenfor døve-pedagogikk, og blant
annet tatt kontakt med Spencer Tracy-klinikken i Los Angeles samt vært på
kurs i munnavlesing.

Diagnosen stilles

Etter å ha fått konstatert at gutten hører, oppsøkte familien på nytt lege. Mor
forteller:

Vi reiste hjem igjen, og så var vi først til en lege, og han sa
neida, det er ingenting i veien med gutten. Da kravlet han rundt
på gulvet og var veldig aktiv. Så var vi hos en barnelege. Det
var han som stilte diagnosen ‘drag av autisme’. Da var gutten
vel to år gammel.
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Diagnosen autistiske trekk eller ‘drag av autisme’ kom på et forholdsvis
tidlig tidspunkt i guttens liv, allerede da han var to år. Selv om begrepet
autisme på denne måten ble introdusert, fikk ikke familien noen nærmere råd
om hvordan gutten skulle behandles.

Familien fikk på dette tidspunkt besøk av en psykolog, og denne var tydelig
farget av datidens forståelse av det autistiske handikap. Mor forteller:

Så hadde vi besøk av denne psykologen, da var Fred bare to år.
Hun sa at gutten bærer på en stor sorg. Vi inviterte henne til oss
for å høre hva hun kunne si. Hennes innstilling var at det var
foreldrenes skyld, det var lett å forstå. Jeg fikk da denne
skyldfølelsen, jeg begynte å tenke hva jeg skulle ha gjort
annerledes.

Etter å ha observert gutten konkluderer psykologen med at han bærer på
en sorg, og mor får forståelsen av at hun har påført gutten denne sorgen.
Etter dette ble mor plaget av en vedvarende skyldfølelse i sitt forhold til
gutten.

En traumatisk hendelse i guttens liv i 3-års alderen var et fire ukers
observasjonsopphold ved en sentralinstitusjon for ‘åndssvake’. Da foreldrene
kom for å hente han, sto han og gråt og ropte på mamma nede i en innhegning.
Han viste seg å være sterkt knyttet til moren, og reagerte derfor med fortvilelse
på denne separasjonen.

Spesielle vansker: angst, atferdsproblemer og sårbarhet

Rundt 4-årsalder utviklet gutten spesielle vanskeligheter man ikke kunne
forklare. Et eksempel er at han utviklet redsel for elektrisk lys. Mor forteller:

Det var en periode, da var han vel 4 år, ved juletider så ville
han ikke ha elektrisk lys. Han ville bare ha stearinlys. Vi måtte
jo ha lys inne i stuen, barneværelset var rett ved siden av. Der
var mørkt, og der sto han i døren, han kom ikke inn i stuen.
Fordi vi hadde elektrisk lys.
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I samme perioden begynte han å utvikle angst for å gå ut, og han nektet å
gå i barnehagen. Gutten var ‘lyssky’, han trakk seg unna og ville helst være
inne i et mørkt rom. Mor forteller:

Etter jul, da han skulle begynne i barnehagen igjen, så ville
han ikke. Da inviterte jeg hele barnehagen hjem for å hjelpe til
å få han av sted. Men det hjalp ikke. Han holdt på med dette
like til påske. Han ville ikke gå ut i det hele tatt. Etter hvert som
det lysnet, så sto han og så ut av vinduet. Mine foreldre bodde
litt lenger oppe i bakken. En dag tok vi en drosje, han skrek da
vi tok han inn i bilen. Så kjørte vi rundt sånn at vi kom ned igjen
til deres hus. Vi satte han ned i hagen, og da var det over. Etter
dette begynte han i barnehagen igjen.

Foreldrene prøvde det de kunne for å motivere gutten til å gå i barnehagen.
Selv om hele barnehagen kom hjem til Fred, nektet han fortsatt. Først da de
bestemte seg for å ‘tvinge’ han ut av huset og inn i bilen, snudde denne vonde
sirkelen. Han måtte hjelpes over terskelen.

En antroposofisk barnehage

Etter at gutten sluttet i døvebarnehagen, ordnet foreldrene plass for ham i en
barnehage som ble drevet av et ektepar som var antroposofer. Her hadde
gutten det bra, det var både normale og funksjonshemmede barn der.
Barnehagepersonalet var engasjert i gutten, og ønsket at han måtte få fortsette
i barnehagen på det tidspunkt det ble aktuelt å flytte han på institusjon.

Fred får en bror

Da Fred var 5 år gammel, ble yngstebroren født. Hans atferdsmønster var
etter hvert blitt så vanskelig at familien følte seg svært utrygge på om han
kunne skade lillebroren. Man måtte ta forholdsregler i heimen, og stenge
soveromsdøra slik at Fred ikke skulle få tak i broren.

Det ble svært vanskelig å håndtere denne situasjonen, og foreldrene
forsøkte å etablere et privat behandlingshjem. Dette lot seg ikke gjennomføre,
fordi de ikke kom i kontakt med tilstrekkelig mange andre som var interessert.
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Faren tok kontakt med en barnepsykiatrisk institusjon i Oslo, og fikk her
straks beskjed om at de kunne ta imot barnet ved et behandlingshjem som var
åpnet. Ved denne institusjonen hadde de kompetanse på slike barn, ble det
sagt til familien. Fred var 5 år gammel da faren reiste med ham til denne
institusjonen.

Den barnepsykiatriske karriere

På det tidspunkt gutten ble innlagt ved det barnepsykiatriske behandlings-
hjemmet, hadde han fortsatt lite språk. Han sa enkeltord og gjentok gjerne de
samme ordene hele tiden. Han var svært ivrig til å tegne, og ville også ha
moren til å tegne, ofte de samme gjenstandene hele tiden. Mor forteller:

Han var kolossalt ivrig på å tegne. Jeg skulle tegne, ‘Tegne
kommomme, tegne kommomme’ sa han, og jeg måtte tegne
kommode mange ganger. Etter hvert så begynte han å tegne
selv.

Han var veldig vanskelig, fordi at hvis ikke jeg var på pletten
med å tegne så ble han veldig sint. Han skrek.

Etter hvert gikk det over på andre ting, han tegnet hus, trær,
mark og himmel, og det var nesten alltid en liten sort, bitteliten
tegning, på nesten alle bildene. Jeg vet ikke om dette hadde noe
med hans tanker å gjøre, men det gikk igjen på nesten alle
tegningene.

Tegning var guttens store lidenskap. Hans autistiske atferdstrekk viste
seg gjennom stereotype repetisjoner av det samme motivet, den spesielle
figuren han utstyrte alle tegningene med, samt de sterke protester han utviste
overfor moren når hun ikke gjorde nøyaktig det han ville. Han utviklet tidlig
et voldsomt temperament.

Fred utviklet seg positivt gjennom årene på behandlingshjemmet.
Foreldrene besøkte ham i Oslo, og de hadde han hjemme på besøk i feriene.
Mor forteller:

Der kom han seg i grunnen, han hadde en positiv utvikling.
Både faren og jeg var ofte inne i Oslo, og da tok vi han med på
restaurant. Det gikk stort sett bra.
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Da han var 7 år var jeg inne der, da var han veldig grei. Da
kjørte vi med trikken, vi var inne på en liten kafé og spiste, vi
tok et bilde av han i parken, og på disse bildene der ser han så
kjekk ut altså.

Han kom hjem i alle ferier, jul, påske og sommerferie. Da
han var en 7-8 år var han ute i hagen og lekte hos mine foreldre
sammen med noen nabobarn. Så kom han inn, og så sa han ‘Nå
har jeg lekt med normale barn, kan ikke jeg få være hjemme
da?’ Det var så forferdelig, vi kunne jo ikke si ja, vi hadde ikke
noe alternativ til han. Det var grusomt.

Gutten sammenlignet seg med normale barn, og han prøvde å ta etter
deres lek og aktiviteter. Det var svært hardt for moren at gutten så sterkt ga
uttrykk for et ønske om å få bo hjemme, og at familien ikke hadde mulighet
for å innfri dette ønsket.

På behandlingshjemmet fikk Fred spesielt god oppfølging og omsorg fra
en førskolelærer, og mye av guttens framgang i denne perioden har sin
bakgrunn i dette forholdet.

Slik systemet var, kunne ikke gutten være lenger på institusjonen når han
fylte 10 år. Han ble utskrevet, og en tragisk karriere innenfor åndssvake-
omsorgen starter.

Karrieren innenfor ‘åndssvakeomsorgen’

Familien kom i kontakt med overlegen ved en sentralinstitusjon innenfor
‘åndssvakeomsorgen’ etter at gutten var utskrevet fra det barnepsykiatriske
behandlingshjemmet. Fred ble da innlagt ved denne institusjonen.

I løpet av den perioden han var der, bodde han på tre ulike avdelinger.
Mor forteller:

Han kom først på en åpen avdeling. Der var det noen store
gutter i 14-15 års alderen, de var vel nærmest miljøskadet, de
var ikke psykisk utviklingshemmede i hvert fall. De skremte Fred
fra å spise! Han ble så avmagret, fordi han ikke turte å spise
p.g.a. de store guttene. Da ble han veldig aggressiv.

Etter dette kom han over på en annen avdeling. Det var en
forferdelig trist, grusom avdeling. Det gikk to år da vi også
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måtte tvinge maten i han. Han sa: ‘Jeg får ikke lov å spise av de
store guttene.’ Dette var omkvedet.

Så kom han over på en tredje avdeling, den var som et fengsel,
med gitter for vinduene og blikktallerkener. Da var han som et
vilt dyr.

Atferdsmønsteret forverret seg dramatisk i løpet av årene på sentral-
institusjonen. Han ble mer og mer aggressiv, og etter hver som dette skjedde
ble han flyttet til stadig dårligere avdelinger.

Slik familien har oppsummert det i ettertid, var noe av det verste de gjorde
med gutten mens han var på institusjonen at de nektet han å tegne. Dette var
guttens eneste interesse og store lidenskap. Under påskudd av at de ville
fjerne en ‘mani’ nektet de gutten å tegne.

Fred ble boende på institusjonen til han var 12 år. Da kom familien i
kontakt med en foreldregruppe som var i gang med byggingen av et
behandlingshjem for autister, og de tilbød ham plass ved denne institusjonen.

Til et hjem for autister - 12 år gammel

I forbindelse med oppstarten ved behandlingshjemmet, kom familien i kontakt
med Else Hansen fra Sofieskolen i Danmark. Mor forteller:

Vi var inne og hørte på et foredrag med Else Hansen fra
Danmark, hun hadde Sofieskolen der nede. Hun hadde selv en
autistisk datter. Vi avtalte da at hun skulle få se Fred dagen
etter.

I leiligheta der hun skulle treffe gutten hadde de kjøkken
med en trapp ned i kjelleren. Så tok han en kopp, og ville hive
den ned. Da sier Else Hansen ‘Du kaster den ikke!’ Og han
gjorde ikke det. Så gikk de inn i stuen, og det første han gjorde
var å rive ned et bilde. Da ville hun være alene med han, og da
sa hun at han skulle få komme ned til Sofieskolen. Det ble bestemt
at vi skulle komme ned i påsken, i stedet for at jeg skulle være
med skulle det være med en fra behandlingshjemmet som var
ansatt der.

Og da de kom ned til Sofieskolen kom han inn på rommet, og
så røsket han ut vasken, og griset til tapeten. Else Hansen sa
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da: ‘I morgen skal vi male rommet her. Du kan få velge hvilken
farge du vil ha.’ Hun klarte på en eller annen måte å snu han
der nede.

Det gjorde sterkt inntrykk på familien å se hvordan Else Hansen maktet å
ta styring med guttens utprøvende atferd, og hvordan hun i løpet av et kort
opphold ved Sofieskolen klarte å få snudd de alvorlige atferdsvanskene.

Selv om han utviklet seg ved behandlingshjemmet, var problemene fortsatt
store. Mor forteller:

Han kom seg der litt etter litt. Men da han hadde vært der ½ år
var han blitt veldig dårlig igjen. Vi måtte ta han hjem i to
måneder om sommeren p.g.a. et eller annet som skjedde på
hjemmet. Jeg husker at han sto på kne på gulvet, han slevet, og
så sa han: ‘Det er for godt, det er for godt.’ Da var det for godt,
han turte ikke å ha det godt. Og det har gått igjen like til nå.
Han tør ikke å ha det godt.

På en for omgivelsene uforklarlig måte utviklet han et nesten dyrisk atferds-
mønster, samtidig som han repeterte overfor seg selv at han ikke tør ha det
godt. Slike tvangstanker har preget hans atferdsmønster hele tiden etter dette.

Sin beste funksjon nådde gutten slik mor husker det i 15-års alderen.
Familien var da på institusjonen for å feire bursdagen hans:

Da han var 15 år, var vi inne til geburtsdagen hans. Da var han
så fin. Vi hadde dekket et pent bord, med brus og kaker og sånn,
da reiste han seg opp og holdt tale! Jeg husker ikke hva han sa,
men han var veldig fin.

Etter dette skjedde det en drastisk forverring av atferdsmønsteret.
Tidsmessig faller denne forverringen sammen med at gutten er til sitt andre
opphold ved Sofieskolen, så familien har i alle år etterpå undret seg over om
dette kan ha sammenheng med hendelser i Danmark som de ikke har oversikt
over. Mor forteller:

Det var begynt en ung pike på hjemmet, og hun skulle bare ta
seg av Fred. Så ble det slik han fikk ikke ha kontakt med noen av
de andre! Dette tror jeg var svært uheldig.
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Så ville Else Hansen plutselig ha han ned til Danmark etter
denne geburtsdagen hans. Vi reiste ned i oktober/november, og
der nede skjedde det et eller annet. Vi har aldri fått vite hva det
var som skjedde.

Da han kom tilbake var han helt umulig igjen. Så var det jul,
Fred var 15 år, da fikk vi beskjed fra behandlingshjemmet om at
de ville ikke ha han tilbake igjen! Han var så vanskelig, at vi
visste ikke hva vi skulle gjøre, vi måtte nærmest sitte å holde på
han.

Gutten var blitt 15 år, han hadde mistet sitt tilbud på institusjonen og var
sendt hjem. Han var stor, tung og helt uregjerlig, og familien hadde ingen
muligheter til å klare med han. Som en kriseløsning ble han tatt inn ved et
sykehus, og dette ble starten på hans karriere innenfor voksenpsykiatrien.

Den voksenpsykiatriske karriere

Med den uregjerlige atferd gutten framviste, hadde sykehuset bare ett ’tilbud’
til han: de reimet han fast til ei seng. Her ble gutten liggende i 4 mnd! Mor
forteller:

Så ringte vi først ett psykiatrisk sykehus for å prøve å få han
innlagt der. Overlegen sa nei til dette. Og så ringte vi til en
overlege som vi kjente fra før. Han kom ut og så på gutten, og
sa at vi får bare legge han inn på fylkessykehuset. Der lå han i
ei seng fra januar til april, bundet! De gjorde ingenting. Så sa
de til slutt at nå kunne han ikke være der lenger, han opptok jo
en seng og der skjedde ingenting. Da kom han ned på det
psykiatriske sykehus.

Det var for såvidt en åpen avdeling, de hadde eget rom, og
så gikk de i korridoren til ei stue. Han var ute en god del der.
Men der tror vi at han ble seksuelt misbrukt! Han snakket ikke
om det før mange år etterpå, men da på en sånn måte at vi
forsto det var et eller annet som hadde skjedd. Vi ringte ned til
overlegen for å høre, men han kjente ikke til noe, så det kom
ikke noe ut av dette. Der nede ble også hans ene øre helt
deformert, selve øret er helt ødelagt, ikke hørselen.
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Guttens alvorlige atferdsproblemer og forvirring ble møtt med nedreiming
og medisinering. Problemene hadde utartet seg til et nivå som var uhåndterlig.

De overgrep som familien hadde mistanke om, ble aldri bekreftet. Gutten
ga selv klare holdepunkter for en slik mistanke, men ingen av de som arbeidet
ved institusjonen kunne bekrefte dette.

Et kirurgisk behandlingsforsøk

Mens gutten fortsatt bodde ved det psykiatriske sykehus, kom familien i
kontakt med en forsker som mente å kunne behandle gutten:

Da han var en 17-18 år kom vi i kontakt med en doktor her i
byen. Han drev med hormoner og ting som foregår i kroppen.
Han mente det kunne kanskje hjelpe Fred, for hans binyrer ble
undersøkt og da fant de et eller annet med de binyrene. Han var
villig til å foreta en operasjon og fjerne binyrene. Det ble gjort.
Jeg husker da Fred kom inn på sykehuset, vi var med han, han
lå i sengen, så sa han: ‘Tenk at jeg skal bli frisk!’ Etter
operasjonen kom han hjem, og da var han helt normal! Dette
varte en uke eller vel det. Så var han på biltur med far, plutselig
gikk han til angrep på far i bilen. Da ble det slutt, alt var tilbake
til det gamle.

Den bedring som kom etter operasjonen varte bare ei uke, så var
problemene tilbake i ytterligere forsterket utgave. Han sliter fortsatt med
ettervirkninger etter denne operasjonen, og må tilføres kunstige hormoner
fordi han ikke har binyrer.

Det merkelige som kortidsvirkningen etter operasjonen viser, er at gutten
ser ut til å ha et potensial for å fungere godt, og at han også har et ønske om
å gjøre det. Problemene han utviser kan tyde på at han har en bakenforliggende
psykotisk tilstand i tillegg til sin autisme.
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Til et annet psykiatrisk sykehus

I alle år har familien hatt Fred hjemme en gang i uken på besøk. For å få
gutten nærmere heimen, ble han derfor overført til et annet sykehus, 20 år
gammel. Han har siden vært på denne institusjonen, i ganske nøyaktig 20 år.

Det ble i sin tid laget en film omkring de problemer det innebærer for
familien å ha en atferdsvanskelig voksen sønn med autisme. Filmen, som er
vist på NRK, omhandlet disse hjemmebesøkene. Mor forteller:

Da den filmen ble laget var han på det verste. Han var blitt så
stor, han bodde på det psykiatriske sykehuset. Han knuste diverse
ruter. Det første han spurte om når han kom inn i denne stuen,
var om vinduene kunne knuses. Vi sa nei, de kan ikke knuses.
Når dette ble sagt følte han seg trygg og rolig. Hvis det er en
svak person i nærheten av han, som Fred føler er svak, så skal
ikke den personen være helt trygg. Man må vise seg sterk.

Han har også spurt om vinduene på soverommet kan knuses,
og jeg har sagt nei, de kan ikke knuses. Det godtar han på en
måte. Men det gikk mange ruter der hvor vi bodde før. En gang
slo han med det tunge askebegeret mot en panoramarute, det
holdt, der kom bare et lite hakk. Siden så rørte han det ikke.
Men det gikk ut over andre ruter.

Jeg må flytte vekk ting fra bordene, hvis jeg har glemt noe så
sier han, ‘Ta det vekk, mamma, for det frister meg.’ Vi flytter
vekk forskjellige ting, det som står på fjernsynet, en lampe må
skrus ned etc. Alt på mitt nattbord må fjernes, ellers går det i
gulvet før eller siden.

Fred må alltid ha med seg personale når han er på besøk hjemme.
Atferdsvanskene har preg av å være tvangshandlinger som han plutselig bare
må utføre, og han er helt avhengig av at det er personale i nærheten som kan
ta fysisk kontroll over situasjonen. Han reagerer svært negativt dersom de
som skal være sammen med han viser utrygghet, og er i ekstrem grad avhengig
av stabilt og fast personale.

Familien har over år lært seg til å ta forholdsregler når gutten skal komme
på besøk. Leiligheten ryddes, og ting de vet kan ‘provosere’ blir fjernet og
sikret. I tillegg unngår de å stille krav til gutten som kan framprovosere
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utagering, og heimen blir et ‘fristed’ der han kan slappe av fra alle krav. Mor
forteller:

Nå er det slik at han tar en snadde når han kommer hjem, og så
går han inn i farens seng, han har et eller annet forhold til den
lampen der, han har revet den ned to ganger. Han vil ikke spise
ved spisebordet fordi han er redd for å rive den ned. Derfor
spiser han inne i sengen. Når han har spist og fått ei snadde,
går han inn i min seng. Der får han te og kaffe, is og forskjellig.
Han er egentlig ikke meget inne i stuen. Det kommer litt an på
hvem som er med han. Hvis det er noen som han føler seg knyttet
til, så kan han komme inn og sitte i en stol en stund. Men
mesteparten av tiden er han i disse sengene.

Vi spiller kassetter, og det er en 4-5 som går igjen hver eneste
gang. Vi spør av og til om han ikke har lyst å høre noe nytt. Han
sier alltid nei, han vil ha de samme kassettene hele tiden. Det er
trygt og forutsigbart.

Dessverre har Fred i tillegg til sine angrep på inventaret, også gått til
fysisk angrep på nærpersoner. Det farligste er antagelig hans tendens til å
ville stikke fingrene inn i øynene, raskt og uten forvarsel. For å forhindre
skade har de som forholder seg til ham i perioder måttet bruke vernebriller,
og mor passer alltid på å ha på seg briller når han er på besøk hjemme:

Han hadde det med å stikke i øynene en tid. Jeg går alltid med
briller når han er hjemme. Det er bedre at brillene blir ødelagt
enn at jeg får øynene ødelagt. Det er hvis vi protesterer på noe
som han vil. Da kan han stikke med fingrene mot øynene, han
skal ta oss. Nå når han gjør sånt til meg, så bare sitter jeg helt
i ro. Da kan det hende at han tar brillene, og at han kommer
innpå, men ikke sånn at han bevisst stikker med kraft. Men han
kan gjøre det på andre. Man må ikke vise seg redd. Da blir han
på en måte utrygg, det har veldig mye å si for han at de som er
rundt er trygg på han.

Fred har i tillegg til de utagerende og tvangspregede atferdsproblemene
også en rekke repeterende tvangstanker. Han har stort ordforråd, og gir uttrykk
for flere av disse tvangstankene. Mor forteller:
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Han har hatt slike ting som f.eks. de ‘dumskjønne figurene’ ,
han er litt engstelig for de dumskjønne figurene. Jeg tror det
går på at der er en som har lyst hår og er lys i huden og gjerne
pen, og det er ‘dumskjønt’. Jeg vet ikke om det har noe med det
seksuelle å gjøre. Og så sier han de ‘idiotskjønne figurene’,
men det er noe som han har holdt på med de seinere år. Jeg kan
ikke huske noe sånt tidligere.

Han kan spørre, ‘Det går ikke galt mamma’ , jeg spør da,
‘Hva mener du med at det skal gå galt?’ ‘At verden går opp i
blå flammer’, svarer han. Det er et fast omkved. Det har han
holdt på med lenge.

Noe annet rart han sier er f.eks. at han må ‘kompe’. Da kan
det være at han f.eks. kaster snadden, vi sier da ‘Det må du ikke
gjøre, det kan bli brann.’ Det vil han ikke ha, han vil ikke ha
brann. Så ‘komper’ han gjerne med et eller annet nede på gulvet.
Det er slike tvangsting. Det har han fremdeles.

Slik mor oppfatter det, er det mye angst forbundet med sønnens tvangs-
tanker. Denne angsten preget hans væremåte fra han var ganske liten, da han
isolerte seg i mørket og var redd for elektrisk lys. De skrekkopplevelser han
har hatt i tidlig oppvekst, spesielt årene på ‘åndssvakeinstitusjonen’, har
befestet denne angsten, og mye av utageringen er angstmotiverte panikk-
reaksjoner.

Overfor moren gir Fred uttrykk for at han har det vondt og vanskelig.
Hans relativt høye intelligensnivå og språkforråd gjør det mulig for han å gi
uttrykk for disse følelsene. Fra samtalen med mor refereres:

Fred har en klar forståelse av at han er annerledes enn andre.
Jeg tror han har vært klar over det fra han var ganske liten.
Han skjønte gjerne ikke hvorfor han kom på behandlingshjem
da han var 5 år, men etter hvert så har han nok forstått at han
er syk. ‘Autisme plager meg’, sier han.

Jeg føler at han har det vondt. Det kan jo hende at han gir
mer uttrykk for det når han er hjemme enn han gjør når han er
på sykehusavdelingen, for når han er hjemme da trøster jeg
han. ‘Du må trøste meg mamma’, sier han. Og da kjeler jeg
med han, og det liker han. Han trenger jo kjærlighet. Jeg føler
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at han er ulykkelig. Og han er klar over sin situasjon. Det er
nesten det verste, synes jeg. Det ville vært bedre for meg om
han var hinsides det å føle noe sånt. Jeg vet ikke om de som har
språkløse barn føler hvordan barna har det, det er ikke godt å
si.

Mors fortelling illustrerer vesentlig problemer som ofte forekommer hos
høytfungerende personer med autisme: de er særlig utsatt for psykiske og
psykiatriske vanskeligheter. Angst og depresjon forekommer hos Fred i tillegg
til tvangstanker, tvangshandlinger og utagerende atferd.

Som en følge av hans sosiale handikap og av institusjonskarrieren, har
han gått glipp av mange typer livserfaring. Han mangler derfor kunnskaper
om ting som for andre er selvfølgelige sannheter:

Han er veldig forvirret på mange områder. Han har ikke begrep
om ting som faller naturlig for andre. Det er veldig begrenset
hva han vet noe om. Hvis han skulle lese en vanlig skjønnlitterær
bok, så ville han ikke forstå hva som egentlig sto der. Han har
ikke erfaringen.

Til sterkavsnittet

Med bakgrunn i Freds uberegnelighet og til dels farlige utagering, ble han
plassert på sterkavsnittet ved sykehuset straks denne avdelingen var etablert.
Dette er en avskjermet og lukket avdeling, med i hovedsak sinnslidende
kriminelle pasienter. Fred har ikke noen form for samspill eller kontakt med
de andre pasientene i avdelingen, men han får en form for stabil og individuell
oppfølging som gjør at totalsituasjonen er langt bedre enn den var tidligere.
Mor forteller:

I begynnelsen tror jeg ikke han hadde noe særlig tilbud. Jeg
tror det begynte da han kom på sterkavsnittet, der har det vært
mer regelmessige tilbud med skole og aktiviteter. De har på en
måte godhet for han på denne avdelingen. Primærkontakten
hans sa at vi kommer til å savne Fred når han flytter ut av
avdelingen. ‘Han er lyspunktet vårt’, sa han. Det har også andre
pleiere gitt utrykk for. Du vet, han er jo ikke maken til de andre
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der. Han har på en måte en veldig uskyldig natur, han er den
han er, rett fram liksom.

Han har i grunnen også humoristisk sans. Hvis jeg tøyser
med han, så ler han. Jeg er gjerne ikke flink nok til det, for jeg
er kanskje for anspent når han er hjemme, fordi jeg må sørge
for at alt skal gå som han vil ha det hele tiden. Det har hendt
jeg har tøyset med han, og da har han tatt det med en gang.

Den evne Fred har til å bli likt og til å vekke interesse hos personalet, har
vært en viktig faktor som har medvirket til å forbedre tilbudet hans. Personalet
aksepterer særegenhetene hans, og har positive følelser for han, til tross for
at han periodevis skaper betydelige problemer. Personalsituasjonen har de
seinere åra vært meget stabil, de som arbeider med Fred ønsker gjerne å
fortsette.

Hva blir hans videre skjebne?

Etter en skjev start har Fred kommet inn i onde sirkler som har medført
betydelige problemer og svært mange negative erfaringer. Moren formulerer
sin ettertanke slik:

Jeg tror at han har vært ekstremt uheldig, spesielt gjelder dette
den perioden han var på ‘åndssvakeinstitusjonen’ . Hadde vi
tatt ham hjem da, så hadde han gjerne hatt en annen utvikling.
Vi følte at vi hadde ikke noe valg, det var ikke noe annet  tilbud
for autister.

Ja, og så har vi feilbehandlet ham fordi han virket så robust
som barn. Det er dette jeg grubler på. Jeg tror aldri han har
følt seg skikkelig trygg.

Morens store bekymring er knyttet til guttens videre skjebne. Faren døde
nylig, og mor er opptatt av hvem som skal ivareta guttens interesser når også
hun faller fra. Planen er at Fred skal flytte til en egen leilighet, men kommune
og fylke har foreløpig ikke blitt enige om hvem som skal betale for den meget
omfattende oppfølging dette krever. Dermed er han blitt boende på
sterkavdelingen lengre enn det som i utgangspunktet var meningen.

Mor formulerer sine tanker slik:

KAP08.PM5 04.12.97, 15:09186



Historien om Fred

187

Min hodepine er hvordan det skal gå med han når jeg går bort.
Det tenker jeg alltid på. Noen ganger håper jeg at han må gå
før meg.

Han er jo så beskyttet på alle måter. Jeg håper bare at han
ikke blir dårligere igjen, og at han kommer på et forferdelig
sted. Disse tankene maler inne i meg hele tiden. Hvis han føler
at nå er jeg også vekk, og hvis ikke der er gode folk rundt han.

Det viktigste er at han får gode folk rundt seg. Han har det
nå, og han har det stabilt. Det kan hende han får det slik den
første tiden når han flytter i leilighet også, men så kommer der
en dag da de må forsvinne før eller seinere. Hvis alle forsvinner
på en gang, da blir det krise. Hvis han ikke har fått noen som
fortsetter det gode forholdet.

Stabile og gode nærpersoner vektlegges av moren sterkere enn materielle
forbedringer. De erfaringer hun har fra guttens oppvekst gir grunnlag for en
berettiget skepsis med henblikk på hjelpesystemenes evne til å ivareta sønnen
hennes i et langsiktig og stabilt perspektiv.

Freds livssituasjon

Sosiale relasjoner

Fred har ukentlig kontakt med sin mor. Faren døde for kort tid siden.  Noen
ganger årlig har han kontakt med søsknene sine. Han har ikke kontakt med
andre slektninger.

Kontakten med mor opprettholdes ved at han er på besøk hjemme hos
henne. De spiser en større middag med dessert og te. Middagen får han servert
i senga. Han røyker, mor prater med ham og han gir klart inntrykk av å kose
seg og ha det godt. Han er for det meste fornøyd med den kontakten han har
med mor, kontakten med søsken er både/og.

Han har ingen kontakt med naboer, og heller ikke med medbeboerne. Han
har heller ikke venner utenfor boligen.

En sjelden gang kan han på eget initiativ ta kontakt. Han vurderes å ha
tilfredsstillende sosial kontakt. Han får noe trening og hjelp til å fungere
sosialt i enkelte faste situasjoner. Denne treningen har god kvalitet.

KAP08.PM5 04.12.97, 15:09187



Autisme og livsløp

188

Ukentlig eller flere ganger i uka oppstår atferdsproblemer i sosiale
situasjoner. Han kan rive ned all maten fra bordet, får dårlig hygiene, kommer
naken ut i avdelingen, legger seg ned på bakken, er aggressiv – stikker med
fingrene mot andres øyne, biter, klorer, slår og sparker. Han kan brenne seg
selv med sigaretten, skade tannkjøttet, dunke hodet i veggen eller rive ut
neglene.

Fred er veldig utålmodig, og problemene oppstår hvis han må vente på
ting eller hvis han ikke får det rette svar på ting han spør om. Han krever
alltid å få samme svar på sine faste spørsmål, f.eks. om verden vil gå opp i
blå flammer.

Problemene håndteres ved å gjøre klare avtaler med han før problematiske
situasjoner. Han belønnes med røyk når han klarer å roe seg. En meget sjelden
gang er isolat og transport ut av situasjonen nødvendig. De som kjenner han
kan stort sett styre han verbalt.

Til tross for problemene er han avdelingens ‘sjarmør’, og han er veldig
godt likt av personalet.

Atferdsproblemene legger store begrensninger på sosial deltagelse, han
må kontrolleres fullstendig av personalet.

Fred har et meget nært forhold til sin mor, og et nært forhold til personalet
i boligen. Det er ingen andre mennesker som betyr noe for han.

Psykisk/personlig tilfredshet

Fred er blitt mer rolig med årene. Han roer seg lettere og har folk han stoler
på. Han gir uttrykk for å glede seg til ferier, hytteturer og lignende. Han viser
glede ved å smile, synge, le, ta kontakt og spørre om adekvate ting.

Hans generelle helsetilstand og trivsel er for det meste bra. Hans psykiske
velvære er mer varierende, og han har et dårlig selvbilde.

Han har mange tvangshandlinger og tvangstanker. Han plages av angst,
og kan virke helt fjern og psykotisk. Dette varierer i perioder.

Sysselsetting

Han har 10 timer uka med varierte aktiviteter som hagearbeid, svømming og
turgåing. Han kan delvis være interessert, men krever kontinuerlig veiledning
og oppfølging. Arbeidsoppgavene er godt tilrettelagt, og den sosiale tilrette-
legging er også tilfredsstillende.

Både i arbeidssituasjonen og i pausene har han bare kontakt med instruk-
tøren. Han har ikke fått yrkesrettet skolegang.
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Det er nesten aldri konflikter på arbeidsplassen, dette skyldes at han
arbeider alene. Han kan slenge ut en arm mot andre hvis de kommer for nært.
Når dette skjer blir han tatt bort, men må fortsette å jobbe.

Rekreasjon/fritid

Han skifter på sengen ukentlig, og rydder rommet sitt daglig. For det meste
er han misfornøyd med å måtte utføre disse oppgavene.

Utenfor boligen går han turer daglig, og han er i gymsalen flere ganger i
uka. Han er for det meste fornøyd med disse aktivitetene.

Han kan en sjelden gang selv ta initiativ til fritidsaktiviteter. I ferien drar
han på hyttetur sammen med personalet.

Boforhold

Fred bor i en sterkavdeling på en psykiatrisk institusjon. Han har sitt eget
rom med WC og bad, de øvrige fasiliteter deler han med de andre beboerne.

Han bor sammen med 4 andre, og han passer svært dårlig sammen med
disse. Han har en viss mulighet til privatliv på rommet, men det private
området er for lite.

Han tar nesten ingen kontakt med de andre beboerne, og personalet
arrangerer heller ingen slik kontakt. Han vurderes for det meste å være fornøyd
med å få være for seg selv.

Han utøver atferdsproblemer i form av fysisk vold, selvdestruksjon,
rastløshet, ødeleggelse av inventar, blotting, kasting av sigarett på gulvet.
Dette skjer flere ganger i uka.

Andre beboere har også store atferdsavvik av samme karakter, og dette
manifesterer seg daglig i avdelingen.

Boligen har en sentral beliggenhet i forhold til alle aktuelle nærmiljøtilbud,
og ligger nært opp til unike turområder. Han får fullt ut tilstrekkelig hjelp til
å kunne benytte disse tilbudene.

For ukjent personale kan det være en stor belastning å følge ham i
nærmiljøet, mens de som kjenner ham bare har små problemer.

Fred får helkontinuerlig bistand 1:1 hele døgnet, og dette anses å være
nødvendig. Bistanden er av god kvalitet.

Størstedelen av de som arbeider med Fred er ufaglærte, de som har
utdanning er hjelpepleiere. Siste året har de fått opplæring om fysiske
aktiviteter, et sikkerhetsseminar og et kurs om schizofreni. Holdningene til

KAP08.PM5 04.12.97, 15:09189



Autisme og livsløp

190

personalet vurderes som gode. Ingen av de som arbeider med han har sluttet
siste året.

De enkelte situasjoner, dagen og uka er godt strukturert, og for det meste
også måned/år. Man opererer delvis med skriftlige målsettinger og trenings-
programmer. Samarbeidet med de pårørende er meget tilfredsstillende, og
ansvarslinjene er klare.

Helhetlig sett vurderer man at Fred for det meste har en tilfredsstillende
livskvalitet ut i fra sine forutsetninger.

Forståelse for språk/kommunikasjon

Fred snakker, men man må kjenne han godt for å forstå hva han sier.
Mor og personalet i boligen forstår hele hans kommunikasjon, søsken

forstår han delvis og medboerne litt mindre.

Personlig kompetanse (Vineland)

Freds språklige uttrykk ligger på de beste skårer opp mot 6 års utviklingsnivå.
Han kan lese og skrive, og kommer på det skriftlige område opp mot 10-års-
nivået etter Vineland, enkeltskårer noe høyere.

Dagliglivsferdighetene hans ligger på det personlige området på 8 års
nivå, på det huslige på 7-års-trinnet.

Det sosiale området er det svakeste, her skårer han på 4-års-nivå når det
gjelder samspill og mestring, på 2-års-nivå når det gjelder fritidsferdigheter.

Samtlige delområder og totalskåren viser et lavt adaptivt nivå, men han
kommer nesten opp mot et moderat lavt nivå på kommunikasjonsområdet.

Når det gjelder problematferd skårer han signifikant avvikende på del 1.
Når han sammenliknes med normgruppen skårer han middels avvikende på
del 1, signifikant avvikende på del 1 og 2 tilsammen.

Oppsummering av Freds livshistorie

Fødselen var normal, men noe langvarig sammenliknet med sine søsken.
Han var forholdsvis stor og virket robust som nyfødt.

Første mistanke om noe galt med utviklingen var at han ikke reagerte når
foreldrene ropte til han, og at han gikk rundt som ett-åring og rev ned ting i
huset. Ved første legeundersøkelse mente legen at gutten var døv, og bare
hadde en liten hørselsrest. Et råd om å stimulere denne hørselsresten ble
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fulgt av foreldrene, og har sannsynligvis påført gutten smertefulle lydop-
plevelser.

I døvebarnehagen konstaterte man fort at gutten hører svært godt.  2 år
gammel ble han undersøkt av en barnelege, som stillte diagnosen ‘autistiske
trekk’. En psykolog som kontaktet familien mente at gutten ‘bar på en stor
sorg’, og at dette kunne være årsaken til de autistiske trekkene. Gutten gikk
på dette tidspunkt i en privat, antroposofisk barnehage.

For nærmere utredning av gutten ble han 3 år gammel innlagt på en
‘åndssvakeinstitusjon’ til en måneds utredning. Gutten hadde sterke
fortvilelsesreaksjoner og var i sjokktilstand etter dette oppholdet.

4 år gammel begynte han å utvikle spesiell og uforståelig angst for mange
situasjoner, han var bl.a. redd for elektrisk lys, og han nektet å gå ut av
huset. 5 år gammel fikk han en bror, og han hadde da utviklet et atferdsmønster
der han var så uberegnelig at man måtte beskytte broren for at Fred ikke
skulle skade han.

Et barnepsykiatrisk behandlingshjem var åpnet i Oslo, og gutten ble innlagt
der 5 år gammel. Han var på dette behandlingshjemmet fram til han var 10
år gammel. Han hadde på mange områder en positiv utvikling i denne perioden,
han ble ivrig til å tegne og han fikk god omsorg fra enkelte av de som arbeidet
der.

Det eneste alternativ for gutten etter at han var utskrevet fra behandlings-
hjemmet, var sentralinstitusjonen innenfor ‘åndssvakeomsorgen’. Han var
her fram til han var 12 år, på 3 ulike og stadig verre avdelinger. Han utviklet
spisevegring, ble aggressiv og selvdestruktiv, og han ble nektet å holde på
med sin store interesse, tegning.

Fra han var 12 til han var 16 år bodde han på et foreldredrevet behandlings-
hjem for autister. Han hadde fortsatt betydelige atferdsavvik, men bedret sin
funksjon de første årene på denne institusjonen. Han utviklet tvangstanker
om at han ikke turde å ha det godt, og hadde en svært svingende og ustabil
funksjon. Det ble svært vanskelig å takle ham når han var hjemme hos familien
i ferier.

I sammenheng med en episode da han hadde et opphold i Danmark, fikk
han en akutt forverring av sitt atferdsmønster. Behandlingshjemmet klarte
ikke å takle han lenger, og i forbindelse med at han var hjemme på juleferie
ble han utskrevet fra denne institusjonen.

Hjemme hos familien var han ekstremt vanskelig, han måtte sittes på og
holdes nærmest kontinuerlig. Som en kriseløsning ble han tatt inn på et
sykehus, der han ble reimet fast kontinuerlig i 4 måneder.
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Etter dette fikk han 16 år gammel plass ved et psykiatrisk sykehus. Han
var da alvorlig selvskadende, bl.a. slo han seg selv slik at et øre ble deformert.
Det er også mistanke om at han ble seksuelt misbrukt ved denne institusjonen.

Som et behandlingsforsøk ble binyrene fjernet kirurgisk, etter en meget
kortvarig endring av atferdsmønsteret til det bedre har han hatt varige
problemer etter denne operasjonen.

20 år gammel ble Fred overført til det sykehuset han fortsatt bor på. De
siste 5 årene har han vært på en sterkavdeling sammen med sikringsdømte
psykotiske pasienter. Han har i alle disse årene hatt et uberegnelig, skiftende
atferdsmønster som har vært til fare både for han selv og omgivelsene. Likevel
har han hele tiden vært på ukentlige besøk hjemme, og man har måttet ta
betydelige forholdsregler for å unngå skade. Han har alltid personale med
seg på disse hjemmebesøkene.

Fred krever kontinuerlig oppfølging i alle situasjoner, og de sikringstiltak
som er iverksatt for ham er fortsatt nødvendige. Han planlegges utflyttet fra
institusjonen, men dette har blitt utsatt fordi et forsvarlig opplegg for ham i
en egen bolig vil kreve betydelig personalinnsats.

På grunn av sin meget spesielle og isolerte situasjon, har Fred gått glipp
av mange erfaringer som kreves for å fungere optimalt. Til tross for at han i
utgangspunktet var en gutt med stort læringspotensial, har han derfor ikke
fått utnyttet dette og han er klart en underyter ut i fra sine forutsetninger.
Dette viser seg i hans skårer på Vineland, der han kommer ut med et lavt
adaptivt nivå på alle områdene. Når det gjelder problematferdene, skårer
han naturlig nok signifikant avvikende på denne testen.
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HISTORIEN OM GEIR

Svangerskap og fødsel

Geir var familiens første barn. Både i forbindelse med svangerskapet og
fødselen var det komplikasjoner som mor i ettertid tenker på som mulige
årsaker til Geirs handikap:

Det var problemer fra starten av i den forstand at det var en
komplisert fødsel, det var tangforløsning med navlestrengen to
ganger rundt halsen. En fødselslege satte seg på sengekanten
straks etter at jeg var kommet til meg selv igjen etter narkosen,
han sa at det ser ut som alt har gått bra.

I ettertid så føler jeg at det gav meg et første varsel. Men det
skjønte jeg ikke da, da var bare lettelsen grenseløs. Jeg hadde
hatt tuberkulose under svangerskapet, senere har jeg tenkt på
alle de medikamenter jeg fikk da – jeg ble fulgt opp helt til siste
uken, da fikk jeg sprøyter, jeg husker ikke hva slags, jeg vil jo
tro at man ville være ganske annerledes varsom i dag med å
kjøre på en slik medikamentell behandling. Det tragiske er at
jeg hadde en meget svak tuberkulose, man så ikke engang skygger
på lungene, men sekretprøver viste tuberkelbasillen.

Overlegen på medisinsk avdeling la veldig stor vekt på dette
med nærheten første året. Han sa at hadde det ikke vært fordi
jeg var gravid, så hadde de ikke satt i gang med all denne
behandlingen. De ville at jeg skulle være helt frisk når barnet
ble født, fordi jeg skulle ha barnet helt inntil meg.

Jeg spurte om dette med medisineringen kan ha hatt noe å si
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1955 Fødsel

Bor hjemme

Førstefødt. Komplisert fødsel/navlestreng rundt halsen. Mye
røntgenbestråling og medikamenter under svangerskap
grunnet tuberkulose.

1956 1 år Normal utvikling som spedbarn. Selvregulert, motorisk i rute,
god blikk- og kroppskontakt.

1957 2 år Begynte i barnehage 18 mnd, passiv, tok aldri igjen, snakket
ikke der. Enkelte ord hjemme – mistet dette seinere.

1958 3 år Fikk en søster. På besøk hos besteforeldre før fødselen,
hadde ikke språk når kom tilbake.

1959 4 år

Til logoped, sa ikke ett ord hos logopeden. Søkt til
barnepsykiatrisk institusjon – mor fikk mistanke om at gutten
var autistisk. Poliklinisk behandling i barnepsykiatrien.
Psykoanalytisk regresjonsterapi med gutten – samtaler med
mor og med far separat. EEG normal, muskelspenningstest:
"frivillig tilbaketrekking" Gutten ble verre, stadig mer
autistisk.

1960 5 år
Barnehageplass, ingen veiledning til barnehagen. Privat
spesialpedagog prøvet, måtte gi opp. Musikkterapi – ingen
framgang.

1962 7 år

Den polikliniske behandlingen avsluttet. Tilrådes søkt til
institusjon for "åndssvake". Ikke søkt barnepsyk.
behandlingshjem, da man ikke betraktet ham som autist.

Sentralinstitusjon
for "åndssvake"

Medisinering, ingen annen behandling. Dårlig avd, 4 på
rommet, institusjonsbarnehage.

1965 10 år

Hjemme Bor hjemme 6 mnd. etter aggresjonsepisode der han skulle
flyttes til stor, urolig avdeling. Tas hjem for å unngå dette.

Behandlingshjem
for autister åpner

Tas inn blant de første 3 klienter. Etter hvert 8 gutter,
økende omfang av skoletilbud. Går hele grunnskolen, og
videregående skole her.

1972/3 17-18
år

Pubertetsalder, uro/forverret atferdsmønster, seksuell
nysgjerrighet.

1975 20 år
Bedring av atferd, gradvis bedret språk, "seinmodning". Bor
fortsatt på institusjonen, arbeider med vedproduksjon. Faste
helgebesøk hos familien, har egen båt.

Oversikt over Geirs livskarriere
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for gutten, men den gang var man ikke opptatt av hva det kunne
bety.  Det var ingen som helst forsiktighet med tanke på at det
ble tatt stadige røntgenbilder til tross for at jeg var gravid! Jeg
kan ikke engang huske at det var skjerming av magen.

Det mor forteller gir en sannsynlig forklaring på at gutten kan være påført
skade under svangerskapet gjennom medikamentell påvirkning og røntgen-
bestråling gjentatte ganger. I tillegg var fødselen komplisert, og fødselslegens
beroligende ord blir i ettertid oppfattet som et første varsel om at noe hadde
gått galt. Den sterke vektlegging av nærhet mellom mor og barn var
begrunnelsen for at man satte igang ett så intensivt behandlingsregime: man
ville gjøre mor frisk, slik at barnet kunne dra nytte av hennes nærhet.

Tidlig utvikling

Mor hadde klare oppfatninger om hvordan barn skulle følges opp fra starten
av; hun var tilhenger av selvreguleringsfilosofien som var på vei inn i
barnepsykologien:

Det første som ble gjort med ham før jeg fikk han inn til meg
etter fødselen var vaksinasjon mot tuberkulose. Så det første
han opplevde på jorden var ei sprøyte.

Jeg var oppflasket med denne psykologiske tenkningen, og
la veldig vekt på at han skulle bli et selvregulert diebarn. Så
han var veldig mye ved brystet mitt. Den gangen var ikke det
vanlig, det vanlige var at barnet skulle dies hver andre eller
hver tredje time. Det kolliderte med hele min tenkning å skulle
ta han opp når han sov, han var et helt selvregulert barn.

Jeg hadde han ved brystet ti måneder. Dette var lenger enn
legen sa, for da skulle man avvenne i tiende måned. Han skulle
ha vaksiner, og jeg mente at det kunne ikke være riktig å avvenne
han da, for da trenger han trøst. Så jeg vennet han av ti mnd.
gammel, etter at han var ferdig med vaksinene.

Mor var nøye med å gi gutten nærhet og kroppskontakt, og han ble diet
noe lengre enn det som var vanlig. Det var viktig for mor at guttens behov
ble ivaretatt etter en rytme som passet han.
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Familien kunne ikke merke noen avvikende utviklingstrekk første leveår.
Blikkontakten og kroppskontakten var god, og motorikken utviklet seg i riktig
tempo. Siden han var familiens første barn, kan mor ikke huske om han
begynte å bable, men ingenting unormalt ble bemerket.

Denne helt normale tilknytning mellom mor og barn første leveåret ble
seinere brukt til å utelukke autismediagnosen ved den barnepsykiatrisk
institusjonen:

Da jeg kom til denne institusjonen, så sa de at han kan ikke
være autist, fordi han hadde et så godt første år. De vurderte
det slik, i stedet for å sette et spørsmålstegn ved teorien om de
intellektuelle, kalde og avvisende mødrene. De fant ut at han
kan ikke være autist, fordi det første året var godt. Så sterkt sto
denne teorien.

Språk/kommunikasjonsvansker

Da gutten nærmet seg to år og fortsatt ikke snakket, begynte det å gå opp for
mor at det måtte være noe i veien med sønnen.

Problemet var at han snakket veldig sent. Han hadde noen ord.
Jeg vet ikke hvor mange som trøstet meg! Jeg tror ikke det er
den høyesterettsadvokat i landet, eller andre med titler som
indikerer høy intelligens, som snakket seint uten at jeg fikk høre
det. Vi kunne oppdage at han hadde stein i skoen eller vært våt
på beina uten å klage!

Den forsinkede språkutvikling vekket bekymring, og det var mange som
prøvde å trøste og å bagatellisere dette. Håpet var naturlig nok at problemet
var forbigående, og at han hadde ressurser på dette området som ville utvikle
seg etter hvert. Mor ble likevel sterkt bekymret over at han ikke engang
kunne uttrykke sine umiddelbare behov.

Det mest bekymringsfulle i denne fasen var at det begrensede og
mangelfulle språk gutten tross alt hadde utviklet, plutselig ble borte. Dette
skjedde da han var vel tre år gammel og søsteren ble født. Geir hadde vært
på besøk hos besteforeldrene:
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Det begynte å komme noe språk. Så var han flere ganger og
bodde hos svigerforeldrene, ved tre ulike anledninger. Jeg hadde
betenkeligheter med å sende han ifra meg i forbindelse med at
vi fikk et barn til. Men jeg hadde bekkenløsning og var veldig
dårlig, så jeg følte at han ville ha det bedre hos bestemor og
bestefar. De kunne gi ham alle ting, mens jeg var dårlig og ikke
kunne løfte ham eller gi han den nære kontakten.

Når han da kom hjem fra besteforeldrene, da hadde han ikke
språk! Jeg husker ikke hvor tidlig han begynte å snakke, for han
er det første barnet, men han hadde noen ord. Først og fremst
hadde han et latent språk. Og der ble noe borte. Og det var helt
forferdelig å tenke på etterpå.

Han hadde også enkelte setninger. Jeg husker veldig godt vi
spurte han ‘Hva heter du?’, og han svarte med både for- og
etternavn samt alderen sin. Hele den remsa kom ut.

Han sluttet ikke helt å snakke, han hadde noe av det samme
videre. Jeg husker at han kom hjem, og snakket ikke, faren syntes
det var sprøtt at jeg engstet meg. Han mente språket ville komme
uansett. Men det er unormalt at man ikke snakker når man er 3-
4 år, så min angst var veldig stor. Han var nesten 4 år da han
kom tilbake fra svigerforeldrene, og hadde ennå ikke begynt å
snakke ordentlig. Jeg husker så veldig godt at andre snakket, de
snakket i telefon, og jeg visste at Geir aldri ville snakke i telefon.
De første ordene kom i to-års alderen, men han mistet praktisk
talt alt.

Det mor forteller kan tyde på at gutten hadde utviklet et språk som var
frasepreget, og som besto av enkeltord og stereotype, innøvede setninger.
Han hadde problemer med funksjonell bruk av språket, og klarte ikke å fortelle
ting eller gi uttrykk for behov. I dag vet vi at et slikt forløp ikke er uvanlig
hos de autister som har store kommunikasjonsvansker.

Atferdsmessig særpreg/væremåte

Da Geir fikk plass i barnehagen, 18 mnd. gammel, gav dette en anledning til
å sammenlikne han direkte med andre barn:
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Han klaget aldri. Han hadde en nei-periode da han var et par
år, han sa nei, nei, og det var praktfullt! Men i forhold til andre
barn skilte han seg veldig ut.

18 mnd. gammel begynte han i en småbarnstue. Det er av de
ting jeg i perioder har bebreidet meg kolossalt. ‘Nå kan du sitte
her og føle deg trygg.’ Da satt han på en stol midt på gulvet.
Hun som fulgte han der bekymret seg. Hun sa: ‘Hva med
språket?’

Han sa aldri et ord i barnehagen! Han gikk der over ett år.
Hun spurte meg, og jeg sa at han snakker hjemme. Jeg fant ut
at han hadde omtrent 20 ord.

Det som var mest påfallende var at han aldri tok igjen i lek.
Hvis han satt og lekte med en ball og noen tok den fra han, så
bare slapp han den. Han var helt passiv. Han lekte nok alene,
men aldri samlek. Men han var så pen og tiltrekkende så han
var populær på sin stillferdige måte. Han var aldri en som ble
mobbet.

Jeg husker godt engang det var dugnad. Det var da jeg
plutselig så hvor annerledes han var, jeg holdt på å bli syk. Jeg
måtte legge meg – jeg ble svimmel og hadde vondt i hodet. Da
så jeg at Geir ble tatt fra leker, jeg så passiviteten hans. Dét var
veldig sterkt, kanskje fordi jeg er så sosial selv.

Med sitt tiltalende utseende og sin passive væremåte ble Geir populær i
barnehagen. Men mor fikk sjokk da realitetene gikk opp for henne: han var
helt ute av stand til å ta igjen eller hevde seg i forhold til de andre barna, han
snakket ikke og lekte ikke med noen, han var fullstendig passiv på alle områder.

Geir får en søster

Hvor krevende Geir var på oppmerksomhet kommer klart til uttrykk da
søsteren hans ble født, han var da nesten 4 år gammel:

Det første halve året hadde jeg aldri søsteren ved brystet uten å
ha Geir i andre armen. Som vi slet! Alt var konsentrert om ham,
også detaljer.

Vi lot henne døpe på Geirs fødselsdag for at han skulle få
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oppmerksomhet, vi tenkte og tenkte på alt som kan hjelpe. Vi
sang for ham, vi snakket med ham, vi var hos ham hele tiden.

Familien hadde i realiteten to babyer samtidig, det var nødvendig å ta
hensyn til Geir og gi ham oppmerksomhet i alle sammenhenger, til og med
når babyen skulle ammes. Alle familiebegivenheter ble planlagt med tanke
på at Geir ikke på noen måte skulle føle seg tilsidesatt.

‘Overprioriteringen’ av Geir i familien var en følge av at man for enhver
pris måtte unngå å avvise han, da man trodde en slik avvisning kunne forsterke
hans autistiske utvikling. Mor beskriver hvor viktig det var for henne med
uttalelser fra autoritetspersoner som setter tingene på plass:

Så var vi kommet så langt at til våren – vi reiste ikke på
sommerferie engang, vi følte at da slipper Geir å reise
hjemmefra, han skulle bare være hjemme. Kanskje var det galt,
vi hadde skjemt han bort. Jeg husker en spesialpedagog som
kom tilbake fra USA, hun sa en gang at hvis det skulle være galt
å sende barna til besteforeldre som elsker dem, så skjønner jeg
ingenting. Jeg husker det var enormt klokt sagt.

Familien følte seg fullstendig bundet av hensynet til Geir, og kunne ikke
engang reise samlet på ferie. Den nagende skyldfølelse mor hadde ble noe
redusert av uttalelsen hun referer om å sende barna på besøk til besteforeldre.

Kan det være noe autistisk?

Da gutten fortsatt ikke utviklet språk, oppsøkte familien en barnelege:

På vårparten engang, vi hadde han til barnelege til kontroll, da
foreslo han at vi skulle kontakte en logoped. Geir begynte hos
denne logopeden, men da sa han ikke ett ord!

Men så kom han til en logoped som var flink med andre
barn, men heller ikke hun greide å få Geir til å snakke. Hun
kom hjem til ham, vi fant ut at det var viktig, men det gikk
overhodet ikke.

Så ringte jeg til en psykolog jeg kjente. Jeg fortalte at jeg
trodde Geirs problemer kunne ha med autisme å gjøre. Han
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trodde ikke det kunne være så galt, men han anbefalte at vi
søkte til en spesialinstitusjon.

Til tross for alle anstrengelser både fra familien, barnehagen og tale-
pedagogene begynte ikke gutten å utvikle språket. Mor skjønte da at gutten
trengte spesialisert behandling. Det er interessant å merke seg at det var mor
som mistenkte autisme, og som tok initiativ til å søke de aktuelle behandlings-
institusjoner.

Det barnepsykiatriske behandlingstilbud

Kontakten med barnepsykiatrien skulle vise seg å bli en traumatisk periode
både for Geir og foreldrene. Den institusjon som tok imot familien var på
dette tidspunkt sterkt forankret i en psykoanalytisk behandlingstradisjon, og
både overfor gutten og foreldrene ble denne behandlingsfilosofien fulgt
systematisk. Mor forteller:

Vi var på institusjonen 2-3 ganger i uken. Først var det en
observasjonsperiode. Jeg var i samtaler hos en sosialkurator,
mens Geir var til observasjon, hjerneundersøkelse osv. EEG
var normal, en muskeltest, som var Reich-inspirert, konkluderte
med at tilbaketrekkingen hans var frivillig, og han gjorde seg
dummere enn han var.

Sosialkuratoren jeg gikk hos spurte først litt rundt, og så
begynte hun å spørre når fikk jeg menstruasjon, som en naturlig
overgang til når jeg fikk mine første seksuelle erfaringer, hvordan
var samlivet mellom min mann og meg, hvordan har hans
barndom vært, og så var det litt ekstra spennende hvordan
seksuallivet til meg og min mann var. Mens jeg var til samtale
hos denne kuratoren, var mannen min hos en annen kurator. De
skulle alltid snakke med oss hver for seg.

Jeg var helt hjelpeløs i situasjonen, det var ingenting jeg
ikke kunne utlevere hvis det kunne hjelpe Geir. Den sosial-
kuratoren tok sånn knekken på meg at jeg hadde fornuft nok til
å ta kontakt med en psykiater for å få hjelp. Denne psykiateren
reddet meg. Jeg ville at alt skulle blottlegges, så jeg valgte en
analytiker. Jeg ville finne ut hva det er med meg som har skadet
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Geir siden han er blitt som han er?
Jeg skjønte dette på hele den sosialkurator-observasjonen

og såkalte behandling av meg. Jeg kjente jo tankegangen bak.
Jeg visste at det er intellektuelle, kalde og avvisende mødre som
forårsaker autisme hos barn.

Psykiateren sa: ‘Hvis De har gjort Deres barn autistisk, så
var det ikke barn i Norges land som ikke hadde vært autistisk.’
Og så sa hun noe annet veldig klokt, hun satt bare og tenkte og
så sa hun: ‘Kan det ikke være akkurat motsatt, at de mødre,
fordi de er intellektuelle, så forstår de at deres barn feiler noe
annet enn vanlig åndssvakhet?’  Hun var den første som virkelig
hjalp meg.

Noe annet jeg husker fra denne institusjonen var at
barnehagen Geir gikk i ringte til for å få råd om hva de kunne
gjøre for gutten. Psykologen nektet å gi slike råd, han sa at alt
som skjedde med han og Geir angikk bare de to, han blandet
seg ikke borti noe annet. Til og med en gang jeg ba sosial-
kuratoren om jeg kunne få samtale direkte med psykologen, så
sa hun ‘Nei det greier han ikke, for han identifiserer seg for
mye med Geir.’ Sånn var teorien.

Du kan tenke deg hvordan foreldre føler det. I den tiden da
var Geir virkelig autist. Han skrek og skrek. Han var gjennom
den teorien om at han ikke hadde hatt noe godt førsteår, til
tross for at vi visste at han hadde hatt et meget godt førsteår.
Han skulle gjennom ‘oralperioden’ igjen. Han skulle ha flaske,
og vi begynte å gi han flaske. Da var han 4 år, han fikk flaske og
han suget så han var helt rød rundt munnpartiet, han suget og
suget.

Så skulle han gjennom analperioden, dette ble stimulert i
behandlingen. Da tok han avføring og klinte utover sove-
værelseveggen sin. Jeg kjøpte fingermaling for at han skulle få
noe av det samme. Han gikk til slik ‘behandling’ i tre år, og fikk
en ren form for regresjonsterapi.

Han virkelig dårlig av denne ‘behandlingen’. Etter en time
kunne han hyle og skrike helt utrøstelig, og da sa hun
sosialkuratoren til meg at det var det beste som kunne hende –
nå fikk han ut noe av sin angst.

Jeg husker vi bar han som en bylt ut i bilen, vi kjøpte jo bil,
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det måtte vi ha. Vi sleit økonomisk, den gang fantes det ingen
støtte. Vi hadde dårlig råd. Vi fikk heller ikke en eneste time
hverken avlastning eller barnehage, det fantes ingen
barnehageplass for ham.

Den psykoanalytisk inspirerte behandling ved institusjonen var basert på
en forståelse av autisme som forårsaket av foreldrene, og i særdeleshet mor.
Siden mor i dette tilfelle kunne teorien og at hun i så stor grad hadde prioritert
å ivareta guttens behov for nærhet i tidlig barndom, var det vanskelig å fatte
hvorfor han skulle trekke seg unna kontakten med henne. Hun følte seg fortvilet
og hjelpeløs, og var villig til å prøve hva som helst som kunne hjelpe gutten.

Naturligvis var det aldri noen som sa til mor at de mente hun hadde skadet
gutten. At behandlerne satt inne med denne oppfatningen, var likevel for mor
åpenlyst ut i fra hva samtalene dreide seg om og hvordan behandlingen ble
gjennomført. Samlivet mellom ektefellene, og tildels intime detaljer i dette,
var gjenstand for terapeutens interesse. Psykologen ønsket ikke å møte
foreldrene utenom de reglementerte møter hvert år. Og ville heller ikke gi råd
til barnehagepersonalet. En større kontrast til det som i dag er anbefalt
behandling av barn med autisme kan man vanskelig tenke seg.

Til alt hell kontaktet mor en psykiater som kunne hjelpe henne med den
mest irrasjonelle skyldfølelsen. Psykiateren satte fingeren på noe som i ettertid
må betraktes som den mest troverdige forklaring på hvorfor så mange av de
tidligst diagnostiserte autister hadde intellektuelle mødre: intellektuelle mødre
forstår at barna har problemer, og de vet å søke hjelp for å få barna utredet.

Grunnlaget for å sette igang behandlingen av gutten ble lagt gjennom at
EEG var normalt, og at man dermed regnet med at han ikke hadde hjerneskade,
samt muskeltesten, som ‘viste’ at tilbaketrekkingen var frivillig. Den
psykoanalytiske regresjonsterapi der gutten skulle bringes gjennom
utviklingsfasene på nytt, medførte at atferdsmønsteret regredierte og etablerte
ferdigheter gikk tapt. Problematferd i form av hyling, roping og klining med
avføring ble etablert og tiltok i styrke. Gutten ble mer og mer autistisk. Den
forverringstilstand gutten gjennomgikk som en følge av behandlingen ble
fortolket som bedring!

Familien hadde store problemer av økonomisk og praktisk art på grunn
av sitt funksjonshemmede barn, men dette var ikke tema i kontakten med
institusjonen.
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Et nytt barnehagetilbud – 5-7 år gammel

Gjennom sine kontakter skaffet mor til veie en barnehageplass for Geir. Gutten
var da blitt 5 år gammel:

Gjennom rent personlige kontakter jeg hadde, fikk han
barnehageplass i nabokommunen. Vår egen kommune hadde
ingen plass, så det var lang kjøring. Og vi måtte anskaffe bil.
Han hadde korttidsplass fra 10 til 14, måtte kjøre og hente han
så det ble ikke mye tid til eget arbeid! I denne barnehagen hadde
han det bra. Men barnehagen som ønsket å få råd og hjelp
faglig, fikk ingen.

Han var fortsatt veldig passiv, og han snakket jo ikke. Men
han var populær, det var Geir de ville ha til å sitte ved siden av
seg når det var fødselsdagfest. Personalet laget en atmosfære
omkring ham som var veldig god. Det var en helt normal
barnehage, og han var den eneste som ikke fungerte normalt.

Hans passive og medgjørlige atferdsmønster vedvarte i barnehagen, og
han var fortsatt populær hos de andre barna. Ingen spesielle opplegg var til-
passet for ham, og barnehagen fikk ingen faglige råd fra behandlingsinsti-
tusjonen.

På egen hånd søkte mor hjelp fra flere av de mest kjente pedagoger som
arbeidet med barn som hadde utviklingsproblemer. Hun forteller:

Geir var 5-6 år gammel, og vi hadde prøvet en logoped som
ikke fikk lært ham noe. Vi tok da kontakt med en kjent pedagog
som arbeidet mer atferdsterapeutiske. Etter 16 timer sa hun at
for første gang må jeg gi opp et barn! Dette var ganske sterkt.

Jeg har truffet henne etterpå, og da sa hun at hun kunne for
lite den gangen. For da lukket Geir seg til. Han satt bokstavelig
talt og holdt for munnen. Jeg glemmer ikke det, jeg var tilstede
i noen av timene. Geir var glad i å synge, og vi hadde fått lært
han litt språk gjennom sang. Hun stoppet syngingen hans.

Jeg tok kontakt med en annen pedagog, han gikk hos henne
i ett år en gang i uka. Det skjedde ingenting, men han hadde det
godt. De spilte og sang, men det skjedde ingenting. Dette var
før han kom på institusjon for ‘åndssvake’. Han hadde tre
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forskjellige logopedsituasjoner, og han fikk alle slags terapier.

Geir var resistent mot alle former for terapi og opplæring det var mulig å
frambringe i denne tidsepoken. På grunn av familiens gode kontakter og
bekjentskaper, fikk han prøve det meste innenfor alle retninger, uten at det
kom til noe ‘gjennombrudd’ eller noen merkbar utvikling.

Behandlingen gis opp – Geir søkes til ‘åndssvakehjem’

Da Geir var 7 år gammel, kunne han ikke lengre være i barnehagen. Samtidig
ga den barnepsykiatriske institusjonen opp behandlingen av ham, han ble
henvist til en sentralinstitusjon for ‘åndssvake’. Mor forteller:

Dette skjedde da han var blitt 7 år. Det var samtidig som
barnehagen ble avsluttet. Han kunne ikke fortsette å være i
barnehagen. Kommunen hadde ikke en plass for ham, ikke en
time i noen ting, og samtidig erkjente barnepsykiatrien at deres
terapi ikke hjalp. Vi ble innkalt, og de sa de hadde funnet ut at
behandlingen ikke hjalp lenger, og de mente at han skulle i
institusjon, og foreslo åndssvakehjemmet. Og da skrek jeg.

Og der er det som min mann bebreider dem mest, for de sa
at dette ville være bra for Geir. Det var det beste sted for han.
Det er det vi ikke kan tilgi dem.

Det var også snakk om et barnepsykiatrisk behandlingshjem.
Han kom ikke dit, p.g.a. at de sa han er ikke autistisk.

Han kom først til en avdeling de sa skulle være så bra. Han
var 7 år og 4 mnd. Vi var til samtale hos overlegen, han bebreidet
oss at vi ikke hadde sendt Geir til institusjonen før, for da skulle
han lært å snakke.

Vi var så lettet etterpå og tenkte at nå er han et sted hvor
han skal lære å snakke. Og vi hadde vond samvittighet for at vi
ikke hadde sendt han dit før.

Så kommer han dit, og det første som skjedde var at han ble
satt på medikamenter! Det gikk han på i tre år, han fikk ingen
behandling og ingen opplæring. Det var en liten dose med
angstreduserende medisin, og vi merket ingen forskjell på han.
Tanken var at han skulle miste noe av angsten, slik at han lettere
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kunne begynne å snakke. Overlegen sa at dette skulle være hans
hjem, han skulle ikke få komme hjem til oss på tre måneder.
Men vi kunne få besøke ham.  Hver søndag dro vi på tur med
han, og hver onsdag var det en av våre venner eller slektninger
som besøkte han og tok han med på tur.

Mens man på den barnepsykiatriske institusjonen ville fremme guttens
utvikling ved regresjonsterapi, hadde man på ‘åndssvake’-institusjonen tro
på at angstdempende medisiner ville fremme taleutviklingen. Dette førte ikke
fram, gutten utviklet fortsatt ingen språklige ferdigheter.

Det var lagt opp til at institusjonsplasseringen skulle være en tydelig sepa-
rasjon fra familien, og derfor fikk han ikke komme hjem i løpet av de første
tre måneder. Familien benyttet likevel sin mulighet til å opprettholde kontakten
gjennom å besøke gutten på institusjonen, og ta ham ut på turer. De sørget
også for å være tilgjengelige slik at institusjonen skulle ha muligheter til å ta
kontakt med dem dersom det var ønskelig eller påkrevet:

Jeg husker at mannen min og jeg, vi reiste ikke på sommerferie
sammen, en av oss skulle være hjemme så de kunne ringe fra
institusjonen i tilfelle Geir trengte oss. Seinere fikk jeg vite om
en episode der han hadde klemt en finger og vært på legevakten
uten at de hadde tatt kontakt med oss.

Ved institusjonen hadde man ikke tradisjon på å kontakte foreldrene selv
om det skulle skje noe med barna deres.

Da Geir omsider fikk komme hjem etter separasjonsperioden, var gleden
stor:

Etter en tid, tre mnd., skulle Geir hjem. Hans lillesøsters reaksjon
på å se broren igjen var voldsom, for vi hadde nemlig bare hatt
han alene på disse søndagene slik at han kunne få vår udelte
oppmerksomhet. Hun var som et eneste strålende smil. Da smilte
Geir!

Fra institusjones side ønsket man å begrense hjemmebesøkene, men p.g.a.
at familien satte alt inn på at han skulle være hjemme hver helg, bøyde de av.
Det var ikke vanlig at de barna som var innlagt på institusjonen fikk være
hos sine foreldre så ofte. Mor forteller:
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Vi fikk høre på forhånd at denne avdelingen skulle være så bra,
men vi syntes ikke det. Geir lå på rom med 3 andre. Men det var
mye varme, f.eks. på bursdagen hans var flagget til topps, og
det var en god barnehage. Han var også heldig, for en jeg
kjenner arbeidet i barnehagen hans. Da hun hørte at Geir skulle
begynne tok hun sommervikariat på institusjonen,  slik at hun
skulle være der og ta imot han. Slike ting har han alltid opplevet,
han har alltid hatt noen som har vært særlig glad i ham.

Lederen for barnehagen der fortalte en gang at de trodde
ikke Geir hadde noe utbytte av barnehagen, så de hadde bestemt
at han fikk ikke komme dit mer! Når han skjønte dette hadde
han sittet og grått! Dette gjorde et så sterkt inntrykk at de lot
han fortsette å gå der.

Hver helg var han hjemme fra søndag morgen til mandag
morgen, for jeg ville kunne sende han rett i barnehagen. Jeg vil
kunne si ‘Geir, nå skal du til barnehagen’, han skulle ikke tilbake
å legge seg i avdelingen, men han skulle tilbake til en aktiv
barnehage.

Forholdene i avdelingen var ikke slik foreldrene hadde håpet, men den
barnehagen som ble drevet i tilknytning til avdelingen var et tilbud Geir
trivdes med, til tross for at personalet ikke mente at han hadde synlig utbytte
av dette tilbudet. Også i denne barnehagen opplever Geir at enkeltmennesker
på en positiv måte blir engasjert i ham.

Geir blir aggressiv – må flyttes!

Etter å ha vært på ‘åndssvakehjemmet’ i nærmere tre år, oppstår det en
traumatisk situasjon:

Vi holdt da på å bygge et foreldredrevet behandlingshjem for
autister, så kom jeg hjem fra ei reise. Da får jeg vite at Geir
skulle flytte til ei stor, lukket avdeling. Han hadde vært aggressiv
mot mindre barn. Da jeg fikk vite dette ringte jeg overlegen og
sa at vi tar Geir hjem, til to mindreårige barn. Jeg husker at jeg
satt bare og gråt, den som var nærmest Geir i alder spurte hva
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gråter du for? Jeg sa at Geir skal være på et sted som ikke er
bra for ham, så vi tar han hjem.

Vi tok han hjem, og han bodde hjemme i ½ år. Da kom han
hjem og var redd. Han hadde alle disse typiske tegnene, han
løp ut verandadøren, vi gikk og lette etter han.

Og så fikk han være dagbarn på avdelingen. Overlegen ga
oss dagplass med drosjetransport, og jeg vet i ettertid at dette
hadde han krav på. Men det var en del av systemet at vi skulle
takke, ingen fortalte oss noe om hva vi hadde krav på. Tvert
imot skulle vi altså være takknemlige. Det var et takknemlighets-
press.

Geir hadde vist seg aggressiv mot mindre barn, og overlegen ville flytte
ham til en dårligere avdeling. Familien kunne ikke akseptere en slik situasjon
for sønnen, og de tok han hjem! Denne løsning ble valgt, selv om de hadde
mindreårige barn selv.

Geir hadde en svært krevende atferd i denne aldersfasen, og det var ikke
mulig for familien å han hjemme over lang tid. Et behandlingshjem for autister
var under bygging, så det at man kunne se en løsning for gutten på litt sikt
gjorde det mulig for familien å fungere i denne situasjonen. Han fikk også
beholde sitt dagtilbud ved institusjonen.

Inn på behandlingshjemmet – 10 år gammel

Det kjennskap til andre foreldre i samme situasjon som hadde sitt utspring i
institusjonsmiljøet, ble forløperen til etableringen av et eget behandlingshjem
for barn med autisme. Mor forteller:

Så var det at behandlingshjemmet ble bygget. Det begynte vel
med at jeg ble mer og mer frustrert over tiden på ‘åndssvake-
hjemmet’. Vi ble kjent med andre foreldre og vi begynte å tenke
i retning av å bygge opp et eget hjem for barna våre. En av de
som arbeidet på avdelingen sa at Geir ikke passet inn der, endelig
fikk vi støtte for vårt syn om at han var feilplassert der.

Hun sa at hun syntes vi skulle prøve å bygge opp noe for
bare Geir. Vi begynte å tenke arv, forskudd på arv, for dette
syntes vi var viktig, og vi skulle prøve å tromme sammen en
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gruppe. Innen hun var kommet så langt fikk vi innkalling til
institusjonen hvor overlegen sa at det var et foreldrepar som
gjerne vil bygge opp et hjem for sine barn og om v il dere være
med Vi sa selvfølgelig ja til dette.

Neste stadium var at vi ble innkalt til møte sammen med de
andre, fem foreldrepar trakk seg og tre ble stående igjen. Jeg
husker at jeg ba overlegen om vi kunne sette disse guttene
sammen over en tid for å se at de passet sammen, f.eks. en helg.
Det passet ikke inn i systemet. Det er lettere å la foreldre ofre
det de har av penger og tid enn at en institusjon forandrer seg
en helg.

Foreldrene følte at Geir var feilplassert på ‘åndssvakehjemmet’, og fikk
støtte for dette blant personalet. Også foreldrene til andre barn med et
tilsvarende atferdsmønster følte det på denne måten, og overlegen var
behjelpelig med å koble dem sammen. Noe forsøk på å teste ut om de faktisk
passet sammen før flyttingen, var ikke mulig å få til, man fikk gjøre det beste
ut av situasjonen.

Så åpnet vi behandlingshjemmet. Det begynte med at han ble
tatt imot av en som bodde på hybelleilighet hos oss, og som han
var glad i.

Det var 8 barn som flyttet inn der. Det var ikke småtteri hva
man krevet av personalet den gangen! De hadde hybler i samme
hus som guttene skulle bo.

Det var et nesten helt ufaglært personale den gangen.
Bestyrerinnen kom riktignok fra ‘åndssvakehjemmet’, men det
var altfor vanskelig så hun gav opp. Seinere hadde vi mer eller
mindre faglært personale. Vi fikk skole temmelig fort.

En betydelig frivillig innsats fra foreldrene muliggjorde etableringen av
et mindre og mer oversiktlig hjem for barna deres. For Geir skulle dette bli
hans faste hjem i hele hans videre oppvekst til voksen alder, og han bor
fortsatt ved dette hjemmet.
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Atferdsproblemene

Geir hadde perioder med store atferdsproblemer etter innflyttingen på
behandlingshjemmet. Man begynte etter hvert å se at noe av årsaken til disse
problemene var at han manglet alternative måter å kommunisere sin misnøye
på i ulike situasjoner:

Han hadde perioder da han var aggressiv og vanskelig, kastet
ting, men han har vært ganske flink til å sikte slik at det ikke
nådde noen mennesker. I ettertid kunne vi se hva det skyldtes:
For eksempel hadde han sin faste jobb med å skrelle poteter. Så
ble en annen satt til det samme, uten at noen sa fra til Geir. Han
kom da ut på kjøkkenet og så at en annen sitter og skreller
poteter. Det som gjør det vanskelig er at han ikke selv kan si
fra. Det store problemet er hva gjør man med frustrasjoner når
språket mangler.

En slik forståelse gir også praktiske retningslinjer for behandlingen av
problematferden: man må arbeide langsiktig og lære han andre måter å
kommunisere sine ønsker, sine behov, sin misnøye og sine frustrasjoner.

Noen ganger kan hans forsøk på å flykte unna situasjoner han ikke mestrer
gi seg særdeles uheldige utslag:

Mitt vondeste minne var fra en påskeferie hvor vi ble utsatt for
mye press fra gamle slektninger, vi var på besøk hos tanter og
onkler. Så blir Geir veldig irritert, de spurte han hva han het
eller noe sånn som hjelpeløse gamle kan spørre om. Geir løper
på dør, for det har han lært. Da løper han sin gamle tante
overende, og hun får en brukket skulder.

Geir har lært seg å løpe unna situasjonen når han føler seg presset, men
han er ikke i stand til å ta tilstrekkelig hensyn til at noen står ‘midt i løypa’.
Dermed kan det oppstå slike situasjoner som mor beskriver.

Det mest stigmatiserende problemområde for voksne personer med autisme
er i de tilfeller de viser avvikende seksuell atferd eller atferd som blir fortolket
i den retning:

Problemet for Geir er når det gjelder seksualitet. Det som er
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problemet med han, er at han liker å kjenne på magen til små
piker. Og der går han på de som er unge og tiltrekkende. Dette
sier noe om hans modenhet også – hvis vi går på tur – så ser
han noen unger – så sier han til seg selv ‘Oppfør deg pent,
oppfør deg pent’. Da sier jeg ‘Ja, oppfør deg pent.’ For han
betyr dette at han ikke skal ta på maven til jentene. Så han har
en kontroll selv der. Når det gjelder småbarn, og spesielt jenter,
så har han lyst til å ta på magen. Og da passer jeg jo alltid på.
Nå har han to små nevøer, de er gutter, og der har jeg også vært
veldig på vakt. Men han kan finne på at han vil ta på magen
noen ganger.

Selv om det å ta på maven i seg selv kan virke som en troskyldig handling,
kan det virke skremmende at en voksen mann tar på magen til småjenter.
Dette vil kunne være sterkt stigmatiserende, og man søker å forhindre at
slike episoder oppstår gjennom påpasselighet. I tillegg trener man Geir til å
stå imot slike innskytelser gjennom å lære han selvinstruksjoner.

Handlingsmønsteret kan ha sammenheng med at muligheten til normalisert
utvikling av seksuell atferd er sterkt begrenset, slik det vanligvis er for personer
med autisme. Det forebyggende arbeid ved institusjonen handler derfor også
om å gi utløp for mer akseptable former for seksualitet.

De største atferdsavvikene hadde Geir i forbindelse med senpuberteten i
17-18 årsalderen. Han hadde da en lang periode som var svært vanskelig.
Situasjonen roet seg igjen ved 20-årsalderen, og han har virket mer samlet
og harmonisk etter dette.

Skolegang og praktisk opplæring

Første gang Geir fikk skolegang var mens han bodde på bo- og behandlings-
hjemmet foreldrene var blant initiativtakerne til. Mor forteller:

I begynnelsen var det lærer på halv tid for de 8 guttene. Etter
hvert ble det på hel tid, det ble flere lærere og hele skoletilbudet
kom i gang. Nå er det ikke skole der lengre, for nå er de voksne.
Geir hadde først all den skolegang han skulle ha, og så kom
han seinere på videregående, yrkesfaglig retning. Så han har
hatt alt det han skal ha av tilbud.
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Det utbyttet han har hatt av skolegangen er blant annet at
han har mye mer språk nå. Men jeg tror det er litt kunstig dette
skillet, med at alt skal skje på skolen. Det daglige personalet,
f.eks. hans primærkontakt som har vært husmor hele sitt liv,
hun går og snakker med Geir om klærne og om matlaging, han
lærer vel så mye av det som at en lærer sitter der.»

Ved siden av skolegangen har Geir også fått musikk- og danseterapi, noe
mor mener har hatt stor betydning for ham.

Geir kom til behandlingshjemmet i 1965, og han er der fortsatt. Foreldrene
var med og etablerte institusjonen, og de har vært med på alle de forandringer
som har skjedd til dags dato. At tilbudet i økende grad har fått et pedagogisk
siktemål er det viktigste som har skjedd. Dette innebærer ikke bare at skolen
etter hvert ble en vesentlig del av tilbudet, men i like stor grad det pedagogiske
innhold i den praktiske hverdag. Slik familien har opplevd det over år, lærer
Geir mest i praktiske sammenhenger.

Geir har fire sterke interesseområder: gå på tur, sage ved, musikk og
bøker:

Han har stor glede av turer i skog og mark – og i båt. Og om
vinteren på ski eller skøyter. Og han er glad i å sage og hugge
ved. Alt dette har han lært av sin far, og gjort sammen med
ham. Det har vært viktig for hans fysiske selvtillit og kropps-
beherskelse, og god forberedelse for den arbeidssituasjon han
nå er i og trives med. Alle ville jo tro at lese bøker betyr at han
kan lese, det kan han ikke, men han er vokst opp med bilder.
Han har fått bøker bestandig. Bildebøker som tilsvarer hans
interesseområder. Når vi sitter hjemme en lørdag kveld, jeg kan
spørre Geir ‘Hva vil du gjøre nå?’, han sier da ‘Lese’. Og det
gjør han på sin måte, han sitter med sine billedbøker. Han har
fotografialbum av seg selv, han sitter med bøker jeg har skaffet
ham, Hurtigruta, han liker å være i båt, på fjorden, jernbanens
historie i Norge, mellom bakkar og berg, fjernsynsbilder, alt
sånt.  Han sitter og ser i disse bøkene på en helt normalisert
måte. Og så hjelper han meg i kjøkkenet. Han er flinkere enn
meg til å trille boller etc. – han har hatt god opplæring i dette
på hjemmet.

KAP09.PM5 04.12.97, 15:10211



Autisme og livsløp

212

Han hører musikk og ‘leser’ bøker på sin måte, og har dermed et
aktivitetsmønster som virker helt normalt. Det har vært særdeles viktig å
utvikle disse interessene, da de utkonkurrerer et atferdsmønster som ellers i
hovedsak ville vært preget av selvstimulering.

Geirs personlighet

Geir gir inntrykk av å være harmonisk og å ha det godt:

Geir har jo mer språk nå. En av våre nære venner som er
psykolog, han sa at han har aldri sett en så integrert og lykkelig
autist/psykisk utviklingshemmet. Og han har mye erfaring. Det
har flere andre fagfolk som har vært i kontakt med han også
sagt om han, at han alltid virker så glad.

Du kan se at han har det godt. Jeg sier ‘Geir, du er det
skjønneste jeg vet’.  ‘Ja’ sier han. Og så kan han si ‘Glad i deg,
mor’. Han har en viss evne til empati.

Det Geir har fått i seg er hele tiden en følelse av at han er
god nok. Vi har ikke gitt han følelsen av at han ikke er bra nok,
fordi han ikke kan svare på våre krav. Han er god nok som den
han er. Dette er så kjempeviktig!! Da utvikler han seg, ikke ved
presset ovenfra og ned. Hver gang han opplever et slikt press
da sperrer han av.

Geir gir inntrykk av å være lykkelig og harmonisk, og han har vist en
positiv utvikling både praktisk og språklig. Dette har skjedd gjennom
tilrettelegging og akseptering. Han reagerer negativt på å bli presset i opp-
læringssituasjoner, og han stenger da helt av. Denne væremåten kjenner man
igjen fra hans tidlige utvikling.

Med det betydelige læringshandikap han har vist opp gjennom årene, har
familien akseptert at Geir er psykisk utviklingshemmet. Mor tar sterk avstand
fra at dette skulle være en nedverdigende betegnelse, og at autisme er en mye
‘finere’ diagnose:

Når jeg ikke kaller Geir autist utad, så er det faktisk en
lojalitetserklæring overfor psykisk utviklingshemmede. Jeg har
vært så lei av disse ‘intelligente’ autistene. At de på en måte
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skal være finere og bedre. Geir fungerer psykisk utviklings-
hemmet, altså sier jeg at jeg har en psykisk utviklingshemmet
sønn. Og så sier jeg i autistisk retning. .

Når jeg tror at Geir har det såpass godt som han har det, så
tror jeg det er fordi han har utviklet de evner han har hatt.

Men samtidig med det har jeg satt veldig pris på når jeg
f.eks. ute på hjemmet har sett at de har satt det pålegget han
liker best lengst borte, for at han skal måtte be om det. Det er
noe med å finne den balansen – det må kreves av han, men det
må kreves det han er i stand til. Hvis noen skulle kreve av meg
at jeg skulle lage ei tegning som passer inn på høstutstillingen,
så ville jeg legge fra meg blyanten for resten av livet.

Mor er opptatt av at Geir er utviklingshemmet, og at man må tilpasse de
krav som stilles etter hva han har forutsetning for å mestre. Det at
yndlingspålegget settes lengst unna slik at han må be om det, er et eksempel
på tilrettelegging av miljøet for å fremme kommunikasjon.

Mor beskriver Geirs følelsesliv på følgende måte:

Han er veldig sårbar, han har vært uhyggelig sårbar i alle år.
Og det tror jeg er noe av det typiske for ham, han er så sensitiv.

Det har vært godt for Geir at mannen min og jeg har hatt et
stabilt ekteskap. Som alle andre ektefeller krangler vi inni-
mellom. Hvis jeg er sinna på mannen min, så senser Geir det.
‘Ikke vær sinna’, sier han til meg. Jeg har ikke sagt et ord,
likevel sier han det. Så han føler på alt som er.

Og av de få ting han har sagt i sitt liv er ‘Fikk et litegrann
sjokk’. Det var en gang jeg satt og gråt. En av døtrene mine
hadde skjelt meg ut, som døtre gjør i opposisjon i tenårings-
alderen, og de slenger bildøren igjen m.v. Og så begynte jeg å
gråte. Og dermed sa Geir: ‘Fikk et litegrann sjokk.’ Og det er
blitt en av setningene i vår familie.

Når noe er viktig nok, da kan Geir si noe. Og han kan si ting
som er veldig populære når vi bes bort. Han setter seg ved bordet
og sier ‘Festmåltid!’ Og så kan han si at det var god mat. Han
sier veldig adekvate ting. Men midt i det, så er det ekkospråk.
Og spør jeg han om noe vanskelig, så lukker det seg.
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Geir reagerer på det følelsesmessige klima, og kan ha adekvate kommen-
tarer i situasjoner der følelsene svinger. Han har lært seg en del standard-
setninger som han bruker i riktige sammenhenger, og får god uttelling for
dette. Etter det mor forteller lærer han spesielt setninger som han hører i
forbindelse med sterke følelsesreaksjoner.

Sårbarheten hans har gitt seg utslag i at han har utviklet magesår, og
hvorvidt dette gror eller skaper problemer er avhengig av forholdene ved
institusjonen:

Han har et magesår, og dette er et barometer på hans trivsel.
Hvis det er anspent situasjon på hjemmet, hvis noen er veldig
urolig, så får han problemer. De kan være veldig stolte der ute
og kan si,  ‘Nå har det gått ½ år siden han sist hadde
mageproblemer’, de har en yrkesstolthet på det å lage et godt
hjem for guttene.

Når Geir har sine etter hver mer sjeldne aggresjonsutbrudd, har personalet
lært han at han enten skal gå på rommet eller gå ut og løpe rundt huset. Dette
har medført en viss selvkontroll over atferdsmønsteret over tid. Han har nå
svært sjelden den type atferd som preget han da han i ti-årsalderen flyttet inn
på institusjonen.

Hva med framtiden?

Hele familien er opptatt av Geirs framtid. Søstrene hans har forsikret mor
om at de vil opprettholde kontakten med ham når hun dør:

Vi vet at når du dør, sier søstera, skal Geir komme til oss på
middag. Det er det beste vi kan gjøre for han. God middag og
god ettermiddagskaffe. Og vi er innstilt på at når du dør så vil
søstrene ha han en uke hver om sommeren.

Vi har en helt enestående familiesituasjon. De to små
nevøene, 8 og 4 år, de skjønner at det er noe spesielt med Geir,
at han har en skade på hjernen, at han kan ikke det og kan ikke
det, men de liker han. Han er den voksne som ikke bryr seg, og
ikke krever noe.
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Besøkene hjemme hos mor og far er gradvis redusert over år, som en
naturlig nedtrapping med tanke på at overgangen ikke skal bli for stor når
foreldrene ikke klarer mer eller er falt bort:

Vi har Geir sjeldnere hjemme nå, han er bare tredje hver helg.
Det er vel en slags nedtrapping med tanke på at vi dør. Jeg er
68, mannen min er 70, de sa på hjemmet at der ute bor de
vennene han har, og de har det så hyggelig i helgen. De drar på
tur, han har sin egen båt der ute som er hans båt, den kan brukes
av guttene der ute. Han har et godt liv. Han har det hyggelig i
weekendene der, han liker å være i båt.

Jeg har det fremdeles vanskelig med at han er hjemme så
sjelden. Jeg begynner å bli sliten, vi har barnebarn, og jeg synes
det er vanskelig at han er hjemme bare hver tredje uke, jeg vil
alltid føle det. Men jeg tror det er riktig for han.

Som så ofte ellers når barn etablerer et selvstendig liv, er det foreldrene
som sliter med følelsesmessige reaksjoner på dette. Geir har vært et så
dominerende innslag i familiens liv i alle år at det er vanskelig å venne seg til
at han kommer sjeldnere, selv om de vet han har det bra på hjemmet.

Mor har vært opptatt av å bearbeide noen av de mest traumatiske
opplevelser hun har hatt i forhold til hjelpeapparatet da Geir var liten:

Når Geir har det såpass godt som han har det, skyldes det også
at jeg til en viss grad har bearbeidet problemene. Da
sosialkuratoren på den barnepsykiatriske institusjonen knekket
meg totalt – jeg var så opprørt over den behandlingen jeg fikk
at jeg ringte til sjefskuratoren og sa jeg gjerne ville ha en samtale
med henne. Vi invitere henne til middag på en restaurant, vi
ønsket ikke å møte henne på hennes kontor.

Jeg sa til henne, ‘Er du klar over hva som skjedde? Den
tiden da Geir nesten ikke sov om natten, han skrek om dagen,
han var riktignok 4 timer i barnehagen, vi hadde ikke en øre i
støtte, sosialkurator peilet oss ikke på en eneste avlastning, hun
kun gravet løs på våre eventuelle problemer i et seksualliv. Er
du klar over hva dere gjorde?’ Hun hadde aldri tenkt i de baner.
Og det var den samtalen jeg er glad for at jeg hadde.
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For mor har det vært viktig å gi en tilbakemelding omkring de problemer
familien ble påført da de søkte hjelp i en svært vanskelig livsfase.

Mor har vært opptatt av den sårbarhet foreldre med funksjonshemmede
barn har i forhold til de andre barna i familien. Dette temaet har de blant
annet drøftet i ei mødregruppe hun har deltatt i gjennom årene, og det har
vært en viktig støtte for mor å ha kontakt med andre mødre i samme
livssituasjon:

Jeg tror at vi som har autistiske eller psykisk utviklingshemmede
barn er mer sårbare når det gjelder de andre barna i familien.
Vi er mindre forberedt på protesten fra de andre barna. Kanskje
er det slik at mange søsken ikke kan slippe til protesten. To
ganger har jeg oppsøkt psykiater: det var da den yngste 16 år
gammel flyttet hjemmefra, sluttet på skolen i protest. Den andre,
som er nærmest Geir i alder kom i protestalderen mye seinere,
og jeg har begge ganger tatt kontakt med psykiater. Jeg kunne
ikke håndtere denne situasjonen!  Geir har profittert på den
hjelpen jeg fikk, det er jeg overbevist om. At psykiaterne kunne
hjelpe meg til å se at jeg er ei al right mor.

Vi er en liten gruppe av mødre, 4 mødre i samme livssituasjon
med psykisk utviklingshemmede barn. Vi møtes en gang i året.
Vi snakket akkurat om dette, vi kan skrike sammen, og det at vi
er mere sårbare enn andre når det gjelder de andre barna våre.
Men det har aldri vært noen som har skrevet om det. At man
både er ulykkelige over å ha opplevet det nederlag det er å få et
funksjonshemmet barn, pluss at vi er slitne. Kjempeslitne.

Det er viktig for de som skal hjelpe familier med autistiske barn å ha et
helhetssyn på familien. I perioder vil all energi og all oppmerksomhet være
innrettet mot det autistiske barnet, og det blir lite overskudd til de andre
barna i familien. Dette skaper en type sårbarhet i familien som mor beskriver,
og som hun har søkt hjelp til å bearbeide.

Familien er overbevist om at det beste for Geir i framtiden vil være at han
fortsatt får være på hjemmet:

Da vi bygget institusjonen, var det stjernestedet utseendemessig
og i forhold til beliggenhet, men nå sitter Geir igjen med ett
rom og et bad, hverken eget kjøkken eller egen spisekrok. Det
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viktigste for han er at han i fortsettelsen skal være der, jeg tror
ikke at det egne spisekjøkkenet vil være noen lykke for han. Han
blir bare mer isolert. Nå er han nede i stua sammen med de
andre, og de har sine plikter.

Han har fått sin egen dusj og do – rett fra rommet sitt. Som
voksen mann synes jeg han skal ha sin egen seng i fred og sitt
eget rom, og sin egen dusj og do hvor han kan gå rett inn fra
sengen. Jeg føler ikke at han trenger egen spisekrok og kjøkken,
for jeg ville vært redd at han slo på komfyren om natten. Hvis
Geir hadde sittet i ei leilighet for seg selv ville han blitt helt
alene.

De er sammen, de spiser alle måltider sammen. Han trives,
han har aldri protestert mot å komme tilbake til dette hjemmet.
Og så har han arbeid, og det er kjempeviktig. Han er i ei
skogsgruppe, og liker dette kjempegodt.

Mor oppsummerer sine synspunkter på hvilken hjelp som er viktig for
familier med autistiske eller utviklingshemmede barn:

For det første: det at noen andre må ta ansvar, man må dele på
ansvaret. Jeg skjønner ikke hvordan foreldre skal orke å ha et
utagerende autistisk barn hjemme opp til 18-20 års alderen.
Det går bare ikke, barna trenger også opplagte foreldre. En
eller annen form for hjem, en liten boenhet, men at de også må
ha kontakten med hjemmet. Og at man får skikkelig psykologisk/
psykiatrisk støtte for de problemene som er der, slik at man ikke
putter dem under teppet. Og så en følelse av at noen andre også
tenker langsiktig. Min svigersønn som er vernepleier, han sa at
først når han kom inn i familien her så skjønte han hvordan vi
hele tiden tenker livstid. Vi tenker det som har hendt, og fram til
vi dør. Det er det perspektivet vi må ha hele tiden, og så er det
viktig at du føler det er andre som skjønner din bekymring.
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Geirs livssituasjon

Sosiale relasjoner

Geir er på besøk hos foreldrene hver tredje helg, og han har da også kontakt
med søsken. Noen ganger årlig har han kontakt med annen familie.
Familiekontakten blir vurdert som meget tilfredsstillende.

Når han er på besøk kan familien dra på båtturer eller andre turer, han
hjelper til i huset eller hugger ved, og de drar på besøk. Han går også på
skiturer sammen med svogeren, og han har kontakt med to nevøer.

Han kjenner ingen naboer eller andre utenom familien som han har kontakt
med, og ingen av medbeboerne betraktes som venn.

All sosial samhandling må organiseres av personalet. Ut i fra sine
forutsetninger vurderes han å ha passelig med sosial kontakt. Han trenger
hjelp i enkelte situasjoner, men greier mye selv og får tilfredsstillende sosial
trening.

Atferdsproblemene med å ta på småbarn forekommer nå nesten aldri, det
forebygges ved å være påpasselig og gi han tilsnakk i slike situasjoner. Hvis
det er mye stress rundt han kan han bli oppjaget, og han fyker da ut av
situasjonen. De atferdsproblemer han har begrenser ikke hans mulighet til
sosial deltagelse.

Geir vurderes å ha et spesielt nært forhold til mor og far, og han viser
også nærhet til søsterene og til personalet i boligen.

Psykisk/personlig tilfredshet.

Geir viser trivsel ved å synge og tralle, være blid og omgjengelig. Motsatt gir
han tydelige signaler på å være mutt og ‘gravalvorlig’.

Han har generelt god helsetilstand , og viser jevnt god trivsel og psykisk
velvære. Han virker for det meste å ha et godt selvbilde.

Sysselsetting

Geir arbeider i ei skogsgruppe 25 timer i uka, han kløyver ved, pakker og
kjører ut til kunder.

Han arbeider sammen med andre funksjonshemmede, og er interessert i
arbeidet. Han er selvstendig og punktlig i arbeidet, og trenger bare hjelp en
sjelden gang. Han har ingen konflikter med andre arbeidstakere. Både
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arbeidsoppgavene og den sosiale tilrettelegging på arbeidsplassen er tilfreds-
stillende.

Skolegangen hans har delvis vært innrettet mot arbeidssituasjonen.

Rekreasjon og fritid

Geir har oppgaver med kjøkkenarbeid, vasking og rydding av rommet og
andre huslige aktiviteter. Han virker fornøyd med å utføre disse oppgavene.

Utenom heimen har han ukentlig musikk- og bassengtilbud, han er ute på
byen hver annen uke, reiser på fjorden med sin egen båt eller går skiturer.
Han er meget tilfreds med disse aktivitetene, og kan en sjelden gang selv ta
initiativ.

I sommerferien reiser han hjem til familien, og han reiser på hyttetur
sammen med personalet.

Boforhold

Han bor i et bokollektiv sammen med 4 andre, han har sitt eget rom og bad,
det øvrige deler han med de andre beboerne. Han vurderes å være fornøyd
med boformen, og har tilfredsstillende muligheter for privatliv. Størrelsen på
det private området kunne vært bedre.

All kontakt mellom beboerne må organiseres av personalet. Han er for
det mest fornøyd med det sosiale fellesskap i boligen.

Han kan en sjelden gang være rastløs og urolig. Øvrige beboere kan utøve
fysisk og verbal vold, samt ødeleggelse av inventar flere ganger i uka.

Institusjonen ligger litt avsides i forhold til nærmiljøtilbud, og man er
avhengig av en egen buss til transport. Det er ingen spesielle belastninger
med å ta Geir med til nærmiljøtilbudene.

Boligen har døgnbemanning, og Geir får den hjelp han trenger. Han er
fornøyd med denne bistanden.

De fleste som arbeider i boligen har en fagutdannelse, bare 3 av 15 er
ufaglærte. Det har ikke vært arrangert kurs for personalet siste år, og man
opplever ikke behov for spesiell veiledning.

Personalets holdninger til arbeidet vurderes som tilfredsstillende, ingen
har sluttet siste år.

Boligen har tilfredsstillende struktur på de enkelte situasjoner, og for det
meste oversikt over dagen og uka. Årsplaner har man ikke laget.

Man opererer delvis med skriftlighet når det gjelder målsetninger og
treningsprogrammer.
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Samarbeidet med de pårørende vurderes som meget tilfredsstillende.
Helhetlig sett vurderes Geir å være fornøyd med sin livskvalitet.

Forståelse for språk/kommunikasjon

Geir kommuniserer med enkeltord, setninger, gester og mimikk. Foreldrene,
søsknene og personalet i boligen forstår alt han kommuniserer, medbeboerne
og arbeidskameratene forstår nesten ingenting.

Personlig kompetanse (Vineland)

Geirs språklige ferdigheter ligger mellom ett og to års utviklingsnivå. Han
uttrykker seg ved hjelp av enkeltord og noen få korte innlærte setninger.

Dagliglivsferdighetene hans er langt bedre utviklet enn språket: På det
personlige området ligger ferdighetene opp mot 7 års utviklingsnivå, noe
høyere innenfor på huslige ferdigheter, der han skårer opp mot 8 års-normene.

På det sosiale området ligger skårene omtrent som for det språklige, altså
rundt 1-2 års utviklingsnivå.

Geir har et lavt adaptivt nivå på alle delområder og på totalskåren.
På problematferd kommer han såvidt innenfor middels avviksskåre på

del 1, men ikke når han sammenliknes med normgruppen. Del 1 og 2
sammenslått gir ikke signifikant avvik sammenliknet med normgruppen.

Oppsummering av Geirs livshistorie

Mor hadde tuberkulose under svangerskapet, og hun ble derfor gjentatte
ganger bestrålt med røntgen og behandlet med medikamenter. Fødselen var
komplisert, gutten hadde navlestrengen rundt halsen.

Utviklingen som spedbarn var tilsynelatende normal, gutten var motorisk
i rute og viste god blikk- og kroppskontakt.

Den språklige utviklingen var sterkt forsinket, han begynte å si enkelte
ord, men sluttet å bruke disse. Atferdsmønsteret var svært passivt, han utviklet
ingen samlek med andre barn i barnehagen. Passiviteten oppmuntret de andre
barna til å ta kontakt, og han var en populær unge i barnehagen.

Gutten mistet språket fullstendig 3 år gammel, etter at han hadde bodd
hos besteforeldrene mens søsteren ble født. Han var fullstendig taus under
taletrening hos en logoped. Han ble da undersøkt ved en barnepsykiatrisk
institusjon, og man mente her at det kunne være en autistisk utvikling som lå
til grunn for språkproblemet.
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Med bakgrunn i mistanke om autisme, ble det iverksatt en psykoanalytisk
regresjonsterapi. Denne terapien forverret guttens atferdsmønster, han utviklet
seg i stadig mer autistisk retning. Samtidig ble det skapt en krisesituasjon i
familien gjennom at mor indirekte ble beskyldt for å være årsaken til guttens
problemer. Institusjonen ville ikke gi veiledning til barnehagen, og et forsøk
på å få i gang privat taletrening for gutten ga minimale resultater.

‘Behandlingen’ i barnepsykiatrien ble gitt opp da Geir var 7 år gammel.
Terapien ga ikke de tilsiktede resultater, og man mente gutten ikke kunne
være autistisk siden han hadde hatt et så godt første leveår. Han ble derfor
søkt til en ‘åndssvakeinstitusjon’, og ikke til et barnepsykiatrisk behandlings-
hjem som var etablert.

På ‘åndssvakehjemmet’ ble gutten medisinert med angstdempende
medisiner. Man mente angst blokkerte for talen, og at denne medisineringen
ville sette i gang språkutviklingen. Den første 3-måneders-perioden fikk
familien ikke ha gutten hjemme. Derimot besøkte de ham og tok han med på
turer. Han fikk ingen behandling eller opplæring ved institusjonen.

Geir var på åndssvakehjemmet til han var 10 år gammel, han utviklet
aggressiv atferd og skulle flyttes til ei stor lukket avdeling. Da tok familien
ham hjem, 10 år gammel. Han fikk da dagtilbud ved institusjonen.

Sammen med andre foreldre ble det bygget et behandlingshjem for autister,
og Geir fikk plass som en av de første klientene ved dette hjemmet. Han var
da fortsatt 10 år gammel. Det ble iverksatt et skoletilbud som økte i omfang
over år, og han fikk praktisk opplæring i bomiljøet. Språket utviklet seg i
positiv retning. Han kunne vise atferdsmessige problemer, disse økte i omfang
i perioder med interne konflikter ved institusjonen.

Geir kom seint i pubertetsalder, og han hadde da et oppsving av atferds-
messige problemer. Han kunne kaste ting og løpe ut. Han utviklet en spesiell
form for seksuell nysgjerrighet der han vil ta småjenter på magen.

Rundt 20-årsalderen ble han roligere og mer harmonisk. Han har bedret
språk og praktiske ferdigheter, og har i større grad lært seg å kontrollere
problematferden. Denne bedringen skyldes den praktiske tilrettelegging og
forebygging som foregår ved institusjonen.

Geir bor fortsatt, 42 år gammel, ved behandlingshjemmet, som nå er
omdannet til et bo- og arbeidssenter. Han er sysselsatt med vedproduksjon.
Han har stor nytte av den stabilitet og forutsigbarhet som er ved institusjonen,
og planen er at han fortsatt skal bo der i framtiden. Han har fortsatt meget
god kontakt med sin familie, selv om hyppigheten av denne kontakten er
trappet noe ned over år.
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Geir fungerer språklig og sosialt mellom ett og to års utviklingsnivå. På
praktiske- og selvstendighetsferdigheter er funksjonsnivået høyere, han
fungerer her mellom 7 og 8 års utviklingsnivå, høyest når det gjelder huslige
ferdigheter.
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HISTORIEN OM HILDA

Fødsel og tidlig utvikling

Hilda ble født i 1944, og er den eldste av klientene i karrierestudien. Familien
var bosatt på et lite sted nordpå, og fødselen foregikk hjemme, slik det var
vanlig på den tiden. Mor forteller:

Både mannen min og jeg var født og oppvokset i denne bygda.
Jeg fødte Hilda hjemme, det var ikke snakk om å reise på
sykehuset den gangen. Vi hentet jordmora, vi hadde ei datter
som var 5 år da Hilda ble født. Det var en vanlig, rask fødsel
uten komplikasjoner.

Alt var normalt til hun var ½ år, da fikk hun krampe. Hun
hadde jevnlige kramper helt fram til hun var to år. Når hun
først fikk kramper en dag, så kunne hun få flere anfall etter
hverandre. Så kunne det være stopp i en tre-fire uker, før det
igjen var på samme måten med flere anfall for dagen.

Etter at hun ble to år, har hun aldri hatt kramper. Hun fikk
noe medisin, dette sto på til hun var 4 år, men da sluttet vi i og
med at hun ikke hadde flere kramper.

Disse krampene rystet henne veldig mye, og hun sovnet gjerne
etterpå. Legene har aldri sett krampene, men de sa at det var
epilepsi. Men hvorfor har hun aldri hatt det siden? Det ble helt
borte.
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Oversikt over Hildas livskarriere
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1944 0

Bor hjemme

Normal, rask hjemmefødsel.  Nr. 2 av 2 søsken, søsteren er
5 år når hun fødes. Normal utvikling som spedbarn. Ammet
kort tid, deretter tar flasken normalt.

1944 ½ år

Får kraftige krampeanfall, vedvarer helt til hun er 2 år.
Periodiske, intense anfall med opphold på 3-4 uker. Lege
lokalt finner intet unormalt. Annen lege, startet
sol-behandling.

1945 1 år

Motorisk normalt utviklet, reinslig til normal tid. Snill, passiv
baby, krever ingenting, kommuniserer ikke. Dårlig
blikkontakt, motstand mot fysisk berøring, God tilknytning til
søsteren.

1946/8 2 - 4år
Slutt på kramper, medisineres. Flink å imitere, men utvikler
ikke språk. Bryr seg ikke om andre barn, leker ikke med
dukker. Glad i hest/ukritisk . Tegner og imiterer skriving.

1948 4 år Mor reiser med datteren til Rikshospitalet – pga. at hun ikke
snakker. Luftencephalografi. Diagnose: døv.

1950 6 år Familien flytter innen landsdelen. Foreldrene mener jenta
hører normalt. Fortsatt ikke språk.

1952 8 år
Innlagt
barne-psykiatrisk
avdeling

Unders./observert i 11 mnd. Fikk sjokk når forlatt på
sykehuset. Diagnose: "hørestum". Gir inntrykk av å ha
normal intelligens – har normal hørsel men snakker ikke.
Apatisk/hospitaliserings-syndrom?

1953 9 år

Døveskole

Blir sendt dit selv om hun ikke er døv. Praktisk opplæring på
arbeidsstue, ikke språktrening.

1955 11 år Mor flytter for å bo i nærheten av datteren.

1957 13 år Forverret atferd i forbindelse med pubertet. Straffet og
innelåst, angst og skriketokter.

1958 14 år "Åndssvakehjem"

Overflyttet pga. atferdsproblemer. Dårlig avdeling, utvikler
angst som vedvarer. Dopet ned med medisiner. Flytter til tre
ulike avdelinger, bedrede forhold etter hvert. Eget rom/men
lukket avd. Godt forhold til personale. Ikke skole, fortsatt
dyktig på arbeidsstue.

1978 34 år Institusjon for døve Praktisk arbeid på arbeidsstue.

1980 36 år Hjem til mor Utskrevet/mobbet på institusjonen da de oppdaget at hun
hørte. Mor slutter i arbeid for å ta seg av datteren.

1982/7 38 -
43 år

Hjemme

Videregående skole. Atferdstrening som forverrer
atferdsproblemene Lærer tegnspråk – 150 tegn –
gjennombrudd i kommunikasjonsutviklingen.

1991 47 år Dagtilbud på dagsenter for psykisk utviklingshemmete.

1995 51 år Egen leilighet Fortsatt dagsenter. Helkontinuerlig turnus i bolig, 15
personale involvert. Rammes av slag.
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Etter en normal fødsel og en utvikling første halvår som virket helt normal,
debuterte jenta med kraftige spedbarnskramper da hun var ½ år. Intensive,
periodiske kramper vedvarte helt fram til hun var to år, og ble starten på
utviklingsproblemene.

Mor kontaktet distriktslegen da disse voldsomme og uforståelige krampene
hadde begynt, men her var det liten hjelp og forståelse å få:

Distriktslegen sa, det er ingenting å bry seg om, alle barn har
sånt. Hun hadde anfall dagen etter, og flere anfall for dagen,
men det nyttet ikke å ta kontakt med den legen. Men jeg hadde
hørt om en annen lege som hadde praksis et stykke unna, det er
lange avstander, men der var det en tysk lege som folk gikk til.
Jeg fikk en til å kjøre meg dit, hos han fikk hun behandling med
ei elektrisk sol. Han mente at hun manglet D-vitamin, og beordret
at hun skulle få komme igjen flere ganger. Om det hadde noe
positivt med seg, det vet jeg jo ikke. Men den norske legen var
så elendig, han sa det var ikke noe å bry seg om.

De første erfaringer med legene var at de bagatelliserte problemer som
datteren hadde. Den solbehandling som ble igangsatt hadde heller ingen
innvirkning på jentas problemer, og medførte dessuten store omkostninger
for familien i en vanskelig periode under krigen.

Til tross for de kraftige krampene, utviklet Hilda seg motorisk helt normalt.
Hun ble også reinslig til normal tid. Mor syntes at utviklingen gikk normalt,
og hun hadde jo søsteren å sammenligne med.

Det var to ting som tidlig ga grunn til bekymring: Hilda begynte ikke å
snakke, og hun var et unormalt snilt barn:

Jeg syntes stort sett at utviklingen gikk normalt, bortsett fra at
hun ikke begynte å snakke. Men hun var ekstra snill. Jeg merket
den forskjellen fordi at vi bodde i hjemmet til foreldrene mine,
og broren min var gift og hadde ei lita jente som var like gammel
som Hilda, 4 mnd. eldre. Hun var mye mere aktiv og krevende
enn Hilda.

Jeg måtte nærmest gjette meg til ting hun ønsket. Men hun
hadde sine bestemte ting hun ville. Som bitte liten baby, da hun
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lå i en kurv, så begynte hun å skrike presis kl .5 på morgenen.
Jeg tok henne opp og tok henne med i min seng, det var så
sikkert som ei vekkeklokke!

Jeg gav henne altfor lite brystmelk, dessverre. Vi var for lite
opplyst om at dette var så veldig nødvendig. Jeg hadde hatt
store problemer med søsteren hennes, hun herjet og reiv meg i
brystvortene, så jeg bestemte meg tidlig for å begynne med flaske.
Hadde jeg visst det jeg vet i dag, skulle jeg ikke ha gjort det.

Det bekymret familien at jenta ikke begynte å snakke. Hun klarte heller
ikke å gjøre seg forstått på andre måter, og man måtte gjette seg til hva hun
ønsket. Samtidig var hun svært lite kravfull, og problemene kunne blitt oversett
dersom ikke familien så tydelig kunne observere forskjeller til andre barn de
hadde kontakt med, og som var på samme alder. Den nesten tvangspregede
regelmessighet hun hadde i døgnrytme er også noe familien reagerte på som
spesielt ved Hilda.

Moren har fortsatt skyldfølelse i forhold til at hun tidlig gikk over til
flaske, noe som illustrerer den livslange bekymring foreldre kan slite med i
forhold til barn med handikap.

Førskolealderen

Seinere i førskolealder fikk hun interesse for og tilknytning til søsteren, men
hun viste dette på en noe uvanlig måte:

Da vi var flyttet fra bygda, og søsteren reiste for å besøke
bestemoren, ble Hilda svært ulykkelig. Og da søsteren kom hjem,
var hun så glad, hun visste ikke hvordan hun skulle vise glede,
så hun la seg ned og rullet. Hun var helt ellevill av glede.

Hun hadde lenge dårlig blikkontakt mens hun var liten. Skulle
man ha en klem av henne, tok ho gjerne skjørtet eller en bluse
og la i mellom. Og det var bare hvis hun visste at hun hadde
fordel av det, hun ga ikke klemmer i utrengsmål.

Lek sammen med andre barn og med dukker var også et område der
hennes utvikling var avvikende i forhold til det som er vanlig i førskolealder:
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Hun brydde seg ikke så mye om å leke i lag med dem. Ho lekte
ikke med dukker, dette var jo like etter krigen så det var ikke alt
som var å få. Jeg kjøpte store flotte dukker i Oslo til henne og til
søsteren, og til jenta til bror min. De andre var overbegeistret,
mens hun tok den etter beina og gikk bort og kastet den på
gulvet. Ho ville ikke ha noe med den å gjøre.

Hilda hadde også et spesielt atferdsmønster i forhold til dyrene på gården:

Vi hadde hest, og den likte hun. Hun lekte med den bestandig,
det var en stor, svart hest. Hun løp under buken på den, stilte
seg under og sto og hoppet opp mot den mjuke buken. Jeg var
så redd, at! Og så satt hun bak og sleit i hestefoten, hun tok sin
sko og skulle kle på hesten. Hun var ikke redd. Hilda var da
under 5 år. Vi flyttet fra gården da hun var 5 år. Hesten gjorde
henne aldri noe, derfor var hun trygg på den. Vi har andre
eksempler på at hadde noe vært vondt, så holdt hun seg borte
fra det.

Språkløs som Hilda var, var det vanskelig å forklare henne
at hesten kunne være farlig. Hun hadde bare positive opplevelser
med hesten, og hadde ingen referanser som kunne gjøre henne
utrygg i lek med den.

Derimot små kattunger, de kunne hun være redd. De satt fast
med klørne i klærne, så hun fikk dem ikke løs. Så de var hun
mer utrygg på.

Det atferdsmønster hun viser i forhold til hesten, må vel sies å være både
ukritisk og dumdristig, og hun viste ingen evne til å vurdere de farer dette
kunne innebære. Kattene var mer uberegnelige enn det hesten var, så de holdt
hun seg unna.

Hildas interesse for håndarbeid kan spores tilbake til førskoletiden, da
hun pleide å sitte å se på mens moren broderte:

Når Hilda ble så flink med brodering, så var det fordi hun så på
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når jeg broderte, og det holdt jeg på med veldig mye. Hun satt
ved siden av meg mens jeg broderte. De tingene som jeg gjorde,
det gjorde hun også.

Evnen til å imitere ble etter hvert meget god, og førte også til at hun
prøvet å imitere moren når hun skrev brev:

Så hun hadde ting hun var interessert i , selv om det var andre
ting hun ikke ville leke med. Fra hun var bitteliten likte hun å
tegne og skrive. Jeg skrev veldig mye brev den tiden, og de
brevene Hilda skrev de så på avstand ut sånn som mine brev.
Men det var noen løkker oppover, noen nedover, noen større og
noen mindre. Hun skrev slik hun så at jeg gjorde. En gang skrev
jeg på tvers på arket, og siden så gjorde hun også det.

Og så tegnet hun. Det var litt problemer for søsteren som da
gikk på skole, det hendte læreren sa, ‘Hva er det som du har her
i skriveboka?’ ‘Det er ho søster Hilda som har tegnet’, måtte
hun svare. Det var mere stas å tegne i hennes skolebøker.

Utredning og diagnose – første innleggelse på sykehus

Bekymringen over datterens manglende språk fikk mor til å ta henne med til
Rikshospitalet, Hilda var da 4 år gammel:

Da hun var 4 år, og ikke var begynt å snakke, hadde jeg henne
på Rikshospitalet, hun var innlagt der i ca. en uke. Der hadde
man mange undersøkelser, blant annet den der innblåsingen i
hjernen. Vi kom ut derfra med den konklusjonen at det som feilte
henne var at hun var døv! Ellers var ungen helt fin. Hun ville
komme til å møte på døveskolen når den tid kom.

Jeg fant jo ut at hun kan umulig være døv. Jeg prøvde dette
ut, gjemte meg bak ei dør og visket navnet hennes, hun visste
ikke at jeg var der, og hun kom og så etter lyden. Så jeg visste at
hun ikke var døv.

Likevel kom hun på døveskolen, dette da hun var 8 år gammel.
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Der så de med en gang at hun ikke var døv. Og de sa også at
tilsynelatende så har hun godt vett. De ville prøve å finne ut av
hvorfor hun ikke snakket. Hun fikk da på nytt plass på
Rikshospitalet.

Etter en ukes undersøkelser fant man ut at jenta var døv, og at dette var
det eneste handikap hun hadde. Familien ble forberedt på en karriere ved
døveskolene.

Diagnosen fra Rikshospitalet kunne ikke være riktig, mor observerte
datteren i mange situasjoner som avslørte at hun hørte godt. Hennes autistiske
avstengthet hadde fått fagfolkene til å tro at hun ikke hørte.

Likevel ble hun sendt til døveskolen så snart hun var i skolepliktig alder.
Her kunne man konstatere at mor hadde rett: jenta var ikke døv. Hun ga i
tillegg inntrykk av å være normalt intelligent. Det manglende språk måtte ha
en annen forklaring, og hun ble henvist til barnepsykiatrisk avdeling til ny
utredning, 8 år gammel.

Utredning på barnepsykiatrisk avdeling

Den merkelige jenta som ikke begynte å snakke til tross for at hun hørte, og
til tross for at hun var normalt begavet, ble innlagt på barnepsykiatrisk
avdeling til et lengre opphold med tanke på utredning/diagnostisering. Om
denne tiden forteller mor:

Så kom hun til den barnepsykiatriske avdelingen 8 år gammel,
og hun lå der svært lenge. Jeg var en stund i byen slik at jeg
kunne holde kontakt med henne, men så måtte jeg reiste tilbake
fordi jeg hadde ei jente til jeg måtte ta meg av. Men jeg hadde ei
søster som regelmessig besøkte henne når det var besøkstid. En
dag i uka tok hun henne med seg hjem til seg. Hun ble svært
bundet til den tanten sin, som dessverre er død nå.

Det hadde aldri hendt før at jeg hadde vært fra henne. I
hjembygda stakk hun av rett som det var og tok seg en runde,
for hun var interessert i det som var omkring henne. Jeg hadde
alltid passet mye på henne, for der var åpne brønner og lause
hester, som hun var veldig glad i. Jeg passet kanskje litt for mye
på henne. Derfor for stakk hun ofte som ei pil av gårde og likte
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dette. Så hun fikk nærmest et sjokk at jeg leverte henne i fra
meg, og at jeg gikk.

Når jeg kom på besøk til henne igjen, da satt hun nesten
bare sånn og så rett framfor seg. Det var nesten som hun var
apatisk. Men det rettet på seg. Når tanten kom og hentet henne,
tok henne med seg hjem og tok henne med ut. Legen der tok
henne også veldig mye med ut. Han viste henne rundt der på
sykehuset, de tok heis med henne, han sa det kom klage på at
heisen var så mye opptatt fordi den jenta kjørte heis. Men han
svarte at det er med i opplegget. Så det rettet på seg – hun var
på den barnepsykiatriske avdelingen en 10-11 måneder.

Etter dette oppholdet sa de at hun hadde god intelligens,
men de kalte det for hørestum. Det sies at de brukte det ordet
om autisme. Men siden når jeg fikk se journalen for noen få år
siden, da så jeg første gang at det sto autisme. De nevnte ikke
det for meg, og jeg hadde heller ikke visst hva det var om de
hadde nevnt det. De hadde skrevet det i journalen mens hun var
der, men de nevnte det ikke for meg. Jeg fikk se det ved en
tilfeldighet i ettertid.

Det at hun hadde god intelligens, hadde også jeg ment. Hun
gjorde mange rare ting som jeg aldri har forstått.

De reaksjoner mor beskriver hos datteren i forbindelse med sykehus-
innleggelsen, tyder på at innleggelsen har vært en traumatisk hendelse for
henne. Selv om hun ble godt behandlet etter datidens normer og at hun hadde
en tante som holdt kontakten i visittiden, var det skremmende for henne å bli
forlatt av moren i en slik ny og ukjent situasjon. Den apati hun møtte mor
med etter dette oppholdet tyder på at oppholdet kan ha påført henne betydelig
følelsesmessig skade.

Observasjonsperioden var på hele 11 måneder og ble starten på en lang
institusjonskarriere.

Hun fikk diagnosen ‘hørestum’ etter oppholdet, hun hørte men snakket
ikke. Samtidig bekreftet man på nytt hennes gode intelligens. Først mange år
etterpå fikk mor se at man ved samme anledning hadde anført at hun hadde
autisme!
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Til omsorg for døve

Til tross for at jenta ikke har hørselsproblemer, ble hun likevel sendt til en
institusjon for døve:

Overlegen fant ut at han ville sende henne til dette døvehjemmet,
det var et fryktelig feilgrep. Hun skulle ikke vært i lag med døve,
hun skulle vært i lag med sånne som snakket.

Hun fikk ikke det dem hadde lovet, at hun skulle lære å snakke.
Hun satt og arbeidet på ei arbeidsstue, og vi fikk beskjed om
hvor flink hun var. Hun flettet fine ting, men det var ikke gjort
noe forsøk på å lære henne språk. Det var bare praktiske ting,
og hun var bare i lag med døve, det var en feilplassering som
var helt forferdelig.

Det gikk forholdsvis bra med henne til hun kom i pubertets-
alderen. Da fikk Hilda som de aller fleste unge jenter, problemer.
Hun visste jo ingenting om hva det var som skjedde med henne,
hverken fysisk eller psykisk. I stedet for å gjøre noe normalt
med henne, begynte de å straffe henne. De fortalte selv at de
hadde stengt henne inne på rommet, og da visste hun råd: hun
knuste ruta og gikk ut. De trodde hun var inne på rommet og
hadde straff, og da gikk hun i åkeren og plukket blomster. For å
forhindre at hun klarte å rømme igjen, stengte de henne inne og
spikret for vinduet, og så måtte hun stå i mørket inne på rommet.
Hun hadde da voldsomme skriketokter og en forferdelig angst.
Jeg tror de skadet henne helt på denne institusjonen.

Hilda bodde på døvehjemmet fra hun var 9 til hun var nesten 14 år. Hun
ble satt til å utføre praktiske arbeidsoppgaver på ei arbeidsstue, og var veldig
dyktig til slikt arbeid. Men i strid med det som var blitt lovd, fikk hun ingen
språkopplæring, verken tegn- eller talespråk. Hun ble oppfattet som ikke
opplæringsdyktig – til tross for alle påpekninger av hennes høye intelligens.
Når hun i tillegg befant seg blant døve, var utsiktene til utvikling av tale
høyst minimale. Mor oppfatter derfor plasseringen ved Andebu som en grov
feilplassering av datteren.

Likevel forløp oppholdet greit, slik mor erindrer det, helt fram til
pubertetsalder. De vanskeligheter datteren fikk i denne aldersfasen ble møtt
med harde restriksjoner fra institusjonens side. Dette medførte at jenta utviklet
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voldsomme angst- og skriketokter, og hun kunne ikke være på døvehjemmet
lenger. Hun ble derfor overført til en institusjon for ‘åndssvake’, som var det
eneste alternativ man hadde.

Til institusjon for ‘åndssvake’ – 14 år gammel

På grunn av de atferdsproblemer hun hadde utviklet ved døvehjemmet i
pubertetsalderen, ble Hilda flyttet til en sentralinstitusjon for ‘åndssvake’,
14 år gammel. Flyttingen skjedde helt uforberedt og uten at familien var
informert på forhånd:

Da jeg fikk høre at hun skulle flyttes til et hjem for ‘åndssvake’
så ble jeg helt forskrekket. Det hadde jeg aldri tenkt på, for
tvert imot så var hun veldig oppvakt som barn. Hun lå ikke en
tanke tilbake for søsteren, som nå har universitetsutdanning.
Så det var ikke i tankene våre. Vi var veldig overrasket, men det
ble forklart med at de mente ikke at hun var åndssvak, men det
var ikke annet tilbud.

Jeg henvendte meg til overlegen på en barnepsykiatrisk
avdelingen med en gang jeg hadde fått vite at de tenkte å sende
henne til åndssvakehjemmet. Jeg hadde ikke gitt noen tillatelse
til en slik flytting. Han sa jeg bare måtte ta det med ro, og
mente at det ikke gikk an å sende henne til et åndssvakehjem.
Men de sendte henne dit uten at jeg visste det.

Jeg var i sjokk når jeg gikk der ifra. Det var så forferdelig!
Det var et gammelt lite hus, opp i ei smal trapp, i annen etasje,
der satt hun sammen med bl.a. ei som var både blind og døv,
som gikk og skreik, og holdt hendene foran seg fordi hun var
redd. Jeg gikk der ifra, jeg husker ikke hvordan jeg kom meg
derifra, ikke før jeg satt på toget og var kommet inn til byen. En
av konduktørene på toget kom og sa, ja vi skal ikke lenger. Da
kom jeg til fatning og gikk av toget.

Til tross for forsikringene om det motsatte, havnet Hilda i ‘åndssvake-
omsorgen’. Det er illustrerende for datidens holdning til foreldre at dette
skjedde uten noen form for informasjon eller samråd med foreldrene.
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Lamslått av sjokk over forholdene ved ‘åndssvakehjemmet’ og flyttingen
av datteren, men i mangel av alternative tilbud, følte moren seg tvunget til å
akseptere situasjonen.

Etter en tid ble Hilda flyttet til en avdeling, der det bare bodde jenter.
Mor forteller om forholdene ved denne avdelingen:

Det var fryktelig. De var mange som lå på samme rom. Den dag
i dag når Hilda legger seg til å sove, så drar hun teppet over
hodet og lager seg et lite hull til å puste gjennom. Hun kommer
aldri bort ifra at hun må verge seg i fra hva som kan skje i løpet
av natten. Det var store sovesaler, og mange som kunne komme
om natten og gi henne et slag i hodet.

Ja, jeg var et døgn der for jeg ville roe ned Hilda. Det var
dårlige forhold. Personalet der var halvgamle utslitte personer
som arbeidet under dårlige forhold.

Men så kom der yngre mennesker av begge kjønn, og da ble
det mye bedre. De syntes det var helt urimelig at Hilda skulle
være der. Hun fungerte så mye bedre enn de andre som hun var
sammen med.

Slik mor oppfatter det ble ‘åndssvakehjemmet’ en enda verre feilplassering
av datteren enn døve-omsorgen hadde vært. Både de fysiske forhold ved
avdelingen, med overfylte og trangbodde sovesaler, personalets holdninger
med mangel på engasjement samt frykten for overgrep fra de andre beboerne,
gjorde situasjonen uholdbar for henne. Hun utviklet en angst som vedvarer
hele livsløpet. Hilda var den som fungerte best av beboerne i avdelingen, og
hun hadde ingen hun kunne lære av eller strekke seg etter funksjonsmessig.

I forhold til den angst og de atferdsproblemer hun utviklet, var neddoping
med medisiner den eneste ‘behandling’:

Alle de som bodde der fikk store doser medisiner. Det hadde
aldri vært behov for medisiner til henne, hun hadde heller vært
ei spesielt snill og rolig jente. Men der var det bare om å gjøre
å gi medisin, for da satt pasienten i ro og stillte ingen krav til
personalet.  Da begynte hun med all den fryktelige medisinen
som hun har hatt store skadevirkninger av, og som nevrologen
nå forlanger at skal bort.
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Etter hvert bedret forholdene seg noe, yngre og mer engasjert personale
kom inn i bildet. Hun ble flyttet til bedre avdelinger, den siste perioden til ei
avdeling som var nybygget. Her fikk hun for første gang sitt eget rom.

Om aktiviteter ved institusjonen forteller mor:

Det var å sitte på arbeidsstua, og der lagde hun jo veldig fine
ting. Hun ble veldig god venn med henne som var arbeidsterapeut
der, vi har hatt kontakt i årevis.

Overlegen var der da hun kom til institusjonen, og han
fremholdt henne som spesiell og flink, han var liksom så veldig
positiv. Hun knyttet han tepper i present. Men at hun skulle hatt
et tilbud som var bedre, det hørte jeg ingenting om før disse
unge kom dit. Det var bl.a. en som er psykolog nu, og som hun
har vært på ferie hos hver sommer.

Hun fikk ingen skolegang, men det siste året hun var der ble
hun prøvet av en logoped. Og hun sa: ‘Hvorfor i all verden har
hun ikke gått på skolen, hun som er så lærevillig?’ Det var bare
siste året hun fikk litt undervisning.

Hilda fikk fortsette med det hun var dyktig til, nemlig praktiske oppgaver
på arbeidsstua. En av de som arbeidet med henne på arbeidsstua ble en viktig
og engasjert person for Hilda og familien i mange år framover.

Flere av personalet utviklet et personlig forhold til Hilda, og tok henne
med hjem og på ferier. Hun var en populær klient, og ble respektert for sine
praktiske ferdigheter.

Til tross for at Hilda var meget lærevillig, ble det ikke gitt noe tilbud om
skolegang før siste året ved institusjonen, da hun ble undersøkt av en logoped.
Denne ga uttrykk for forbauselse over at jenta ikke hadde fått noen skolegang.

Etter 20 år ved åndssvakehjemmet ble Hilda igjen overført til døveom-
sorgen – 34 år gammel.

Til en institusjon for døve – 34 år gammel

Hildas karriere skulle nok en gang gå via døveomsorgen, til en institusjon
der hun ble værende i to år. Mor forteller:

Så kom hun igjen på døvehjem. Der var hun til 1980. Til å
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begynne med var det veldig bra, de trodde hun var døv, og de
var stolt på de døves vegne for at hun kunne gjøre sånne fine
ting som å brodere, det var veldig stas med henne. Så oppdaget
de at nei, hun var ikke døv. For dem var hun en snik som hadde
kommet inn dit. Hun ble veldig mobbet. Det gikk bare ikke an at
hun kunne være der, så hun ble utskrevet uten at jeg hadde sagt
noe om at hun kunne komme hjem. Men hun var der i flere
måneder etter at hun var utskrevet, så jeg måtte bare ta henne
hjem. Da var hun langt på vei til å bli ødelagt. Så da kom hun
hjem i januar 1980.

Fortsatt var det de praktiske ferdigheter som ble satt i fokus. Hun vekket
beundring på døvehjemmet for sine ferdigheter på arbeidsstua, og var blant
de dyktigste til å lage ting.

De andre klientene oppdaget at Hilda hører, og på dette grunnlag ble hun
utsatt for massiv mobbing ved institusjonen. Uten å ha skaffet til veie noen
alternative tilbud, ble hun derfor utskrevet fra døvehjemmet, 36 år gammel.

Mor oppfatter perioden med mobbing på hjemmet for døve som en av de
vanskeligste datteren har gjennomlevd. I forbindelse med at hun hadde datteren
hjemme på helgebesøk, fikk hun entydige signaler på hvordan hun hadde det:

Det var veldig vondt for henne på hjemmet for døve når alle
begynte å mobbe henne. Hun var hjemme hver helg. Hun drøyde,
og det var alltid noe hun skulle gjøre i siste liten slik at det ofte
ble langt på søndagskvelden før vi reiste utover. Jeg var jo på
jobb da, så jeg måtte kjøre henne utover. Da var jo Hilda så
bra, hun hadde så lite problemer.

En gang jeg var sykemeldt i fire uker, tok jeg Hilda hjem, for
da hadde jeg anledning til å ha henne hjemme. Da kunne jo
ikke hun være så fryktelig umulig, siden jeg til tross for mine
hjerteproblemer klarte å ha henne hjemme.

På sin måte viste datteren motstand mot å reise tilbake etter helgebesøkene,
og moren skjønte at hun ikke hadde det bra ved institusjonen. Oppholdet for
henne utartet seg til ren oppbevaring etter at hun allerede var utskrevet og
det ikke var skaffet til veie noe alternativt tilbud. Til tross for sine hjerte-
problemer så mor ingen annen løsning enn å la datteren flytte hjem til seg.
Mor måtte da slutte i sitt arbeid for å være hjemme å ta seg av datteren.
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Hjem til mor – 36 år gammel

De første årene etter at mor tok datteren hjem, hadde hun ingen dagtilbud.
Mor hadde følgelig eneansvar for henne hele døgnet. Selv om hun ble veldig
bundet av dette, opplevd hun at datteren var snill og ikke hadde vesentlige
atferdsproblemer i denne perioden:

Jeg var jo veldig bundet. Men jeg tok Hilda veldig mye med.
Skulle jeg i geburtsdag, så hadde jeg henne med meg. Jeg hadde
henne med når jeg skulle til lege, hun var med overalt. Det var
slitsomt i lengden. Jeg tror Hilda også syntes det, selv om det
var bra og.

Så fikk hun da støttekontakt. Så jeg har hatt en del studenter,
det har vært veldig bra. Mange veldig fine mennesker. Jeg sloss
meg til å få litt avlastning, det var ikke i to år engang at jeg
hadde det. Jeg fikk fire dager for måneden.

Selv om hun kunne være vanskelig hjemme, vil jeg ikke si at
hun var umulig, for da ville jeg ikke ha klart med henne. Jeg er
ingen ungdom lenger. Jeg har fylt 77 år nå, og har hatt
hjerteproblemer lenge, så hvis ho hadde vært umulig, så hadde
jeg ikke kunnet klare det.»

Til tross for sin sviktende helse, maktet mor å ha datteren boende hjemme
helt fram til hun i 1995 flyttet til egen leilighet, 51 år gammel. Hun bodde
altså hjemme fra hun var 36 til hun var 51 år, i 15 år! Noen få dager avlastning
samt en støttekontakt-ordning var det eneste tilbud som var ment å avhjelpe
situasjonen.

Det tilbud om opplæring datteren fikk, var ikke alltid tilpasset hennes
opplæringsbehov:

Hun kom hjem i 1980, da hadde hun tilbud på en videregående
skole. Når hun skulle dit, så fikk hun først beskjed om alle de
bøkene hun skulle ha. Hun kunne ikke lese og ikke snakke, det
var bøker om psykologi og jeg sa fra at dette er ikke noe som
hun kunne ha nytte av.

Så fikk jeg beskjed om noen andre bøker hun kunne få, og
hvor jeg skulle henvende meg. Dette var noe som jeg ikke engang
ville vise Hilda, det var rent fornærmelig. Det var sånt man
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kunne gi tre-åringer. Hun fikk en assistent som ikke hadde
erfaring med noen form for spesialundervisning. Og de to tålte
ikke hverandre. Så det var jeg som ikke søkte henne inn dit mer.

Etter at moren tok henne ut av et videregående opplegg som ikke fungerte,
sto Hilda praktisk talt uten dagtilbud. Det eneste hun hadde var et par timer
voksenopplæring i uka.

Til en videregående skole med spesialundervisning

Etter å ha søkt og fått plass ved videregående skole som hadde erfaring med
spesialundervisning, fikk Hilda 5 år sammenhengende opplæring ved denne
skolen. Mor har både positive og negative opplevelser fra denne perioden:
det mest positive var at datteren lærte tegnspråk, det negative at hun ble
utsatt for overgrep og at hun utviklet problematferd hun ikke tidligere hadde
vist.

Hilda lærer tegn

Det er interessant å merke seg at Hilda i en alder av mer enn 40 år var i stand
til å lære tegnspråk:

Hun lærte tegnspråk, og det må jeg si var veldig bra. Hun lærte
det fantastisk fort, så vi var jo helt overrasket. De var ikke vant
til å ha elever som lærte så fort. Tenk, det kunne hun ha lært
når ho var lita - det lærte hun ikke på disse døveinstitusjonene.
Ho lærte tegnspråk temmelig fort. Det er et veldig stort gode,
for nå kan Hilda si hva hun vil. Hun snakker ikke akkurat slik
som de døve gjør, med setninger, men hun sier det hun har bruk
for. F.eks. kan hun si ‘Er det middag?’, ‘Skal vi ha kaffe?’, hun
sier ikke hele setningen, men får sagt det hun mener.

Før denne opplæringen startet hadde hun og jeg enkelte tegn,
men det var ikke de rette tegnene. Vi hadde egne tegn, men det
var til liten hjelp for henne i andre situasjoner. Hun måtte dra
meg med dit som hun ville ha noe, og sende hendene mine dit.
Nå kan hun si det med tegn!!
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Hun lærte 150 tegn, men hun bruker dem ikke daglig. Hun
brukte mere tegn her hjemme enn hun gjorde på dagsenteret,
for her hadde hun jo bruk for dem. Hun brukte dem ikke uten å
ha bruk for dem. Her sier hun fra når hun vil gå å dusje, når
hun skal vaske håret, det hadde hun ikke bruk for der. Hun brukte
bare de tegnene hun hadde bruk for.

Endelig fikk mor bekreftet det hun hele tiden hadde trodd: at datteren
hadde stort opplæringspotensial. Det ble en meget betydningsfull endring i
hennes liv at hun lærte å gjøre seg forstått ved hjelp av tegnspråk, og det er
imponerende at dette fortsatt var mulig etter så mange år på institusjon.
Private tegn hun hadde utviklet i samvær med mor ble erstattet av tegn som
også andre kan forstå.

Atferdstrening med uforutsette følger

Slik mor oppfatter det, startet noen av Hildas atferdsavvik som en utilsiktet
følge av atferdsterapeutisk behandling. Hun forteller:

De problemene jeg har hatt med Hilda har kommet etter
atferdsterapi. Hilda bruker briller, og jeg har brukt briller i
alle år. Hun har aldri rørt brillene mine. Men en psykolog som
arbeidet ved skolen der, han skulle begynne å venne henne til at
hun skulle godta alt som han bestemmer. Dette mener jeg ikke
er riktig, man skal ikke godta alt en annen bestemmer. Men den
måten han brukte det på, det var å ta hennes briller. Hun ble da
ellevill, og ville ha brillene sine igjen. Så fikk hun brillene igjen
etter en viss tid. Så tok han de igjen, og da hadde han de litt
lenger. Og lenger og lenger og lenger, til slutt godtok hun at
han tok brillene uten å gjøre noe, for hun visste at hun fikk
brillene igjen.

Så kommer Hilda hjem og deiser brillene av meg en gang.
Det var måten å gjøre det på, hun hadde lært det at vi kunne ta
brillene av, hun lærte det systematisk. Jeg skjønte ingenting,
hun hadde brukt briller i alle år, og alle som hadde kontakt med
Hilda, jeg hadde et barnebarn som hadde mye med henne å
gjøre, han brukte briller, hun var aldri borti dem. Til hun
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plutselig begynte å ta brillene av folk. Jeg visste ikke hva det
kom av, før han så stolt fortalte at nå finner Hilda seg i at jeg
tar brillene hennes, nå kan jeg ta brillene og hun finner seg i
det. Jeg sa, er det du som har funnet på det! Han sluttet med det
da, men det gjorde ikke hun.

Hun hadde ikke noe nytte av den atferdsterapien hun fikk,
snarere tvert imot. Det der med briller har vært et stort problem
og er det fremdeles. Hun kan fortsatt gjøre det. Men jeg fikk det
råd at hvis hun nappet mine briller, så måtte jeg bare la dem
ligge der. Ikke gjøre noe vesen av det. Det gjorde jeg, så da ble
det mindre av det. Hun måtte selv gå og hente de og komme
med de. Men det hender hvis vi f.eks. står i ei kø, skal til en
kasse for å betale eller, da er jeg redd hvis det står en akkurat
foran med briller. Dette er et stort problem.

Også på dagsenteret hvor hun er nå har det og foregått
atferdsterapi som har vært til skade for henne. Hvis Hilda gjorde
noe som de mente ikke var akseptabelt, så var der en stol borte
i ei bestemt krå. Den måtte hun sette seg på ei stund. De sa hun
måtte sette seg, men det gjorde hun ikke. Da skulle de dytte
henne dit! Da satte ho seg til ho fikk beskjed om å reise seg.
Men ho måtte dyttes bort. Når jeg fikk høre det, så sa jeg at nå
skal dere bare se, nå lærer Hilda å dytte. Hun hadde aldri dyttet
tidligere. Det varte ikke så veldig lenge før hun begynt å dytte.
Jeg falt bakover, og slo hodet i steingulvet på kjøkkenet. Da
hadde hun lært det.

Hun lærer så fantastisk fort! Både sånn som hun skal lære,
og det hun ikke skal lære. Da sluttet de med den stolen og den
dyttingen. Hun syntes det var rett og slett morsomt å dytte.

Atferdsterapeutiske reduksjonsprosedyrer kan ha andre virkninger enn
den som er tilsiktet. Ved å bli fratatt brillene lærer Hilda å ta brillene ifra mor
og andre personer, og ved å bli dyttet til en stol lærer hun å dytte andre
mennesker. Modelleffekten er sterkere enn den effekt man håper å oppnå
gjennom formidling av konsekvensreaksjoner. Dette har i etterkant utviklet
seg til et betydelig sosialt handikap for Hilda, da hun er ukritisk og kan
utvise slike problemhandlinger i alle mulige situasjoner.
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Hilda kan også skade seg selv, og noen av disse problemhandlingene kan
også spores tilbake til læringserfaringer hun har hatt. Eksempelvis kan hun
knuse lyspærer og skade seg med disse:

Det første som måtte ordnes da det var kommet på tale at hun
skulle få egen bolig, var at det måtte være skjult belysning. For
straks en lyspære brenner ut og hun ser den er ødelagt, så tar
hun den og klemmer den sund, og da kan hun skjære seg. Hun
har mange ganger vært og måttet fått sydd på grunn av dette.

Dette problemet oppsto plutselig. Søsteren sier hun tror det
oppsto en gang hun var hos dem, og ei lyspære ble utbrent og
svigersønnen skulle skifte. Han sa til Hilda, ‘Vi gjør bare sånn’,
og så skrudde han den ut, la den på bordet og satte i ei ny.
Imens tok hun den, og dette var første gangen.

Den første opplevelsen med å skade seg på en ødelagt lyspære utartet
etter hvert til en mani, der miljøet må tilrettelegges for at hun ikke skal komme
i berøring med lyspærer og skade seg. Dette har store konsekvenser i hennes
dagligliv.

Overgrepene

Mor mener datteren har vært utsatt for mange overgrep opp gjennom årene.
Hun forteller:

En gang mens hun gikk på videregående skole, kastet hun opp i
bilen som kjørte henne til og fra skolen. Sjåføren hadde stoppet
på en bensinstasjon, og tatt henne inn der. Dette var en dag
tidlig i april. Han hadde satt kaldvannslangen på henne, så når
de kom hit og hun kom ut av bilen, rant vannet av henne. Hun
hadde bare trusa på seg. Jeg sa, ‘Kommer hun bare i trusa?’
‘Ja, jeg kunne ikke ta den og av henne!’ , svarte han. Klærne
hadde hun med seg våt i en bag. Tenk den redselen hennes når
hun fikk den kaldtvannsslangen i ansiktet! Jeg varslet skolen,
men jeg tror ikke han fikk tilsnakk engang.

Jeg så også en gang hun lå på alle fire og lette etter en tråd.
Hun er ‘hektet’ på det, hvis det henger tråder og slikt. Så tok
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han (sjåføren) bare tråden og kastet den. Hun lå og lette etter
den tråden, og da sparket han henne hardt! Jeg så at han sparket
henne. Da jeg sa det til han, så sa han, ‘Det gjør dem på skolen
også’.

En annen ting som hadde hendt på skolen, nesen hennes var
opphovnet og rød. Jeg ringt oppover og spurte hva det var. Det
var en lærer som kunne forklare det, og han skulle komme selv.
Han kom hit, og forklarte meg at hun hadde snytt seg på ryggen
hans, og da ble han så sint at han klabbet til henne.

De episoder mor forteller referer til hendelser der personer har følt seg
provosert av Hildas atferd og har hevnet seg på henne. Det er sannsynligvis
mange tilsvarende episoder som moren aldri fikk vite om. Hilda har med
tydelighet demonstrert sin evne til modellæring, og man må forvente at slik
mishandling har vært medvirkende til å forverre hennes atferdsavvik.

Til et dagsentertilbud – 47 år gammel

Etter at hun ble ferdig i videregående skole, har Hilda begynt på et dagsenter
for psykisk utviklingshemmede. Hun var 47 år gammel da hun startet på
dette dagsenteret, og bodde fortsatt hjemme hos moren. Om tilbudet forteller
mor:

Hun går på voksenopplæring. Hun har tre timer for uken, to
timer med tegnspråk og en time med musikk. Musikken har hun
også lært, hun er glad i musikk og har hatt denne interessen
bestandig. Hun har lært å spille musikk selv, og hun spiller
etter noter.

Til å begynne med var hun på arbeid, og hun var veldig glad
i å arbeide. Når hun da ble tatt ut av arbeidet og skulle begynne
med musikk, for eksempel skulle hun slå på ei tromme, det
forekom henne bare som noe tull. Når hun hadde slått ei stund
på tromma, så slo hun i hodet på læreren. Men nå liker hun det,
og hun har lært seg å spille etter noter. Hun spiller forskjellige
instrumenter, du kan be henne med tegn om å gå og hente det
og det instrumentet, og da gjør hun det. Så det er veldig bra.
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Hilda har fortsatt sitt dagtilbud ved dette dagsenteret. I tillegg til å
produsere ting på arbeidsstua, får hun musikkopplæring og vedlikeholds-
undervisning i tegnspråk. Mors inntrykk er at hun har et godt og variert
tilbud.

Hilda flytter i egen leilighet

I august 1995 flyttet Hilda inn i egen leilighet – 51 år gammel. På grunn av
at hun er eneste klient i en bolig med helkontinuerlig turnus, er det svært
mange ulike personer innom i løpet av uken. Dette bekymrer moren, da slik
enorm veksling av personell lett kan skape konfliktsituasjoner:

Hun går nå alltid tilbake til leiligheten sin når hun har vært
hjemme hos meg. Jeg har inntrykk av at hun liker seg, og at hun
synes det er bra, men av og til så gråter hun og er fortvilet. Jeg
tror det har noe med at det er for mange mennesker å forholde
seg til.

Mor mener datteren reagerer på at så mange mennesker kommer inn i
leiligheten hennes og skal bestemme, og at det lett blir til at bestemmelsene
som tas spriker i alle retninger fordi det er vanskelig å samkjøre så mange
personer.

Like etter jul fikk datteren hjerneslag, og hun fikk etter dette redusert
førlighet. Siden slaganfallet kom i etterkant av en konfliktsituasjon mellom
henne og personalet, har mor stadig den tanken at dette kunne vært unngått
dersom konflikten var håndtert på en annen måte.

Hildas livssituasjon

Sosiale relasjoner

Hilda har nesten daglig kontakt med sin mor, og hun treffer søsteren sin
omtrent hver uke. Hun har også ukentlig kontakt med andre slektninger, og
er på besøk hos familien ca. en gang i uken. Hun virker å være fornøyd med
den kontakt hun har med familien, de er sammen i hennes leilighet. Når hun
er på besøk spiser hun middag, drikker kaffe og holder på med håndarbeid.
Hun inviteres også til bursdager og høytider.
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Hun har ingen kontakt med naboer, og hun bor alene i sin nåværende
bolig. Hun har heller ingen venner hun har kontakt med utenfor boligen. Hun
vurderes å ha for lite sosial kontakt i forhold til sitt behov. Hun får daglig
systematisk trening til å fungere i sosiale situasjoner, og denne treningen
vurderes hun å være fornøyd med.

Flere ganger daglig reagerer hun med atferdsproblemer i sosiale situasjoner,
hun sparker, klyper, hyler og dytter, og hun kan kaste ting rundt seg. Dette
kan oppstå i kravsituasjoner, ved at hun reagerer på spesielle gjenstander
eller som tvangshandlinger. Personalet håndterer problemet med ignorering,
eller ved å fjerne gjenstander som provoserer henne. Problemene skaper store
begrensninger for sosial deltagelse, hun må kontrolleres fullstendig av
personalet.

Hilda har et meget nært forhold til sin mor, og hun har også et nært
forhold til søsteren og til morens samboer.

Psykisk og personlig tilfredshet

Hilda viser trivsel ved å smile, humre og le. Hennes generelle helsetilstand er
variabel, hun preges av å ha hatt slag, hjerteinfarkt og høyt blodtrykk, i
tillegg til at hun er overvektig.

Forøvrig virker det som hun trives bra og har jevnt bra psykisk velvære,
og at hun for det meste har et positivt selvbilde.

Hun har tvangshandlinger, og det virker som hun kan være hallusinert
enkelte ganger. Hun preges av utagerende atferd mot inventar og personale.

Sysselsetting

Hun arbeider 25 timer i uka ved et dagsenter, der hun pakker kort. Hun har
i tillegg 3 timer voksenopplæring i uka. Hun virker interessert i arbeidet sitt,
hun utfører det selvstendig og er alltid presis. Arbeidsoppgavene er meget
godt tilrettelagt for henne, likeledes den sosiale tilrettelegging på arbeids-
plassen.

Mens hun arbeider har hun bare kontakt med instruktøren, mens hun i
pauser også har samkvem med andre funksjonshemmede arbeidstakere.

Hun har ikke fått skolegang som samsvarer med arbeidsoppgavene hun
utfører.

Også på arbeidsplassen oppstår det konflikter ukentlig, hun kan sparke,
dytte og klype de andre, hun ser seg gjerne ut de minste. På grunn av dette
blir hun skjermet og får tett oppfølging med minst mulig dødpunkter.
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Rekreasjon og fritid

Hilda deltar daglig i matlaging, klesvask og andre huslige aktiviteter. Hun
strikker, syr, broderer, tegner og maler, og hun er veldig praktisk anlagt. Hun
virker fornøyd med å utføre disse aktivitetene.

Utenfor boligen går hun på malerkurs, og hun driver ridning og svømming.
Hun virker for det meste fornøyd med disse aktivitetene, men kan være noe
variabel når det gjelder initiativ til deltagelse. I ferier reiser hun bort med
familien, eller hun er på tur med bistandspersonalet.

Hilda bor i en fullt utstyrt og nybygget egen bolig med gode muligheter
for privatliv. Foreløpig bor hun alene, men det er meningen er at det skal
være en beboer til. Boligen har sentral beliggenhet, med tilgang på alle aktuelle
nærmiljøtjenester.

Flere ganger daglig utøver hun problemhandlinger i form av fysisk vold,
verbale angrep, selvdestruksjon, rastløshet, seksuelle problemer og tvangs-
handlinger. Hun får helkontinuerlig bistand og oppfølging, og trenger dette
ut i fra sitt atferdsmønster. Bistanden utøves av personale med høy kompe-
tanse, og vurderes å være meget bra.

Personalet får ukentlig veiledning, og har deltatt i flere kurs- og planleg-
gingsdager. De vurderes å ha gode holdninger til Hilda.

Både dagen, uken og de enkelte situasjoner er godt eller meget godt struktu-
rert med hensyn på forutsigbarhet, og boligen har skriftlige målsetninger og
skriftlige treningsprogrammer. Dessverre er samarbeidet med de pårørende
dårlig og preget av mistillit.

Helhetlig vurdert mener man at Hilda for det meste er fornøyd med sin
livssituasjon, men at hun er for mye alene. Hun ville kunne hatt større utbytte
av en mer kollektiv bosituasjon.

Forståelse av språk/kommunikasjon

Hilda snakker ikke, men gjør seg forstått ved hjelp av tegn, bilder, skrift,
gester og handlinger. Moren og søsteren forstår hele eller nesten hele
kommunikasjonen, det samme gjør de av personalet som kjenner henne.

Personlig kompetanse/Vineland

Hilda er tilnærmet språkløs, men hun forstår og kan utføre noen tegn.
Hennes dagliglivsferdigheter innenfor det personlige området og huslige

aktiviteter tilsvarer 7 års utviklingsnivå, mens hun på enkeltstående ferdigheter
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ligger langt over dette nivå. Hun kan eksempelvis bruke komfyren selvstendig,
bruke vaskemidler, og holde orden på eget rom uten påminnelser. På nærmiljø-
relaterte ferdigheter er hun langt svakere.

På det sosiale området ligger hun på mellom 2 og 3 års utviklingsnivå.
Når det gjelder atferdsproblemer er hun signifikant avvikende i forhold til
normgruppen på begge skåringsområder, noe som bekrefter hennes betydelige
omfang av atferdsproblemer.

Oppsummering av Hildas livshistorie

Fødselen var en normal og rask hjemmefødsel i en bygd i Nord-Norge under
krigen. Hun ble ammet noen måneder, og tok etter dette flaske uten problemer.

Et halvt år gammel fikk jenta kraftige epileptiske kramper, i form av
intense anfall som kom etter hverandre, og det kunne gå flere uker før neste
serie med anfall. Distriktslegen fant ikke noe unormalt, og en annen lege som
mente problemet skyldtes vitaminmangel, iverksatte behandling med høyfjells-
sol.

Den motoriske utviklingen var normal, og jenta ble reinslig til normal tid.
Hun var en snill og lite kravfull unge. Hun hadde dårlig blikkontakt, viste
sterk motstand mot fysisk berøring og begynte ikke å snakke. Hun
kommuniserte heller ikke på andre måter, men viste en god tilknytning til sin
5 år eldre søster.

2 år gammel ble hun behandlet for epilepsien, og hun har ikke hatt anfall
etter dette. Hun begynte fortsatt ikke å snakke, men var dyktig til å imitere
handlinger. Hun viste ingen interesse for andre barn, og heller ikke for vanlige
leker. Hun var mest opptatt av det voksne gjorde. Hun ble svært opptatt av
hester, og viste en uforsiktig og ukritisk atferd overfor disse. Hun hadde
ingen negative opplevelser med hesten, og kunne p.g.a. sin språkløshet heller
ikke bli forklart at slik lek kunne være farlig.

4 år gammel ble hun undersøkt, man mente hun var døv og at dette var
årsaken til at språket uteble. Foreldrene visste ut i fra sine observasjoner at
dette ikke stemte, og det ble seinere ved en gjentatt undersøkelse bekreftet at
hun hadde god hørsel.

8 år gammel ble hun innlagt på barnepsykiatrisk avdeling, og hun var der
i 11 måneder. Hun fikk sjokk over å bli forlatt på sykehuset, og viste apati og
sterke emosjonelle reaksjoner etter dette. Hun fikk diagnosen ‘hørestum’, og
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man mente hun hadde normal intelligens. Seinere fant mor ut at man i journalen
hadde anført ‘autisme’.

Til tross for at hun var hørende, ble hun sendt til en institusjon for døve.
Hun var der fra hun var 9 til hun var 13 år. Hun fikk praktisk opplæring på
en arbeidsstue ved denne institusjonen, men ingen undervisning og ingen
språkopplæring.

Hildas atferd forverret seg i forbindelse med pubertetsutviklingen, og dette
ble møtt med straff og innelåsing på institusjonen. Jenta fikk angst og
skriketokter, og ble etter dette overflyttet til en sentralinstitusjon for ‘ånds-
svake’.

På åndssvakehjemmet havnet hun på en meget dårlig avdeling, hun ble
kraftig neddopet med medisiner og utviklet angst som har vedvart. Hun forble
på institusjonen 20 år sammenhengende, og flyttet til tre ulike avdelinger. På
slutten var forholdene noe bedret, og hun utviklet et godt forhold til enkelte
av personalet som også tok henne med hjem til seg. Hun fikk ingen skolegang
på åndssvakehjemmet, men fortsatt å utvikle sine ferdigheter på arbeidsstua.

34 år gammel ble hun igjen overflyttet til en døveinstitusjon, og satt til
praktisk arbeid på arbeidsstua. Denne gangen oppdaget de andre beboerne at
hun var hørende, og hun ble nærmest mobbet ut av institusjonen på grunn av
dette. Hun hadde ingen andre tilbud, og mor tok henne hjem til seg, 36 år
gammel.

Perioden hjemme hos mor vedvarte i hele 15 år. Etter et mislykket år ved
en videregående skole, fikk hun i 5 år opplæring på en videregående
spesialskole. Det positive som skjedde i denne perioden var at hun lærte å
kommunisere ved hjelp av tegnspråk. Reduksjonstiltak som ble gjennomført
av atferdsterapeuter i denne perioden medført en forverring av hennes
atferdsmønster – hun begynte å rive brillene av folk og å dytte folk overende.
Hun var også utsatt for direkte mishandling i denne perioden.

Etter videregående har Hilda fått dagtilbud ved et dagsenter for psykisk
utviklingshemmede.

For ett år siden flyttet hun i egen leilighet. Med bakgrunn i de atferds-
problemer hun har utviklet, må hun ha kontinuerlig tilsyn, og boligen har
helkontinuerlig bemanning med våken nattvakt, totalt 15 personer i turnus.

Hilda har fortsatt et lavt nivå når det gjelder språk, hun kommuniserer på
en måte som tilsvarer mellom ett og to års utviklingsnivå. Hennes sosiale
ferdigheter ligger rundt 3 års utviklingsnivå, mens hun er langt dyktigere på
det praktiske området, der hennes gjennomsnittsskårer ligger rundt 7-års
utvikling – langt høyere på enkeltområder.
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Hun er signifikant avvikende etter Vineland, noe som gjenspeiler de
betydelige atferdsproblemene hun har utviklet.
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HISTORIEN OM IVAR

Fødsel og tidlig utvikling

Ivar ble født i en by i Nord-Norge i 1960. Familien hadde fra før en tre år
gammel sønn da Ivar ble født. Om graviditeten og fødselen forteller mor:

Det var ingen spesielle problemer i forbindelse med fødselen,
han var født fort, og jeg gikk ganske mye over tiden. Men dette
er ikke blitt vektlagt i forbindelse med hans sykdom. Han var en
stor, kraftig og fin unge, og var helt i orden ved fødselen.

Det var heller ikke noen spesielle problemer i graviditeten.
Jeg falt engang på hålka når jeg skulle hente inn klærne, men
det er det eneste jeg kan huske. Jeg var veldig frisk under
svangerskapet, friskere enn jeg var med den første.

Selv om mor hadde gått noe over tiden, var det ingen spesielle problemer
verken i svangerskapet eller i forbindelse med fødselen.

Det spesielle med guttens tidligste oppvekstmiljø, var at familien bodde i
et utbyggingsområde med sterk støybelastning. Foreldrene forteller:

Det var grusomt mye støy, med gravemaskiner døgnet rundt.
Jeg er helt sikker på at Ivar ble redd av dette. Jeg gikk veldig
mye til svigermor og svigerfar, for å få litt fred. Det var vanskelig
å få noe annet husvære i den tiden.

KAP11.PM5 04.12.97, 15:11249



Autisme og livsløp

250

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

A
A
A
A
A
A

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA

AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1960 0 Fødsel Lokalsykehus, ingen prob. under svangerskap/fødsel. Født
etter termin, har en tre år eldre bror.

1961 0 - 1 år

Bor hjemme

Mye støy i nærområdet grunnet anleggsarbeid, ble redd
p.g.a. dette.

1962/3 1 - 2 år

Aktiv, sterk og frisk. Interesse for mineatyr-ting, god
finmotorikk. Dårlig blikkontakt/fjern. Ensidig i kosten, "spruter
opp" melk. Innlagt til utredning på sykehus, innestengt i
avdeling, foreldre fikk ikke besøke han. Traumatisk
opplevelse. Diagnose: døv.

1962 2 år
Tiltagende hyperaktivitet. Aktiv natt og dag,
område-overlegen vurderer han – sier han " har det bra."
Forsinket grovmotorisk, begynte å gå seint.

1962/4 2 - 4 år

Engstelig, mye gråt og hyperaktivitet, sover ikke. Synger
engelsk, tysk og norsk – god uttale. Kommuniserer dårlig,
dårlig blikk. God finmotorikk, virker "oppvakt", sjarmerende.
Rutinebundet. Mislykket plassering i lokal barnehage.

1964 4 år Undersøkt Rikshospitalet – hører normalt. Diffuse plager,
ikke eksakt diagnose.

1965 5 år

Observasjonsopphold 3 mnd. ved stor institusjon. Diagnose:
autistiske trekk. Tas inn direkte etter observasjonen.

Sentralinstitusjon
HVPU

Avdeling med 5 klienter. Sterk forverring av atferd, bundet til
sengen. Selvdestruktiv atferd. Medisineres. Barnehage ved
avdelingen. Familien flytter, vil bo nær institusjonen.

1970 10 år

Ny avdeling. Etter hvert bedret faglig tilbud. Lands-
foreningen stiftet, Else Hansen vurderer gutten: ren autist.
Foreldrene leser om autisme. Reagerer mot stringent
regime i avd.

1972 12 år Skole. Stadig utvidet tilbud, ADL-trening, aktiviteter,
språktrening og data. Starten på beste periode.

1977 17 år Sein pubertetsutvikling. Ble roligere etter puberteten.

1980 20 år
Nedbyggingsfase ved institusjonen, tiltagende uro,
samarbeidsproblemer. Fagfolk slutter i avd. Ivar viser angst/
usikkerhet – er barometer på situasjonen i avd.

1993 33 år Egen leilighet Flytter ut av inst. til egen leilighet i bofellesskap. Dagtilbud
ved institusjonen – godt forberedt flytting.

Oversikt over Ivars livskarriere
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Sannsynligvis var gutten overfølsom for den støy bomiljøet var preget
av, og han reagerte med å vise redsel. Foreldrene ville beskytte gutten, og tok
han med til svigerforeldrene for å komme unna alt bråket.

Ganske tidlig begynte man å reagere på guttens spesielle utviklingstrekk.

Han var veldig aktiv. Han var sterk og frisk, han drev mye på
med mineatyrsaker, penner og alle sånne småting. Han var dyktig
finmotorisk.Og så var han meget ensidig i maten, det har han
vært hele tiden.

Det var også problemer med blikkontakten, han var litt fjern.
Han fikserte ikke blikket godt nok i forhold til sine omgivelser.

Og så sprutet han opp melk, helst når han suget på flaska.
Det var da vi tok initiativ til å få han på øre-, nese-, hals-
undersøkelse. Vi var først hos lege, og deretter ved sykehuset.

Gutten viste særegenheter ved sin opptatthet av små gjenstander, den
dårlige blikkontakten og sitt ensidige forhold til mat. Det var spesielt på
grunn av spiseproblemene de søkte legehjelp, og ble henvist til et større sykehus
i nærheten.

Dette skjedde i en tid da man var svært lite informert om barns behov i
forbindelse med sykehusinnleggelser, og innleggelsen utviklet seg til en svært
traumatisk opplevelse for gutten:

Der hadde han en trasig og traumatisk opplevelse. Han var
innestengt, og vi fikk beskjed om at vi ikke skulle ha noe med
han å gjøre. Det var på et privat sykehus. Overlegen virket helt
hard og ufølsom. Han sa bare at vi skulle holde gutten fast
mens han undersøkte, jeg klarer nesten ikke snakke om det i
dag. Han skreik noe grusomt, jeg sto utenfor døren og hørte på.
Til slutt kjempet vi for å få han ut derifra etter tre uker. De sa at
han hadde ikke hørsel! ‘Ja, men han sier jo mamma og pappa’,
sa jeg.  ‘Det sier alle barn fra Lindesnes til Nordkapp’, sa han.

I og med at han var engstelig, så begynte han å skrike mye.
Da satte de han på badet! Og de som betjente badet var nonner
med flagrende gevanter, så dette forsterket ytterligere redselen
hans.

Da vi kom derifra, så han var veldig engstelig da vi kjørte
hjem, og han kastet opp i bilen. Etter dette tålte han ikke å være
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alene. Vi måtte legge oss i lag med han, han måtte se at vi
kledde av oss først. Han ble mye mer urolig, og da ble han
virkelig urolig.

De traumatiske opplevelser i forbindelse med sykehusinnleggelsen satte
sitt preg på guttens videre utvikling. Han var blitt tiltagende engstelig og
urolig, og fullstendig avhengig av foreldrenes kontinuerlige tilstedeværelse.
Det kan virke som om han utviklet en redsel for å bli forlatt igjen.

Den type spesielle problemer gutten hadde var ukjent for sykehuset, og
de stillte en diagnose som var feil, men likevel typisk: gutten var døv, fikk
foreldrene beskjed om. Dette stemte ikke på noen måte med det som familien
selv hadde observert av gutten.

Det neste som skjedde var at familien fikk besøk av områdeoverlegen for
åndssvakeomsorgen:

Områdeoverlegen var her, han hadde med noen leker. Han var
her bare en kort stund, så sa han at vi hadde det så godt, og at
barnet hadde det så det så bra hos oss. Og så gikk han. Ivar var
da to, kanskje bortimot tre år.

Familien fikk anerkjennelse for at de hadde skapt et godt hjem for gutten,
og han fant ikke grunnlag for å registrere gutten innenfor ‘åndssvake-
omsorgen’. Ivar så ikke ut til å være ‘åndssvak’.

Det som gjorde at vi tidlig så at Ivar ikke ville passe på
‘åndssvakehjemmet’, det var at han oppfattet så mange ting.
Han hadde stort sang-repertoire, og han forsto når vi snakket
til han. Vi hadde en slags kommunikasjon med han, vi følte i
hvert fall dette.

Vi trodde aldri at han var evneveik. Man var jo veldig utav
seg over at det feilet han noe. På en måte ville vi vært glade
hvis det hadde vært hørselen, så man kunne begynne med en
opplæring. Så vi ble så grusomt skuffet da vi skjønte at det var
verre enn dette.

Vi skrev til Oslo etter riktige leker, det var treleker han skulle
leke med.

Mange ganger har vi hatt dårlig samvittighet fordi vi ikke
gjorde alt som vi skulle for han.
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I fortsatt villrede om hva som feilte sønnen, og nær bristepunktet av
utmattelse over den kontinuerlige hyperaktivitet, reiste familien til Oslo for å
få han vurdert ved Rikshospitalet.

Vi ville få fastslått dette med hørselen, for han mente at gutten
kanskje var døv. Ut i fra de erfaringer vi gjorde, kunne ikke
dette stemme. Vi ville ha en audiofysiker til å fastslå det. Det
var nettopp det som skjedde på Rikshospitalet: i løpet av 5
minutter hadde legen undersøkt gutten, han sa at gutten hadde
hørsel i massevis.

Da vi skulle til Oslo, så fikk vi ikke reise med fly. Han var
ikke sjuk nok, trygdesjefen ville underkjenne dette. Men i neste
omgang, når vi skulle reise tilbake fra Oslo, da fikk vi fly.
Selvfølgelig, sa legen. Det ble en traumatisk opplevelsen både
for han og oss, gjennom Sverige med tog.

I forbindelse med undersøkelsen var hele familien innlagt,
de sa vi kunne være der så mye vi ville, de var som noen engler.
Men han var redd der også. Og denne angsten har preget han
hele tiden.

Vi var også en tur innom en spesialbarnehage. Vi hadde
ønsket at de også der kunne foreta en observasjon. Etter dette
reiste vi hjem, og det ble en veldig vanskelig periode.

Osloturen hadde gitt en endelig avklaring på det familien hele tiden visste:
gutten hører normalt. Sykehusoppholdet var langt bedre tilpasset barnets
behov enn det de hadde opplevet ved det lokale sykehuset. Men de kunne
ikke gi svar på det familien fortsatt lurte på: hva er det som feiler gutten?

Utvikling i førskolealder

Selv om gutten var sein med å gå, utmerket han seg på mange områder:

Han var forsinket med å gå, men han krøp veldig mye. Han var
rask, og hadde veldig god motorikk. Han klatret opp på benker,
og var som en akrobat. Han fant ut at de bredeste stolene måtte
stables først, og så de smalere, og så krøp han opp med de små
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beina sine, og så sto han og så om der var noen ting øverst i
skapet. Det var akkurat som om han hadde øyne overalt. Han
var så sjarmerende at du ble helt bergtatt av han. Bare noe var
lystbetont for han, så må du tro han kunne ordne seg.

Vi var bekymret for språket, han sang mye, men han snakket
lite. Han kunne alle slags sanger i småbarnsalderen, på engelsk,
tysk og norsk, og han uttalte veldig godt. Men han sluttet mye
med det da han kom til institusjonen.

Han var nok lykkelig i sine stunder, men han gråt mye. Han
hadde ofte vondt i hodet, og han var engstelig.

Det var veldig vanskelig å forstå han. I noen tilfeller tok han
oss i hånden for å vise hva han ville. Hvis vi skulle ut å kjøre
med han i vogna, og vi begynte på en rute som han ikke var vant
til, da gjorde han alt for å stoppe oss. Han ville ha den samme
ruta hver gang. Han skulle gå forbi den butikken der vi brukte
å handle. Og det klarte han å gjennomføre, med skrik og rop.

Han sov forferdelig lite, det var jo derfor vi ble helt utslitt,
jeg var bare vel førti kilo. Det var det som gjorde av vi tok
initiativet til å komme oss til en observasjon på institusjon, og
se om vi kunne få noe hjelp. Han holdt det gående både natt og
dag, han trengte ikke søvn. Han gikk ikke på noen medikamenter.

Foreldrene beundret sønnen for hans smidige motorikk, hans innsikt i
praktisk problemløsning og hans utstråling og sjarm. Til tross for at gutten
kunne imitere sangtekster på flere språk, snakket han ikke. Han kommuniserte
lite, og han utviklet etter hvert et sterkt rutinepreget atferdsmønster. Det som
etter hvert ble den største belastningen for familien, var at han ikke ville
sove, og at han holdt det gående med et hyperaktivt atferdsmønster dag og
natt.

Midt opp i alt så gutten helt normal ut, og han hadde ingen diagnose. Det
var derfor vanskelig på få forståelse for den uholdbare situasjonen familien
etter hvert befant seg i. Det eneste forsøk som ble gjort på å skaffe gutten et
tilbud, ble fullstendig mislykket, og bidro bare ytterligere til å gjøre situasjonen
håpløs for familien:

Det fantes ingen hjelp å få der hvor vi bodde. De bygde en
barnehage som han skulle få gå i, men det ble ikke noe ut av
det. Han var for vanskelig, han ulte og skapte så mye bråk at
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det ville kreve for mye hjelp å ha han der. I jula reiv han ned
juletreet i barnehagen, så da fikk han ikke være der lenger. Det
var ingen forståelse, og ingenting var tilrettelagt.

Ingen forsto hva som var bakgrunnen for guttens problemer, og det var
ingen hjelp å få på hjemstedet. I tillegg til den belastning guttens atferdsmønster
påførte familien, måtte de leve med det øvrige samfunns avvisning av gutten
og resignasjon i forhold til å kunne gi han et tilbud.

Til observasjon/diagnose

5 år gammel ble Ivar lagt inn ved et ‘åndssvakehjem’ til et tre måneders
observasjonsopphold.

Gjennom bekjentskaper fikk gutten plass til observasjon på ‘åndssvake-
hjemmet’. I forbindelse med dette oppholdet fastslo overlegen at gutten hadde
autistiske trekk. Dette var første gangen autismebegrepet ble brukt til å
beskrive guttens tilstand, og familien kunne så smått begynne å orientere seg
om hva dette var og hvilken hjelp de kunne få.

Inn på institusjon – 5 år gammel

På det tidspunkt Ivar var inne til observasjon, var man i ferd med å starte en
liten avdeling for autistiske barn ved institusjonen. Etter at autismediagnosen
var gitt, ble han derfor flyttet direkte over på denne avdelingen.

Da Ivar kom til institusjonen, ble han veldig dårlig. Vi visste
ikke hva som skjedde med han, men de bant han fast til sengen,
det har vi hørt siden. Da ville han nesten ikke ha noe med meg
å gjøre, det virket som han var blitt sint på meg.

De hadde bygget en liten avdeling som var finansiert av
veldedighetsmidler, og 5 autistiske barn som skulle få plass der.
Så ble vi tilbudt at Ivar kunne få være med. Vi sa ja etter en
stund, og da måtte vi flytte hit ned og søke jobber her nede. Vi
ville ikke være der nord når Ivar var her.
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Det at Ivar trengte et tilbud bestemte på dette tidspunkt hele familiens
skjebne: Mor, far og broren på 8 år måtte flytte sørover for å beholde kontakten
med familiens autistiske barn. Dette til tross for at de nettopp hadde etablert
seg med en egen bolig nordpå, og til tross for alle familierelasjoner de hadde
på hjemstedet. Spesielt for bror til Ivar ble dette en vond og vanskelig
omstilling:

Ivar viste liten interesse for broren sin. Tre år er ganske stor
aldersforskjell, og broren på sin side ble veldig opptatt av at
tingene var vanskelige, og at vi hadde det trasig. Vi hadde
inntrykk av at han grublet og reflekterte på sin måte. Det ble jo
oppbrudd for han og, 8 år gammel å flytte fra farmor og farfar,
og alle bånd som han hadde der oppe. Han savnet også
kameratene sine, og aktiviteter han hadde som f.eks. fisking.

Han begynte å bite negler på skolen, og læreren ringte og sa
at han kunne ikke lese. Sannheten var et han kunne lese allerede
i 5-årsalderen. Hun kunne ikke skjønne hvorfor han ikke gjorde
det, det forsto ikke hun. Så vi måtte i gang med å forklare henne
at han hadde det vanskelig.

Han har hatt mye å slite med opp gjennom årene, men til
tross for dette har han har klart seg godt, han har en akademisk
stilling og holder på med doktorgraden.

Hensynet til Ivar gjorde at broren ble tilsidesatt. Det var tøft for han å
måtte flytte fra hele sitt nettverk der nord, og komme til en fremmed skole.
Han fikk betydelige problemer som vedvarte en lang periode, men han maktet
å arbeide seg videre etter en tid. Familien har i ettertid reflektert mye over de
omstillinger hele familien måtte igjennom i denne fasen på grunn av sitt
funksjonshemmede barn.

Ivars utvikling gjennom institusjonsoppholdet

Det hørtes i utgangspunktet attraktivt ut at Ivar kunne få plass i en liten
spesialavdeling, men dessverre svarte ikke forholdene til forventningene:

De hadde lite folk på avdelingen, så det ble ikke så bra der. De
måtte legge guttene i sengen et par timer midt på dagen for å få
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litt fred. Det var en liten avdeling, de var bare 5 klienter, men
behandlingen var så som så. Avdelingslederen var barne-
pleierske, og hun klarte ikke å ivareta situasjonen der. Det ble
mye krangel mellom henne og det øvrige fagpersonell, og dette
skapte dårlige behandlingsvilkår. Med en gang vi kom dit merket
vi hvordan situasjonen var.

Det var et ‘gammeldags’ system, med søndagsklær osv. De
unge som begynte å arbeide i avdelingen, psykologistudenter
og sosionomer, de klarte ikke dette, og vi følte med dem. Ivar
har tapt mye på at han blir glad i noen, og så slutter de. Den
der voldsomme gjennomtrekken av folk har gått hardt inn på
han, folk han er blitt glad i har sluttet.

Det var ikke lagt opp noe behandlingsopplegg, og rutinene
var ikke individuelt tilpasset. Man tok hver dag etter hvert som
den kom, og forsøkte å gjøre så godt man kunne. Fagligheten
var dårlig.

Til tross for at avdelingen hadde prosjektstatus, var forholdene uoversikt-
lige, og det manglet individuell tilpasning for den enkelte. Resultatet var at
der skjedde en forverring av guttens tilstand. Lite personell medførte nedrei-
ming og medisinering, det var stor gjennomtrekk og interne konflikter. Den
følsomhet gutten var utstyrt med gjorde at han reagerte på denne situasjonen
med angst og forvirring, økte kontaktproblemer og tiltagende atferdsavvik.
På spørsmål om selvdestruksjonen, svarer mor:

Jeg syntes den ble verre og verre, til det igjen ble bedre for noen
få år siden. Når han ble engstelig, og det ble vanskelig for han,
så drev han på med denne forferdelige dunkingen med hodet. Vi
så forskjell etter hvem han var sammen med, når han var trygg
og fikk lov til å være ute eller gjøre noen ting han likte, gikk det
bra. Men så snart som han ble sittende i ro og ikke noen brydde
seg, så ble han urolig. Dette har vi sett helt siden han var liten,
at det beste var å gjøre ting sammen med han. Slik er det fortsatt,
det er slik han fungerer. Men han dunker seg ikke i hodet lenger,
han har mer rugging og en spesiell måte å gå på gulvet f. eks.
Han kan også rive seg i håret, og så har han en spesiell harkelyd.
Jeg tror dette er oppmerksomhets-avhengig på samme måte som
dunkingen var det.
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Vi får et bilde av omfanget av den selvdestruktive atferd når mor seinere
i intervjuet forteller:

Det ene øyet glir igjen, vi tror dette skyldes at han har en
hjerneskade. Jeg personlig tror ikke han hadde det når han var
liten. Jeg tror det er et resultat av at han har slått seg selv og
fått skade. Det tror jeg om epilepsien også.

Ivar kan ha pådratt seg hjerneskade gjennom massive og harde hode-
dunkinger. Selv om dette ikke er bekreftet fra medisinsk hold, foreligger det
heller ikke noen annen troverdig forklaring på guttens epilepsi og halvsidige
motoriske problemer. Intensiteten av den selvdestruktive atferd kan ha påført
Ivar varige skader.

I tilknytning til prosjektavdelingen var det også en barnehage. Om dette
sier far:

Ivar fikk vel noe opplæring i barnehagen. Det var et omsorgs-
tilbud hvor de hadde forsøkt å putte inn noen daglige aktiviteter,
og hvor de forsøkte å stimulere han med bilder f.eks., det var
lite variert og lite gjennomtenkt. Det var ufaglærte som jobbet
der, og de hadde ingen bevisste planer for virksomheten.
Barnehagen var mer som et pustehull for avdelingen. Der var
ingen fast struktur eller målsettinger.

Selv om forholdene ytre sett virket gunstige med en liten avdeling og
barnehagetilbud, maktet man ikke å legge til rette for en utvikling av
ferdigheter eller bedring av atferdsmønsteret. Kunnskapsnivået var fortsatt
lavt på dette området, og den ideologi tilbudene var basert på gikk mer i
retning av generell stimulering enn målrettet og strukturert opplæring.

Kontakten med andre foreldre – faglig engasjement

Det positive denne tiden var at det utviklet seg et forhold mellom foreldrene
til barna i avdelingen, og at foreldrene etter hvert tilegnet seg mer spesifikk
kunnskap om guttens tilstand:

Vi hadde lest fagbøker ifra Sverige, Danmark og USA, og så
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meldte vi oss inn i foreningen. Dit kom det ekspertise fra utlandet
og holdt foredrag, så det var jo sånn vi fikk vite mer om autisme
og hvilke tilbud han trengte.

Vi meldte oss også inn i en atferdsterapeutisk forening, og
var med på seminarer for å lære om dette.  Vi følte oss veldig
ufaglige i lag med alle psykologene.

Vi hadde klart å få opp Else Hansen fra Sofieskolen. Hun sa
at hun trodde Ivar var en ren autist. Hun var her veldig kort tid,
men hun så han. Hun sa også det at sykdomsbildet kunne være
noe sammensatt. Men han hadde påfallende klare autistiske
trekk.

Foreldrene engasjerte seg på mange områder i det fagmiljø som etter hvert
ble etablert. I tillegg til Landsforeningen for Autister (nå Autismeforeningen),
fikk de også kontakt med det gryende atferdsanalytiske miljø. Gjennom dette
rustet de seg til å kunne være pådrivere for de tilbud gutten hadde behov for,
og samtidig ha tilstrekkelig ballast til å stå imot de myter som fortsatt
omkranset autismeproblematikken. En av disse myter er knyttet til
foreldreskyld, og mor kom i berøring med dette gjennom kursvirksomhet:

Jeg var på et seminar, jeg ble så forbannet at jeg har fortrengt
hvem det var. Men det var en eldre type, og han snakket om at
det var harde foreldre. Og det var som regel den første av barna
i en søskenflokk som ble autist. Da tenkte jeg at det er i hvert
fall ikke den første av våre barn. Han fikk oss til å føle at vi var
en slags bødler overfor barna våre.

Men jeg hadde mine synspunkter, og visste hva jeg mente.
En sosionom vi kom i kontakt med, han sa vi hadde vært alt for
snill med Ivar, vi hadde rett og slett pakket han inn i bomull.
Han var så vanskelig, så han hadde fått det slik han ville. Det
stemte kanskje, vi gjorde jo alt for han. Det er ikke så greit, når
du har andre barn også.

På grunn av sin kontakt med andre foreldre og den kunnskap de på egen
hånd hadde tilegnet seg, gikk det ikke så hardt inn på foreldrene at noen
presenterte dem for teorien om at harde foreldre var årsak til autismen.
Foreldrene hadde ikke vært harde og kalde, men kanskje hadde de vært for
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snille og ettergivende? De gjorde alt for å hjelpe den lille gutten som fullstendig
dominerte hele familiens liv.

Kontakten med hjemmet

Selv om Ivar nå var plassert på institusjon, hadde han hyppig kontakt med
foreldrene sine. På sin måte viser han en tilknytting til foreldrene som fortsatt
vedvarer:

Han fikk en veldig angst da han kom til institusjonen, han virket
veldig redd. Han hadde følt seg trygg mens han bodde i lag med
oss. Da jeg kom til han på avdelingen, så var det akkurat som
om han ikke skjønte at jeg var der. Jeg forsto det slik at han
hadde det svært vanskelig, i alle fall de første årene. Han var
ganske sterkt knyttet til oss, for vi hadde den rutinen i helgene
at vi hentet han på lørdag, og så var vi tilbake med han på
søndag. Når vi forlot han, så ville han ikke at vi skulle gjøre
det. Bindinga var så sterk, det ble alltid gråt når vi måtte gå.
Han var knyttet til oss, og han er ennå det.

Han slår seg nå mer til ro med at vi skal gå, han biter det
mer i seg. På grunn av de sterke reaksjonene han hadde, måtte
vi slutte å ha han så lenge hjemme ved hvert besøk. Vi begynte
å ha han oftere isteden. Det fungerte bedre.

De reaksjoner gutten viste når foreldrene kom på besøk, ble fortolket som
et tegn på at han var såret over at han var plassert i avdelingen. Han reagerte
voldsomt hver gang foreldrene forlot han, og viste gjennom dette sin
følelsesmessige tilknytning til dem. For å lindre denne traumatiske
påkjenningen for hele familien, valgte man hyppige og korte besøk heller enn
langvarige og mer sjeldne.

Den videre institusjonskarriere

Da Ivar var i 10-årsalderen ble en ny avdeling bygget, og han flyttet sammen
med flere av guttene over til denne avdelingen. Dette representerte etter hvert
overgangen til en periode med et mer systematisk og målrettet tilbud, og det
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skjedde et markert faglig oppsving som skapte ny optimisme ved institusjonen.
Samtidig ble skolen etablert, og Ivar fikk sin første formelle undervisning.

De hadde mer plan og mere aktiviteter, han deltok i husarbeid,
praktiske aktiviteter etc. Og så begynte han på skolen som
nettopp var etablert. Samtidig kom aktivitetstilbud, svømming
og andre fritidsaktiviteter. Da begynte det å ‘løsne’:

Han begynte å ri, men han likte ikke det med hesten.
Svømming likte han bedre, han har lært seg å svømme selv på
en egenartet måte, det er en kombinasjon av brystsvømming og
butterfly. Og han kan dykke ned og hente ting på bunnen. Han
er en robust kar, og han liker vannet.

Skole fikk han først at etter han var flyttet til denne nye
avdelingen, han var da 12 år gammel. De hadde skole og
barnehage, som utfylte hverandre litt. Til å begynne med var
det bare noen timer skole, men så ble det mer etterhvert. Det
begynte også å bli etablert et samarbeid mellom skole og
avdeling. Han hadde mange flinke spesialpedagoger, det ble
betraktet for å være en mønsterskole. Han var blant annet med
i et prosjekt med bruk av data i opplæring. Og så fikk han
språktrening og praktisk trening. Det ble lagt stor vekt på
kommunikasjonstrening, alternative former for kommunikasjon.
Ivar ble med i et prosjekt der datahjelpemidler ble brukt som en
del av kommunikasjonstreningen.

En vernepleier lærte Ivar å gå på ski. Jeg var med han ute i
skogen og så på, han la seg ned først, han ville ikke ha ski på
beina. Men nå er han blitt skikkelig flink. Han fikk flott utstyr.
Han har vært med i Holmenkollen, og har fått mange pokaler.
Han har stor glede av dette. Han ble tryggere, hadde det bedre
og ble lykkeligere. Og så ble det mindre selvdestruksjon, det
har vi sett når han er i aktivitet.

ADL-trening i avdelingen, skolegang med trening i kommunikasjon og
praktiske ferdigheter, og ikke minst fritidsaktivitetene forandret Ivars livs-
situasjon til det bedre. Det at han på et så tidlig tidspunkt fikk delta i et data-
prosjekt, gir også inntrykk av at man ligger litt i forkant av utviklingen.
Aktivitetene hadde den virkning at problemhandlingene ble redusert, og han
ga mange signaler på å ha det langt bedre.
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Ivar kom inn i pubertetsalderen mens han enda var i disse oppleggene, og
slik foreldrene husker det ble han roligere og mer harmoniske etter dette.

Det er ingen tvil om at atferdsterapiens inntog på institusjonen var
medvirkende til det faglige oppsving som preget denne perioden. Rekruttering
av fagutdannet personell til avdelingen og faste kurs- og veiledningsordninger
medførte en mer målrettet innsats og et større engasjement. Foreldrene har
likevel et kritisk syn på mye av det som skjedde:

Vi kom i en del diskusjoner. Det som jeg syntes var positivt, var
at nå var det i ferd med å skje noe fra faglig hold. Vi så også
ganske tidlig et brukbart resultat av de programmer som ble
iverksatt for avlæring og relæring. Men det som var livsfarlig,
det var å delegere fullmakter til folk som ikke skjønte fagligheten
i dette. Det ble etter hvert ganske brutalt.

Ivar hadde det mange ganger trasig, spesielt med all denne
forferdelige masingen på han. En søndag ettermiddag vi kom
med Ivar, han hadde hatt det godt hjemme, og han var i godt
humør. Da vi kom, satt personalet og drakk kaffe og hadde melk
på bordet. Han ville naturligvis også ha kaffe, og da sa de nei,
du får ikke ta kaffe! Øynene hans ble sortere og sortere, og så
tar han melkekartongen og slår ut melken. Da reiste de seg opp
fra bordet, og sa ‘Nu skal Ivar tørke’. Da så jeg for meg all den
elendighet som det ble med å legge han på gulvet, og alt det der
som skulle skje. Da banket jeg i bordet og sa: ‘Det er ikke Ivar
som skal tørke opp. Det er en av dere som skal tørke opp, det er
dere som har forårsaket den situasjonen der. Dette er ikke
atferdsterapeutisk, det er heller det motsatte.’

Ivar ble glad, men vi vet det var forferdelig mange slike
situasjoner der. Det var jo bare tilfeldig at vi kom opp i dette og
kunne se hvordan det foregikk. I denne perioden hadde Ivar ei
veldig trist tid. Det var mas om småtteri, at han skulle gjøre
sånn og sånn, og det var sluppet altfor mye løs.

Situasjonen var preget av mye mas og lite rutiner. De forsto
ikke dette i det hele tatt, men hadde lært seg noen teknikker og
konsekvenser. Det hjalp oss å kunne gjøre noe med dette, fordi
vi hadde vært på seminarer i atferdsterapi-foreningen. Jeg
glemmer ikke hvor mange ganger det ble poengtert at man måtte
være veldig forsiktig, og så måtte man ha faglig kompetanse for
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å kunne utøve dette. Men vi opplevet det ikke sånn, jeg vil ikke
legge skylda på noen, men man ble kanskje for ivrige etter å
oppnå raske resultater.

Foreldrene er fornøyde med den målrettede trening og de aktiviteter som
ble etablert for Ivar, men de reagerte på at personalet maste for mye og
derved provoserte fram avvikshandlinger. De reagerte også på at reduksjons-
prosedyrer overlates til ufaglærte, og at man derved ikke hadde den nødvendige
kontroll. I vurderingen av dette har de hatt stor nytte av sin deltagelse på
seminarer om atferdsanalyse, slik at de vet hvilke krav som stilles til forsvarlig
gjennomføring av slike prosedyrer.

Nedbyggingsperioden ved institusjonen

I perioden før og etter at nedbyggingsvedtaket var fattet, ble det faglige tilbud
gradvis svekket. Dette skyldtes delvis at fagfolk søkte seg bort, og delvis
interne stridigheter ved institusjonen:

Så ble der faglige konflikter mellom ulike grupper ved insti-
tusjonen, med mye krangling internt og faglige uoverens-
stemmelser. Dette virket veldig mye inn på guttene. Det har vært
mitt barometer med Ivar, når han er urolig har jeg spurt meg
selv hva det er som foregår. Klientene ble selv usikre når
personalet var usikre.

Så kom utflyttingsvedtaket, og da ramlet det hele i sammen.
Det ble bare rot, folk flyttet, de beste fikk seg jobb andre steder.
Da ble det veldig dårlige forhold ved avdelingen, det merket vi
på Ivar med en gang.

Dette var noe som gjorde seg gjeldene på hele institusjonen.
Det var en del sentrale fagpersoner som ble igjen, men det miljøet
som en del avdelinger hadde bygget opp ble borte.

De skulle heller ha laget nye paviljonger der oppe som de
var, slik at fagmiljøet kunne opprettholdes.  Det hadde vært
bedre enn å legge det ut i kommunen, i alle fall for de som
hadde bodd der i så mange år.
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Miljøet var sårbart, og den optimisme som preget situasjonen tidligere
var ikke lenger til stede. I sin jevnlige kontakt med sønnen merker foreldrene
med en gang når noe er galt, han fungerer som et ‘barometer’ som måler
konflikter i avdelingen.

Selv om foreldrene i utgangspunktet hadde ønsket at Ivar skulle få være
på institusjonen, og at et faglig tilbud skulle reetableres der, måtte de etter
hvert innse at dette var urealistisk. Det utslagsgivende for dem var at foreldrene
til den av klientene i avdelingen som Ivar over år hadde utviklet et nært
forhold til, valgte å si ja til et bomiljø utenfor institusjonen:

Hvis ikke de andre foreldrene først hadde gått med på at
kameraten til Ivar skulle flytte, så hadde nok vi ville ment at
han skulle være på institusjonen. Det hadde vi foretrukket. Men
miljøet var i oppløsning, og det var ei veldig slitsom tid for å få
godkjenning for at han skulle være i kommunen. Han har fortsatt
dagtilbudet sitt ved institusjonen, og han er alltid glad for å
komme dit. Området gir så mange muligheter for fritids-
aktiviteter, de har bl.a. svømmehall der.

Foreldrene legger stor vekt på forholdet til Ivars eneste kamerat i
forbindelse med flyttingen. De kjempet en kamp mot byråkratiet for å få
dette igjennom, til tross for at han etter reglene skulle flytte tilbake til hjem-
kommunen.

Savnet av institusjonen er nok savnet av de opplegg som fungerte da
forholdene var på sitt beste. Foreldrene ser med bekymring på muligheten
for å gjenskape de tilbud institusjonen hadde innenfor Ivars nåværende
bosituasjon.

Ivar flytter til egen leilighet

På grunn av gode forberedelser gikk flyttingen til det nye bofellesskapet
langt bedre enn man hadde forventet:

Overflyttingen gikk bra, fordi den ble gjennomført langsomt.
Han var der noen timer av gangen til å begynne med, så vi fikk
inntrykk av at det gikk bra. Lederen var flink, og Ivar hadde
med seg en av pleierne som han kjente fra institusjonen som
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begynte å jobbe med han også i det nye bofellesskapet. Vi ba
om dette, for vi ville ikke ha et kontinuitetsbrudd. Dette var av
stor betydning for Ivar. Det er vanskelig å vurdere hvordan han
trives der ute, jeg tror han har vært nødt til å innrette seg.

Overflyttingen gikk som planlagt, men familien er fortsatt noe skeptisk til
de nye tilbudene. Kontakten med institusjonen er opprettholdt gjennom
dagtilbudet, og ved at far enkelte ganger tar han med på tur dit.

En til to ganger i uka besøker familien Ivar. I tillegg er han regelmessig
på besøk hjemme hos foreldrene, og han har da sine faste rutiner som har
vært på samme måten i alle år:

Han går først og ser på maten som står på kjøkkenet. Han er
opptatt av å dekke på og ordne opp, og han er veldig opptatt av
å drikke kaffe. Det som interesserer han mest er det som skjer
på kjøkkenet, med kopper og ritualer.

Jeg kan ikke ta han ut i hagen og jobbe, for det er ikke det
han er vant med. Han skal være på kjøkkenet. Både når han er
på aktivitetssenteret og når han er i bofellesskapet, da kan han
godt gå ut i hagen og gjøre en masse praktisk arbeid. Han er
veldig flink å jobbe.

Når han sitter på kjøkkenet og drikker kaffe, da er han
hjemme. Han går og kikker i skapene, og han smiler litt. Nesten
som han sier, ‘Her gjør jeg som jeg vil’. Han synger litt når han
er i godt humør, og han er spesielt glad i godt smør. Han skyr
lettmargarin. Han er glad i god mat, og han vet hva som er
godt.

Vi kan også sette på musikk, lytte til denne og gå litt rundt.
Men han synes det er godt bare å få sitte her, ha oss foreldre –
en på hver side og holde oss i handa. Han liker den kontakten,
slik ser det ut i hvertfall.

Når han var hjemme i perioder for noen år siden, da likte
han å bli stelt med. Mor hadde han i badet, vasket beina på
han, den fysiske kontakten og det å bli stelt med likte han svært
godt.  Han liker også å gå til lege, tannlege eller frisør, for han
er glad i at noen steller med han

Jeg tror det har noe med trygghet å gjøre, at han føler at
han er trygg og at vi er snill med han. Han er veldig oppmerksom
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når han hører vi snakker med noen om han, da ser han på oss,
har blikkontakt og anstrenger seg for å forstå. Jeg har mange
ganger tenkt på hvor mye han egentlig forstår av dette? Jeg
snakker alltid positivt om han når han sitter og lytter.

Ivar trives når han er hjemme på besøk, og familien har innrettet disse
besøkene etter hans rutiner for at han skal oppleve det mest mulig positivt.
De ser også tydelige tegn på trivsel hos han under disse besøkene, heimen er
blitt et fristed for han der han nyter å ikke bli stilt for store krav til.

Ivar har vært styrende for de fleste ting familien har foretatt seg opp
gjennom årene, til tross for den tidlige institusjonsplassering:

Hobbyen vår har vært Ivar i alle år, vi har ikke hatt tid til annet
utover jobben. Det er mye vi ikke har kunnet gjøre på grunn av
dette. Broren har vært selvstendig og ordnet seg selv, vi har
nesten ikke hatt noe arbeid med han. Han har vært mer til hjelp
enn han har krevet oss.

Tanker om framtiden

Inspirert av den beste perioden ved institusjonen, vet foreldrene hvor viktig
det er for Ivar at det arbeides langsiktig og målrettet med planer for framtiden.

«Det er viktig for oss at den handlingsplanen som utarbeides
for Ivar har et langsiktig perspektiv når det gjelder skole,
aktiviteter og opplæring. Man må ha framtidsmål for det man
gjør, og man må planlegge hans videre livskarriere. Spørsmålet
er: Hva skal Ivar bli?  Det er viktig å tenke helhetlig, slik at det
ikke blir bare delfunksjoner som får oppmerksomhet. De som
har hovedomsorgen må tenke framtidsrettet. Ikke bare hva man
skal gjøre i hverdagen, hva man skal gjøre til uka, men mange
år framover.

Veiledningssektoren må styrkes, for de som arbeider med
det daglige trenger input hele tiden. Fagligheten er ikke i tilstrek-
kelig grad tilstede i boligen.

Reformen har ikke i tilstrekkelig grad tatt individuelle hensyn.
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Det er på mange måter en ren boligreform, man har mistet det
faglige nettverket.

Gjennom sine erfaringer har familien erfart nødvendigheten av å drive
langsiktig karriereplanlegging, og de deltar fortsatt aktivt og bidrar med
synspunkter når det gjelder å utforme ordninger som ivaretar dette i den nye
omsorgssituasjonen.

Ivars livssituasjon

Sosiale relasjoner

Ivar har ukentlig kontakt med sine foreldre, og treffer også broren sin noen
ganger i året. Han har ikke kontakt med andre slektninger. Kontakten med
foreldrene vurderes som svært bra, de tar han med på bilturer, besøker dag-
sentret eller har han til middag hjemme.

Han har ingen kontakt med naboer, men har en medbeboer som betraktes
som en god venn. Han tar delvis selv initiativ til sosial kontakt, og anses å ha
tilfredsstillende sosial kontakt. Han får daglig og systematisk sosial trening,
og denne treningen vurderes som meget tilfredsstillende.

Han kan utvise problematferd i form av slag, klyping og truende atferd.
Dette skjer ofte i forkant av epileptiske anfall der han mister konsentrasjonen.
Det kan også inntreffe ved misforståelser, uforutsette hendelser, brudd på
forventninger og i store forsamlinger med mye støy og lyder. Endelig kan
han reagere på kjedsomhet og som protest i kravsituasjoner.

Boligen regulerer problematferden med miljøregler, der man skriftlig
beskriver disse foranledningene. Man har bygd opp en strukturert og forutsig-
bar hverdag for å forebygge problemer, og Ivar får velge aktiviteter på en
pictogramtavle. Han deltar i fysiske aktiviteter, f. eks. skigåing som forebygger
problemhandlinger, likeledes har man funnet at fysioterapi-behandling virker
forebyggende.

Ivar skaper ofte problemer i sosiale situasjoner, og må følges av personalet
hele tiden.

Ivar har en sterk nærhet til sin far, og viser middels nærhet til mor, sin
venn i boligen og til personalet.
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Psykisk/personlig tilfredshet

Ivar viser trivsel ved å være aktiv og konsentrert, og han har ‘glimt i øyet’
når han får til ting. Han koser seg når han får ros, og viser dette med sin
kroppsholdning.

Ivar er fornøyd med bosituasjonen og forholdet til familien, og for det
meste fornøyd med arbeids- og fritidstilbudene.

Han har meget tilfredsstillende helsetilstand, og viser for det meste trivsel.
Hans selvbilde og psykiske velvære vurderes å være både/og.

Ivar kan enkelte ganger virke hallusinert, og han kan vise angst og uro
spesielt i forbindelse med epileptiske anfall.

Sysselsetting

Ivar er på dagsenter 25 timer i uka, han driver der med vedproduksjon. I
tillegg får han 4 timer voksenopplæring. Interessen for arbeidet er variabel.

Han trenger kontinuerlig veiledning i arbeidet, men kan utføre delopera-
sjoner selvstendig. Han må følges for å være punktlig i arbeidet. Arbeids-
situasjonen vurderes å være for det meste godt tilrettelagt både når det gjelder
selve arbeidet og det sosiale.

Ivar har samkvem med andre funksjonshemmede når han utfører sitt arbeid
og i pausene. Han har fått skolegang som er godt tilpasset det arbeid han
utfører.

Han har nesten aldri konflikter på arbeidsplassen, men kan enkelte ganger
reagere på at noen kommer for nært eller tar fra han noe. Som regel kan dette
reguleres ved å lede han bort fra konflikten eller snakke han til rette.

Rekreasjon og fritid

Ivar deltar flere ganger daglig i huslige aktiviteter som søppeltømming, kosting
av trapper, sortering av tøy, rydding av bord og baking etc. Han virker fornøyd
med disse aktivitetene.

Utenfor boligen deltar han ukentlig eller flere ganger i uken på klubb/
diskotek, svømming, joggeturer og innkjøp av mat m.m. Han virker også
fornøyd med dette.

I utøvelsen av fritidsaktivitetene er han i utgangspunktet passiv, men han
følger personalets initiativ. I ferien reiser han på tur med personalet, men har
også aktiviteter med utgangspunkt i boligen.
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Boforhold

Ivar bor i et bofellesskap der han har fire medbeboere og en egen fullverdig
leilighet med tilknytning til fellesareal. Han vurderes å være tilfreds med
boformen.

Spontan kontakt mellom beboerne er variabel/sjelden, men gjennom
organisert tilrettelegging har de daglig kontakt.

Ivar har daglige atferdsproblemer i form av fysisk vold mot personalet,
roping, selvdestruksjon/hodedunking, rastløshet, ødeleggelse av inventar og
tildels også seksuelle avvik.

Det er også medbeboere med store atferdsavvik flere ganger daglig i
boligen.

Det er god tilgang på nærmiljøtilbud i nærheten av boligen, men på grunn
av utrygghet i personalgruppa kan det være vanskelig å benytte noen av
disse tilbudene. Det innebærer en stor belastning å følge Ivar i nærmiljøet,
han krever tett oppfølging hele tiden.

Ivar får helkontinuerlig bistand, og dette er nødvendig ut i fra hans
funksjonsmåte. Bistanden vurderes som meget tilfredsstillende, likeledes
muligheten til privatliv i boligen.

Virksomheten har god struktur på de enkelte situasjoner og på dagen som
helhet, og for det meste oversiktlige ukes- og månedsplaner. Man opererer
med skriftlige målsetninger og treningsprogrammer, har klare ansvarslinjer
og er fornøyd med samarbeidet til de pårørende.

Nesten alle som arbeider i boligen er fagutdannet og har deltatt på flere
kurs tilknyttet virksomheten. Boveileder gir fast ukentlig veiledning.

Bistandspersonalets holdninger til Ivar vurderes som meget tilfreds-
stillende. Turnover-prosenten siste år er 30. Ivar er for det meste fornøyd
med sin bosituasjon.

Helhetlig sett vurderes Ivar å ha en i hovedsak tilfredsstillende livssituasjon.

Forståelse av språk/kommunikasjon

Ivar kommuniserer i hovedsak med talespråk, men bruker også noen bilder
og ordbilder. Foreldrene og personalet i boligen forstår hele hans kommu-
nikasjon, og hans venn forstår litt av det han ytrer.
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Personlig kompetanse (Vineland)

Ivars talespråk ligger mellom ett og to års utviklingsnivå, og på grunn av
sine oppmerksomhetsproblemer viser han i liten grad språkforståelse over
ett års nivå. Likevel kan han noen få ordbilder.

Dagliglivsferdighetene er langt bedre utviklet: på det personlige området
ligger han på flere funksjoner opp mot 6-7 års nivå, eksempelvis kler han seg
helt selvstendig, bruker alt bestikk riktig og bader/dusjer uten hjelp. Huslige
ferdigheter er også godt utviklet, han utfører her ferdighetene på 7-års nivå,
dvs. at han f. eks. kan dekke bordet uten hjelp og han kan håndtere verktøy.

Det sosiale området er like svakt som det språklige, han ligger her på 1-
2 års utviklingsnivå.

Ivar har et lavt adaptivt nivå på alle delområder og på totalskåren. På
problematferd skårer han signifikant avvikende både på del 1 og på del 1 og
2 til sammen.

Oppsummering av Ivars livshistorie

Det var ingen problemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, gutten ble
født litt etter termin. Familien bodde i et støybelastet nærmiljø, og gutten
viste tidlig en sårbarhet ved å reagere med angst og uro.

Den motoriske utviklingen var normal. Han utviklet ved ettårsalderen en
særlig interesse for mineatyrting, og han hadde meget god finmotorikk. Han
var ensidig og vanskelig i matveien, hadde dårlig blikkontakt og virket ‘fjern’.
Spesielt på grunn av problemene med mating ble gutten innlagt til utredning
ved sykehuset.

Sykehusinnleggelsen ble svært traumatisk for gutten, han ble innestengt
og nektet kontakt med foreldrene. Han ble etter dette tiltagende engstelig og
urolig. Ved sykehuset mente man at gutten var døv.

Fra toårsalder utviklet Ivar tiltagende hyperaktivitet, han var aktiv både
dag og natt og sov nesten ikke. Områdeoverlegen fra ‘åndssvakeomsorgen’
var hjemme og observerte gutten, men fant at han ikke var utviklingshemmet,
og at han hadde et godt hjem som fortsatt burde ta seg av gutten.

Det etter hvert voldsomme aktivitetsnivå holdt på å ta knekken på foreld-
rene, og de fikk det ikke til å stemme at han skulle være døv. De reiste til
Oslo med gutten, og fikk straks konstatert at han hørte normalt.

I 2-4-årsalderen imponerte gutten med å lære å synge – på engelsk, tysk
og norsk – og med god uttale. Han var fortsatt hyperaktiv og engstelig, han

KAP11.PM5 04.12.97, 15:12270



Historien om Ivar

271

gråt mye. Til tross for sin gode uttale, kommuniserte han ikke med språket,
og han hadde fortsatt dårlig blikkontakt.

Det ble gjort et forsøk på å plassere gutten i en lokal barnehage, men han
var så urolig og hadde så høyt støynivå at han straks mistet denne plassen
igjen. Familien var alene om omsorgen for han, og belastningen ble kolossal
spesielt på grunn av at gutten var så aktiv og at han nesten aldri sov.

Etter eget initiativ fikk de han innlagt til observasjon ved en sentral-
institusjon for ‘åndssvake’, 5 år gammel. Han fikk der diagnosen ‘autistiske
trekk’, og ble tilbudt plass på en liten avdeling som var beregnet for denne
klientgruppen.

Etter innleggelsen forverret guttens atferdsmønster seg betraktelig: han
ble bundet til sengen, og sterkt medisinert. Han utviklet i tillegg til sin angst
og hyperaktivitet også alvorlig selvdestruktiv atferd.

10 år gammel ble han overflyttet til en ny avdeling, og tilbudene han fikk
bedret seg etter hvert. Da han var 12 år ble det etablert skoletilbud ved
institusjonen, han fikk trening i ADL-ferdigheter, språk og etter hver også
dataopplæring. Han fikk et økt innslag av fritidsaktiviteter, han begynte med
svømming, ridning og skigåing. Han ble etter hvert tryggere og mindre
selvdestruktiv etter at disse aktivitetene var iverksatt. Dette huskes som en i
hovedsak framgangsrik periode på institusjonen. Likevel huskes en del av de
reduksjonsopplegg som ble gjennomført som urimelige overgrep, der ufaglært
personale med minimal oppfølging skulle gjennomføre konsekvensreaksjoner
overfor klientene. Ivar kom sent inn i pubertetsalder, og ble roligere etter
dette.

Nedbyggingsperioden ved institusjonen startet fra Ivar var 20 år gammel.
Denne perioden var preget av tiltagende uro og samarbeidsproblemer, og
fagpersonalet sluttet i avdelingen. Disse omskiftningene skapte angst og
usikkerhet for Ivar, og hans atferd forverret seg.

Ivar har i alle år hatt en spesiell tilknytning til en av de andre klientene i
avdelingen. Da denne klienten skulle flyttes til et nytt botilbud ønsket
foreldrene at også Ivar fikk flytte til samme bolig, slik at dette forholdet
kunne opprettholdes. Etter mange runder med byråkratiet ble dette
gjennomført, og Ivar flyttet til sin nåværende bolig, 33 år gammel.

Han har nå sin egen leilighet i et bofellesskap, og han har dagtilbud på
institusjonen. Kontakten med familien opprettholdes gjennom ukentlige besøk,
der Ivar delvis tar imot dem i sin leilighet, og også drar på besøk hjem til
foreldrene. Han har faste rutiner for dette, og besøkene gjennomføres nøyaktig
slik de har vært i alle år.
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Språklig fungerer Ivar mellom ett og to års utviklingsnivå, og hans sosiale
ferdigheter ligger også på dette nivå. Dagliglivsferdighetene er bedre utviklet,
han ligger her rundt 7 års utviklingsnivå. Han har et nivå på problematferd
som gjør at han skårer signifikant avvikende etter Vineland.

KAP11.PM5 04.12.97, 15:12272



Historien om Jan

273

HISTORIEN OM JAN

Historien om Jan er basert på intervju med far.

Fødsel og tidlig utvikling

Jan ble født i 1958, og han var familiens førstefødte. Fødselen var normal,
og det eneste som kan bemerkes i forbindelse med svangerskapet er at mor
hadde en påfallende kraftig influensa 3 mnd. før gutten ble født.

Om guttens tidlige utvikling forteller far:

Det som var påfallende, var at han hadde så dårlig person- og
øyekontakt. Han differensierte veldig lite mellom f.eks. mor og
tante. Min kones søster registrerte ganske tidlig at dette var
veldig rart, han var like glad for å sitte på hennes fang som på
morens. Han differensierte ikke, et fang er et fang.

Han var egentlig ikke spesielt seint utviklet, han krabbet
nokså tidlig og gikk da han var litt over året. Etter at han var
fylt året, begynte vi likevel å ane uro. Diagnosen fikk vi da han
var 1 ½ år.

Han var på dette tidspunkt begynt å bli nokså urolig og vill
av seg, både i sin væremåte og i måten han brukte blikket. Han
oppførte seg spesielt i forhold til andre barn, og utviklet så
sterk grad av hyperaktivitet at de ikke kunne klare med han i
barnehagen. Her hjemme klarte vi heller ikke med han. Vi prøvde
alt mulig, til og med ansatte vi personer som kunne hjelpe til i
huset for at vi skulle ta oss av Jan. Vi hadde jo bare han på det
tidspunktet. Men det viste seg likevel ikke mulig for oss å
beherske han.
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Oversikt over Jans livskarriere
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År Alder Omsorgssituasjon Dagtilbud/behandling/diagnose etc.

1958 Fødsel

Bor hjemme

Fødsel. Mor har influensa under svangerskap, normal
fødsel. Førstefødt barn.

1959 1 år
Dårlig øyekontakt, ukritisk i kontakten, skiller ikke kjent/
ukjent. Motorisk normal utvikling. Henvist til barnepsyk.
institusjon, diagnose autisme 1 ½ år.

1960 2 år Urolig, hyperaktiv og vanskelig å styre. Gis opp av
barnehagen, spesiell i forhold til de andre barna.

1960 2 ½ år Behandlingshjem
Tas inn på behandlingshjem, henvist fra barnepsyk.
institusjon. Litt kontakt, men uhyre vanskelig, utagerende
atferdsmønster. Noe ekkospråk.

1961 3 ½ år Sentralinstitusjon,
HVPU

Flyttes til mottaksavd. på sentralinstitusjon. Eget rom.
Interesse for autister, får særbehandling.

1963 5 år
Sentralinstitusjon,
HVPU, avdeling for
autister

Foreldreforening stiftet. Lite kunnskap, oppbevaring og
overbeskyttelse. Kontakt med Elsa Hansen, info. om
pedagogisk tilnærming. Foredrag Lorna Wing.

1968 10 år

Sentralinstitusjon,
HVPU, ny avdeling

Ny avdeling, faglig høyt prioritert. Atferdsterapeuter veileder.
Foredrag Løvaas.

1970 12 år Første skoletilbud ved institusjonen. Språktrening og
praktisk trening.

1972 14 år Pubertet, svært urolig fase, vanskelig å takle fram til ca.15
års alder. Nervøs og ulykkelig.

1968 10 år

De første 10 årene på avdelingen preget av faglig og
systematisk arbeid. Egne rom, etter hvert redusert belegg,
stabil betjening, godt foreldresamarbeid, godt samarbeid
avd./skole. Atferdstrening og språktrening, høyt
ambisjonsnivå. Lærte selvhjelpsrutiner, redusert
problematferd. Fortsatt svært lite språk.

1978 20 år

Stadig større konflikter og samarbeidsproblemer på
institusjonen, personlig krangel, behandlingsmiljøet
ødelegges gradvis.

HVPU-reformen, nedbyggingsfase ved institusjonen. De
beste fagfolkene slutter, miljøet stagnerer.

1993 35 år Egen leilighet i
bofellesskap

Flytter til egen leilighet i nytt bofellesskap. Godt forberedt
flytting, velkvalifisert personale. Bor der fortsatt.
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Jans motoriske utvikling gikk som normalt, men han hadde et ukritisk og
avvikende sosialt atferdsmønster. Så snart han lærte seg å gå ble han
hyperaktiv og ustyrlig, noe som gjorde det svært vanskelig for familien å
kontrollere ham. Det skulle vise seg at det ikke ble enklere for den barnehagen
han etter hvert fikk plass i. Far forteller:

Barnehagelærerinnen – han kan vel ha vært 2 ½ år da – hun
kom hjem og sa: ‘Jeg greier han ikke.’ Jeg husker dette som noe
av det verste. Når lærerkrefter som er kvalifiserte har prøvet
seg og gjort sitt beste, men likevel ikke greier han. Hun sa: ‘Jeg
får ikke tak på han, han vil ikke gli inn, og jeg kan ikke gjøre
noe mer for han.’ Vi var fortvilet, nærmest rasende. Men
selvfølgelig hadde hun rett.

Det vanskelig kontrollerbare atferdsmønster gutten utviste på et så tidlig
tidspunkt, ble på mange måter avgjørende for hans videre livsskjebne. Når
ikke engang faglært barnehagepersonale maktet å styre gutten, var institusjon
det eneste realistiske alternativ familien kunne se.

Jan får tidlig diagnose

Allerede før det tidspunkt han ble gitt opp av barnehagen, hadde Jan blitt
vurdert og diagnostisert som autist. Far forteller:

Vi hadde egentlig utrolig flaks med han. Hadde han vært født
20 år før, så ville det vært en ren katastrofe. Han kom til akkurat
i en tid hvor autisme ble lansert som begrep. Det var jo ikke det
før. Det var ingen som hadde hørt ordet autisme.

Jeg hadde en bekjent som holdt på med registreringer  av
autistene på institusjonen som han interesserte seg for. Overlegen
fattet også stor interesse for dette. Da fikk vi Jan dit slik at også
han kunne bli vurdert

Før dette var det noen som het ‘åndssvake’, og så var det de
som ikke var det. Det var to ting det, de hadde ingen differen-
siering, men da begynte man. Institusjonen var preget av faglig
optimisme, og de var opptatt av resultater, og å få ting til som
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kunne dokumenteres vitenskapelig.
Fordi jeg hadde denne vennen, så fikk vi gutten tidlig

diagnostisert. Jeg tror ikke han var mer enn 1 ½ år. Selv om
han var den første av våre barn så la vi jo merke til at han ikke
utviklet seg normalt.

Min venn fant det han så etter, og han henviste gutten til en
barnepsykiatrisk institusjon. Der ble han diagnostisert, og vi
fikk oss et alvorlig sjokk. De ga oss en karakteristikk som for
oss var aldeles ny, og som jo dessverre stemte med det vi så, og
som gav lite håp for fremtiden. Det siste var det verste. Det har
jo vist seg at det har stemt. Vår sønn er fremdeles på mange
måter der hvor han var den gangen, på det samme stadiet.

På grunn av at en venn av familien forsket på området autisme, ble Jan
henvist til undersøkelse ved en barnepsykiatrisk institusjon. Han fikk her
diagnosen autisme. Dette ble formidlet til familien på en måte som ga lite
håp for framtiden, noe de måtte lære seg å leve med.

I motsetning til mange andre familier som kom i kontakt med hjelpe-
apparatet i denne tidsfase, lot ikke Jans foreldre seg i særlig grad påvirke av
teorier om foreldreskyld. Far formulerer dette slik:

Selvfølgelig har vi objektiv skyld i og med at vi er foreldre til en
autist. Ellers hadde det ikke vært den autisten ihvertfall. Men ut
over det, hvis man mener han ikke har fått omsorg, varme,
kjærlighet, morsmelk og hva du vil, da kjenner man ikke min
kone ihvertfall. Hun var forferdelig varm mot alle ungene, og vi
har jo ikke andre autister.

Gjennom den første kontakten med barnepsykiatrien møtte foreldrene en
saklig, nøktern og nesten brutalt realistisk holdning. Når de seinere møtte
fagfolk som presenterte en foreldreskyld-holdning, hadde de allerede tilegnet
seg nok kunnskap om autisme til ikke å la seg påvirke av dette.
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Det første institusjonsopphold: et barnepsykiatrisk
behandlingshjem

Familien hadde i perioden etter at Jan ble diagnostisert løpende kontakt med
barnepsykiatrien.  Far forteller:

De fikk plass til han på behandlingshjemmet. Der var han fra
han var 2 ½ til han var 3 ½, omtrent ett år. Man hadde begynt
å skille ut grupper, og han havnet sammen med flere som var
hyperaktive og tildels ganske store. Han hadde unge og
entusiastiske pleiere som syntes at dette var spennende, det
appellerte til en del unge mennesker. Det var skikkelig
utfordrende, selv om de møtte mange nederlag i arbeidet. Det
var noen som klarte å få litt tak i han, og komme litt inn på han,
men det var uhyre vanskelig.

Han var jo fryktelig på vakt, selv om det virket som om han
var helt bortreist, så var han ganske mobilisert og fulgte godt
med. Du kunne se det på blikket hans ute i øyekroken, han har
et syn omtrent som en flue – 180 graders syn. Når du ikke tror
at han ser deg, så ser han deg i høyeste grad. Han registrerer
en hel masse som ikke vi vet om, på sitt forunderlige vis.

Heller ikke på behandlingshjemmet klarte man å oppnå kontakt med gutten
i noen særlig grad. Problematikken omkring autisme var fortsatt ny, og
kunnskapsnivået blant de ansatte var derfor dårlig. Far berømmer likevel
den entusiasme flere av de yngre pleierne utviste overfor sønnen.

I historien fra tiden ved behandlingshjemmet tilkjennegir far også sitt syn
på guttens autisme: Jan er årvåken og følger godt med, og han er på langt
nær så bortreist som han kan gi inntrykk av ut i fra sitt atferdsmønster.

Til ‘åndssvakehjemmet’

Etter ett år på Behandlingshjemmet, ble gutten flyttet til et sentralhjem for
‘åndssvake’, 3 ½ år gammel. Den interesse som knyttet seg til autisme-
diagnosen medførte at han fikk en karriere ved institusjonen som ble langt
bedre enn man på det daværende tidspunkt kunne frykte. Far forteller:
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De hadde fått opprettet en liten mottaksavdeling, hvor han var
en tid. Overlegen fattet meget stor interesse for Jan, og det gikk
så langt at han til og med ga han eget rom, noe som var svært
uvanlig. På det tidspunkt så var Jan veldig glad i brød, og han
fikk et brød som han spiste store skorper av, det var det eneste
han ville ha. Han fikk også et spillebrett, en xylofon av tre, som
var temmelig dyr. Den skulle Jan ha. Vi følte at de som arbeidet
der var interessert i han og tok seg godt av han.

Autisme var et nytt og interessant problemområde, og den lille gutten
fikk på grunn av denne interessen privilegier som ikke var vanlig ved
institusjonen. Overlegen ga autistene høy prioritet, og opprettet en spesial-
avdeling som ble Jans neste tilbud ved institusjonen.

Til et spesialtilbud for autister

Institusjonen skulle satse på autistene, og en ny avdeling ble opprettet for
denne målgruppen. Far forteller:

Så kom han over til denne nye avdelingen, dette var i 5-års
alderen. Det var en avdeling for autister. Der var han sammen
med en eller to av de han faktisk fremdeles er sammen med.

Mens Jan var i denne avdelingen, var vi med og stiftet
foreningen. Vi kom i kontakt gjennom institusjonen med andre
foreldre som hadde barn med samme diagnose og problematikk
som Jan.

Den kontakt som ble opprettet mellom foreldre til barn med autisme, og
som hadde sitt utspring i miljøet rundt autistene på institusjonen, var forløperen
til etablering av Autismeforeningen. De familiene som ble kjent med hverandre
i dette miljøet, ble over en lang tidsperiode sentrale i denne foreningen, og
satte sitt preg på den faglige utviklingen innenfor feltet.

Selv om viljen til å satse var til stede, visste man fortsatt svært lite om
hvordan autister kan hjelpes på en best mulig måte. Far beskriver to ulike
holdninger som eksisterte i avdelingen, og som hver på sin måte medførte
stagnasjon i utviklingen:

KAP12.PM5 04.12.97, 15:12278



Historien om Jan

279

Vi oppfattet det som veldig viktig at det ble satt grenser. Men
opprinnelig var det neglisjering, man visste ingenting og hadde
ingenting å gjøre, de bare satt der, det var ren oppbevaring – i
beste fall. I verste fall så var det jo verre enn det.

Så kom jo denne overbeskyttelsesfasen, de fikk lov å gjøre
alt, og måtte for enhver pris ikke stoppes. Det var jo minst like
galt, spesielt når det gjaldt disse barna. Blant personalet var
det noen som sognet til den ene og noen til den andre siden, de
som var for ettergivende og de som var for strenge. Men i det
store og hele oppfattet vi vår tid på sentralhjemmet som en heldig
periode.

Holdningene varierte mellom neglisjering og overbeskyttelse, og lite ble
gjort for å gripe inn i og styre guttens utvikling. Selv om de fysiske forhold
etter datidens målestokk var lagt godt til rette, skjedde det fortsatt ingen
former for systematisk opplæring. Jan bodde på denne avdelingen til han var
10 år.

Kontakten med andre foreldre gjorde også at familien fikk innsyn i hvilken
livssituasjon mange foreldre har, som anstrenger seg til det ytterste for å
kunne ha barna sine hjemme:

Man ser foreldre som presser seg til yttergrensene, som om de
ser på det som ‘straffedommen’ fordi at de har satt en autist til
verden. De rydder hele stua for alt, ellers blir det knust når
barnet kommer hjem. De tar denne skrekkelige belastningen
som et hjemmebesøk ofte kan være. Man påfører seg de for-
ferdeligste lidelser ut i fra den skyldfølelse som jeg mener er
fullstendig feil. Det verste av det hele er at det tjener ikke
autistene, det kan i mange tilfeller gjøre mer skade enn gavn.
Det skader forholdet til de pårørende, og det blir et helt unaturlig
og hysterisk forhold.

Av hensyn til familiesituasjonen, og indirekte også hensynet til Jan, tok
familien imot det tilbud institusjonsoppholdet representerte. Samtidig hadde
de nær kontakt med mange foreldre som valgte andre løsninger, og som i
mange tilfeller påførte sine familier store belastninger over lang tid. Slik
Jans familie vurderte dette, kunne de lettere ivareta kontakten med gutten

KAP12.PM5 04.12.97, 15:12279



Autisme og livsløp

280

dersom han ble plassert på institusjon. De kunne da leve et normalt familieliv
og han kunne besøke eller få besøk av en intakt familie med overskudd til å
ta seg av han.

Jan bodde i ca. 10 år på denne avdelingen, før han ble overflyttet til en
nyetablert avdeling ved institusjonen, og etter hvert kom inn i mer opplærings-
rettede opplegg.

Til ny avdeling: starten på atferdsterapi-tradisjonen

Far omtaler de første 10 årene etter overflyttingen som den mest positive
fase i kontakten med hjelpeapparatet. Avdelingen var etter hvert preget av
faglig og systematisk arbeid, klientene hadde egne rom, man reduserte etter
hvert belegget slik at avdelingen ble mer oversiktlig. Foreldresamarbeidet
var meget godt, og det utviklet seg etter hvert et godt samarbeid mellom
avdelingen og skolen. Far forteller:

Det var en helt ny avdeling. Det var både menn og kvinner
blant personalet, og de hadde oppfølging av psykolog og andre
fagpersoner. Avdelingen var på sitt beste forbilledlig, kanskje
til og med i europeisk målestokk. Det kom mange impulser og
ideer fra USA, bl.a. Ivar Løvaas som vi hadde som foredrags-
holder flere ganger. Den atferdsanalytiske prosedyren vant fram,
og man satte dette i system overfor klientene i avdelingen.

I foreningen var det ikke enighet om hvilken retning man
skulle velge, det ble fort en fraksjonering. Atferdsanalytikerne
hadde en egen evne til å hisse på seg folk, og det ble polarisert
mellom dem og den psykoanalytiske retning. Mange tok parti,
og gravde seg ned i skyttergraver. Det var meget tragisk at det
skjedde, og det ble brukt injektiver av verste slag på begge sider.
Foreldre kunne være redde for represalier hvis de tok for sterkt
standpunkt. Vi opplevde ikke det, men vi opplevde i høyeste grad
den krigen der.

Innføringen av atferdsanalyse medførte økt optimisme og systematikk i
arbeidet ved avdelingen i denne tidsepoken. Familien syntes ut i fra sitt
kjennskap til sønnen at ambisjonsnivået var urealistisk høyt. Men det var
likevel slik at en del viktige målsetninger ble oppnådd:
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Man trodde jo den gang at man kunne få autistene ganske langt.
Og det har jo hendt at man har fått dem et stykke, i hvertfall
lenger enn vår sønn.

Man kom så langt at han kunne te seg noenlunde akseptabelt,
men ikke så svært mye mer. Men det er viktig det. Kolossalt
viktig. At han ikke terroriserer sitt miljø, enten det er hjemme-
miljøet eller et annet miljø. Det er viktig at han ikke skader seg,
det er viktig at han stort sett ser ut til å trives. Hvem er så
heldige, det er ikke alle det!

Han lærte å sitte stille, å sitte til bords, han fikk noenlunde
kontroll over toaletterutinene, han lærte å holde seg på rommet
sitt, ikke drive med for mye fakter. Han ble satt litt skarpt på
plass, og så fikk han klapp på skulderen. En veldig fint dosert
blanding av kritikk og stimulans, som jo er tingen. Det klarte de
å gjennomføre under veiledning av psykologen. Jeg har inntrykk
av at Jan liker å bli tatt vare på med en viss bestemthet.

Gjennom den atferdsanalytiske behandlingsmetode som ble benyttet i
avdelingen, lærte Jan viktige selvhjelpsferdigheter, og han lærte å justere sitt
atferdsmønster på en måte som gjorde det lettere å omgås andre mennesker.
Og ikke minst: disse ferdighetene medførte økt trivsel for gutten. Slik far
opplever det, ligger Jan likevel i all hovedsak på samme utviklingsnivå som
han gjorde da han var liten. På spørsmål om han har utviklet språk, svarer
far:

Han har fint lite språk. Du vil muligens få litt andre opplysninger
på institusjonen, de vil nok si han har utviklet språk og vil være
tilbøyelig til å bedømme han mere positivt enn jeg gjør. Men jeg
ser ingen vesentlig forandring på dette området siden tidlig i
barndommen.

Jeg har inntrykk av at han ikke forstår hvorfor han skal
snakke, det tjener ikke hans formål, altså kommuniserer han
ikke. Det virker som om han har bestemt seg for det.

Jan har hatt liten språklig framgang siden barneårene, både når det gjelder
forståelse og uttrykk. Han har ikke nådd det stadium for språkutvikling der
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han oppdager at språket har en hensikt, noe som av far fortolkes som at han
har bestemt seg for ikke å kommunisere.

Selv om Jan står på et svært tidlig utviklingsstadium når det gjelder språk,
har han andre egenskaper som far beskriver:

Jeg har en sterk følelse av at Jan er musikalsk. Han spiller
piano når han er her hjemme, han er veldig opptatt av det og
spiller svært rytmisk. Han har et lidenskapelig forhold til
tonalitet. Det er lett for han å oppleve livet utenfor som skrem-
mende, for han er enormt følsom. Han har nærmest en over-
sensibilitet overfor sansestimuli. Og har man det, så kan verden
virke støyende, grov og skremmende. Dette kan være en av
grunnene til at han kutter den ut.

Her lanserer far sin forklaring på at Jan unnlater å forholde seg til
omgivelsene: han har en oversensibilitet som medfører at verden virker
støyende og skremmende, altså kutter han ut. Han framstiller dette som en
del av guttens personlighetsegenskaper, der overfølsomheten har sammenheng
med guttens musikalitet.

Desverre oppsto det etter hvert sterke faglige motsetninger ved insti-
tusjonen. Far oppfatter at dette bl.a. skyldes måten atferdsanalysen ble intro-
dusert på. Disse faglige motsetningene preget etter hvert både institusjonen,
Landsforeningen for autister og den offentlige debatt.

Ut i fra sine erfaringer med behandlingen av sønnen, havnet Jans familie
på den siden som støttet atferdsterapeutene i de interne stridighetene. Far
forteller:

Vi så at dette harmonerte med det som vi følte var riktig, jeg har
aldri vært i tvil om det. Men atferdsanalysen er i mange
sammenhenger blitt forvrengt helt til det ugjenkjennelige. Det
er jo ikke snakk om annet enn at man gjør det samme som med
andre barn og unge. Men på grunn av at de ikke er helt slik som
andre, må de behandles på en mer planlagt og nøyaktig måte.

Tiden fra han kom inn på avdelingen og ti år framover det
var den mest konfliktfylte, men også den mest framgangsrike.

Jan gjennomgikk sin pubertetsutvikling mens han bodde på avdelingen.
Dette var en vanskelig periode for gutten:
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Jeg vet at han var veldig mye klam i hendene og virket stiv og
anspent. Jeg tror ikke han hadde det særlig godt. Det hadde
kanskje med aldersepoken å gjøre, det virket som han hadde det
ganske jævlig. Nå virker det som han har det lettere, at han har
avfunnet seg med situasjonen.

De kroppslige reaksjoner Jan viste i forbindelse med pubertetsalderen,
fortolket familien som signaler på at gutten hadde det vanskelig. På grunn av
sitt manglende språk, kunne han i liten grad gi uttrykk for disse vanskelighetene
på andre måter enn gjennom slike kroppslige reaksjoner. Ut i fra det far kan
huske, hadde ikke gutten store, dramatiske atferdsendringer slik mange autister
kan ha i pubertetsalderen. Etter gjennomlevd pubertetsalder har Jan blitt mer
harmonisk enn han var tidligere.

Det første skoletilbudet

På det tidspunkt Jan ble innlagt ved institusjonen, var det ikke etablert
skoletilbud for elever med så omfattende utviklingsforstyrrelser som det Jan
hadde. De ble i utgangspunktet betraktet som ikke opplæringsdyktige, og de
første skoletilbud som ble etablert var myntet på mer sosiale og velfungerende
elever som var lettere å hanskes med. Far forteller:

Jan var ca. 12 år, og vi hadde et møte ved institusjonen der vi
diskuterte om det var det mulig å gi autistiske barn et
undervisningstilbud. Det ble hevdet at det kunne være meget
vanskelig. Det var en god del motstand, forhandling og
tautrekking gjennom noen måneder, og omsider gikk det i orden.

Rektor ved skolen ble etter hvert svært ivrig, og han så at
det var mulighet for at et heldig opplegg kunne gi økt prestisje
til skolen.  Det var i utgangspunktet ingen som trodde på det,
men det viste seg at det gikk svært så bra, og at de fortsatt har
undervisning.

Undervisningen besto av alle slags praktiske ferdigheter, og
massevis av språktrening. De måtte starte på et svært grunnleg-
gende nivå, og først fange hans oppmerksomhet. Og så var det
å få han til å si noe, det var uhyre vanskelig. Han har jo ekkolalia,
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kan gjenta litt som han bare plukker opp. Og svært ofte når han
er i godt humør, da kommer sånne ord og lyder som klinger litt
rart i hans ører.

Landsforeningen for autister var pådrivere i etableringen av det første
skoletilbudet. Her som på mange andre områder hadde de hentet inspirasjon
fra Danmark, gjennom Sofieskolen/Elsa Hansen. Far forteller om denne
kontakten:

Det var en dame vi hadde stor nytte av, Elsa Hansen fra
Danmark. Hun hadde en datter som selv var autistisk. Hun drev
Sofieskolen, og var den første som kom her som foredragsholder.
Hun var til veldig oppmuntring for oss da vi arbeidet for å få i
stand et skoletilbud. Hun spurte: ‘Hvorfor skal man ikke ha
skole for disse barna?’ For henne var det helt selvfølgelig.

Noe annet hun sa som jeg har lagt meg på minnet var: ’Dere
må ikke svikte barna med å la dem få det som de vil!’ Det var et
pedagogisk innspill som vi brukte den gangen vi prøvde å få i
gang skole.

Kontakten med Elsa Hansen lærte foreldrene at det var mulig å organisere
et skoletilbud for autister, og det ga dem inspirasjon og pågangsmot til å
kjempe dette igjennom. Et utvidet undervisningsbegrep gjorde dette mulig:
praktisk opplæring og opplæring i selvhjelpsferdigheter, samt grunnleggende
trening i språk- og kommunikasjon ble de nye undervisningsmålsetningene.

Slik far beskriver det, var det et godt samarbeid mellom skolen og
avdelingen når det gjaldt undervisningen for Jan. Langt på vei gjaldt de samme
målsetninger begge steder.

Konflikt og nedbyggingsfase ved institusjonen

Etter en 10-års periode der faglig oppsving og optimisme preget utviklingen,
begynte pendelen å svinge den andre veien. I første omgang skyldtes dette
faglige og personlige motsetninger mellom de ulike miljøene, og i neste omgang
de politiske vedtak om nedbygging av institusjonen i forbindelse med HVPU-
reformen.
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Vi hadde på slutten en nokså kjedelig utvikling, hvor det oppsto
en konfliktsituasjon mellom oss som hadde barna der og ledelsen
på institusjonen. Det gode samarbeidet vi hadde hatt med
institusjonsledelsen kom i faresonen. Ting kjørte seg fast, og
fagmiljøet dabbet av. En del av konfliktene kom i medias søkelys,
noe som ytterligere forverret situasjonen. Det utartet seg til
konflikter om personlige ting som ikke hadde noe med det faglige
å gjøre.

Ledelsen maktet ikke å holde kontroll med dette, og det ble
grupperinger, gammelt nag, mistenksomhet og fornærmelser,
som det lett kan bli når man ikke har en fast og entusiastisk
ledelse.

Det som etter datidens målestokk hadde vært en mønsteravdeling, ble
preget av intriger, konflikter, mistenksomhet og personlige motsetningsforhold.
Saker som i en periode dominerte media utviklet seg til en offentlig skitten-
tøyvask som har sin bakgrunn i disse forholdene.

Historien viser hvor sårbare slike institusjonsmiljøer kan være. De rutiner
som er møysommelig bygd opp, brytes ned på kort tid, personalet slutter.
Klientene er de som blir igjen, og som må tåle de største belastningene.

Reformen: Jan flytter til nytt bofellesskap

I en periode da fagmiljøet ved avdelingen hadde raknet fullstendig, fikk Jan
sitt tilbud om å flytte til et bofellesskap utenfor institusjonen. Han var da
blitt 35 år, og hadde tilbragt praktisk talt hele sitt liv på institusjon. Det var
grunn til å frykte store omstillingsproblemer i forbindelse med denne flyttingen.
Far forteller:

Det ble så mye bråk omkring de beste folkene at de sluttet. De
trakk seg unna, institusjonen skulle nedlegges og det var ikke
særlig stimulerende å arbeide der.

Så fikk vi da en omfattende orientering om det nye tilbudet,
for de regnet med at det ville vekke motstand. Vi ble informert
av kommunen og sosialtjenesten på en utmerket måte, så vi var
godt forberedt. Men jeg var likevel litt engstelig med tanke på
alt det nye og de omstillinger Jan måtte tåle.
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Jeg var gledelig overrasket over den flyttingen. Jeg visste
han ville få det bedre materielt sett, huset er så flott – og så fikk
han mye større plass for seg selv enn det han flyttet fra. Og de
har også mer personell i den nye boligen. Men jeg tenkte at
forandring i seg selv ville bli et problem.

Han liker ikke så godt ukjente ting. Men han falt fort til ro,
og det var veldig mye takket være personalet.

Flyttingen gikk langt bedre enn man hadde grunn til å forvente. Kommunen
gjorde en utmerket jobb med informasjon og forberedelser, forholdene ble
lagt til rette i boligen og man hadde rekruttert personale med god faglig
bakgrunn for arbeidet.

Slik far oppfatter det, er det ikke de fysiske omgivelser men den
personalmessige oppfølgingen som vil ha størst betydning for Jans livskvalitet:

Jeg tror nær kontakt og kontinuerlig oppfølging er det viktigste.
Miljøet, utseendet, pent, stygt, hyggelig, utrivelig, spiller mindre
rolle for Jan. Det er engasjementet og den nære personlige
kontakten som betyr noe.

Det var en pleier, han kunne prestere å gå på skitur med
Jan, jeg har aldri sett hans make. De dro på hyttetur, og var der
i dagevis. Så enkelte får det til, men han var der hele tiden. Han
tok det faglig, men samtidig personlig. ‘Jan og jeg vi koste oss’,
sa han, og det tror jeg!

Jeg fikk han ikke til å gå på ski, men han, en helt ufaglært
mann, udogmatisk, men gløgg, våken og interessert. Han var
en av de beste vi har hatt.

Jan er på mange måter prisgitt det personlige engasjement som utvises av
personalet. Historien om den dyktige hjelperen som lærte han å gå på ski
viser at engasjement og pågangsmot kan være vel så betydningsfullt som
formell utdannelse.

På besøk hos familien

Når Jan er på besøk hjemme, har han sine faste ritualer som er forholdsvis
identiske fra gang til gang:
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Når han kommer hjem, så setter han igang med disse stereo-
typiene. Da skal han spille litt på piano, så skal han gå rundt
og velte et par ting, så skal han dra i en lysestake som henger
på peisen, så skal han på kjøkkenet og drikke vann av kaffetuten,
alt dette har han gjort fra han var liten. Han ‘er’ ikke her, han,
han bare har et ‘scenarium’, inn og ut igjen. Han må passes på,
for det er ingen vits i at han begynner å snuble over stoler.

Besøkene hos familien har i alle år vært en del av Jans ritualer. Far har et
nøkternt forhold til hva sønnen får ut av disse besøkene, men han har
opprettholdt dette som en fast rutine, og er Jans eneste kontakt med sitt familie-
nettverk de siste årene.

Atferdsproblemene

Jan kan fortsatt ha betydelige atferdsmessige utageringer som skaper angst
og usikkerhet i familien. Noen ganger er disse utageringer foranlediget av
motstanden han utviser mot å bli dirigert:

Et eksempel, en gang han var her hjemme begynte han å pirke
på ei lampe, han irritert meg litt, så jeg snakket skarpt til han.
Da stormet han løs på meg, stoler veltet og jeg var drivende våt
av svette på to sekunder. Han har et forferdelig raseri. Jeg måtte
legge meg oppå han, få han ut gjennom døren og satte meg
oppå han til han fikk roet seg ned. Det var helt grusomt. Det
skulle så lite til.

Noen ganger kan utbruddene komme som en reaksjon på at faren retter
sin oppmerksomhet mot andre, og noen ganger som en sen reaksjon på ting
han kan ha opplevd lang tid i forveien. Han kan derfor være ganske
uberegnelig:

En gang vi kjørte i bilen hadde vi en person i baksetet som jeg
tillot meg å konversere med, og det liker han ikke. Det var midt
i rushtrafikken, plutselig var han i håret på meg. Jeg så at den
dagen var ikke hans beste dag, han var litt blek og dradd, men
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hvorfor i all verden skulle han gå løs på meg? Det var en
forferdelig situasjon, jeg kunne forulykket, det var masse biler
og stor trafikk, men jeg fikk med nød og neppe stoppet han.

Til tross for disse alvorlige episoder opprettholder far sin ukentlige kontakt
med sønnen. De drar på bilturer, og han har gutten på korte besøk i heimen.
Den betydning dette har for Jan viser seg gjennom at han har forventnings-
reaksjoner når han blir hentet av far. Men signalene er minimale, man må
kjenne han godt for å kunne fortolke dem.

Kroppslig sett er Jan en voksen mann, men følelsesmessig reagerer han
fortsatt slik han gjorde på småbarnsstadiet. Til tross for at ‘gutten’ etter
hvert må regnes som en middelaldrende mann, har far aldri sluttet å undre
seg over hva årsaken kan være til en slik ekstremt avvikende utvikling.

Midt i den sterke autistiske fjernhet sønnen preges av, ser far glidende
overganger til autistiske trekk vi alle har avskygninger av. Han ser egenskaper
hos sønnen som han kan kjenne igjen hos seg selv:

Jeg tror han er opptatt av to ting: han er veldig opptatt av visuelle
ting, og av toner/musikk. Jeg mener at han har en uvanlig sterk
reaksjonsevne når det gjelder optiske fenomener, og at han har
hatt det helt fra han var liten. Dette kan han godt ha etter meg,
det ligger til arkitektyrket at vi ser ting som andre ikke ville
reagere på. Man sitter og sikter på vinkler, hjørner, over-
skjæringer og rare konstellasjoner som preger et rom.

Forskjellen er at Jan ikke setter dette inn i noen nyttig
sammenheng. Han reagerer rent umiddelbart på det. Han
oppsøker det ikke, det er mere sånn at han kan sitte å sikte en
linje i forhold til en annen, eller et lys eller en skygge. Det kan
jeg gripe meg selv i, jeg gjør også det. Jeg reagerer å se på
bilder som henger skjevt eller ting som andre kanskje ikke legger
merke til. Jeg må ha ting på plass, jeg må f. eks. sitte på helt
bestemte plasser i rommet. Sånne ting kan være viktig for han
også. Dette er egenskaper som i seg selv kan være positive, men
som er negative slik Jan fungerer.

Far kjenner igjen egenskaper hos sønnen som han selv har. Begge er sterkt
visuelt opptatt, de kan begge sikte langs linjer og vinkler, og de reagerer
begge når ting kommer ut av system. Hos far har disse egenskapene kunnet
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utvikles gjennom yrket hans, hos sønnen er en ytre sett lignende atferd en
form for visuell selvstimulering. Hos sønnen har man ikke lykkes i å finne
noen konstruktiv arena for videreutvikling av den visuelle og audiovisuelle
interessen.

Det har vist seg svært vanskelig å finne en meningsfull aktivitet eller et
produktivt arbeid som Jan kan sysselsettes med:

De har prøvet å finne en aktivitet for han, men med lite hell.
Han er ikke samarbeidsvillig. For meg virker det som at han er
lat, han gidder ikke. Han sager litt ved, det er det eneste. Men
noe i retning av at han kan lage noe som f.eks. kan selges, det er
uhyre beskjedent.

Han har fått prøve seg i noen av verkstedene på institusjonen,
men de har ikke funnet noen aktivitet som motiverer han. Likevel
får han noe praktisk trening, språktrening og atferdstrening, og
de går på turer med han.

De siste årene har jeg ikke lagt så stor vekt på dette, du kan
være entusiastisk 10 ganger, men tyvende gangen så blir du
ikke så entusiastisk. Så når de forteller meg at det går veldig
bra med Jan, så sier jeg, ‘Jaha, det er flott’. Jeg vet jo hva det
vil si, man må nok ikke gi opp, men man må legge forventningene
slik at de blir til å leve med.

Far har forlengst slått seg til ro med det utviklingsnivå Jan fungerer på,
og kan ut i fra sitt kjennskap til sønnen ikke lenger fullt ut dele den entusiasme
og optimisme nytt personale har når de går løs på oppgavene. Han setter
likevel stor pris på at unge fagutdannede mennesker viser en slik interesse og
entusiasme som de gjør, til tross for at gutten er lite samarbeidsvillig og
vanskelig lar seg motivere:

Det som alltid har vært en glede for oss, er når du tenker negativt
og trist, og at dette er vårt problem, og her er det ingen som kan
interessere seg for dette, så ser du at folk står i kø å interesserer
seg!!

Vi har miljøer over hele verden, til og med Australia, som vi
samarbeider med. Det er klart, vi får impulser og innspill fra
alle kanter, ikke minst utenfra. Dette med autisme er blitt et fag
som svært mange interesserer seg for.
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Når far utrykker at han er fornøyd med de tilbud Jan har hatt opp gjennom
årene, og den livssituasjon han nå har oppnådd, er det fordi han ser det i lys
av mulige og langt verre alternativ som kunne ha preget livsskjebnen både
for sønnen og den øvrige familie:

Vi har hatt gode hjelpere. Hvis han hadde blitt værende her
sammen med oss, så hadde ikke vi greid det! Vi hadde ikke hatt
noe hjem. Han måtte ha sittet i glattcelle, slik som de gjorde i
gamle dager. Jeg har sett det på bygdene, de hadde sine
utviklingshemmede barn i tette, laftete rom. Hva skulle de gjøre?
Det er veldig ressurskrevende å få noe til. Jan koster i sitt
nåværende tilbud omtrent en million i året. Men jeg trøster meg
med det at til gjengjeld gir han mange gode arbeidsplasser.

Synsfunksjonen: blindhet eller autistisk avstengthet?

Jan har tiltagende problemer med synet, og man frykter at han vil kunne bli
blind. Den sterke graden av autisme gjør dette vanskelig å vurdere:

Synet er karakteristisk hos han, det har vært mye diskutert. Ute
i boligen mener de at han blir blind nokså snart.

Jeg tror øyesykdommen er av mental art, han ønsker ikke å
se. Han ser det han vil se. Fremdeles så går han rett på den
riktige bildøren når vi skal ut å kjøre bil, han må ha litt verbal
styring. Men han finner dørhåndtaket, det gjør man ikke hvis
man er blind. På synstester kan man registrere 10-12 minus,
samtidig kan han se en liten ball på 20 meters hold! Så jeg er i
tvil.

Han faller heller ned en trapp og slår seg i hjel enn at han
ser på trinnene. Og spesielt hvis du ber han om det. Han kan
muligens se trinnene hvis du ikke sier noe. Han tåler ikke
dirigering, da ser han i hvert fall ikke. Man må passe seg vel
for konfrontasjoner, at man ikke setter ting på spissen, for da
kommer det frem ting som ikke er gode. Han kan slå eller skalle,
og det kommer brått og uventet.
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Far stiller spørsmål ved om guttens synsproblemer skyldes organisk skade,
eller om det rett og slett er et symptom på guttens betydelige fjernhet og
avstengthet i forhold til sensoriske stimuli. Han oppfører seg nesten som
blind, samtidig som han episodisk har atferd som kan tyde på godt syn!

Jans livssituasjon

Sosiale relasjoner

Jan har månedlig kontakt med far, for øvrig har han ingen kontakt med familien
eller andre slektninger. Han har en medbeboer i bofellesskapet som han har
hatt en viss kontakt med siden de første årene på sentralinstitusjonen, for
øvrig har han ingen naboer eller venner utenfor boligen som han har kontakt
med.

Han har periodevis store atferdsproblemer som vanskeliggjør sosial
omgang. Han får daglig trening og oppfølging for å mestre sosiale situasjoner.
Personalet i boligen utgjør ved siden av faren Jans viktigste tilknytnings-
personer.

Psykisk/personlig tilfredshet

Jan kan periodevis virke deprimert, men han har generelt god helsetilstand,
og han viser tegn på å trives ganske godt. Han viser dette ved å smile, å se på
personalet på en spesiell måte og ved å være tilgjengelig og lytte når han blir
snakket til. Han viser det også gjennom god matlyst.

Sysselsetting

Jan har fulldagsbeskjeftigelse på et dagsenter, og har 3 timer voksenopplæring
per uke. Dagtilbudet består av veving, toving av ull, strikkemaskin og
oppgaver han hjelper vaktmesteren med. Han har dessuten musikk, svømming
og riding.

Han er delvis interessert i aktivitetene, men trenger full oppfølging og
hjelp i alle aktivitetene. Arbeidet er lagt opp med sosialt samkvem med andre
funksjonshemmede. Han har ingen konflikter på arbeidsplassen, og han virker
tilfreds med arbeidet.
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Fritid

I boligen tilbringer han fritiden i samvær med personalet, og med å hjelpe til
med ulike huslige aktiviteter. Han bærer skittentøy, dekker bord, koker kaffe
etc.

Utenfor boligen går han turer sammen med personalet, han går ukentlig
på diskotek og han er på svømming og bilturer.

Han er avhengig av full oppfølging i alle aktivitetene, og tar selv ingen
initiativ til fritidsaktiviteter. Likevel er han tilfreds med aktivitetene, både i
og utenfor boligen.

I feriene reiser han på tur med personalet, eller han deltar i dagsutflukter
fra boligen.

Boforhold

Jan bor i et bofellesskap sammen med 4 andre klienter. Han har sin egen
leilighet med tilknytning til fellesareal. Han anses å være tilfreds med
boformen, men kunne nok hatt behov for større plass i den egne delen, og
han passer bare delvis sammen med de andre beboerne.

Han har daglig kontakt med de andre beboerne, både spontant og organisert
av personalet.

Flere ganger i uken utøver han atferdsmessige avvik, som fysiske angrep
mot andre, selvdestruksjon, rastløshet og enkelte ganger ødeleggelse av
inventar. Også andre av beboerne utøver problematferd.

Jan får helkontinuerlig oppfølging i boligen og tilsyn døgnet rundt, og
dette anses nødvendig og passelig. Kvaliteten av den bistand som gis vurderes
som god.

Personalet i boligen har i hovedsak relevant utdanning og meget gode
holdninger overfor Jan.  De ansatte får fast ukentlig veiledning og mange
relevante kurs.

Virksomheten og rutinene er organisert slik at de gir god oversikt for Jan,
både når det gjelder de enkelte situasjoner, dagplaner, ukeplaner og
månedsplaner.

Boligen har skriftlige målsettinger for arbeidet, og skriftlige trenings-
programmer for Jan.

Forståelse av språk/kommunikasjon

Jan er tilnærmet språkløs, han kommuniserer med handlinger og noen få ord
som han må hjelpes til å bruke.
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Han gjør seg forstått overfor personalet i boligen og overfor faren, og
delvis overfor sin ‘kamerat’ i boligen. Ellers er det vanskelig for han å gjøre
seg forstått.

Funksjonsnivå (Vineland)

Både når det gjelder språkforståelse og uttrykk ligger Jan på et tidlig
utviklingstrinn. Hans ferdigheter på disse områdene tilsvarer mellom ett og
to års utviklingsnivå.

Jan er svært hjelpetrengende også når det gjelder dagliglivsferdigheter.
Best kommer han ut på det personlige område, der han har ferdigheter på 2-
års nivå innenfor av- og påkledning, toalettrutiner, måltider etc., mens han
ikke behersker noen av testleddene innenfor hushold (domestic) og nærmiljø
(community).

Det sosiale området er Jans svakeste. Alle skårene ligger på eller under
ett-års utviklingsnivå etter Vineland.

Samlet sett og på samtlige områder ligger Jan på et lavt adaptivt nivå
(standardskårer < 20).

Jan har etter Vineland et signifikant nivå av atferdsproblemer (maladaptive
behavior). I sammenligning med normgruppen ligger han både på del 1 og
del 1 og 2 til sammen på middels grad av atferdsproblemer ( skåre 11 og 17).

Oppsummering av Jans livshistorie

Jan var familiens førstefødte. Mor hadde en hard influensa under svanger-
skapet, ellers forløp både svangerskap og fødsel normalt.

Det første man reagerte på var at gutten var ukritisk i kontakten, han
skilte ikke mellom kjente og fremmede. Han hadde også dårlig blikkontakt.
Motorisk utviklet han seg normalt.

Gjennom en bekjent av familien ble han henvist til en barnepsykiatrisk
institusjon 1 ½ år gammel, og han ble da diagnostisert som autist. Tilbake-
meldingen til familien gikk ut på at han hadde meget dårlig prognose.

I 2-årsalderen ble gutten tiltagende hyperaktiv og vanskelig å styre for
familien. Han fikk plass i en barnehage, men hadde et så krevende atferds-
mønster at han ble gitt opp av personalet. Han skilte seg også sterkt ut fra de
andre barna, og viste ingen interesse for dem.

2 ½ år gammel ble Jan innlagt ved et barnepsykiatrisk behandlingshjem.
Han utviklet litt ekkospråk, og ble aktivt stimulert av entusiastiske pleiere.
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De oppnådde litt kontakt med gutten, men atferdsmønsteret var fortsatt
hyperaktivt og krevende.

3 ½ år gammel ble han utskrevet fra behandlingshjemmet, og kom inn på
en liten avdeling på et sentralhjem for ‘åndssvake’. På grunn av en gryende
interesse for autisme ved institusjonen, fikk han ‘særbehandling’ med eget
rom, musikkinstrument m.m. Han var på denne avdelingen til han var 5 år,
da han ble overflyttet til en avdeling som var opprettet som spesialavdeling
for autister.

På ‘spesialavdelingen’ var det liten målrettet virksomhet i forhold til
klientene, oppholdet fungerte i mange år som en oppbevaring av gutten.
Situasjonen varierte mellom overbeskyttelse og neglisjering, og det ble ikke
stilt krav til han eller tilrettelagt aktiviteter.

Jan var på denne avdelingen fram til han var 10 år. Det ble etablert kontakt
mellom foreldrene, og foreldreforeningen ble stiftet i denne perioden.

Den faglige utvikling av tilbud ved institusjonen startet da han 10 år
gammel ble overflyttet til enda en ny avdeling, og det ble igangsatt målrettet
og systematisk opplæring. Denne avdelingen hadde kvalifisert personale og
fast veiledning, klientene hadde egne rom, og det var et godt samarbeid mellom
foreldrene og institusjonen. Han kom inn i skolen 12 år gammel, og fikk her
språktrening og praktisk trening.

Der var liten framgang i språktreningen, men han utviklet selvstendighets-
ferdigheter i denne perioden, samtidig som atferdsmønsteret bedret seg.

Jan hadde en vanskelig tid i pubertetsalderen, hans atferd forverret seg,
han var urolig og virket nervøs og ulykkelig. Etter puberteten ble han roligere
og mer harmonisk, og det virket som han fikk det bedre.

Den faglige framgang på institusjonen vedvarte til Jan var 20 år gammel.
Etter dette var det stadig større samarbeidsproblemer og konflikter mellom
ulike grupperinger og faglige tilnærminger, de mest kvalifiserte sluttet og
oppleggene raknet. Foreldrene merket dette på Jan, som igjen forverret sitt
atferdsmønster. Konfliktene vedvarte gjennom nedbyggingsperioden som
fulgte avviklingsvedtaket, og avdelingen stagnerte.

35 år gammel flyttet Jan til et bofellesskap, der han har sin egen leilighet.
Han har nå kontinuerlig oppfølging av kvalifisert personale, og han har kontakt
med far en gang per måned. Han er daglig sysselsatt med aktiviteter på et
dagsenter ved den gamle institusjonen.

Språklig og sosialt ligger han på et meget lavt utviklingsstadium: han
fungerer mellom ett og to års utviklingsnivå språklig, og under ett år sosialt.

KAP12.PM5 04.12.97, 15:13294



Historien om Jan

295

På selvstendighetsområdet ligger ferdighetene hans på 2 års utviklingsnivå.
Han har middels grad av atferdsproblemer etter Vineland.
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OPPSUMMERING AV SENTRALE TEMA
VEDRØRENDE LIVSHISTORIENE

Svangerskap og fødsel

For de fleste har det vært normale eller tilnærmet normale forhold rundt
svangerskap og fødsel, men enkelte trekker fram forhold som influensa under
svangerskapet, ekstra lang varighet av fødselen og opplevelser de har hatt
under svangerskapet som de i ettertid har tenkt på som mulige faktorer av
betydning. I tre av intervjuene beskrives problemer i forbindelse med
svangerskap og fødsel, og ett av barna var født med leppe/ganespalte.

Andre eksempler på problemer som foreldrene forteller om er navlestreng
rundt halsen, for tidlig eller for sein fødsel, svangerskapsforgiftning, medika-
mentbruk og røntgenbestråling under svangerskapet.

Til tross for at disse begivenhetene ligger rundt 40 år tilbake i tid, husker
foreldrene svært godt. De har brukt mye tid opp gjennom årene på å tenke
igjennom mulige årsaksforklaringer til sine barns utviklingsforstyrrelser.

Spedbarnsalderen

Bare en av klientene hadde forsinkelser i den tidlige motoriske utviklingen,
mens de øvrige viste en normal motorisk utvikling. Et par av barna viste en
motorisk utvikling som var raskere enn normalt.

I spedbarnsalderen er det inntrykk som dominerer, at barna er passive og
lite kravfulle overfor omgivelsene.

Eksempler på de første bekymringer foreldrene har er at barna har dårlig
blikkontakt, at de ikke knytter seg til foreldrene og er ukritisk i kontakten
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med fremmede. Mange av barna er i denne alderen så avstengte fra
omgivelsene at de blir antatt å være døve, og for noen står døve-diagnosen
ved lag til langt opp i førskoleårene.

Historien om Hilda illustrerer et utviklingsforløp der hun etter 6 mnd.
med normal utvikling debuterer med kraftige epileptiske kramper, og der de
autistiske problemer utvikler seg etter dette. Hos Geir kunne man ikke
registrere noen spesielle problemer i spedbarnsalderen, til tross for at fødselen
i dette tilfellet var komplisert.

Noen av barna blir oppfattet som svært sårbare i denne perioden, spesielt
overfor lydstimuli. Et eksempel er Ivar, som på grunn av anleggsarbeid i
nærområdet utviklet betydelig angst og uro. Mange av foreldrene er opptatt
av sårbarhet hos barna, da de reagerer ekstremt i forhold til ulike stress-
faktorer, men for de fleste knytter disse opplevelsene seg til førskolealderen.

Aktive og intelligente barn – men hva med språket?

Den passivitet og mangel på kravfullhet som preger spedbarnsalderen, snur
til det motsatte i løpet av førskoleårene: de fleste av barna blir hyperaktive
og ustyrlige. I mange tilfeller preger det hyperaktive atferdsmønster hele
døgnet, og svært mange har problemer med søvnrytmen. At barna er
hyperaktive, ustyrlige og ikke sover om natten skaper en kontinuerlig
krisesituasjon for de fleste familier.

Samtidig med at de er hyperaktive oppfattes mange som oppvakte og
intelligente. Dette inntrykket støtter seg hovedsakelig på barnas motoriske
utfoldelse og imponerende episodiske hukommelse. Enkelte har også en
uvanlig god imitasjonsevne, og alle gir ut i fra sitt utseende inntrykk av å
være ‘oppvakte barn’.

Arve imponerte distriktslegen med sin hukommelse, han virket ‘meget
intelligent’ da han ble undersøkt hos psykiater. Bent virket ‘genial’ i sin
motoriske problemløsning, Ivar lærte seg å synge på engelsk, tysk og norsk.
Charlotte viste sin styrke ved at hun kunne gå allerede da hun var 9 mnd.
gammel.

Daniel er et unntak fra dette mønsteret: han ble diagnostisert som
‘åndsvsak’ allerede 4 år gammel, fordi han hadde vist betydelig utviklings-
forsinkelse på alle områder, også det motoriske.
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Diagnostisering

Siden de personer denne undersøkelsen omhandler er blant de først
diagnostiserte autister i Norge, har de fått sin diagnose i en periode da det
ikke var etablert systematiske prosedyrer for vurderingen av barna. I alle de
historier som er beskrevet har foreldrene hatt en aktiv pådriverrolle overfor
hjelpeinstansene for å få vurdert barnas problemer.

En barnepsykiatrisk institusjon satte autismediagnose på Jan da han var
1 ½ år gammel, og han blir dermed den i utvalget som fikk sin diagnose
tidligst. Bent ble diagnostisert som autist 3 år gammel av en dansk barnelege.
Charlotte fikk diagnosen ‘autistiske trekk’ etter en observasjon på et
‘åndssvakehjem’, dette skjedde på samme måten med Daniel og Ivar.

For Arve var det moren som gjennom å lese artikler kom fram til at gutten
var autistisk, han var da blitt 13 år gammel. Egil fikk 4 år gammel diagnosen
‘psykotisk’ av en dansk lege. Fred fikk konstatert ‘autistiske trekk’ da han
var 2 år gammel. Mor til Geir fikk mistanke om autisme da gutten var 3 år
gammel, men dette ble avvist av en barnepsykiatrisk institusjon siden gutten
hadde hatt god tilknytning og kontakt i første leveår. Hilda fikk 8 år gammel
diagnosen ‘hørestum’. Moren har seinere fått innblikk i at det ble anført
‘autisme’ i journalen hennes på samme tidspunkt.

Selv om diagnosen de fikk varierer, tilfredsstiller alle autismediagnosen
etter de kriterier som gjelder i dag. For enkelte var det rene tilfeldigheter som
avgjorde at de ble diagnostisert på et tidlig tidspunkt: venner og bekjente av
familien som hadde kunnskap, leger som tilfeldigvis var innom Rikshospitalet
og som hadde kjennskap til denne forholdsvis nye diagnosen, samt det forhold
at mange av de første autister bodde sentralt i østlandsområdet og derved ble
fanget opp av prosjekter og institusjoner under etablering.

Hører barnet?

Mistanke om døvhet kommer fram i flere av intervjuene. Det mest ekstreme
eksempel er Hilda, som med bakgrunn i en feilaktig døve-diagnose havner
på døveskole og på institusjoner for døve helt fram til pubertetsalderen og
seinere også i voksen alder.

Charlotte var så fjern rundt ett-årsalder at man trodde hun var døv, Fred
reagerte ikke når foreldrene ropte på han, og han ble konstatert døv på
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legeundersøkelse. Ivar var til observasjonsopphold på et sykehus, og man
fant ut at gutten var døv.

Det hører med til historiene at alle viste seg å ha normal hørsel, i enkelte
tilfeller ‘superhørsel’, og at foreldrene ikke trodde på døvediagnosen i noen
av tilfellene. Foreldrene hadde oppdaget at barna var hørende, mens en
tidsavgrenset undersøkelse av disse barna på sykehus eller hos lege ikke
kunne vekke tilstrekkelig interesse fra barnas side til at hørselen kunne bli
målt med de hjelpemidler man hadde.

Atferdsproblemer – endringer i aktivitetsmønster og søvnrytme

Mange av historiene beskriver dramatiske endringer i aktivitetsmønsteret fra
en passiv og lite kravfull spedbarnsalder til hyperaktivitet og søvnforstyrrelser
opp gjennom førskole-årene. Dette økte aktivitetsnivå drar ofte med seg et
svært problematisk atferdsmønster, med høyfrekvent selvstimulering, utage-
rende og bråkete atferd og noen ganger også selvdestruktive atferdsformer.

Arve var i førskolealder svært urolig og hyperaktiv, han løp rundt på
tærne, hylte, viftet med hendene, klatret på alle slags konstruksjoner og bet
seg selv i armene. Et tilsvarende atferdsmønster beskrives hos Ivar og hos
Jan.

Bent var også preget av hyperaktivitet og søvnløshet, han stillte strenge
krav til uforanderlighet i omgivelsene og var fjern og avstengt. Også Charlotte
var tidlig hyperaktiv, og hun utviklet stereotype bevegelser der hun dunket
med hendene mot bord og vegger. Daniel hadde tilsvarende uro, og han
sysselsatte seg selv på en stereotyp og merkelig måte ved å åpne og lukke
dører og å gnage på senga.

Fred virket robust og usårbar i tidlig førskolealder, han gikk rundt i huset
og rev ned ulike gjenstander. Han utviklet spesiell og uforståelig angst for
mange situasjoner, og fikk et aggressivt og uberegnelig atferdsmønster i 4-
års alderen. Geir var i denne alderen svært passiv, hans atferd forverret seg
etter en behandlingsperiode i psykiatrien.

Egil hadde søvnproblemer, men var så rolig i senga at man ikke kunne
merke at han lå våken. Han utviklet ikke vesentlige atferdsproblemer før
pubertetsalderen. Det samme utviklingsmønster gjorde seg gjeldene for Hilda.

Oppsummert beskriver hele 8 av de 10 historiene en dramatisk økning av
aktivitetsnivå og forstyrrelser i søvnmønsteret, med til dels betydelige
atferdsproblemer tidlig i førskolealder. Disse problemene har vært til enorm
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belastning i familiene, og har vært hovedårsaken til at de aller fleste søkte de
institusjonsplasser som var mulig å skaffe på denne tiden. Dessverre bidro
institusjonene i mange tilfeller til heller å forverre enn å forbedre problemene.

Endringer i sosial væremåte

Beskrivelsen av væremåte i førskolealder samsvarer for 8 av klientene med
Lorna Wings kategori ‘fjern eller avstengt’, mens to av klientene, Egil og
Geir, ligger nærmere den væremåte hun beskriver som passiv. Ingen i utvalget
samsvarer med beskrivelsen av ‘aktiv og rar’, noe som må antas å ha
sammenheng med at dette er en mindre typisk form for autisme, og at de
klassiske fjerne autister var de som først ble gjenkjent og diagnostisert.

Når det gjelder de to passive, fikk Egil diagnosen ‘psykose’ og Geir ble
p.g.a. gode tilknytningsforhold betegnet som psykisk utviklingshemmet, men
ikke autist. For Egil vedvarte den passive væremåten til pubertetsalder, da
han utviklet seg til å bli svært aktiv og vanskelig. Også Geir endret sin passive
væremåte, og begynte å bli aktiv og utagerende i 10-årsalderen.

Utviklingsmønsteret til de ‘fjerne’ autistene er preget av at de i all hovedsak
opprettholder denne væremåten gjennom hele livsløpet, men med store
individuelle variasjoner. Den betydelige grad av sosial fjernhet viser seg
gjennom at alle har et lavt adaptivt nivå for sosiale ferdigheter etter Vineland,
for de fleste ligger disse ferdigheten mellom ett og to års utviklingsnivå.

En av klientene, Fred, utvikler en væremåte som har elementer fra Lorna
Wings kategori ‘aktiv og rar’. Som vi ser av hans livshistorie er denne
væremåten kombinert med betydelig grad av utfordrende atferd. Til tross for
at han er den i utvalget som har det høyeste funksjonsnivå, er han derfor
likevel den mest tilsynskrevende.

Tidlige traumer og sårbarhet

Mange av foreldrene er opptatt av at deres autistiske barn har vært utsatt for
traumatiske opplevelser som har skapt angst og fortvilelse, og som har
medvirket til forverring av atferdsmønsteret. Mange av disse traumene har
sammenheng med at kontakten med foreldrene ble brutt i forbindelse med
innleggelser på sykehus eller institusjon.
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Arve kom i sjokktilstand etter en operasjon på sykehuset, han ble engstelig
og forvirret, og utviklet betydelige atferdsforstyrrelser etter dette. Charlotte
ble gråtende, avstengt og fjern etter en sykehusinnleggelse der foreldrene
ikke fikk være tilstede. Hilda fikk sjokk over å bli forlatt på sykehuset, og
viste apati og sterke emosjonelle reaksjoner etter dette. Ivar ble innestengt og
nektet kontakt med foreldrene under en sykehusinnleggelse, og han ble
tiltagende engstelig og urolig etter dette.

Fred hadde en tilsvarende reaksjon etter sykehusinnleggelse i 3-årsader.
Han ble også med bakgrunn i at man trodde han var hørselshemmet ‘stimulert’
med høye lyder, noe man i ettertid antar har vært smertefullt siden gutten er
hypersensitiv overfor lyder.

Geir sluttet helt å snakke etter at han hadde vært noe uker hos beste-
foreldrene, 3 år gammel. Foreldrene har i ettertid bebreidet seg at de brøt
kontakten med gutten denne korte perioden i noe de ser som en sårbar livsfase.

Mange foreldre er opptatt av hendelser som kan forbindes med faser der
barnas tilstand har forverret seg, og de føler skyldfølelse for å ha overlatt
barna i slike situasjoner. For mange har denne skyldfølelsen vedvart hele
livskarrieren. Foreldrene ble ikke i nevneverdig grad gitt valgmuligheter i
forhold til disse situasjonene. Respekten for autoriteter og innarbeidede rutiner
gjorde at de måtte akseptere det som ble bestemt eller tilrådd for barna.

Det sammenfall av traumatiske hendelser og forverring i atferdsmønster
historiene illustrerer, viser hvordan samspillet mellom barnets handikap og
de miljømessige traumer blir bestemmende for problemer barna utvikler.
Barnas medfødte sårbarhet gjorde at de traumatiske situasjoner de ble utsatt
for medvirket til å skape alvorlige psykiske og atferdsmessige problemer.
Dette får i neste omgang også vesentlig betydning for den videre livskarriere.

Foreldreskyld

Teorien om at autismen har sin årsak i følelseskalde mødre var rådene på den
tiden de første ble diagnostisert i Norge. Dette ga seg ulike utslag i forhold til
hvordan familiene med sitt autistiske barn ble møtt av hjelpeapparatet, hvilke
tilrådinger som ble gitt samt hvordan barnet ble behandlet. Noen av disse
utslagene var katastrofale både for barnet og den øvrige familien.

Det som reddet situasjonen for mange, var at de gjennom landsforeningen
og andre kontakter fikk kunnskaper om de faktiske årsaker til autisme, og at
foreldrene gjennom dette rustet seg til å stå imot skyldgenererende holdninger

KAP13.PM5 04.12.97, 15:13302



Oppsummering av sentrale tema vedrørende livshistoriene

303

fra hjelpeapparatets side. De eldste av autistene fikk imidlertid sin diagnose
før denne kunnskapen i noen særlig grad var utbredt, og noen av foreldrene
har i sterk grad tatt inn over seg at de gjennom sin væremåte kan ha skadet
sitt barn.

Mor til Arve ble konfrontert med at ‘Du er selv ansvarlig for at gutten er
som han er’, noe som for henne framsto som den mest traumatiske situasjonen
i hele livskarrieren. Overfor mor til Bent ble det på indirekte men likevel
tydelige måter gitt uttrykk for at hennes ambisjoner på egne vegne var årsak
til guttens problemer. For Charlotte antok man at hennes avstengthet og
språkproblemer hadde ‘funksjonelle årsaker’, m.a.o. at de hadde sin årsak i
traumatiske barndomsopplevelser. Foreldrene til Fred fikk vite at gutten ‘bar
på en stor sorg’, og de plagde seg selv i årevis med tanken på hvilken sorg de
kunne ha påført gutten.

For Geir ga en psykoanalytisk autismeforståelse seg utslag i at både gutten
og familien gjennomgikk et omfattende behandlingsprogram basert på denne
teorien. Mor fikk klart forståelsen av at hun hadde gjort gutten autistisk, og
måtte med bakgrunn i dette søke psykiatrisk hjelp for egen del for å bearbeide
denne skyldfølelsen. Gutten ble gitt omfattende regresjonsterapi, med den
følge at atferdsmønsteret forverret seg til det ekstreme.

Også de øvrige familier i utvalget har vært i berøring med slike skyld-
genererende holdninger til autismens årsaker som beskrevet, med har ikke i
særlig grad latt seg påvirke av dette. Dette skyldes enten støtte fra andre
foreldre, kunnskap de har tilegnet seg eller i enkelte tilfeller at disse
beskyldningene har blitt oppfattet som for urimelige til å bli tatt helt på
alvor.

Språket som forsvinner

Noe av det som bekymrer foreldrene mest er når barna ikke utvikler språk,
eller kanskje spesielt der språkutviklingen starter på tilsynelatende normal
måte – før språket stagnerer og i noen tilfeller går tilbake. Enkelte av de
autistiske barna slutter å bruke språket – ofte uten noen forståelig grunn.

Charlotte og Geir begynte å snakke ved ett-årsalderen – og kunne si enkelte
ord helt tydelig. Seinere forsvant disse ordene. Egil begynte å snakke på en
spesiell måte men til normal tid: han stillte en mengde spørsmål og utviklet
ikke vanlig dialog. Seinere slutter han å bruke dette språket. Ivar lærte seg å
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synge på flere ulike språk – og hadde god uttale. Til tross for dette begynte
han ikke å snakke.

Felles for disse barna er at de ikke utviklet sosial kommunikasjon, til
tross for at evnen til å imitere ord og setninger var tilstede. Ingen av barna
fikk systematisk og målrettet trening for å utvikle denne ferdigheten i førskole-
alderen, og det er grunn til å tro at de med dagens kunnskap om kommunikas-
jonstrening ville ha kommet noe bedre ut.

Krise og sammenbrudd i familien

Autistiske barn påfører sin familie enorme belastninger. Dette gjelder særlig
der autismen har sammenheng med ekstreme former for hyperaktivitet,
atferdsproblemer og ikke minst søvnforstyrrelser. Som det framgår av
historiene, har autistene vokst opp i en periode uten organiserte tilbud om
avlastning, og ofte uten tilrettelagte aktiviteter på dagtid. Følgen av dette har
vært at familien, og i særdeleshet mødrene, har presset seg til yttergrensene
for å makte å ta seg av disse barna.

I mange tilfeller har belastningen blitt så stor at det har gått over
bristepunktet, og barna er blitt plassert på institusjon fordi familien ikke
kunne makte mer. Med de tilstander som rådet på institusjonene, ble dette en
stor tilleggsbelastning. De måtte være vitne til at barnet som de hadde brukt
så mye krefter på, ble overlatt til en pasifiserende og ofte svært kaotisk
situasjon uten andre ‘tilbud’ enn tvangsmidler og neddoping på medisiner.

Foreldrene utviser et betydelig engasjement i forhold til sine autistiske
barn, og har også etter institusjonsplasseringen opprettholdt nær og hyppig
kontakt. Mange har lagt opp livet sitt ut i fra dette hensynet, og barna kommer
hjem på besøk etter faste avtaler til tross for at mange også i voksen alder
har betydelige atferdsmessige avvik, og at disse besøkene til dels kan gå ut
over både inventar og helse. Historien om Fred er kanskje den som i sterkest
grad illustrerer disse forholdene.

Barnet flytter hjemmefra

Den yngste av autistene i utvalget flyttet hjemmefra 2 ½ år gammel, mens 7
flyttet mens de var i alderen 5-8 år. De to siste er blitt boende hjemme til de
var henholdsvis 17 og 25 år gamle. Da flyttet de på institusjon.
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At de fleste barna kom på institusjon så tidlig, har sammenheng med de
råd foreldrene fikk med hensyn på hva som var det beste for barna. Samtidig
som de følte seg maktesløse i forhold til sine meget krevende og avvikende
barn, ble de gitt forventninger om at institusjonene kunne gi den behandling
som barna hadde behov for.

Det er kanskje på dette området de største forandringer i omsorgssystemet
har markert seg de seinere år. Da disse eldste autistene var små var innleggelse
på institusjon den eneste mulighet man hadde, og familiene fikk ikke støtte
og avlastning slik at barna kunne bo hjemme. Det var også i liten grad egnede
dagtilbud, og de som ble tatt inn i dagplass ble ofte lavt prioritert ved insti-
tusjonene.

Egil kunne bo hjemme til han var 25 år fordi han hele tiden hadde et
dagtilbud, først ved et privat daghjem og seinere på et sentralhjem for psykisk
utviklingshemmede. I tillegg til dette måtte familien engasjere private
barnevakter og assistenter for at dette skulle gå. Først når Egil i voksen alder
ikke lenger var mulig å takle for familien og daghjemmet, ble han innlagt i
døgnplass ved sentralhjemmet. Også den andre klienten som bodde hjemme
til voksen alder, Arve, hadde dagplass ved et sentralhjem fram til han var 17
år gammel.

Selv om flyttingen hjemmefra kom på et tidlig tidspunkt i livet for de
fleste av autistene, var det enkelte som etter noen år på institusjon flyttet
hjem til sine foreldre igjen av ulike årsaker. Bent mistet plassen sin ved
behandlingshjemmet for autister da han var 27 år gammel, og flyttet hjem til
familien igjen. Han ble boende her helt til han som 42-åring flyttet til sin
egen bolig.

Foreldrene til Charlotte tok henne ut av sentralhjemmet da hun var 20 år
gammel, på grunn av sin fortvilelse over at hun ble så sterkt neddopet på
medisiner. Hun ble boende hjemme til hun flyttet i egen bolig, 31 år gammel.
Familien hadde nesten ingen avlastning i denne perioden, og var totalt utslitt
når hun omsider fikk tilbud om egen bolig.

Hilda ble utskrevet fra en døveinstitusjon 36 år gammel, og flyttet hjem
til mor. Her ble hun boende helt til hun var 51 år gammel og fikk sin egen
leilighet. Det er et tankekors at mens moren på over 70 år i all hovedsak
måtte klare med datteren på egen hånd, har hun 15 personale i turnus etter at
hun flyttet til egen leilighet.

Også Fred ble sendt hjem fra behandlingshjemmet, 16 år gammel. Han
var da så ekstremt vanskelig at han som en nødløsning måtte innlegges på et
somatisk sykehus, der han ble nedreimet og sterkt medisinert. Han hadde
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utviklet seg til å bli for farlig til å ha på behandlingshjemmet, og var ikke noe
mindre farlig hjemme hos foreldrene.

Som det framgår av kartleggingen av livssituasjonen, har alle klientene
til tross for tidlige innleggelser på institusjon opprettholdt en nær og hyppig
kontakt med sin familie. De fleste av foreldrene er nå pensjonister, og noen er
falt fra. Alle er opptatt av den situasjonen som vil oppstå når de ikke lenger
kan være sine barns nærmeste pårørende og ‘advokater’.

Endringer i pubertetsalderen

I likhet med andre ungdommer gjennomgår også autistene en pubertets-
utvikling som i mange tilfeller fører med seg endringer i atferdsmønsteret.
Noen av disse endringene har sammenheng med biologiske forandringer i
denne aldersfase, der den seksuelle aktiviseringen er sentral. For autistene
innebærer dette ofte forandringer de ikke kan forstå, og som derfor kan føre
med seg betydelig forvirring. Atferdsmessig kan dette gi seg uvanlige utslag
sammenliknet med det man ser hos andre ungdommer, og det kan vekke
negative reaksjoner i omgivelsene.

Noen av pubertetsforandringene har sammenheng med at ungdommene
rett og slett blir langt større rent fysisk enn tidligere, og at de atferdsmønstrene
de har hatt tidligere både blir mer synlige og gir større miljømessige
konsekvenser enn tidligere.

Gjennom bl.a. Gillbergs undersøkelser vet vi at de problemer som tiltar i
pubertetsalder, som regel mildner og blir mer håndterlige i voksen alder.

Daniel utviklet alvorlige former for destruktiv og selvdestruktiv atferd i
pubertetsalder, samt høyfrekvent selvstimulerende atferd. Etter puberteten
ble han noe roligere igjen.

Egil gjennomgikk en uvanlig rask pubertetsutvikling i 13-årsalderen.
Atferdsmønsteret ble kraftig forverret – han ble aktiv og utagerende etter at
han tidligere i hovedsak var passiv og medgjørlig. Han gikk til angrep på
foreldrene og andre personer, ropte og skrek, kastet seg ned og spiste jord og
gress. For hans vedkommende vedvarte disse problemene også i voksen alder.

Fred fikk en akutt forverring av sitt atferdsmønster i 15-årsalder, og også
for han har disse problemene vedvart i voksen alder.

Geir kom seint i puberteten, og han fikk da et uberegnelig atferdsmønster
og utviklet en form for seksuell nysgjerrighet i forhold til småjenter som er
blitt et alvorlig sosialt problem for han helt til voksen alder.
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Også Hildas atferd forverret seg i pubertetsalder, hun utviklet angst og
skriketokter. Jan var i denne alderen urolig, nervøs og ulykkelig – han fikk
det bedre og ble mer harmonisk i voksen alder.

Ivar er et eksempel på den motsatte utvikling: han kom seint til
pubertetsalder, og ble langt roligere enn han hadde vært tidligere.

I mange av historiene framgår det at det ikke nødvendigvis er
pubertetsutviklingen i seg selv som skaper problemer, men i like stor grad
måten disse reaksjonsmønstre blir møtt av omgivelsene. I stedet for å trene
autisten til å få et naturlig utløp for sine seksuelle frustrasjoner, har de i
mange tilfeller blitt møtt med medikamentell neddoping, tvangsmidler og
hardhendt grensesetting. Frustrasjonene har tiltatt – og dermed også de
atferdsmessige følger av dette.

Ulike behandlingsformer

Gjennom de historier som er referert får vi et variert bilde av foreldrenes
erfaringer når det gjelder ulike behandlingstiltak som har vært gjennomført i
løpet av årene. Disse tiltakene har hatt ulik teoretisk og ideologisk begrunnelse
– alt etter situasjonen, tidsepoken og tilgjengelig kunnskap. I all hovedsak er
dette dyster lesing. Foreldrene sitter igjen med mange negative erfaringer fra
behandlingsformer som har vært gjennomført overfor barna.

Den medikamentelle og medisinske behandling er den mest inngripende,
og den som har medført store skadevirkninger for den enkeltes utvikling.
Neddoping med medikamenter var en utbredt behandlingsform, og de klientene
som tidlig havnet på institusjoner har i store deler av oppveksten blitt
medisinert samtidig som de ble pasifisert og ‘oppbevart’.

Dette karrieremønster illustreres i særdeleshet i historien om Arve,
Charlotte og Daniel. Allerede som 5-åring ble Daniel utsatt for et medisinsk
eksperiment der han ble fullstendig neddopet i en 6-ukers ‘sovekur’.

Selv om dette er de mest ekstreme historiene, har de fleste av klientene i
kortere eller lengre perioder vært utsatt for former for medikamentell
behandling med psykofarmaka.

Også bruk av mekaniske tvangsmidler har vært en rutinemessig del av
livssituasjonen for flere av klientene. Freds historie illustrerer dette. I tillegg
til bruk av tvangsmidler har han også vært utsatt for et kirurgisk eksperiment
med fjerning av binyrene, noe som har skapt uopprettelig skade og mange
komplikasjoner.
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Forståelsen av autister som skjøre og sårbare, og der ethvert inngrep
kunne bli katastrofalt for utviklingen, er eksempel på en tilnærming der barnet
fikk være i fred i sin egen verden – i håp om at han skulle komme ut av
‘glasskulen’. Stagnasjon i sosial og språklig utvikling ble følgen av en slik
‘behandlingsform’. Historien om Bent illustrerer dette, foreldrene ble sterkt
advart mot å sette grenser for gutten eller å aktivt påvirke hans utvikling. På
samme måte vurderte man Charlotte, man måtte være svært forsiktig for at
hun ikke skulle stenge seg ytterligere inn i seg selv.

En behandlingsform basert på psykoanalytiske prinsipper ble i en
tidsperiode benyttet ved enkelte av de barnepsykiatriske institusjonene. I
historien om Geir framkommer det at denne tilnærmingen har skapt fortvilelse
i familien og forverring av barnets atferdsmønster. Samtidig som foreldrene
ble gitt inntrykk av at de var årsak til barnets problemer, ble Geir gitt en
behandling der atferden regredierte. Når enkelte likevel er blitt hjulpet ved
disse institusjonene, skyldes det at enkeltpersoner i personalgruppen har
engasjert seg og utrettet ting på tross av og ikke på grunn av ideologien ved
institusjonene. Både historien om Fred og om Charlotte illustrerer dette
forholdet.

Atferdsterapien medførte et faglig oppsving ved institusjonene, og starten
på en mer systematisk tilnærming i arbeidet med denne klientgruppen. Den
positive innvirkningen som dette har hatt illustreres bl.a. i historien om Jan
og Ivar, der en passiv og problemfylt tilværelse ble avløst av systematiske
treningsopplegg og aktiviteter.

Selv om denne behandlingsformen har hjulpet mange, er behandlingen
ofte blitt gjennomført under dårlige rammebetingelser, med dårlig individuell
tilrettelegging, ufaglært personale og minimal veileding. Dette har i mange
tilfeller gitt utilsiktede negative ringvirkninger, noe som illustreres i historien
om Charlotte, der hun i forbindelse med et atferdsterapeutisk opplegg utvikler
en mani for tobakk. Likeledes Hilda, som i forbindelse med reduksjonsopplegg
for problemhandlinger utvikler nye og enda verre problemer som følge av
behandlingen.

Miljøterapi og strukturert opplæring som har utviklet seg med utspring i
pedagogiske og sosialfaglige miljøer, kombinert med en vesentlig bedring av
den enkeltes livsbetingelser, er de forhold som i størst grad har bedret
situasjonen for autistene. Disse forbedringene har vokst gradvis fram, selv
om elementer av en slik fornyelse var tilstede i flere av miljøene allerede for
20 år siden. Oppsummeringen av livskvalitetsdataene illustrerer dette forholdet
– slik tilbudene for den enkelte er per i dag.
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ULIKE KARRIEREMØNSTRE

Barnepsykiatrien

Ut i fra forståelsen av autisme som en form for funksjonell barnepsykose,
kom mange av familiene i kontakt med polikliniske institusjoner innenfor
barnepsykiatrien. Noen av barna ble også innlagt ved behandlingsinstitusjoner
til kortere eller lengre opphold.

Charlotte var den av klientene som hadde det lengste opphold ved en slik
institusjon: hun var innlagt fra hun var 4 til hun var 10 år gammel, da
behandlingen ble gitt opp. Daniel var innlagt ved en slik institusjon fra han
var 11 til 13 år gammel, Fred fra han var 5 til 7 år gammel, og Hilda fra 8 til
9 år gammel. Jan var den yngste som ble innlagt ved en slik institusjon: han
var der i ett år fra 2 ½ til 3 ½ år gammel.

Sammenliknet med andre hjelpetilbud i denne tidsperioden hadde de
barnepsykiatriske institusjoner forholdsvis godt med ressurser, og barna fikk
tett oppfølging av miljøpersonalet. Likevel var behandlingsresultatene
beskjedne – først og fremst fordi man hadde en feilaktig forståelse av autisme.
Mangel på systematisk trening og grensesetting, samt målsettinger om
regresjon heller enn bygging av ferdigheter, gjorde at flere av barna stadig
ble vanskeligere og til slutt ikke ansett for ‘tilgjengelige’ for behandling.

Den videre karriere etter oppholdene i barnepsykiatrien gikk direkte til
sentralinstitusjoner for ‘åndssvake’, det eneste tilbud som kunne ta imot disse
barna. Unntaket er Hilda, som på grunn av at man trodde hun var hørsels-
hemmet ble overført til en institusjon for døve.

Karriere innenfor ‘åndssvakeomsorgen’

Alle de klienter undersøkelsen omhandler havnet på ett eller annet tidspunkt
i sin livskarriere på institusjoner for ‘åndssvake’, eller de seinere HVPU-
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institusjoner. Noen tilbragte mesteparten av sin oppvekst på slike institusjoner,
mens andre var innom kortere tid før de ble overført til andre tilbud.

Jan var den som tidligst ble innlagt ved en slik institusjon, han var bare 3
½ år gammel. Med bakgrunn i sin lave alder og den interesse overlegen
hadde for autisme, ble han ivaretatt på en langt bedre måte enn de andre
klientene på institusjonen.

Ivar og Daniel var 5 år gamle ved innleggelsen på sentralhjemmet.  Ivar
fikk på grunn av forholdene i avdelingen et sterkt forverret atferdsmønster
etter at han kom til institusjonen. Han ble neddopet med medisiner og bundet
til sengen, og utviklet angst og selvdestruktiv atferd av alvorlig karakter.
Også Daniel utviklet slike alvorlige atferdstrekk. Han ble selvdestruktiv for
å skaffe seg oppmerksomhet i en kaotisk, ustrukturert og underbemannet
avdeling.

Både Jan, Ivar og Daniel ble værende på disse institusjonene helt fram til
voksen alder. Som det framgår av historiene bedret forholdene seg etter hvert
som avdelingene ble mindre, det kom mere personale og større innslag av
fagfolk ved institusjonen.

Charlotte var 11 år gammel da hun ble gitt opp av barnepsykiatrien og
overført til sentralhjemmet. Hun havnet på en avdeling med mye uro og
voldsomheter fra de andre klientene, hun ble dopet ned på medisiner, mistet
ferdigheter og utviklet i økende grad problemhandlinger. Hun ble værende
på denne institusjonen til hun 20 år gammel ble overført til en mindre
institusjon, noe som medførte en ytterligere forverring av hennes situasjon.

For Geir, Fred og Bent ble oppholdet ved ‘åndssvakehjemmet’ av kortere
varighet, mellom to og tre år. Guttene var da mellom 7 og 14 år gamle, og
foreldrene var engasjert i etableringen av et privat behandlingshjem for autister.
Så snart dette behandlingshjemmet var etablert flyttet disse guttene ut av
sentralhjemmet.

Selv om oppholdet var av kort varighet, ble det en svært negativ opplevelse.
Fred hadde de sterkeste reaksjoner, han utviklet spisevegring og ble aggressiv
og selvdestruktiv.  Geir ble pasifisert og neddopet, og utviklet seg til å bli
tiltagende aggressiv. Bent var bare en kort periode på institusjonen, foreldrene
ble sjokkert over forholdene og tok han hjem igjen.

Arve og Egil flyttet inn på sentralinstitusjonen henholdsvis 21 og 25 år
gamle. For Arve kom denne innflyttingen etter at han var blitt for vanskelig
for det behandlingshjemmet han var innlagt ved, og som foreldrene hadde
vært blant initiativtakerne til. Egil hadde bodd hjemme helt til han var 25 år
gammel, og flyttet inn etter at foreldrene ikke maktet med han lenger.
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For Arve ble institusjonskarrieren et alvorlig tilbakeskritt i utviklingen.
Han hadde bodd under oversiktlige betingelser på et lite behandlingshjem, og
havnet nå på en stor avdeling der han ble pasifisert og neddopet med medisiner.
For Egil skjedde det et totalt sammenbrudd av funksjoner etter institusjons-
innleggelsen: han mistet etablerte ferdigheter, ble urenslig og tiltagende
aggressiv og selvdestruktiv. Foreldrene ble så sjokkerte over denne utviklingen
at de tok gutten hjem igjen, organiserte seg og gjorde opprør mot institusjonen.
Etter dette fikk de i stand et individuelt opplegg for gutten, og han bedret sin
funksjon etter hvert.

Foreldrene tegner et nokså ensartet og svært negativt bilde av forholdene
ved disse institusjonene under barnas oppvekst. Som det framgår av den
enkeltes historie finnes det også lyspunkter, hovedsakelig knyttet til enkelt-
personer som har engasjert seg og blitt spesielt interessert i barna.

Heldigvis bedret forholdene seg etter hvert. Problemet er at disse
forbedringene først begynte å vise seg når autistene var blitt voksne. De fikk
derfor i liten grad nytte av forbedringene til å utvikle det potensial man kunne
anta at de hadde ut i fra atferdsmønsteret i barneårene.

Private forpleiningsinstitusjoner

Noen av klientene var i løpet av sin livskarriere innom ulike former for mindre
institusjoner, noen drevet av organisasjoner, andre av private familier.
Forholdene ved disse institusjonen var ikke særlig bedre enn det man fant på
sentralhjemmene, selv om de var mindre av størrelse.

Bent ble 6 år gammel innlagt på en antroposofisk institusjon. Denne var
preget av rigide rutiner, gutten utviklet seg til å bli passiv og hjelpeløs,
rutinebundet og engstelig. Ideologien var at autistene har en ‘sjel som hviler’,
og man la vekt på å skape en ytre miljømessig orden for barna slik at de
skulle få hvile.

Charlotte ble 20 år gammel overført fra sentralhjemmet til en mindre
institusjon. Opplegget var her ustrukturert og ufaglig, hun ble enda sterker
medisinert enn da hun var på sentralhjemmet. På grunn av mistanke om
fysisk mishandling tok foreldrene henne hjem fra denne institusjonen.

Daniel ble også overført fra sentralhjemmet til privat forpleining sammen
med 9 gutter. Dette fungerte som ren oppbevaring, der ekteparet som drev
institusjonen observerte guttene gjennom ei glassdør fra et naborom. Han ble
tilbakeført til sentralhjemmet 12 år gammel.
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Arve fikk 8 år gammel plass i en antroposofisk daginstitusjon sammen
med psykisk utviklingshemmede. Han ble her beskjeftiget slik at familien
fikk avlastning, men det foregikk i liten grad opplæring av barna.

De private institusjonene ble drevet delvis på idealistisk/veldedig grunnlag,
delvis som et levebrød for familier på landsbygda. Det var i svært liten grad
faglige kvaliteter ved disse institusjonene, og ordningen med privatforpleining
ble etter hvert avviklet.

Behandlingshjem for autister

At noen av foreldrene hadde sine barn ved det samme sentralhjemmet, ga
mulighet for at de kunne komme sammen og planlegge en egen institusjon
for autistiske barn. Dette var mulig fordi staten ga tilskudd til drift av private
institusjoner. Overlegen ved sentralhjemmet tok initiativ til at planleggingen
av et slikt behandlingshjem kom i gang, ut i fra en erkjennelse av at tilbudene
ved institusjonen ikke passet for disse barna. Noen av de mest iherdige
foreldrene planla og realiserte dette tilbudet.

Arve var 17 år da han flyttet inn på dette behandlingshjemmet. Han trivdes
godt de første årene, lærte mange selvstendighetsferdigheter og fikk skolegang.
21 år gammel utviklet han seg til å bli aggressiv og uberegnelig, og av hensyn
til de andre beboerne kunne han ikke være på dette hjemmet lenger. Han
havnet derfor på sentralhjemmet for ‘åndssvake’.

Bent flyttet inn 15 år gammel, og bodde der til han 27 år gammel ble
utskrevet fra behandlingshjemmet og flyttet hjem til familien igjen. Han fikk
betydelig praktisk opplæring, både når det gjaldt selvstendighet, på det huslige
området og innenfor husflidsaktiviteter. Han var likevel initiativløs og hadde
liten egenvilje, og var preget av en rutinebundet institusjonstilværelse.

Fred var 12 år da han flyttet til behandlingshjemmet. Han hadde betydelige
atferdsproblemer etter en traumatisk institusjonstilværelse på et sentralhjem
for åndssvake, men bedret sin funksjon de første årene. Deretter utviklet han
betydelige tvangshandlinger og tvangstanker, og hadde en svingende og ustabil
funksjon. 16 år gammel klarte ikke institusjonen å takle han lenger, og han
ble utskrevet til heimen. Dette ble starten på hans karriere i voksenpsykiatrien.

Geir ble tatt inn ved behandlingshjemmet 10 år gammel, og han er den av
klientene som fortsatt bor der. Han har gått hele grunnskolen og videregående
skole på dette hjemmet, og er nå sysselsatt på et arbeidssenter i tilknytning til
institusjonen.
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Samarbeidet med landsforeningen for autister, Sofieskolen i Danmark og
nasjonale fagfolk gjorde at behandlingshjemmet kunne realisere mange av de
livsbetingelser man vet fremmer utvikling hos autistene. Det framstår likevel
som et tankekors at så mange ble utskrevet på grunn av atferdsproblemer, og
sendt hjem til familien. Det viser at man ikke maktet å skape akseptable
miljøbetingelser for den store andel av autistene som har betydelig grad av
utfordrende atferd.

Karriere innenfor voksenpsykiatrien

Fred er den av klientene i utvalget som har vært innom flest ulike
institusjonstyper i løpet av sin livskarriere: han startet ved et barnepsykiatrisk
behandlingshjem 5 år gammel, ble overført til et sentralhjem for psykisk
utviklingshemmede 10 år gammel, derfra til et behandlingshjem 12 år gammel,
hjemsendt da han var 16 år, videre til et somatisk sykehus før han startet på
sin karriere innenfor voksenpsykiatrien. Her har han vært på to ulike
psykiatriske sykehus, på flere avdelinger, og de seinere år på en sikrings-
avdeling for sinnslidende kriminelle. Han har nå vært innenfor voksen-
psykiatrien i 25 år.

Det som skiller Fred fra de øvrige klientene i utvalget, er at han har et
høyere funksjonsnivå, spesielt på det verbale/språklige området. Hans
problemhandlinger har i noen grad vært mer ‘utspekulert’ enn hos de øvrige
klientene, og han er ikke betraktet å være psykisk utviklingshemmet. Følgelig
har han fått plass ved psykiatriske institusjoner, og ikke ved institusjon for
psykisk utviklingshemmede.

Fred har hatt en dyster karriere ved de psykiatriske institusjonene: han
har i vært neddopet på medisiner, han har i lange perioder vært reimet fast,
og han har deformert øret sitt uten at noen kan forklare hva som har skjedd.
Han har sannsynligvis også vært utsatt for seksuelle overgrep. Han har også
vært gjenstand for et medisinsk eksperiment, og har fått fjernet binyrene
sine.

På den sikringsavdelingen han nå befinner seg har han et mer individuelt
tilpasset tilbud, tettere oppfølging og flere aktiviteter. Personalet har i større
grad enn tidligere fått opplæring om tilrettelegging for en voksen person med
autisme og betydelige atferdsavvik. Han har ikke noen kontakt med de øvrige
klienter i avdelingen, men har nytte av den graden av oppfølging og
avskjerming han får.
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Ved de voksenpsykiatriske langtidsavdelinger ‘skjuler’ det seg mange
personer med autisme som sitt primære problem, men uten at dette er
diagnostisert og behandlet på en adekvat måte. Dette gjelder spesielt
middelaldrene og eldre klienter, som er vokst opp i en tid da kunnskap om
autisme var lite utbredt. De autistiske atferdstrekk og særegenheter blir ofte
fortolket som psykotiske symptomer, medisinering igangsettes og langvarige
og uopprettelige bivirkninger av dette preger atferdsmønsteret.

Institusjoner for døve

Etter å ha fått diagnosen ‘hørestum’, ble Hilda 9 år gammel sendt til en
institusjon for døve. Hun hørte normalt, men var stum, og hun ble på dette
tidspunkt antatt å ha normal intelligens, noe som gjorde at det ikke var naturlig
å sende henne på ‘åndssvakehjem’.

Hun fikk ingen språkopplæring eller undervisning på døvehjemmet, men
utviklet praktiske ferdigheter på ei arbeidsstue. Hennes karriere i døveom-
sorgen fikk en trist avslutning, hun fikk vanskeligheter i pubertetsalder og
ble møtt med straff og innelåsing, med den følge at problemene forverret seg.
13 år gammel ble hun derfor overflyttet til sentralhjemmet for ‘åndssvake’
likevel.

Hun skulle seinere få et nytt møte med døveinstitusjoner, da hun 34 år
gammel ble flyttet til en slik institusjon igjen etter mange år på sentralhjemmet.
Siden de andre klientene oppdaget at hun var hørende, ble hun utsatt for
mobbing og utstøtt fra institusjonen.

Til tross for sine to opphold på døvehjem, lært hun ingen døvetegn. Først
seinere fikk hun i forbindelse med videregående skolegang systematisk
tegnspråkundervisning. Det viste seg da at hun hadde talent for dette, og hun
lærte seg i løpet av kort tid hele 150 tegn. Hun var fullstendig språkløs før
denne undervisningen startet.

Hildas historie gir et lite innblikk i hvordan døveinstitusjonene fungerte
overfor personer med sammensatte utviklingsforstyrrelser. Hun falt helt på
siden av institusjonen, og for henne var dette ingen heldig plassering. Det
positive er at hun videreutviklet ferdigheter innenfor husflid og håndarbeid
som hun fortsatt har stor glede av.
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HVPU-reformen

Ved flere av HVPU-institusjonene var det betydelig uro, samarbeidsproblemer,
flukt av fagfolk og oppløsning av behandlingsmiljøene i årene etter at de var
vedtatt nedlagt, og nedbyggingen av avdelingene var i gang. Dette virket
negativt inn på beboerne, og foreldrene kunne merke en forverring av sine
barns atferd og av samarbeidsforholdet til institusjonene.

Da intervjuene ble gjennomført hadde 7 av klientene flyttet til egne
leiligheter, og deres materielle standard gjorde gjennom dette et hopp oppover.
Personalet i de nye boligene har jevnt over gode kvalifikasjoner, alle er
sysselsatt på dagtid og får stort sett den hjelp og oppfølging de har behov for.

Tre av klientene var ennå ikke flyttet til egne leiligheter. Deres situasjon
er som følger:

– Fred bor på en skjermet avdeling i psykiatrien, og er så tilsyns-
krevende at det fortsatt ikke har lyktes å etablere egen bolig for
han. Der foreligger en plan om å sette i drift en slik bolig.

– Geir skal etter ønske fra familien fortsette å bo på behandlings-
hjemmet, han trives og har et helhetlig og tilfredsstillende tilbud
her.

– Daniel bor på en paviljong ved det gamle sentralhjemmet, denne
skal bygges om til leiligheter og han skal fortsette å bo her.

HVPU-reformen har forbedret livssituasjonen til de autister som beskrives
på en merkbar måte. Likevel er alle sterkt preget av sin bakgrunn på
institusjonene, og forbedringen av livssituasjonen har ikke påvirket deres
funksjonsmåte i særlig grad. De er fortsatt like avhengige av hjelp, har fortsatt
store atferdsmessige avvik og fungerer på et lavt eller meget lavt adaptivt
nivå. De nye livsbetingelser muliggjør i større grad enn tidligere individuell
tilrettelegging av hjelpebetingelser og forebygging av problematferd, og den
enkelte kan skjerme seg og ivareta et privatliv ut i fra sine forutsetninger. Det
mangeler imidlertid i mange tilfeller et faglig nettverk rundt de nye boligene
for å kunne utnytte disse muligheten i tilstrekkelig grad.
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OPPSUMMERING AV DATA VEDRØRENDE
LIVSSITUASJONENE

Livssituasjonsdataene er basert på et strukturert intervju med den mest sentrale
fagperson i den enkeltes tjenesteapparat. Vanligvis er dette primærkontakt
eller boveileder.

Intervjuet er delvis basert på faktiske, objektive opplysninger om den
enkeltes livssituasjon, delvis på mer kvalitative vurderingsdata der de ulike
forhold blir vurdert på en skala fra 1 til 7, der 1 indikerer at forholdet ‘kunne
ikke vært verre’ og 7 at det ‘kunne ikke vært bedre’ (hentet fra Lancashire
livskvalitetsintervju, ref.). I tillegg er survey-utgaven av Vineland Adaptive
Behavior Scales (ref.) administrert som et mer normert instrument for å
måle den enkeltes kompetanse innefor ulike utviklingsområder.

Ni av de ti personene som er intervjuet har kjent klienten i mer enn to år,
mens en har kjent vedkommende mindre enn ett år.

SOSIALE RELASJONER OG SAMSPILL

Kontakt med familien

Syv av de ti har ukentlig kontakt med sine foreldre, 1 har nesten daglig
kontakt og 2 har månedlig kontakt.

Når det gjelder kontakt med søsken er det større spredning. Her er det 4
som har ukentlig kontakt, 1 som har månedlig, 4 som har kontakt noen ganger
årlig og bare 1 som ikke har noen kontakt.
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6 av klientene har ingen kontakt med andre slektninger, mens 2 har kontakt
noen ganger årlig og 2 har ukentlig kontakt.

For 4 av klientene skjer den ukentlige kontakten ved at de reiser hjem på
besøk, 2 er hjemme en gang i måneden, en er på besøk noen ganger årlig,
mens 3 aldri er hjemme hos foreldrene.

Kontakten med foreldrene blir meget høyt verdsatt. For 5 vurderes det at
den ‘kunne ikke vært bedre’, mens 4 får nest høyeste skåre ‘fornøyd’ og den
siste ‘for det meste fornøyd’. Kontakten med søsken vurderes også høyt,
men litt lavere enn kontakten med foreldrene. 2 får her høyeste vurdering, 3
får nest høyeste mens 2 havner midt på skalaen. (Mean for kontakt med
foreldre 6.4, for kontakt med søsken 5.6.)

Naboer og venner

Ingen av klientene har naboer som de kjenner og kan besøke. 2 av klientene
har en medboer som kan betraktes som venn, 2 har ikke medboere og 6 har
medboere der ingen av disse kan betraktes som en venn.

Når det gjelder venner utenfor boligen, er det 1 som har ukentlig kontakt,
2 som har kontakt noen ganger årlig mens hele 7 ikke har venner.

For 6 av klientene må andre ta initiativet til sosial kontakt eller organisere
kontakten. 3 kan delvis være aktiv selv, mens 1 alltid selv tar initiativet.

Respondentene vurderer at 6 av klientene har passelig med sosial kontakt
ut i fra sine ønsker og forutsetninger, 3 har for lite sosial kontakt og 1 føler
seg isolert.

For 6 av klientene oppgis at de får daglig systematisk og målrettet sosial
trening. De øvrige får mer sporadisk trening og hjelp i enkelte situasjoner.
Kvaliteten på den trening som blir gitt vurderes til å være god (mean 5.8).

Sosiale atferdsproblemer

For 3 av klientene oppstår det atferdsproblemer i sosiale sammenhenger daglig
eller flere ganger daglig, for 4 ukentlig eller flere ganger i uka. 2 av klientene
har nesten aldri slike problemer, mens 1 har atferdsproblemer noen ganger i
måneden.
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Atferdsproblemene setter sterke begrensninger for den sosiale deltagelse
for 3 av klientene, mens ytterligere 2 må følges hele tiden. For 2 klienter
oppstår det vanligvis ingen problemer, mens 3 er ustadige.

Nærhet

Hele 9 av klientene vurderes å ha et meget nært forhold til sine foreldre.
Nærheten de har til søsken er også forholdsvis god for 7 av klientene, mens
andre deler av familien ikke har noen spesiell betydning.

Når det gjelder øvrige beboere, er disse helt uten betydning for 5 av
klientene, mens de for de øvrige har en viss betydning. Arbeidskameratene er
helt uten betydning for 6 av klientene, mens de for de 4 øvrige spiller en viss
rolle.

Ved siden av den nære familie er det personalet i boligen som har størst
nærhet til klientene. Hele 6 av klientene vurderes å ha et nesten like nært
forhold til personalet som de har til foreldrene, mens 2 har en viss nærhet.
For to klienter er dette ikke besvart.

Oppsummering – sosialt område

Klientenes viktigste sosiale forankring er foreldrene og til en viss grad
søsknene. Ut over dette er det personalet i boligen som utgjør de viktigste
sosiale kontaktpersoner. De fleste er helt avhengige av at personalet legger
til rette og tar initiativ for at de skal opprettholde et sosialt atferdsmønster.

Det sosiale nettverk er sterkt begrenset. Klientene har i liten eller ingen
grad vennerelasjoner eller kontakt med naboer og arbeidskollegaer. For mange
er sosiale situasjoner vanskelig å takle og det oppstår atferdsproblemer som
i stor grad begrenser den sosiale deltagelse.
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PSYKISK OG PERSONLIG TILFREDSHET

Omgivelsesfaktorer

8 av klientene vurderes å være tilfreds eller meget tilfreds med sin bosituasjon,
2 for det meste fornøyd (mean 5.9).

Forholdet til venner er langt mer problematisk. Bare 2 klienter vurderes å
ha et godt eller meget godt forhold, mens de øvrige enten ikke har venner
eller de har et negativt eller likegyldig forhold.

Alle klientene har et godt eller meget godt forhold til familien (mean 6.4).
Fritidsaktivitetene vurderes også i den positive del av skalaen, her er 5

klienter fornøyd, 4 er for det meste fornøyd og 1 både/og (mean 5.4).
Arbeidssituasjonen vurderes omtrent på samme måte, 1 er meget godt

fornøyd, 4 er fornøyd og 5 er for det meste fornøyd (mean 5.6).

Personlige forhold

4 klienter vurderes å ha god eller meget god helsetilstand, 3 har for det meste
god helse mens en er både/og (mean 5.2).

Den psykiske velvære vurderes å være god for 2 av klientene, for det
meste god for 3, mens 5 har en mer ustadig psykisk tilstand (både/og – mean
4.7).

Det er vanskelig å vurdere den enkeltes selvbilde. For 1 av klientene fant
man dette umulig. Av de øvrige vurderes 2 å være misfornøyd med seg selv,
4 er ustadige (både/og) og 2 vurderes å være for det meste fornøyd med seg
selv, mens 1 person har et selvbilde som ‘kunne ikke ha vært bedre’ (mean
4.1).

Den generelle trivsel vurderes å være langt bedre. Her vurderes 3 av
klientene å være fornøyd, mens de øvrige 7 er for det meste fornøyd (mean
5.3).
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Psykisk og personlig tilfredshet oppsummert

Når det gjelder omgivelsesfaktorer vurderes de fleste å være meget godt
fornøyd med bosituasjonen og med det forhold de har til familien. De er også
fornøyd eller i hovedsak fornøyd med fritidsaktivitetene og med arbeids-
situasjonen, mens de i forholdet til venner kommer langt dårligere ut.

Av de personlige forhold vurderes helsetilstanden og den generelle trivsel
høyest, mens selvbilde og psykisk velvære for mange er mer problematisk.

SYSSELSETTING

Type og omfang

4 av klientene har arbeid som hovedaktivitet, 5 har dagsenter eller
aktivitetsgruppe, mens en person fortsatt har skole som hovedaktivitet. 6
personer er sysselsatt 25 timer eller mer per uke, de øvrige fordeler seg på
henholdsvis 20, 15, 10 og 9 timer. 6 av klientene har i tillegg skole som
biaktivitet, de fleste mellom 3 og 5 timer per uke.

2 av klientene arbeider sammen med ikke-funksjonshemmede, mens de
øvrige 8 arbeider kun sammen med andre funksjonshemmede.

Interesse og selvstendighet

5 av klientene vurderes å være interessert eller meget interessert i arbeidet, 2
er delvis interessert og 3 skåres midt på skalaen (både/og).

3 personer vurderes å være så selvstendige i sitt arbeid at de bare trenger
å be om hjelp en sjelden gang. De øvrige 7 må ha tilsyn og hjelp hele tiden –
varierende fra full hjelp med alle deloperasjoner (1 person), kontinuerlig
veiledning (4 personer) til kontinuerlig tilsyn (2 personer).

Punktlighet i forhold til arbeidet fordeler seg omtrent på samme måten,
der 3 personer alltid er presise og 7 personer må følges tett opp i forhold til
arbeidsplassen.
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Tilrettelegging

Hjelpebetingelsene på arbeidsplassen får en svært god evaluering, både når
det gjelder hjelp til å utføre arbeidsoppgavene og sosial tilrettelegging. For 9
personer er arbeidsoppgavene godt eller meget godt tilrettelagt, for 1 er de
for det meste godt tilrettelagt. Den sosiale tilrettelegging vurderes å være
god eller meget god for 8 arbeidstakere, mens 2 har for det meste god
tilrettelegging.

6 personer har bare kontakt med arbeidsleder under utførelsen av arbeidet,
3 har kontakt med andre funksjonshemmete arbeidstakere mens 1 har kontakt
med arbeidstakere uten funksjonshemming.

I pausene har halvparten av klientene kontakt med andre arbeidstakere,
mens halvparten tilbringer pausene sammen med instruktøren.

På spørsmål om hvorvidt skolegangen samsvarer med det arbeid som
utføres, svarer 1 at det er godt samsvar, 3 at det er delvis samsvar og 6 at der
ikke er samsvar mellom skolegang og arbeid.

Hele 7 av klientene har aldri eller nesten aldri konflikter på arbeidsplassen,
mens de øvrige 3 har konflikter ukentlig eller flere ganger i uka.

Oppsummering – sysselsetting

De fleste er sysselsatt på heltid med arbeid eller de har dagsentertilbud og
fortsatt har over halvparten skoletimer i tillegg. Nesten alle viser interesse
for arbeidet, men 7 av 10 krever tett og kontinuerlig oppfølging på
arbeidsplassen. Bare 1 av klientene møter ikke-funksjonshemmete arbeids-
takere på arbeidsplassen. For de fleste er det ikke samsvar mellom arbeid og
utdanning. Bare 3 av klientene har atferdsproblemer/konflikter på arbeids-
plassen.

REKREASJON OG FRITID
Dette området er i stor grad basert på tekstfiler, og dataene er presentert i
forbindelse med framstillingen av den enkeltes livssituasjon.

6 av klientene er fornøyd eller i hovedsak fornøyd med den delen av fritiden
de tilbringer i boligen. 3 skåres både/og, mens 1 for det meste er misfornøyd.

KAP14.PM5 04.12.97, 15:14322



Oppsummering av data vedrørende livssituasjonene

323

Når det gjelder fritid utenfor boligen, har nesten alle aktiviteter de deltar
i ukentlig eller oftere. Tilfredshetsskåren på disse aktivitetene er høy, 6
personer er fornøyd eller meget fornøyd mens 4 personer er for det meste
fornøyd.

2 personer tar alltid selv initiativ til fritidsaktiviteter, mens 3 kan ta initiativ
en sjelden gang. De øvrige er enten helt passive (2), kan medvirke noen
ganger (1) eller de er variable (2).

Den vanligste måten å feriere på er å reise på hytte eller annet sted sammen
med personalet (9). 6 personer reiser i tillegg hjem til familien eller de reiser
bort med familien.

Oppsummering – fritid

Klientene er i all hovedsak positive til fritidsaktiviteter, spesielt de som
organiseres utenfor boligen. For de fleste opprettholdes kontakten med familien
i ferier, og de er ellers avhengige av at personalet organiserer ferieturer og
reiser sammen med dem.

BOFORHOLD

Type bolig

Klientene bor på følgende måte: 2 bor på institusjon, 3 bor i bokollektiv der
de har eget rom, men deler andre funksjoner, 2 bor i bofellesskap der de har
sin egen leilighet med tilknyttet fellesareal, 1 bor i samlokalisert bolig uten
fellesareal og 2 har sin egen selvstendige bolig.

8 personer er fornøyd med sin nåværende boform, en er for det meste
fornøyd mens 1 er sterkt misfornøyd.

9 har mulighet for å ta imot besøk uten å bli forstyrret, 1 har delvis denne
muligheten. Det private området er tilfredsstillende for 6 av beboerne, delvis
tilfredsstillende for 2, mens 2 har for dårlig plass.

3 passer sammen med sine medbeboere, 2 passer delvis, mens 3 ikke
passer sammen med medboerne. 2 har ikke medbeboere.
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Av de som bor sammen med andre er det 1 som har 7 medbeboere, 4 som
har 4 medbeboere, 2 som har 3 medbeboere mens 1 har 1 medboer.

Sosialt samspill

Vurderingen av graden av spontan versus organisert kontakt mellom
medbeboere er slik:  5 tar ingen eller liten spontan kontakt med medbeboerne,
3 tar noe kontakt. Personalet organiserer kontakt daglig for 5 av beboerne,
noe sjeldnere for 2 og aldri for 1 beboer.

6 av beboerne er tilfreds eller i hovedsak tilfreds med det sosiale fellesskap
i boligen, 1 er både/og.

Problematferd

Når det gjelder problematferd i boligen er det 6 av beboerne som utøver
fysisk vold mot personal eller medbeboere, 5 har verbale angrep/trusler/roping,
7 har selvdestruktiv atferd, 6 har hyperaktivitet/rastløshet, 7 ødelegger
inventar, 3 har seksuelle avvik.

For 4 av beboerne forekommer avvikene daglig eller flere ganger daglig,
3 har slike avvik flere ganger i uka og 1 noen ganger i måneden. For 2 av
beboerne forekommer avvik aldri eller nesten aldri.

Når det gjelder klientenes medbeboere, preges også disse av avviks-
handlinger. 7 har medbeboere som utøver fysisk vold, 8 har medbeboere som
utøver verbale angrep/trusler/roping. Videre har 4 medbeboere med selv-
destruktiv atferd, 4 med hyperaktiv atferd, 5 har medbeboere som ødelegger
inventar og 1 har seksuelle avvikshandlinger.

Avvikshandlinger fra medbeboere forekommer for 2 av klientene daglig
eller flere ganger for dag, for 3 forekommer det flere ganger i uka og for 3
ukentlig eller sjeldnere.

Nærmiljø

Med få unntak ligger boligene sentralt plassert i forhold til alle aktuelle
nærmiljøtilbud. Klientene får i hovedsak tilfredsstillende hjelp til å kunne
benytte disse tilbudene. Det er imidlertid store belastninger forbundet med å
hjelpe klientene til å benytte nærmiljø-tilbudene for 5 av klientene. 4
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representerer ingen belastning eller bare småproblemer mens 1 er variabel
(både/og).

Bistand

Samtlige av autistene som inngår i undersøkelsen får helkontinuerlig bistand
i boligen, og dette vurderes som passelig med hjelp for alle. Kvaliteten på
bistanden vurderes jevnt over som tilfredsstillende (mean 6.0). Ingen vurderes
svakere enn ‘for det meste fornøyd’.

Muligheten for privatliv i boligen er god eller meget god for alle unntatt 1
klient (mean 5.9, hele 6 personer skårer ‘kunne ikke vært bedre’).

Alle klienter vurderes å ha en tilfredsstillende eller for det meste
tilfredsstillende økonomisk situasjon.

Det er vernepleiere tilsatt i bomiljøet til alle unntatt en av klientene. Hos
5 klienter er det personer med annen 3-årig helse- og sosialutdanning. Hos 6
klienter er det ansatt personer med pedagogisk høgskoleutdanning. Alle unntatt
en har tilsatt hjelpepleiere og hos 6 er det personale med annen relevant
utdanning. I alle boligene unntatt en er det også tilsatt ufaglærte.

I 5 av boligene er det fast ukentlig veiledning med intern veileder/
boveileder. 4 boliger har veiledning med ekstern veileder 1-3 ganger i  måneden
og 2 ganger i måneden med intern veileder. I en av boligene vurderer man at
det ikke er behov for veiledning.

Personalets holdning til arbeidet vurderes til god eller meget god i alle
boligene (mean 6.4). Ved 7 av boligene er turnover-prosenten mindre enn 10
siste år, ved 4 boliger er det ingen turnover. Dette indikerer meget høy
personalstabilitet. To av boligene har 30% turnover, én har 20%.

Struktur

Når det gjelder grad av stabilitet og struktur i hverdagen, vurderes dette på
følgende måte:

Situasjonsstruktur – hva skal skje i de enkelte situasjoner?
7 av boligene mener å ha god struktur, 3 at de har for det meste
god struktur (mean 5.7).
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Dagstruktur – hva skal skje i løpet av dagen som helhet?
6 av boligene har god eller meget god struktur på dagen, 4 har
for det meste struktur og oversikt (mean 5.8).

Ukestruktur – hva skal skje på de ulike ukedager?
Her sier 2 av boligene at de har dårlig eller for det meste dårlig
struktur, 3 er for det meste fornøyd og 5 er fornøyd eller meget
fornøyd (mean 5.1).

Oversikt over måned/år?

Halvparten er her på den positive del av skalaen, 3 er misfornøyd eller meget
misfornøyd, 1 er for det meste misfornøyd og 1 ligger midt på skalaen (mean
4.2).

8 av boligene opererer med skriftlige målsetninger. 2 boliger har delvis
skriftlige målsetninger. På samme måte fordeler det seg med trenings-
programmer: 8 har skriftlige og 2 har delvis skriftlige programmer.

Samarbeid og ansvar

Samarbeidet med de pårørende er meget bra i 7 av boligene (‘kunne ikke
vært bedre’). I en av boligene er samarbeidet skåret til ‘fornøyd’, og i en
‘kunne ikke vært verre’ (mean 6.3).

Alle boligene har svart ‘ja’ på spørsmål om de har avklart sine
ansvarslinjer.

Undersøkelsens siste spørsmål er: Hvordan vurderer du N’s livskvalitet
helhetlig, når du tar hensyn til de forutsetningene han har ut i fra sitt handikap,
sin bakgrunn og sitt potensial? Svarfordelingen er som følger: 7 personer er
‘for det meste fornøyd’, 2 er ‘fornøyd’ og 1 ‘kunne ikke vært bedre’ (mean
5.4).

Oppsummering – bolig

Halvparten av klientene bor fortsatt på institusjon eller i bokollektiv der de
bare disponerer sitt eget rom, mens halvparten har ulike typer egne eller
samlokaliserte leiligheter. Boligene ligger hovedsakelig sentralt i nærmiljøet.
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Sosialt samspill mellom beboerne skjer i liten grad spontant, og må i
hovedsak initieres og organiseres av personalet.

Både klientene i undersøkelsen og deres medbeboere manifesterer i høy
grad ulike former for problematferd. Dette setter sterke begrensninger for
deltakelsen i nærmiljøet.

Det personale som arbeider i boligene er godt utdannet og miljøene preges
av stabilitet og positive holdninger. Virksomheten er i hovedsak godt
strukturert, særlig innenfor et avgrenset tidsperspektiv, noe mer ustrukturert
over lengre tidsintervaller. Samarbeidet med de pårørende er i hovedsak meget
bra.

FORSTÅELSE AV SPRÅK/KOMMUNIKASJON

For 8 av klientene mener man at foreldrene forstår alt de kommuniserer, for
1 at de forstår mye og for 1 at de forstår omtrent halvparten (mean 6.5).

Søsknene vurderes å forstå hele eller nesten hele kommunikasjonen i 6 av
tilfellene, noe mindre i 2 (2 ubesvart) (mean 5.5).

Når det gjelder medbeboerne er dette helt annerledes: for 7 personer anføres
at medbeboerne forstår lite eller ingenting av det de kommuniserer, en forstår
omtrent halvparten (2 har ikke medbeboere) .

En av beboerne har venner som forstår mye av det han kommuniserer, en
har en venn som forstår omtrent halvparten og 3 har venner som ikke forstår
noe eller bare en ubetydelig del av kommunikasjonen (5 har ingen som kan
skåres som venn i denne sammenhengen).

2 av klientene har arbeidskamerater som forstår alt de kommuniserer, en
har arbeidskamerat som forstår halvparten, mens de øvrige ikke har noen
kolleger på arbeidet som forstår det de kommuniserer.

Ved siden av foreldrene er personalet i boligen de viktigste til å tolke den
enkeltes kommunikasjon. All eller nesten all kommunikasjonen blir forstått
av personalet til 9 av beboerne, litt mindre, men over halvparten for den
tiende (mean 6.3).
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Oppsummering – forståelse av kommunikasjon

Foreldrene, personalet i boligen og dernest søsknene er de som best forstår
og kan fortolke den enkeltes kommunikasjon. De fleste har store vansker
med å bli forstått i andre sammenhenger eller overfor andre mennesker.

PERSONLIG KOMPETANSE/VINELAND

Samme person som ble intervjuet om livssituasjonen har også besvart
spørsmålene i Vineland Survey Form. Intervjuet er basert på kartlegging av
ferdigheter slik de kommer til uttrykk i praktiske situasjoner for den enkelte
og er ikke å betrakte som en intelligenstest. Det som måles er den enkeltes
‘adaptive nivå’, dvs. hvordan den enkelte fungerer i dagliglivet.

Det kommunikative området

Språkforståelse

Dette området måler hvor mye en person forstår av det som blir sagt til ham
– slik det kommer til uttrykk i praktiske situasjoner.

Råskårene varierer fra 8 til 24, med et gjennomsnitt på 18. Dette innebærer
at laveste nivå for språkforståelse ikke ligger høyere enn gjennomsnittsskåren
på 8 måneders  nivå, mens høyeste ligger som gjennomsnittet for 5 år og 6
måneder. Den gjennomsnittlige skåren tilsvarer ca. 2 års utviklingsnivå. Alle
klientene har et lavt adaptivt nivå for språkforståelse etter Vineland.

Språklig uttrykk

Her kartlegges hva en person sier; dvs. hvordan han uttrykker seg i praktiske
situasjoner.

Råskåren varierer fra 0 til 52, med et gjennomsnitt på 18. Laveste nivå
for tale er dermed 0 år, som innebærer språkløshet, og høyeste nivå ligger
som gjennomsnittet på ca. 6 års utviklingsnivå.  Den gjennomsnittlige skåre
tilsvarer ca. 2 års utviklingsnivå. Av de 10 klientene har 9 en skåre under 28,
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dvs. at de har et utviklingsnivå for språklig uttrykk som ligger under 2 år og
6 måneder.

Alle klientene ligger på et lavt adaptivt nivå for tale, men en ligger tett
opp mot moderat lavt nivå.

Skriftlig

Dette området måler nivået for lesing og skriving.
Bare en av klientene kan uttrykke seg skriftlig slik at han kommer ut over

bunnivået i Vineland. Denne personen har en råskåre på 29, som innebærer
at hans skriftlige uttrykksevne kommer opp mot 9 års utviklingsnivå.

Alle får også her et lavt adaptivt nivå, en klient skårer opp mot moderat
lavt.

Samlet skåre kommunikasjon

Råskårene varerer fra 9 til 103, med et gjennomsnitt på 39. Hele 9 klienter
har en råskåre under 48.

Alle har et lavt adaptivt nivå på samlet kommunikasjonsskåre, bare én av
klientene kommer over bunnivået på standardskårer som er 20. Den
bestfungerende klienten får en standardskåre på 34 etter Vineland.

I forhold til aldersnormene innebærer dette at de samlede kommunikative
ferdigheter varierer fra 5 måneders utviklingsnivå som den svakeste til 7 år
og 2 måneder som den høyeste skåre. Gjennomsnittsskåre tilsvarer 1 år og 8
måneders utviklingsnivå, noe som skyldes at 9 klienter har et nivå på
kommunikasjon som ligger under 2 år og 2 måneders utviklingsnivå.

Dagliglivsferdigheter

Det personlige området

Her kartlegges hvordan en person spiser, kler seg og praktiserer personlig
hygiene.

Råskåren varierer fra 37 til 68, med et gjennomsnitt på 57. Laveste skåre
tilsvarer ca. 2 år og 4 måneders utviklingsnivå Høyeste skåre tilsvarer 6 år
og 8 måneder. Gjennomsnittsskåren blir på dette området 4 år og 3 måneder.
Alle klientene ligger på et lavt adaptivt nivå etter Vineland.
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Huslige ferdigheter

Her kartlegges hvilke huslige aktiviteter personen utfører.
Råskåren varierer fra 0 til 29, med et gjennomsnitt på 14. Variasjons-

bredden ligger fra 0 år og helt opp til 11 år og 6 måneder, med et gjennomsnitt
på 5 år og 6 måneder.

4 av klientene har et funksjonsnivå på dette området som ligger under 1
års utviklingsnivå.

En person ligger på grensen mellom adekvat funksjon og moderat lav
funksjon etter Vineland. De øvrige ligger på et lavt adaptivt nivå.

Samfunn

Her kartlegges hvordan en person forholder seg til tid, penger, telefon og
yrkesmessige ferdigheter.

Råskåren varierer fra 0 til 11, med et gjennomsnitt på 4. Dette gir
forholdsvis liten variasjonsbredde, laveste skåre tilsvarer 0 år og høyeste 3
år og 9 måneder. Gjennomsnittet tilsvarer 2 år og 2 måneders utviklingsnivå.
Alle har et lavt adaptivt nivå etter Vineland på dette området.

Samlet skåre dagliglivsferdigheter

Den samlete skåre på dette området varierer fra 37 som laveste og 107 som
høyeste råskåre, med et gjennomsnitt på 75. Den laveste skåren tilsvarer 2
års utviklingsnivå. Den høyeste tilsvarer 6 år. Gjennomsnittet blir ca. 4 års
utviklingsnivå.

Omregnet til standardskårer er det bare en person som kommer over
bunnivået på 20. Denne personen får en standardskåre på 29. Alle har dermed
et lavt adaptivt nivå på dette området.

Sosialt område

Samspill (interpersonal relationships)

Her kartlegges hvordan en person forholder seg til andre. Råskårene varierer
fra 16 til 31, med et gjennomsnitt på 21. Omregnet til aldersekvivalenter
innebærer dette at nivået varierer fra 8 måneders nivå til 2 år og 9 måneder,
og gjennomsnittet blir 1 år og 2 måneder.

4 personer ligger på 1 års utviklingsnivå eller under. Alle skårer på et lavt
adaptivt nivå etter Vineland.
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Fritid

Dette området kartlegger hvordan en person bruker fritiden. Råskårene
varierer fra 2 til 17, med et gjennomsnitt på 10. Regnet til aldersnivå gir
dette en laveste skåre helt nede på 1 måneds utviklingsnivå og en høyeste
skåre på 2 år og 4 måneder, med et gjennomsnitt på 1 år. Alle har et lavt
adaptivt nivå.

Sosial mestring (Coping Skills)

Dette området omhandler en persons ansvar og hensyntagen til andre. Hele 5
av klientene får 0-skåre på dette området. De andre ligger også langt nede på
skalaen. Høyeste skåre er 5 som tilsvarer 3 års utviklingsnivå. 2 klienter
ligger på ett års nivå, 2 ligger på   1 ½ års nivå. Gjennomsnittlig blir nivået
ca. 1 års utviklingsnivå etter Vineland. Alle har et lavt adaptivt nivå.

Samlet skåre – sosialt område

På det sosiale området varierer råskårene fra 18 til 52, med et gjennomsnitt
på 32. Omregnet til aldersekvivalenter innebærer dette en variasjonsbredde
fra 7 måneder til 2 år og 7 måneder, med et gjennomsnitt på 1 år og 2 måneder.
Alle klientene ligger på et lavt adaptivt nivå på det sosiale området.

Problematferd

På dette området kartlegges uønsket atferd som forstyrrer en persons mulig-
heter til å fungere i dagliglivet. Del 1 av denne kartleggingen omhandler
forekomsten av 27 ulike problemhandlinger. Del 2 inneholder ytterligere 9
testledd beregnet på sammenlikning med en normgruppe med tilsvarende
funksjonshemming.

Del 1

Råskåren varierer fra 2 til 26, med en gjennomsnittlig skåre på 15. Bare 1
person skårer innenfor området ‘non-significant’, noe som innebærer at han
ikke har signifikante avvikshandlinger.

1 person skårer ‘intermediate’, dvs. at han har middels alvorlige avvik.
De øvrige 8 klientene ligger i området for signifikante avvik etter Vineland.
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Del 1 og 2 samlet

Her varierer råskåren fra 4 til 39, med et gjennomsnitt på 21. 2 personer
kommer innefor det ikke-signifikante området, dvs. at de ikke har signifikante
avvik sammenliknet med normgruppen.

4 personer kommer i gruppen ‘intermediate’, dvs at de har middels store
atferdsavvik sammenliknet med normgruppen.

De siste 4 ligger innenfor ‘significant’, og har altså signifikante avvik
som interfererer med deres adaptive funksjon.

SAMMENDRAG – LIVSSITUASJON

Til tross for sin høye alder har alle fortsatt foreldrene som sin viktigste sosiale
forankring.  Utover dette må nesten all sosial kontakt organiseres av andre,
og de nærrelasjoner som har betydning er til betalt personale. Nesten ingen
har vennerelasjoner, og mange har dessuten atferdsproblemer som i betydelig
grad begrenser muligheten til sosial deltagelse. Den sårbarhet dette skaper
vekker berettiget bekymring hos mange av foreldrene.

De fleste av autistene i undersøkelsen er ved god helse og viser trivsel,
men kan være i psykisk ubalanse og med ustabilt selvbilde.

Sysselsettingen fungerer godt for de fleste, men behovet for tett og
kontinuerlig oppfølging på arbeidsplassen er gjennomgripende.

Bosituasjonen er for de fleste endret til det bedre, og mange har fått en
optimal situasjon der de disponerer egen leilighet. Halvparten bor fortsatt i
institusjon eller bokollektiv, der det private området bare består av et eget
rom. Personalet er jevnt over godt kvalifisert og har positive holdninger til
den enkelte. De har i hovedsak tilrettelagt en oversiktlig livssituasjon for
beboerne.

Til tross for at mange av autistene som barn ble oppfattet som intelligente
og med stort utviklingspotensial, har alle et lavt funksjonsnivå både språklig,
sosialt og når det gjelder praktiske ferdigheter. De aller fleste har fortsatt
betydelige grad av utfordrende atferd.

KAP14.PM5 04.12.97, 15:14332



Oppsummering av data vedrørende livssituasjonene

333

AVSLUTNING

Autistiske menneskers livsløp har vært gjenstand for studier med ulike
innfallsvinkler og perspektiver, slik det framgår i presentasjonen av tidligere
studier. I denne boka har jeg benyttet en kasuistisk tilnærming, der 10 voksne
autisters livsskjebne beskrives av foreldrene, og der disse historiene drøftes
i ett livskvalitetsperspektiv.

Foreldrenes sentrale betydning som et kontinuitetsledd for autistiske
mennesker illustreres i alle fortellingene. Historien med hjelpeapparatet i
ulike livsfaser viser hvor prisgitt den enkelte er de mennesker som er satt til
å ivareta omsorgs- og utviklingsoppgaver. Entusiasme og engasjement fra
enkeltpersoner har skapt gunstige utviklingsbetingelser for mange, mens
feilbehandling og umenneskelige rammebetingelser har medført betydelige
skadevirkninger og stagnasjon i utviklingen. Hele tiden har foreldrene operert
som ‘advokater’ for sine barn, helt fra diagnosen ble stilt til livssituasjonen
de seinere år har forbedret seg.

Det spørsmål alle stiller seg er: Hvem skal være vårt barns advokat når vi
ikke er mer?
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