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1. BAKGRUNN 

Asperger syndrom er en relativt ny diagnose som kom inn i de 
offisielle diagnosemanualene midt på 1990-tallet. Det har deretter 
tatt tid før de ulike delene av hjelpeapparatet har avklart sitt 
ansvar. Mange voksne vil derfor bli diagnostisert relativt sent i 
livet. Både voksne og barn med Asperger syndrom har som regel 
behov for hjelp til å forstå diagnosen, sortere sine erfaringer og 
finne venner som forstår dem. Særlig i tenårene har mange stort 
behov for å bearbeide og forstå sin annerledeshet, sin sårbarhet 
og sine styrkeområder.  

De første gruppene

Den første norske samtalegruppen for personer med Asperger 
syndrom startet høsten 1997 i Oslo. Denne gruppen møttes 
jevnlig omtrent en gang i måneden i nærmere ti år. Gruppen kom 
i gang etter at flere personer hadde etterlyst et sted der de kunne 
treffe andre med Asperger syndrom. Den var ment å være en ren 
selvhjelpsgruppe, men etter ønske fra deltakerne har Nasjonal 
kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) ledet gruppen 
hele perioden. Det møtte rundt 15 deltakere hver gang. Etter en 
artikkel om erfaringer med denne gruppen i 1999 (Steindal, 1999) 
ble det i 2000 startet opp gruppe for voksne i Telemark, grupper 
for ungdom i Sør-Trøndelag og gruppe for ungdom i Vestfold med 
veiledning fra Autismeenheten den første tiden. Etter hvert kom 
det til flere grupper rundt om i landet i regi av habiliteringstjeneste 
og/eller psykiatritjeneste. 
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Landstreff for voksne med Asperger syndrom

Autismeforeningen i Norge har arrangert et årlig treff for voksne 
med Asperger syndrom siden 1999. Autismeenheten samarbeider 
om arrangementet og bidrar faglig. Det er ca 20 personer fra hele 
landet som deltar på hvert treff. Deltakerne får dekket reise og 
opphold til en helg i Oslo med sosialt og kulturelt program. I løpet 
av helgen gis informasjon om tema knyttet til Asperger syndrom. 
Det legges opp til felles strukturerte og mer uformelle samtaler. 
Treffet har vært populært, og det er hvert år langt flere søkere enn 
det har vært mulig å gi plass til. 

Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative 
grupper

Autismeenheten mottok etter hvert flere henvendelser om bistand 
til å starte eller opprettholde psykoedukative grupper. Det ble 
derfor i 2007 etablert et landsomfattende nettverk for fagpersoner 
som leder slike grupper. På nettverksamlingene presenteres og 
drøftes ulike erfaringer og ideer. 

I 2009 ble det foretatt en spørreskjemaundersøkelse til alle 
gruppene. Samtlige refererte til positive evalueringssvar. 
Evaluering av gruppene og av nettverket ble også foretatt 
ved to semistrukturerte fokusgrupper i nettverket som drøftet 
erfaringene. Erfaringsoppsummeringene og evalueringene er 
bakgrunnen for denne rapporten.



2. HVORFOR STARTE ASPERGER-
GRUPPER? 

”Sosiale og organisatoriske vansker”

Asperger syndrom (AS) er en utviklingsforstyrrelse innen 
autismespekteret (ASD). Asperger syndrom og autisme er 
det atferdsmessige uttrykket for en nevrobiologisk betinget 
dysfunksjon som kjennetegnes ved vansker i forhold til 
kommunikasjon og gjensidig sosial interaksjon samt et begrenset 
og repeterende mønster av aktiviteter og interesser (ICD-10, 
WHO, 1992,1993). 

Personer med Asperger syndrom har intelligens innen 
normalområdet og godt språk.  De kan sies å ha en ”usynlig” 
lidelse. Både de som selv har diagnosen og deres omgivelser 
kan ha problemer med å oppfatte og forstå vanskene og hvordan 
vanskene påvirker dagliglivet. Enkelte personer med Asperger 
syndrom har utviklet sine særinteresser til en bemerkelsesverdig 
ekspertise på enkelte områder. Likevel kan de ha omfattende 
forståelsesproblemer knyttet til forståelse av kommunikasjon, 
andre mennesker og sosiale forhold. Mennesker med Asperger 
syndrom opplever ofte misforståelser, krenkelser, stress, forvirring 
og frustrasjon i situasjoner som andre forstår og behersker helt 
intuitivt. Det er store individuelle forskjeller i gruppen, og graden 
av de autistiske vanskene varierer mye.
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Sosiale ”lesevansker”

Mange misforståelser har bakgrunn i det en kan beskrive som 
sosiale ”lesevansker”.

Det kan være vanskelig å lese ansikter og blikk. Tonefall, gester, 
mimikk og kroppsspråk kan bli feiltolket eller ignorert. Vansker 
med å oppfatte emosjoner er en del av problemet. Andres og 
egne følelser, andres intensjoner og handlinger, nonverbal 
kommunikasjon og sosiale situasjoner kan misoppfattes. 
Forståelsesproblemene omfatter de fleste sosiale forhold 
(Helverschou m.fl., 2007a). Sentralt er mangelfull forståelse av 
hva kulturen vektlegger som viktig; inkludert hva folk vanligvis 
er interessert i, hva de pleier å gjøre og hvordan en bør forholde 
seg i vanlige sosiale situasjoner. Sosiale normer, holdninger og 
uuttalte regler for sosialt samspill er spesielt vanskelig å oppfatte. 
Mennesker med Asperger syndrom kan ha problemer med å ta 
andres perspektiv og kan framtre som om de er uinteresserte, 
selvsentrerte, opptatt av egne ting og lite fokusert på hva andre 
gjør og er opptatt av. Småprat, fleip og spøk kan misforstås i 
stedet for å oppleves avslappende og vennlig. Mye av det som 
andre oppfatter helt intuitivt og selvfølgelig, kan mennesker med 
Asperger syndrom ha store vansker med å tolke og lære. Det 
andre regner som ”selvfølgeligheter” kan by på store utfordringer. 
Dette understreker behovet for tilbud som innebærer en forståelse 
for disse særegne vanskene. 

”Organisatoriske” vansker

Andre vansker er knyttet til planlegging, initiativ og organisering 
av gjøremål (eksekutive vansker). Vansker med å analysere hva 
som er viktig og mindre viktig, vansker med å prioritere gjøremål, 
gir problemer med å holde oversikt og kontroll i hverdagen. 
Mange sliter med å forholde seg til plutselige endringer i rutiner 
eller brudd på forventninger. Å organisere arbeid, fritid og samvær 
med andre er ofte problematisk. Det kan være vanskelig både 
selv å ta initiativ og å tolke andres initiativ og forslag. Mange blir 
værende i sin isolerte tilværelse til tross for ønske om å delta i 
ulike aktiviteter sammen med andre.
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Sårbarhet for stress og tilpasningsproblemer

Personer med Asperger syndrom synes å ha en særlig sårbarhet 
for stress. Både de sosiale og organisatoriske vanskene kan bli 
forverret i situasjoner med mye stress. Ustrukturerte, improviserte 
sammenhenger som sosiale samvær ofte er, kan oppleves 
som svært stressende og kaotisk. Strev med å forstå indirekte 
utsagn, hentydninger og hint oppleves som en stor belastning. 
For noen er stresset knyttet til å planlegge og å komme seg av 
sted til aktiviteter et hinder for å delta i sosiale aktiviteter. En del 
personer med Asperger syndrom plages også med overfølsomhet 
for lyd, lys og andre sanseinntrykk. Særlig stressende er det 
når mange samtidige inntrykk blir helt overveldende (Martinsen 
m.fl., 2006; Steindal m.fl., 2010). Asperger syndrom innebærer 
en utviklingsmessig risiko for skjevutvikling, tilpasningsvansker 
og psykiske lidelser særlig angst og depresjon. Det konstante 
slitet med å prøve å forstå andre og tilpasse seg stadig skiftende 
situasjoner og uklare forventninger, kan sette dem i konstant 
alarmberedskap. De er sårbare for sosial isolasjon, ensomhet, 
krenkelser og konflikter (Helverschou m.fl., 2007b). De fleste 
utvikler en lav selvfølelse, og mange uttrykker at det vanskeligste i 
hverdagen er opplevelsen av ikke å bli forstått. 

Inkludering er et kjerneproblem 

Det er en særlig utfordring at de sentrale autistiske vanskene 
rammer forståelsen av sosiale forhold. Vanskene er mest synlige i 
samspill med andre, og de synes å øke med stress. Samtidig øker 
ofte stressnivået ved sosiale forventninger og krav. De sosiale 
vanskene viser seg som svært ulike de vanskene en finner i 
andre diagnosegrupper. Folk som ikke har innsikt i de autistiske 
vanskene blir ofte forbløffet eller irritert når en voksen person 
med Asperger syndrom misforstår tilsynelatende selvfølgelige og 
åpenbare forhold. Det kan være vanskelig å forstå at en intelligent 
person som bryter sosiale regler gjør det fordi disse reglene er 
”usynlige” for ham. Tilrettelegging, opplæring og tiltak overfor 
denne type kognitive vansker vil derfor kreve en helt spesiell 
innsikt og tilnærming. 
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Ensomhet er et stort problem for flertallet av både barn og 
voksne med Asperger syndrom. Vansker med vennskap 
beskrives i diagnosekriteriene som sentralt. Dette er spesielt 
for autismespekterdiagnosene, og bør derfor vektlegges når 
en tilrettelegger tiltak. Mange kan oppleve seg som en slags 
utlending selv i sin egen familie og nærmiljø. Inkludering er 
derfor et kjerneproblem samtidig som inkludering nå er en 
sentral målsetting for alle planleggere og tjenesteytere. Det er en 
misforståelse at mennesker med Asperger syndrom for det meste 
foretrekker å være alene. De fleste uttrykker behov for å treffe 
andre. En kan derfor tenke at en trygg gruppe med likesinnede 
kan fungere som ”medisin” ved at gruppen gir et fellesskap. 

Fellesskap med likesinnede

Det kan stilles spørsmål om en ikke heller burde arbeide med 
inkludering i mer blandede behandlingsgrupper og i ordinære 
gruppeaktiviteter på fritiden enn å drive rene Asperger-grupper. 
Flere av dem som nå deltar i Asperger-grupper er også aktive 
i andre organiserte sosiale aktiviteter og trives med dette. Men 
svært mange har forsøkt seg i ulike grupper med lite hell. De 
har ofte opplevd at de ikke passer inn og kanskje kjent på 
ensomheten ved å se hvordan de andre deltakerne knytter 
vennskapsbånd. Mange har følt seg misforstått og utenfor 
fellesskapet selv i aktiviteter de trives i. Voksne og unge med 
Asperger syndrom har etterlyst et sted å snakke om erfaringene 
med å ha syndromet, om vansker og interesser. Behovet for å 
treffe likesinnede har vært stort. De har ønske om en mulighet 
til å kjenne seg igjen i andre og ikke føle seg fullt så alene. En 
gruppe med likesinnede kan derfor være en trygg base for mer 
inkludering på alle andre områder i samfunnet. 

Det understrekes fra de ulike gruppene i Norge at de fleste 
deltakerne til vanlig lever isolert og i ensomhet. Uten et 
gruppetilbud blir de frarøvet en viktig arena for sosial læring. I 
gruppen tør deltakerne prøve seg fram i relasjoner og samtaler, 
ikke minst i de ustrukturerte pausene.

 Bruken av psykoedukative tiltak, herunder undervisning både 
til pasienten og familie, samt orientering på arbeidsplass og 
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skole, har vist seg svært nyttig. Det at personen selv får en 
egenforståelse av hva det vil si å ha diagnosen, og hvilke 
forhold ved ens egen væremåte som kan være vanskelig for 
andre å forholde seg til, vil bidra til en bedre tilpasning. At også 
omgivelsene får innsikt i hva det innebærer å ha Asperger 
syndrom, kan føre til en reduksjon av konflikter og stress. Det tas 
ofte utgangspunkt i en støtteorientert behandlingstilnærming hvor 
fokus er å bidra til gode rammer og struktur for det videre livet.

I gruppen for barn i Møre og Romsdal erfarer en at 
samtaleprosessen i gruppe går langt raskere enn i 
individualsamtaler. Kvaliteten på samtalene blir også bedre i 
gruppe. En kan snakke om gruppen som et mer effektivt tiltak.

”Tusen takk for et lærerikt og hyggelig år i gruppa. Det er 
litt over ett år siden jeg fikk Aspergerdiagnosen, og under 
ett år siden gruppa vår startet opp. I dag snakket vi litt om 
det å bli sett av noen, som den vi er. Det handler om å bli 
forstått. Det handler om at ting jeg ikke en gang selv forstår 
ved meg selv, kan bli sett og gjenkjent av andre. For meg er 
gruppa det eneste stedet der jeg har en mulighet til å bli sett, 
til å bli gjenkjent, og til å bli gjennomskuet. Hele livet har jeg 
øvet på å holde hodet over vannet og på å strekke meg i 
sammenhenger der jeg ikke har forutsetninger for å strekke 
til. Nå vet jeg at jeg er flink til noe og elendig til andre ting. 
Det visste jeg ikke før jeg fikk diagnose. Jeg er i en prosess 
der jeg langsomt forstår mer av hvem jeg er. Det å ha fått 
en diagnose innenfor autismespekteret gjør at jeg må tenke 
helt annerledes om meg selv og hvordan jeg fungerer. Det 
er slett ikke alltid jeg føler at jeg kan se eller gjenkjenne meg 
selv. Det er dere andre i gruppa, og dere som leder den, 
som gjør at jeg kan være i bevegelse.”

Fra gruppe i Østfold

”Det er ingen andre sammenhenger at det blir så intenst 
sosialt. Det ble den største treningen. Han slapp ikke unna. 
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Men det var aldri noe han ikke ville være med på. Det er lov 
å presse litt ut av sporet.”

Fra pårørende i Telemark

”Han gledet seg til hver gang.” 
”Han har stortrivdes sammen med de andre ungdommene”
”Han har fått mer innsikt i sin egen diagnose. Det sosiale på 
skolen har bedret seg.” ”Han er blitt interessert i å ta kontakt 
med andre og er mer bevisst på sin situasjon. Han er mer 
bevisst på sin atferd overfor andre” 

Fra pårørende i Bergen

Styrking av tjenestetilbudet

Det er fremdeles slik at personer med Asperger syndrom mange 
steder i landet får et mangelfullt tilbud fra spesialisthelsetjenesten. 
Det kan noen steder være usikkerhet om hvilken instans som 
har hovedansvar for diagnostisering, utredning og tiltak. Det 
kommunale tilbudet kan også være mangelfullt. 

Ved å drive gruppetilbud vil en i mange tilfeller kunne nå flere 
brukere. Gruppene dekker et behov og for enkelte er dette tilbudet 
tilstrekkelig. Gruppene avdekker også behov hos brukerne. 
Mange deltakere er selv uklare om hva slags hjelp de trenger, og 
samtaler i gruppene kan avklare dette. 

Det er også slik at fagfolk kan ha lite erfaring med Asperger 
syndrom og av den grunn kvier seg for å forholde seg til denne 
pasientgruppen. Å møte gruppedeltakerne og høre deres 
erfaringer kan i mange tilfeller oppleves som adskillig mer lærerikt 
enn kun teoretisk kunnskap. 

De fleste gruppelederne vektlegger at dette arbeidet 
gir stor læringsgevinst for dem. Dette gjelder både for 
spesialisthelsetjenesten og for kommunen. En bør derfor 
fremheve gruppenes verdi som kompetansehevingstiltak. 
Dersom en har som målsetting å styrke tilbudet til personer med 
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Asperger syndrom, vil gruppetilbud være en god investering for 
arrangørene.

”Jeg håper at andre som har fått en Aspergerdiagnose også 
får mulighet til å delta i en gruppe. Jeg håper at de som har 
mulighet til å starte slike grupper, og som har kunnskap til å 
gjøre det, også forstår hva det kan bety for oss.”

Fra gruppe i Østfold

I flere helseforetak er det nå på bakgrunn av gode 
forskningsresultater og vurdering av lønnsomhet vedtatt på 
ledelsesnivå at klinikken skal tilby psykoedukativ behandling. 
Det primære målet er at metoden skal gi effekt i forhold til 
forståelse for og motivasjon til behandling, både psykologisk 
og medisinsk. Det er vurdert at denne tilnærmingen er 
lønnsom fordi den ser ut til blant annet å:

• forebygge innleggelser og redusere lengden på 
innleggelser

• forbedre funksjon for pasienten og pårørende 

• bidra til nettverksbygging

• gi tilfredshet med behandlingen

Elisabeth Wigaard, 2012
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3. DE PSYKOEDUKATIVE GRUPPENE

3.1. Tverretatlig og tverrfaglig ledelse av 
grupper

Samhandling - tverretatlige tiltak 

De fleste gruppene i landet har vært basert på et tverretatlig 
samarbeid. Hovedansvarlige har i de fleste tilfeller 
vært Habiliteringstjenesten (for voksne eller for barn), 
psykiatriske poliklinikker (DPS eller BUP), kommunalt 
voksenopplæringssenter, kommunale kultur- eller fritidstiltak 
og Statped. Samarbeidspartnere har vært Lærings- og 
mestringssentra (LMS), skoler og andre kommunale aktører samt 
Autismeforeningen. Samhandling på tvers av tjenesteytende 
instanser har vært regelen. Dette har styrket gruppene og lettet 
kontakten i behandling av enkeltsaker. Personer med Asperger 
syndrom har som regel behov for samordnet hjelp fra flere 
instanser. Samhandling med bakgrunn i gruppene bidrar til at 
gruppelederne fra de ulike delene av hjelpeapparatet får en 
mer felles forståelse av individene, og mindre tid går med til 
avklaringer av ansvarsforhold.

De fleste gruppedeltakere ønsker å fortsette i gruppe dersom 
tilbudet avsluttes etter en tid. Når spesialisthelsetjenesten driver 
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grupper, bør de derfor involvere kommunale tjenesteytere i god 
tid før gruppen avsluttes slik at kommunen blir i stand til å overta. 
En må finne samarbeidsløsninger der hvor en har fylkesdekkende 
grupper og ingen spesiell kommune peker seg ut som ansvarlig. 
Enkelte kommuner kvier seg for å drive et slikt tilbud for én 
spesiell diagnosegruppe. Men en av hovedhensiktene med 
disse gruppene har vært å gi mulighet for å møte likesinnede, 
kjenne seg igjen i hverandre og slappe av i vissheten om 
at de andre forstår. Det krever en særlig forståelse for at 
autismespekterforstyrrelser er noe kvalitativt forskjellig fra andre 
diagnosegrupper som kommunen yter tilbud til. (Europarådet, 
2009)

I Trondheim har grupper som Habiliteringstjenesten tidligere drev, 
blitt overtatt av kulturetaten i kommunen som fritidstiltak med 
ulike aktiviteter. Disse aktivitetsgruppene er et godt alternativ 
til støttekontakt. Enkelte av gruppene for ungdom i Trondheim 
har foreldre videreført i samarbeid med BUP og i BUPs lokaler. 
I Bergen er det kommunens avdeling for psykisk helse som gir 
et tilbud hver 3. uke til de som tidligere deltok i gruppe arrangert 
av Habiliteringstjenesten for voksne. Gruppene i Halden drives 
som et samarbeid mellom DPS og kommunen. I Bodø ble 
gruppen startet i samarbeid med kommunen med tanke på 
at kommunen kan fortsette når den opprinnelige gruppen er 
avsluttet. Fritidsassistenter i Kristiansund kommune har overtatt 
en jentegruppe, og de har i 10 år drevet en guttegruppe. Flere 
av deltakerne i den tidlige Oslo-gruppen er nå med i grupper 
arrangert av Oslo voksenopplæring. 

Tverrfaglig gruppeledelse

Alle gruppene har minst to ledere. Fagbakgrunnen til lederen 
er variert. Gruppelederne er vernepleiere, sosionomer, 
ergoterapeuter, sykepleiere, pedagoger, psykologer og psykiatere. 
De fleste har tidligere erfaring med Asperger syndrom. 

De fleste har også tidligere erfaring med å drive psykoedukative 
grupper, behandlingsgrupper eller aktivitetsgrupper. 
Gruppedeltakerne har kunnet dra nytte av tverrfagligheten ved at 
fagpersonene har møtt dem med ulik erfaring. Tverrfagligheten 
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i gruppeledelsen har også hatt betydning for styrking av 
samarbeidet innad på arrangørenes arbeidssted.   

3.2. Deltakerne

Deltakerne som rekrutteres til en Asperger-gruppe, bør ha 
en bekreftet diagnose. Alle gruppene i nettverket krever at 
deltakerne har diagnosen Asperger syndrom eller lignende 
autismespektervansker. Deltakerne bør ha et bevisst og til en 
viss grad bearbeidet forhold til diagnosen. Det vil være en alt for 
stor belastning å få diagnosen presentert i gruppen. For de andre 
deltakerne vil det kunne bli for overveldende å skulle forholde seg 
til denne første bearbeidingsfasen. Der hvor en har hatt deltakere 
med motstand mot eller forvirring rundt diagnosen, har det i de 
fleste tilfellene fungert dårlig både for personen selv og resten 
av gruppen. Gruppen kan ikke erstatte individualsamtaler med 
terapeut. 

Det har vært drøftet om deltakere med alt for kompliserte 
tilleggsvansker passer i gruppen. Dersom gruppelederne allerede 
kjenner deltakerne fra individuell behandling, vil en lettere kunne 
håndtere alvorlige tilleggsvansker. I gruppene for voksne har 
en ofte sagt at deltakerne bør være i stand til å reise alene og 
stort sett komme seg til møtene på egen hånd. Det forutsettes at 
deltakerne kan være i gruppen uten ledsager ved siden av seg. 

Gruppene er et frivillig tilbud. En har formidlet eksplisitt at det 
er en gjensidig prøvetid. Deltakerne har hatt mulighet til å 
kjenne etter om de trives, og gruppelederne har vurdert om 
de enkelte deltakerne er i stand til å fungere sammen med de 
andre i gruppen. Det vil være feil å skape forventninger om 
at psykoedukative grupper er et passende tilbud for alle med 
diagnosen Asperger syndrom eller i enhver fase av livet. 

Det har vært avgjørende at deltakeren har en egen motivasjon for 
å delta. Noe skepsis til å delta i starten kan forekomme, men hvis 
motstanden vedvarer, er det liten hensikt å fortsette. 
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”Dette er det kjekkeste jeg er med på. Jeg gleder meg sånn.”
Fra gruppe i Møre og Romsdal

”Det er fint at gruppa ble startet. Det er fantastisk at vi alle 
våget å være med. Det har vært fint å bli kjent med dere. Det 
har vært godt å møte dere noen timer annenhver uke. Det 
har vært fint å ikke være alene. Tusen takk.”

 Fra gruppe i Østfold

”Jeg gruet meg voldsomt de første gangene, men nå vil jeg 
at det aldri tar slutt.”

Fra gruppe i Oslo

3.3. Et mangfold av tilnærminger

Psykoedukativ behandling er en fellesbetegnelse for ulike 
tilnærminger der en søker å bedre personens selvforståelse 
og kompetanse. Dette kan foregå individuelt og i gruppe. 
Gruppeorganiseringen bidrar til at flere ulike synspunkt og et 
mangfold av løsninger er tilgjengelig for den enkelte deltaker. 
Gjennom refleksjon over egne og andres erfaringer samt ved 
undervisning og øvelser, kan deltakerne få økt innsikt i sin 
sårbarhet og sine styrkeområder. Hensikten er å øke kompetanse, 
bygge selvfølelse og bedre mestring av vansker knyttet til 
funksjonsnedsettelsen. Økt selvforståelse og kunnskap kan virke 
forebyggende på sekundære lidelser, redusere hjelpeløshet og 
gjøre personen bedre i stand til å leve med sin tilstand. 

Det er relativt få internasjonale erfaringer å bygge på når det 
gjelder grupper for personer med Asperger syndrom, og de 
evalueringsstudiene som finnes, oppsummerer hovedsakelig 
grupper for barn eller tenåringer. Disse gruppene har stort sett 
vært konsentrert om trening på et avgrenset utvalg sosiale 
ferdigheter over relativt kort tid, og evaluering har i flere av 
studiene vist varierende generaliseringseffekt (Bauminger, 2007; 
Cappadocia & Weiss, 2011; Howlin, 2004; Howlin & Yates, 1999; 
Tse m.fl., 2007). Gruppene som beskrives i litteraturen varierer 
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mye med hensyn til metode, omfang, intensitet, alder m.v. Vi kan 
derfor foreløpig ikke konkludere med at det finnes noen ideell 
form for Asperger-gruppe. 

De psykoedukative gruppene for personer med Asperger syndrom 
i Norge har et stort mangfold av teoretisk og metodisk forankring. 
De fleste gruppene her i landet har et eklektisk utgangspunkt. 
De bygger på en blanding av flere metoder og tilnærminger. De 
henter erfaringer fra flere kilder og finner ulike praktiske løsninger. 
Noen benytter seg av en manualbasert tilnærming, mens andre 
finner sin form underveis og lar deltakerne være med på å 
bestemme tema og innhold. Samtlige grupper legger vekt på 
tilpasning til Asperger syndrom og på tilpasning til enkeltindividene 
og gruppedynamikken. De fleste foretar justeringer underveis 
ettersom gruppen og deltakerne utvikler seg. 

• Samtalegruppen for voksne i Telemark har holdt på 
sammenhengende fra år 2000 til 2011. Deltakerne utviklet stor 
grad av refleksjon og selvinnsikt. Enkelte deltakere var med 
helt fra starten, og andre har blitt med etter hvert. Det sosiale 
fellesskapet ble høyt verdsatt blant deltakerne. Gruppelederne 
vektlegger betydningen av kontinuiteten over lang tid for 
deltakernes positive sosiale utvikling. 

• Gruppen for ungdom i Telemark har i stor grad vært en sosial 
treningsarena. En har lagt stor vekt på aktivitet, læring og 
mestring. Opplegget har vært integrert i den individuelle 
opplæringsplanen til deltakerne. 

• Den første gruppen i Bergen ble drevet av Habiliteringstjenesten 
i samarbeid med psykiatrisk divisjon. Det ble foretatt 
interessekartlegging med alle deltakerne, og denne ble 
oppdatert på hvert møte. Deltakerne hadde ikke behov for en 
stram struktur. De trivdes sammen, og en observerte økning i 
aktivitet og pratsomhet etter hvert som de ble kjent. Deltakerne 
viste etter noen møter både humor og selvinnsikt. En arrangerte 
møte for nærpersoner parallelt med gruppemøtene. Bergen 
kommune har videreført gruppene som et aktivitetstilbud.

• Psykoedukative flerfamiliegrupper i Østfold startet med 
alliansesamtaler et år i forkant. Symptomkartlegging har vært 
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foretatt ved start og slutt. Gruppen hadde møter annenhver 
uke i to år. I for- og etterkant har en hatt dagsseminar. 
Gruppelederne har vært bevisst på å unngå å ta opp negative 
erfaringer og frustrasjoner i møtene. Slike tema har vært 
behandlet i alliansesamtalene som også har inneholdt drøfting 
av individuelle målsettinger for deltakerne. Problemløsning 
har vært sentralt på alle gruppemøtene. Gruppelederne har 
gitt positive tilbakemeldinger, bekreftet mestring og vært en 
modell for foreldrene. Hver deltaker har hatt med inntil tre 
familiemedlemmer i gruppen. Parallelt med gruppene har 
gruppelederne tilbudt åpen telefon, gitt enesamtaler samt 
deltatt i ansvarsgrupper.

• Det har i 2008 vært drevet en korttidsbehandlingsgruppe med 
gruppeterapeutisk metode for voksne med Asperger syndrom 
i Sør-Trøndelag. Gruppen har møttes ukentlig, til sammen 25 
ganger. I tillegg har en hatt forsamtale og ettersamtale med 
alle deltakerne. Rammene og metodene har vært tilpasset 
Asperger syndrom. Deltakerne har selv bestemt tema for 
møtene. I evalueringen har deltakerne særlig satt pris på det 
å møte andre med liknende vansker.

• Gruppen for unge voksne i Kristiansand har dreid seg om 
opplæring i sosial kompetanse og har vært organisert som et 
kurs. En har erfart behovet for å være konkret og å unngå for 
teoretiske og globale tema. Tema som vakte størst interesse 
dreide seg om kroppsspråk og vennskap. En har gjennomført 
praktiske øvelser med rollespill. Deltakerne har vist mye 
selvinnsikt.

• Gruppene for ungdom i Bergen er basert på Peter Vermeulens 
bok ”Jeg er noe helt spesielt” (Vermeulen, 2008). En har 
organisert gruppen som et kurs der hvert møte har en fast 
struktur: kort repetisjon fra forrige gang, temainnslag, måltid, 
sosialt samvær gjennom aktiviteter (her ble det benyttet et 
annet rom) og avslutning med oppsummering av møtet og hva 
de kan øve på til neste gang.

• I Sogn og Fjordane har en god erfaring med å dra på lengre 
overnattingsturer med gruppene. En ser stor læringseffekt 
av disse turene både med hensyn til sosiale ferdigheter og 
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ferdigheter i dagliglivet. Gruppesamlingene en gang pr måned 
og turene vektlegger aktivitetstilknyttet samvær. Dette har vist 
seg å være en god samværsform for personer med AS, og 
deltakerne verdsetter tilbudet høyt.

Noen grupper er i hovedsak støttegrupper/samtalegrupper og/
eller sosialt treffsted. Andre er organisert som kurs i sosiale 
ferdigheter, noen er mer klassiske terapigrupper og de fleste 
har elementer fra ulike tilnærminger. For noen grupper er felles 
aktiviteter sentralt, som felles måltider, kafébesøk, utflukter og 
overnattingsturer. I gruppene for barn og tenåringer erfarer en at 
det kan være et ønske om noe mindre snakk og mer aktiviteter. 
Enkelte grupper fungerer som kurs i sosiale ferdigheter med 
sosial trening, rollespill og øvelser. Andre er rene samtalegrupper. 
En gruppe drives som psykoedukativ flerfamiliegruppe. En annen 
er korttidsbehandlingsgruppe med gruppeterapeutisk metode. 
Det nasjonale fagnettverket om psykoedukative grupper (om 
nettverket: se kap.4) har oppsummert erfaringene fra gruppene. 
Det er vanskelig å se noen betydelige forskjeller når det gjelder 
effekten av ulike typer av grupper. Det mest verdifulle for 
deltakerne er å være sammen med og bli kjent med likesinnede. 
Det understrekes fra samtlige grupper at det sosiale samværet og 
tilhørigheten er aller viktigst.

Alle gruppene inneholder psykoedukative målsettinger og 
virkemidler. Alle er mye mer enn kun et sosialt treff. Behandlings- 
eller opplæringsaspektet kan være vesentlig for arrangøren, 
men for noen av deltakerne kan det være befriende at en bare 
kaller det samtalegruppe og nedtoner det behandlings- eller 
opplæringsmessige. En kan trygt beskrive innholdet som 
psykoedukativ virksomhet selv om dette ikke alltid er et uttalt mål 
overfor deltakerne. 

Psykoedukativ behandling

(av psyko- og educare, ’oppdra, undervise‘)

Behandling av psykiske lidelser ved hjelp av pedagogiske 
prinsipper. 
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Gjennom teoretiske presentasjoner og øvelser orienteres 
pasienten (og gjerne også pårørende) om hva man vet 
om lidelsen og hva pasienten selv, og pårørende, kan 
gjøre. Målsettingen er å øke pasientens og de pårørendes 
kompetansefølelse, redusere deres hjelpeløshet overfor 
lidelsen og dermed bedre mestringen av symptomer og 
vansker forbundet med den psykiske lidelsen.

Psykoedukative tilnærminger har vist seg meget effektive i 
behandlingen av både psykoser, autisme og andre psykiske 
lidelser, f.eks. depresjoner. 

Ulrik Malt, Store norske leksikon (snl.no) 

3.4. Målsettinger for gruppene

Målsettingene med gruppene må være tydelig definert for å få 
en god utvikling og evaluering. Det nasjonale nettverket (se 
Kap.4) har derfor hatt en gjennomgang av de ulike aspektene ved 
målsettingene. Dette kan samles under fire overskrifter:

• Motvirke isolasjon og ensomhet

• Forebygge tilleggsvansker

• Identitetsutvikling

• Sosiale ferdigheter og kommunikasjon

Motvirke isolasjon og ensomhet

Å oppleve at en ikke er alene

Å få mulighet til å bli kjent med likesinnede

Å dele interesser

Å oppleve fellesskap

Å etablere nettverk, kameratskap og vennskap 

Å ha noe hyggelig å gå til 

Å ha et treffsted 

Å ha et sted for å kunne avtale sosial kontakt og aktivitet 
utenom møtene
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Forebygge tilleggsvansker

Å ha et trygt sted med åpenhet og tillit 

Å kunne slappe av blant likesinnede 

Å vite at de andre forstår, lytter og støtter 

Å ha et sted som kan redusere stress

Å dele erfaringer 

Å lære strategier for mestring i hverdagen

Identitetsutvikling

Å utvikle selvbilde og selvtillit

Å få økt selvinnsikt og refleksjon

Å kunne kjenne seg igjen i andre 

Å føle tilhørighet blant andre med Asperger syndrom

Å kunne snakke åpent om erfaringene med Asperger syndrom

Å kunne snakke om vansker og interesser 

Å lære av andre 

Å lære hvordan en kan fortelle andre om diagnosen

Sosiale ferdigheter og kommunikasjon

Å få øvelse i sosialt samspill 

Å oppleve sosial mestring i trygge rammer

Å dele praktiske, konkrete råd for bedre sosial fungering

Å få skolering og trening i sosiale ferdigheter
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3.5. Rammefaktorer

Del av ordinær virksomhet

Det er en fordel hvis den instans som driver gruppe også har 
behandlingsansvar for deltakerne eller nært samarbeid med 
de som er ansvarlig for tiltak og oppfølging. Det gir kontinuitet 
i tilbudet. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig at en kjenner 
hjelpeapparatet og kan hjelpe til med viderehenvisning ved behov 
for individualterapi, sosiale tiltak, sysselsetting m.v. Gruppene er 
et supplement til individuell behandling.

Noen steder har det å komme i gang med grupper vært en 
utfordring. Det kreves ressurser og prioritering hos arrangøren. 

Møre og Romsdal har etablert gruppevirksomhet som en del av 
standard pasientforløp i BUP. Alle nydiagnostiserte får tilbud om 
deltakelse i gruppe. Samtidig blir det tilbudt foreldreveiledning. 
Kristiansund og Molde har drevet barnegruppe (yngste deltaker 
er 7 år) i to år nå. Kommunene er samarbeidspartnere. I 
Kristiansund har en også etablert en jentegruppe.

Enkelte grupper har startet som et prosjekt for senere å inngå 
i den ordinære virksomheten slik som gruppene for barn i Sør-
Trøndelag og Helse-Bergen samt gruppen for voksne i Telemark. 
Andre grupper som har startet som prosjekt, har hatt problemer 
med å få fortsette. Enkelte grupper har vansker med å vinne 
forståelse hos styrende eller bevilgende instanser for å fortsette 
med driften. Det kan argumenteres med det helt særegne ved 
autismespekterdiagnosene der problemer med vennskap, 
sosial fungering og inkludering er en sentral del av diagnosen. 
Deltakelse i gruppe vil derfor være en sentral del av ”medisinen”. 
Et godt mål på at gruppene er vellykket er at de omtrent ikke har 
noe frafall. Til sammenligning kan vi vise til data fra prosjektet 
”Arbeidssøkere med Asperger syndrom” der kun 56 % hadde 
fullført videregående skole og mange hadde flere avbrutte og 
kortvarige arbeidsforhold bak seg (Steindal m.fl., 2010). 



Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

31

Spesialisthelsetjenesten

Det diskuteres noen steder om slike grupper er et ansvar for 
kommunen heller enn spesialisthelsetjenesten. Her kan det vises 
til sykehusenes ansvar for læring og mestring. Flere av gruppene 
arrangeres i samarbeid med Lærings- og mestringssentrene. Det 
er også så pass spesielt å drive en slik gruppe at den kanskje 
bør starte i spesialisthelsetjenestens regi for senere å overtas av 
kommunale instanser. Gruppene har vært ledet av fagpersoner 
med kunnskap om og erfaring fra arbeidet med personer med 
Asperger syndrom. Dette har bidradd til at møtene har hatt et godt 
faglig innhold, og at en har unngått konflikter og misforståelser. 
Fagpersonene har strukturert møtene, passet tidsskjema og 
hjulpet til å målrette samtalene og holde fast ved møtets tema. 
De har sikret at deltakerne ikke har utlevert seg unødig og har 
tatt vare på enkeltindivider undervegs. Fagpersonene har lagt 
til rette for et støttende klima i gruppene og alminneliggjøring 
av problemer deltakerne har båret på alene. Deltakerne har da 
kunnet gi hverandre emosjonell støtte. Det at fagpersoner leder 
møtene er også av stor betydning dersom enkeltindivider får 
behov for oppfølging utenom møtene. Da har gruppeleder med 
forankring i hjelpeapparatet mulighet til selv å ta et ansvar eller 
henvise til andre. 

De fleste gruppene er med sitt tverretatlige samarbeid et 
svært godt eksempel på samhandling. Drift av grupper 
kan derfor knyttes til innføring av samhandlingsreformen. 
Habiliteringstjenesten i Telemark har etter å ha drevet grupper i 
en årrekke, startet et fagnettverk med kommunale aktører i fylket. 
De har også laget en håndbok for hvordan kommunene kan drive 
grupper og tilbyr veiledning til lokale grupper.

Noen grupper samarbeider med regionalt fagmiljø for autisme 
siden tiltaket også kan betraktes som viktig for fagutvikling. 
Alle gruppelederne uttrykker at de har lært svært mye av 
å lede og delta i gruppene. Både fagfolk i psykiatrien og 
habiliteringstjenesten ser dette som et godt terapeutisk tiltak. 
De har samtidig erfart at dette er en god måte å lære mer om 
diagnosen og de gjennomgripende sosiale og kognitive vanskene 
knyttet til den. 
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Rekruttering

Til de fleste gruppene er det stor pågang av aktuelle deltakere. 
Noen steder har en ikke drevet rekrutteringsarbeid da en ikke 
har hatt kapasitet til å starte flere grupper. Noen få steder har en 
i starten erfart vansker med rekruttering. De fleste har kontaktet 
aktuelle personer de allerede har i sitt system. Andre har gode 
erfaringer med å kontakte fylkeslaget av Autismeforeningen. 
Noen har opplyst om gruppen i sin kurskatalog, på nettsider og i 
internaviser. Det har vært gitt informasjon til fastleger, psykiatriske 
poliklinikker, habiliteringstjeneste, PPT og videregående skoler.

Det er av betydning for de fleste deltakerne at tilbudet er 
gratis. En har løst dette på ulike måter. De fleste arrangører 
har prioritert denne innsatsen innenfor sitt budsjett. Noen har 
organisert grupper som prosjekt med tilhørende midler. Noen 
har forhandlet med Lærings- og mestringssenter om å slippe 
egenbetaling. Noen har krevd vanlig egenbetaling opp til frikort. 
Personer med Asperger syndrom har jevnt over dårlig økonomi, 
og deltakelse bør derfor helst være gratis. Det store flertallet av 
gruppene krever ingen deltakeravgift. Yngre deltakere har blitt 
motivert av aktiviteter i pausene og/eller snacks. Erfaringer fra 
ungdomsgrupper er at en må ha mer av dette for å gjøre møtene 
attraktive. I grupper for voksne er en ikke avhengig av servering 
av snacks eller annet som koster penger. For de eldre ser en at 
samtalene og fellesskapet er en motivasjon i seg selv. Det har for 
noen vært av betydning at en har løst praktiske problemer som 
transport til og fra møtene. 

Omfang, hyppighet og varighet

Hyppighet og antall samlinger har variert fra en gang pr. uke 
ved mer kortvarige forløp til en gang pr måned særlig der en 
holder på over flere år. De fleste gruppene for voksne møtes hver 
tredje eller fjerde uke, og mange har gode erfaringer med dette. 
Omfanget på hver samling varierer fra en til fem timer. Flertallet 
av gruppene har samlinger som varer et par timer. De fleste 
samles på ettermiddags- eller kveldstid for å unngå at gruppen 
skal gå ut over andre aktiviteter som arbeid eller skole. Noen få 
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organiserer gruppene om formiddagen, særlig der hvor en har 
samarbeid med skole. Møtetid og omfang, hyppighet og varighet 
er avklart og informert om i forkant. Der en har arrangert gruppen i 
et avgrenset tidsrom, har en vært tydelig med å formidle dette helt 
fra starten av for å unngå skuffelser.

Gruppenes varighet varierer fra et halvår til mer enn ti år. Flere 
av gruppene har en varighet på ett år, for så å avløses av en ny 
gruppe. Det har som regel vært et sterkt ønske blant deltakerne 
om å fortsette i gruppen. Flere grupper er nå videreført som 
kommunale tiltak eller treffsteder. Det er også grupper som har 
valgt å holde på i en årrekke. Det skjer da hele tiden utvikling i 
gruppen, og deltakerne får en økt fortrolighet og trygghet. Flere 
deltakere understreket viktigheten av gruppenes varighet. Et 
eksempel på dette er gruppene for voksne i Bergen som nå varer 
bare ett semester. Dette oppleves både av deltaker og ledere som 
for kort sammenlignet med de første gruppene som hold på i ett 
og et halvt år. Det trengs tid for å bli bedre kjent og kunne delta 
sammen i flere aktiviteter. Når det bare blir kurs og informasjon, 
mister en den sosiale aktiviteten. Det understrekes fra flere 
grupper at det viktigste for deltakerne er det å være sammen med 
likesinnede og oppleve det sosiale fellesskapet. Tema, interesser 
og aktiviteter var underordnet dette. Ensomheten er en vesentlig 
bakgrunn for at deltakerne søker seg til gruppene. For mange blir 
gruppen den viktigste aktiviteten de deltar i. 

”Jeg kan skulke både jobb og andre oppgaver, men aldri 
gruppa. Den er så viktig i livet mitt”

Fra gruppe i Trondheim

Fast struktur

Alle gruppene har god forutsigbarhet, struktur og tydelighet. 
Møtene har faste rammer, og de fleste legger inn en pause 
med småprat. Flere av gruppene for ungdom avslutter møtene 
med lystbetonte aktiviteter som spill og felles aktiviteter eller 
øvelser. Temaene er konkrete og avgrensede. En prøver å 
unngå å gi gruppene et skolepreg. Mange deltakere har dårlige 
skoleerfaringer, og flere av de voksne er opptatt av å få en tydelig 
markering av at de ikke blir sett på som barn. Organiseringen i 



Nasjonal kompetanseenhet for autisme • Rapport nr. 2, 2012

34

møtelokalet er derfor som regel at en sitter rundt et møtebord. 
Det åpner for dialog mellom deltakerne. I noen grupper har en 
faste plasser, i andre har en det ikke. Behovet for dette varierer i 
forhold til alder og grad av engstelse. Noen bruker navnelapper 
i starten, så blir det mindre en må huske. Gruppestørrelsen er 
som regel mellom 6 og10 deltakere. Det oppleves vanskelig 
hvis gruppen blir for stor og sprikende, og alt for små grupper 
er sårbare. Gruppestørrelsen henger også sammen med målet 
og arbeidsform i gruppen. Det kan by på utfordringer i grupper 
som går over flere år, hvis stadig nye deltakere kommer til. De 
fleste har opplevd det som greit, men det har vært viktig å ha en 
kjernegruppe som har virket stabiliserende.

Flere grupper har erfart at det er nødvendig med påminnelse til 
hvert møte. Innkalling og påminnelser må være skriftlig. Det er 
også avgjørende at innkallingen kommer til riktig tid, ikke for tidlig 
– da blir det glemt, og ikke for sent – da blir det stress. For noen 
grupper holder det med halvårsoversikt, men enkelte deltakere 
må da ha påminnelse på SMS. 

Grupperegler

De fleste gruppene har gode erfaringer med å etablere regler 
for samtalene. Gruppereglene blir utformet i samarbeid med 
deltakerne og blir aktivt brukt under møtene. En har gode 
erfaringer med å presentere et forslag og så la gruppen 
delta i den endelige utformingen. Reglene bør være positivt 
utformet. Reglene respekteres av deltakerne. Det er enklere 
for gruppelederne å minne om felles regler enn å hysje o.l. Da 
Vestfold hadde gruppe for tenåringer, erfarte de at en runde med 
positive tilbakemeldinger på slutten av hvert møte var med å 
forme deltakernes sosiale mestring i møtene. Noen har en runde i 
starten av møtet der en minner om reglene eller de har en plakat 
med reglene på veggen. Påminnelser om å respektere og lytte til 
andre eller ikke snakke for lenge, er nyttig lærdom for deltakerne. 
Reglene skaper trygghet og forutsigbarhet. 
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Regler til den første gruppen for voksne i Oslo:

• Det er like viktig å lytte som å snakke.

• Vi avbryter ikke når andre snakker.

• Vi rekker opp handa hvis vi vil snakke.

• Ofte snakker vi etter tur alle sammen - en runde. 

• Når mange har svært mye de vil si, må vi ha taletid. 

• Ingen er nødt til å snakke.

• Vi respekterer andres uttalelser om seg selv. Vi respekterer 
andres meninger, følelser, kunnskap og opplevelser. Selv om 
vi har samme diagnose, så er vi svært ulike.

• Personlige opplysninger om andre deltakere snakker vi ikke 
om utenom gruppen.

• Rett til privatliv. Respekter andres «nei», «det passer ikke», 
osv. Noen ønsker ikke å treffes utenom møtene. Spør derfor 
de du vil ha mer kontakt med om hvor mye kontakt de vil ha.

Regler til gruppe for voksne i Østfold (habiliteringstjenesten):

• Bruk ordet JEG når du beskriver et problem

• Snakk aldri OM noen

• En person snakker om gangen

• Vend deg mot den som snakker

• Beskriv det du har registrert, vær konkret

• La den som snakker, få fullføre uforstyrret inntil du har avtalt 
en avbrytelse

Regler til gruppe for ungdom i Trondheim: 

• Alle kan si noe

• Rekk opp hånda når du vil si noe

• Vi kan også snakke etter tur alle sammen - en runde

• Ordstyrer bestemmer hvem det er sin tur å snakke og hvor 
lenge
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• Prøv å ikke avbryte når andre snakker

• Hvis du trenger en pause i tillegg til fellespausen, kan du gå 
på gangen utenfor møterommet

Regler til ungdomsgruppen i Telemark:

• Kom presis.

• Slå av mobiltelefonen (kan sjekke i pausen).

• Spis i pausene.

• Si i fra hvis du har en dårlig dag, så viser gruppen hensyn.

• Rekk opp hånda når du vil si noe.

• Vi har taushetsplikt overfor hverandre (det vi får vite om 
hverandre i gruppen skal vi ikke si til andre).

• Lytt til det de andre sier, og prøv å sette deg inn i deres 
situasjon. 

• La være å le av andre.

• Hold deg til ett tema om gangen. Gruppeleder er ordstyrer.

Regler til gruppe for ungdom i Bergen:

• Komme til avtale, gi beskjed dersom ikke kan komme

• Taushetsplikt hva er det?

• En snakker om gangen

• Lytte til hverandre

• Ikke le av hverandre

• Skryte av hverandre

• Mobilregler
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Tydelige og stabile ledere

Gruppelederne er involvert og styrende i varierende grad ut fra 
type gruppe og alder på deltakerne. Rollen som ”sekretær” for 
gruppen som sender innkallinger og påminnelser er sentral. Som 
møteledere sørger fagpersonene for en god atmosfære mellom 
deltakerne og verner om deltakernes personlige grenser. Det 
kreves både kunnskap, erfaring og følsomhet for å kunne sørge 
for at samtalene legges på et passe ”overfladisk” nivå slik at alle 
deltakere er komfortable. Møtelederne er også en ”tolk” som 
oppklarer misforståelser og fremhever det vesentlige. En snakker 
mest mulig ”rett på sak” og unngår åpne eller vage ytringer. Det 
vanskeligste er ofte å sørge for at det ikke kommuniseres om 
for mange tema samtidig og at avsporingene blir færrest mulig. 
Samtalene kan lett komme ut på viddene, og lederne må sørge 
for å få konsentrasjon om tema. Gruppeledelsen tar notater, 
oppsummerer, gir kontinuitet og trygghet. 

I de første gruppene i Oslo og i Telemark ble det uro i gruppen 
da en foreslo å omgjøre dem til selvhjelpsgrupper drevet av 
deltakerne. Deltakerne krevde at fagpersonene fortsatte som 
ledere. Nå er det minst to fagpersoner i alle gruppene. En har 
stort sett erfaring for at deltakerne selv tar lite initiativ til treff 
utenom møtene. Enkelte deltakere har møttes utenom møtene 
to og to eller i små grupper. Sør-Trøndelag har god erfaring fra 
enkelte av gruppene som fortsatte med foreldre som ledere. 
De får imidlertid bruke samme møterom som tidligere, og en 
fagperson er til stede som observatør og hjelper ved evt. uro eller 
problemer. Der hvor kommunen viderefører gruppene har de også 
fortsatt med mye av strukturen.

Tilbud til pårørende

Flere av gruppene har også tilbud til pårørende. Foreldregruppen 
tilknyttet tenåringsgruppene i Trondheim understreker at 
tilbudet i seg selv er terapeutisk. De opplever det som nyttig at 
foreldregruppen får halve tiden alene og halve tiden med fagfolk. 
Gruppen for barn i Nord-Trøndelag har parallelt med gruppe for 
pårørende også hatt en gruppe for berørte lærere og ansatte i 
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PP-tjenesten. Gruppene har vært i dynamisk samspill og bidradd 
til felles forståelse mellom skole og hjem (Brynjulfsen, 2011). 
Også flere av gruppene for voksne har gitt pårørende mulighet 
til å treffes eller holdt kurs for pårørendegruppen. De pårørende 
opplever en lettelse ved å treffe andre som er i samme situasjon 
og forstår. De kan lettere åpne seg for hverandre og drøfte felles 
problemer og løsninger. Trygghet og åpenhet ser ut til å øke hvis 
gruppen får møtes over tid.

”Flott tiltak! Det varte bare så altfor kort” 
”Vi synes det har vært veldig positivt. Det har vært bra 
foredrag” 
”Gode gruppeledere som var faglig dyktig og samtidig ga 
oss nok rom til samtale. Fulgte godt opp våre ”sidesprang”, 
samtidig som de ”dro” oss tilbake til tema når det var 
nødvendig” 
”Jeg har bare positive erfaringer. Jeg har lært masse 
hver eneste gang. Det har vært innholdsrike foredrag. 
Forståelsen for min sønns diagnose har økt” 

Fra gruppe for pårørende i Bergen

3.6. Innhold og tema for gruppesamlingene

Temaene har vært konkrete, avgrensede og gjenkjennelige 
for gruppedeltakerne. Deltakerne ønsker konkrete råd og 
erfaringer. De ønsker ofte å lære mer om hva som er vanlig og 
hvordan andre mennesker forstår og oppfører seg. Noen ber om 
”oppskriften” på hvordan en blir kjent med folk eller hvordan en 
får kjæreste. De fleste ønsker å kunne delta i aktiviteter sammen 
med andre. Mange er klar over at de kan opptre klossete i sosiale 
sammenhenger uten å helt å forstå hvorfor eller hvordan de kan 
gjøre noe med det. Det er gode erfaringer med å la deltakerne 
selv være med og bestemme tema for møtene. Møtelederne 
kan hjelpe til med å modifisere, avgrense, konkretisere og vri 
temaet så det får relevans for flertallet i gruppen. Deltakerne 
vil da likevel ha et eierforhold til og engasjement for temaene. I 
gruppen for voksne i Aust-Agder sørger lederne for noen faste 
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punkter og har noen tema i bakhånd, men deltakerne styrer i stor 
grad innholdet. For noen grupper har rollespill virket motiverende. 
I en gruppe lærte deltakerne noe om kommunikasjon og det å 
ta andres perspektiv ved at en hadde øvelser der deltakerne 
satt to og to med ryggen til hverandre. Den ene laget en figur i 
LEGO og forklarte så den andre hva han skulle gjøre for å lage 
en kopi. På noen av møtene har enkelte grupper invitert folk 
utenfra til å innlede om aktuelle tema, som representant for NAV, 
Autismeforeningen eller en sexolog.

Tema som egner seg dårlig i møtene er i sær religion, politikk og 
alt for intime og personlige erfaringer. En kan ikke snakke om 
følelser på samme måte som i mange andre terapigrupper, men 
må være mer konkret og avgrenset. 

I de fleste gruppene er deltakerne ivrige med å dele informasjon 
om aktuelle nettsteder knyttet til felles interesser, som Japansk 
manga, fysikk, matematiske formler og YouTube. 

Det nasjonale fagutviklingsnettet har oppsummert en del 
tema som har vært brukt: 

• Fortelle om interessene (ofte et godt tema for første samling)

• Hva gjør deg stresset? (greit tema som de fleste gjerne 
snakker om)

• Kroppsspråk 

• Hvordan lese ansikter og blikk 

• Misforståelser og ansiktsuttrykk

• Hvilke utfordringer har jeg med øyekontakt?

• Uskrevne regler og misforståelser 

• Sosiale brølere 

• Hvordan forstår vi andre menneskers følelser

• Hvordan oppfatte andres krav og forventninger

• Høflig og uhøflig - Å forstå andres reaksjoner

• Om samtalestil, lange enetaler eller småprat

• Å kommunisere med kjente mennesker 

• Å kommunisere med ukjente eller mindre kjente mennesker.
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• Hva er privat vs. ikke privat - Å sette egne grenser og forstå 
andres grenser 

• Vennskap – Hva er en venn?

• Hvordan er vi sammen når vi er venner og hvordan får vi 
venner?

• Kjæresteforhold

• Å forstå situasjoner 

• Å måtte foreta valg og vurderinger

• Hva skjer når det ikke blir slik en hadde tenkt seg på forhånd?

• I hvilke situasjoner er det ønskelig å fortelle/ikke fortelle om 
min diagnose?

• Når opplever jeg at det er nødvendig, men vanskelig å fortelle 
om diagnosen? 

• Hvilke strategier kan jeg ta i bruk for å fortelle andre folk om 
Asperger syndrom

• Er min identitet kun knyttet til Asperger diagnose?

• Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? 

• Metaforer, ord og uttrykk

• Lek med ord og uttrykk, homonymer, vitser, gjette gåter, ordtak 
mm. 

• Erfaringer fra skoletiden

• Normaliseringspress og andre sosiale krav

• Moter og trender – Hva er viktig å følge med på og hvorfor

• Tid - tidsopplevelse, å skynde seg, å vente, å beregne tid, å 
prioritere tid

• Om arbeid og sysselsetting

Eksempler fra grupper for ungdom i Bergen:

• Presentasjon av gruppen og individuelle mål for deltakerne

• Skolefravær

• Jeg er noe helt spesielt: mine interesser, hva jeg liker best, hva 
jeg er flink til, mine evner og sterke sider.
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• Mine egenskaper. Å kjenne mine egenskaper gir meg innsikt 
for å få makt over eget liv.

• Evner jeg kan bruke når jeg omgås andre mennesker og hva 
kan jeg øve meg på for å bli bedre?

• Å fortelle andre om Asperger syndrom.

• Følelser.

• Stress: hva er det?  

• Blokkeringer og hva jeg kan gjøre med en vanskelig situasjon.

Eksempler fra psykoedukative flerfamiliegrupper i Østfold:

• Hva skal jeg snakke om når jeg har blitt bedt hjem til en 
venninne?

• Hvordan kan jeg konsentrere meg bedre når jeg leser lekser?

• Hvordan kan jeg beholde kontrollen når jeg er sammen med 
venner?

• Hvordan kan jeg greie å ha en lærlingplass uten å mislykkes?

• Hvordan kan jeg redusere arbeidsmengden i oppussing av 
leiligheten min?

• Hvordan skal jeg greie å komme meg ut i gangfeltet?

• Hvordan skal jeg greie å sove en hel natt?

• Hvordan skal jeg kunne få en støttekontakt?

• Hvordan kan jeg bli kjent med nye mennesker?

• Hva skal jeg gjøre for å få litt mer innhold i dagen min?
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4. EVALUERING AV GRUPPENE

4.1. Evalueringsmetoder

Spørreskjema  

De fleste gruppene har systematisk evaluering med spørreskjema 
til deltakerne. Noen spør i tillegg pårørende. Selvrapportering og/
eller rapport fra foreldrene er viktig informasjon. Mange bruker 
spørreskjema ved gruppens begynnelse og slutt, andre etter 
hvert møte. Forhåndsintervju gir nyttig informasjon, og gjør også 
deltakeren tryggere ved at han/hun nå ”kjenner” gruppelederne. 
Evalueringen sees i forhold til mål og aktiviteter i gruppen. I tillegg 
til vurdering av gruppen, spør enkelte om deltakelse i gruppen har 
innvirkning på sosial fungering i hverdagen (hvor ofte deltakerne 
går ut og treffer jevnaldrende, om reduksjon av sosialt vanskelige 
situasjoner eller økt selvstendighet). Enkelt grupper benytter 
seg av screeninginstrumenter som benyttes ellers i klinikker for 
evaluering av behandling, for psykisk velvære eller livskvalitet. 

I gruppene for ungdom i Sør-Trøndelag bruker en spørreskjema 
til deltakere og foreldre. De tar også baseline før oppstart. Det er 
stor etterspørsel om å delta i gruppe. De bruker derfor ventelisten 
som kontrollgruppe. I gruppen for tenåringer i Nord-Trøndelag 
gis evalueringsskjema med tre spørsmål avslutningsvis hver 
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gang. (Gledet du deg til å komme? Likte du tema? Likte du deg i 
dag?) De opplever at dette øker refleksjon og bevisstgjøring hos 
deltakerne. På forhånd syntes deltakerne å krysse av helt tilfeldig. 
Ved avslutning var avkrysningen mye mer nyansert i vurdering av 
seg selv, og mer i samsvar med foreldrenes beskrivelser. 

Selvvurderingsskjema kan åpne for misforståelser. Det er 
vanskelig å stille spørsmål som er entydige nok, og det er 
vanskelig å vite hva man måler og hva svarene egentlig betyr. En 
gutt svarte for eksempel at han slett ikke var fornøyd med tilbudet. 
Det viste seg at han stortrivdes, men at han var misfornøyd med 
at møtene ikke var ofte nok for han ønsket seg møter hver uke.

Goal Attainment Scaling – GAS 

GAS er en metode for å kunne kvantifisere resultater. GAS 
ble først introdusert i helsevesenet på 60-tallet (Kiresuk og 
Sherman, 1968) for å evaluere resultater innen mental helse. 
Siden er metoden modifisert og anvendt bl.a. innen eldreomsorg, 
behandling av kroniske smerter, i kognitiv rehabilitering 
og i opplæring (Kiresuk T. m.fl., 1994). GAS kan brukes i 
tverrfaglig samarbeid og kan brukes av flere informanter på 
tvers av settinger. En kan bruke GAS gjentatte ganger for å 
måle framgang innen en intervensjon. En kan individualisere 
målsettingene og brukerne kan involveres. GAS kan brukes til 
selvrapportering. GAS-skalaen kan anvendes for å måle ulike 
karakteristikker eller dimensjoner som frekvens, kvalitet, utvikling, 
grader av hjelpebehov, m.m. en setter individuelle mål for hver 
enkelt deltaker, og kan oppsummere summen av utvikling for 
gruppen. Enkelte grupper er i gang med å prøve ut denne 
evalueringsformen.

Gruppeintervju - fokusgrupper
En kan med fordel bruke kvalitative metoder i evalueringen 
i tillegg til spørreskjema og andre målemetoder. 
Fokusgruppeintervju egner seg godt til å få svar på spørsmål 
som evaluering, erfaringer og holdninger. Siden dette dreier 
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seg om gruppetilbud, vil gruppeintervju egne seg godt som 
evalueringsmetode. Flere grupper bruker gruppeintervju eller 
evalueringssamtale for å få frem refleksjonene i gruppen. Ofte 
kommer det fram originale synspunkt, og drøfting i gruppen vil 
vise om det er flere som er enige eller har andre erfaringer. Noen 
gjennomfører en større fokusgruppeevaluering ved avsluttet 
gruppe. Andre har en liten evalueringsrunde etter hvert møte. 

Observasjon
Observasjon inngår ofte som en del av gruppeledernes 
evaluering. Deres inntrykk av deltakernes trivsel, stressnivå og 
aktivitet i møtene er en sentral del av evalueringen. De fleste 
gruppelederne tar fortløpende notater eller logg etter hvert møte. 
Det observeres utvikling i sosialt samspill og kommunikasjon, 
interesser, kommentarer og refleksjoner fra deltakerne.  

Ved å la evalueringsmetodene supplere hverandre får vi en mer 
nyansert evaluering.

4.2. Svært positive evalueringer fra deltakerne

Både deltakere og pårørende forteller om stor grad av trivsel. 
Dette er et tilbud deltakerne gleder seg til og nødig blir borte fra 
selv om de skulle føle seg litt dårlig. En som til vanlig holder seg 
hjemme ved minst tegn på forkjølelse eller andre plager, trosser 
dette for å komme på møtene fortelles det fra en gruppe. Fra 
samtlige grupper fortelles det om ingen eller minimalt frafall. Flere 
av deltakerne har ellers en historie der de har sluttet i mange ulike 
aktiviteter. Så det stabile oppmøtet må ses på som et tegn på 
gruppenes suksess. Gruppelederne observerer tydelig reduksjon 
av stressymptomer når gruppen har holdt på en stund. De kan 
også observere en bedre sosial fungering, tilhørighet, inkludering 
og kameratskap blant deltakerne. Deltakerne lytter til hverandre 
og tar hensyn. Dette viser et mer nyansert bilde av Asperger 
syndrom enn teorien om total mangel på empati. Gruppelederne 
kan tvert imot observere mange uttrykk for empati hos deltakerne. 
Det kan virke som om de får et økt overskudd til å være vennlige, 
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medfølende og oppmerksomme når de blir trygge i gruppene. 
Både pårørende og gruppeledere kan observere økt aksept av 
diagnosen og økt evne til å sette ord på vansker og sårbarheter. 
Deltakerne er blitt flinkere til å kunne fortelle andre om Asperger 
syndrom. Mange har fått et bedre selvbilde. De uttrykker lettelse 
over å ha et sted der de slipper å skjule diagnosen.

Gruppenes sammensetning og målsetting er svært ulike, og 
gruppedeltakernes erfaring varierer. Likevel hadde alle svært 
sammenfallende positive oppfatninger. I flere av gruppene 
for voksne sier nesten alle deltakerne at de føler seg roligere, 
tryggere og mer tilfreds etter å ha deltatt en stund i gruppen. De 
uttrykker glede over å oppleve at noen forstår, at de kan kjenne 
seg igjen i andre og at de nå vet at de ikke er alene. Endelig har 
de erfart en forsamling der ingen ser rart på dem, der noen har 
samme humor og der de opplever kontakt og samhold. 

Deltakerne uttrykker som regel et sterkt behov for at gruppen skal 
fortsette. For flere deltakere er gruppen deres eneste mulighet til 
sosial kontakt, og derfor et umistelig tilbud. 

”Godt å møte andre i samme situasjon som meg selv.” 
”I andre grupper er det ofte bare fokus på problemer. Her er 
det også fokus på det positive.” 

Fra gruppe i Østfold

”Noen spør etter meg hvis jeg ikke kommer. Det er veldig 
viktig!”

Fra gruppe i Telemark

Mindre ensomhet – Mer kameratskap 

Deltakerne viser stadig større mestring i å høre på hverandre og 
ta hensyn til hverandre. De erfarer at de selv kan bidra til å ta vare 
på andre. I gruppen kan deltakerne dele vanskelige erfaringer 
som hvor sårt det oppleves å se at andre har god kontakt mens 
de selv ikke får til denne kontakten. ”Det er vanskelig når vi er tre 
personer samlet. Da ser jeg at de to andre har fin kontakt.” 

Det er enklere å utvikle vennskap når gruppen varer over lengre 
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tid. Fra en gruppe fortelles det at to deltakere på samlinger ga 
uttrykk for felles interesse i å treffes privat, men de klarte ikke 
gjennomføre det. De gikk til og fra samlingen med 50 meters 
avstand mellom seg. I grupper som fungerer over lang tid kan 
det utvikles nettverk hvor deltakere møtes privat, deltar i felles 
aktiviteter som spillekvelder og lignende. For enkelte er kanskje 
disse felles aktivitetene det nærmeste som de kan komme et 
vennskap. 

”Jeg opplever mer kontroll og mindre stress når jeg har 
aktivitet, arbeid og konkrete oppgaver.”
”Det er greiere å være sammen med andre når vi har et 
felles tema. Det er som i kameraklubben jeg er med i der vi 
bare snakker om fotografering” 

Flere deltakere utveksler e-postadresser og telefonnummer. En 
deltaker som har svært lang reisevei (til sammen 12 t.), opplevde 
gruppemøtene som så viktige at han kom hver gang. Han snakket 
svært lite i starten, men etter hvert snakket han stadig mer. Han 
har også, etter noe veiledning, klart å kontakte andre via e-post. 
To deltakere fra Agder har utviklet et godt vennskap som medfører 
at de overnatter hos hverandre, spleiser på mat og reise og kan 
fleipe med hverandre. Også andre steder har tilhørighet i gruppen 
ført til at deltakere besøker hverandre mellom møtene. Det har 
vært vellykket og har skapt ytterligere trygghet. 

”Det er fint med tilhørighet, og at de andre har noe av det 
samme. Samtidig som vi er veldig forskjellige personligheter. 
Asperger er ikke hele meg!”
”Det er en god følelse å bety noe for noen.” 
”Han har fått et hakk selvrespekt i løpet av året. At noen ville 
høre på hans meninger! Ble møtt med full respekt, ingen 
som ler!”

Fra gruppe i Telemark
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Trygghet – Stressreduksjon – Trivsel 

Gruppelederne og foreldre ser at deltakerne er blitt tryggere for 
hver gang de kommer sammen. Blant annet har en observert 
at mange deltakere i starten svettet mer, snakket hektisk om 
sine særinteresser eller unngikk småpraten i pausene. Etter 
noen møter kunne de samme deltakerne rolig lytte til andre og 
bidra med sine refleksjoner både i strukturerte og ustrukturerte 
sammenhenger. Flere deltakere sier det er lettere å snakke i 
denne gruppen enn i andre grupper. Fra en gruppe rapporteres 
det at deltakende sitter tett sammen selv om de kunne brukt 
mer av lokalet. De trives tydeligvis sammen. Et par av gruppene 
gjennomgår interessekartleggingsskjema på ett av de første 
gruppemøtene. Dette virket klart stressreduserende og åpnet 
opp for kommunikasjon. ”Er du også interessert i det!” Det 
stilles lite krav til deltakerne og det er mye likeverdighet rundt 
bordet. Deltakerne gleder seg til møtene, og de er motivert for 
å gå og må ikke dras dit av foreldrene. Flere deltakere kommer 
i god tid, gjerne lenge før møtet begynner. Fra enkelte grupper 
fortelles det at deltakere kommer til gruppen selv når de er 
innlagt på psykiatrisk institusjon. De forteller at gruppen er stedet 
de best kan slappe av. En kan anta at den økte trivselen og 
stressreduksjonen kan virke forebyggende i forhold til psykiske 
tilleggsvansker.

”Torsdagsklubben er høydepunktet i uken min. Her vet jeg at 
jeg kan møte andre i min situasjon, hvor jeg ikke trenger å 
være redd for å si noe dumt.”

Fra fritidsgruppe i Trondheim

”Jeg har aldri før sett ungen min så aktiv.”
Fra en mor i Møre og Romsdal

Du, kan vi få lov til å sove her? Jeg har ikke lyst til å gå hjem 
nå.”

Fra gruppe for barn i Møre og Romsdal
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Identitet 

Flere deltakere sliter med å akseptere diagnosen. Det ser ut 
til at gruppene over tid kan påvirke identitetsfølelsen. Arbeid 
med stressreduksjon, sosial fungering og selvfølelse ser ut til 
å gjensidig påvirker hverandre. Deltakerne gir uttrykk for at de 
kjenner seg igjen i de andre i gruppen. De gir hverandre tips og 
råd og er i stand til å ta korreksjon fra andre. De opplever å bli 
lyttet til og bli tatt på alvor av andre. Ett sted har en to grupper 
der en er for de yngste (20-30 år) og en for de eldre (30-60 
år). De yngste vil helst snakke om interessene sine og gjøre 
ting sammen, mens de eldre er mer opptatt av å samtale om 
diagnosen og aspekter ved å ha Asperger syndrom. En deltaker 
i en ungdomsgruppe som i oppveksten opplevde mye mobbing, 
hadde på en gruppesamling forberedt seg godt og leste høyt fra 
et ark om sine opplevelser. Han spurte om andre hadde opplevd 
lignende ting, og dette førte til en god samtale hvor andre fortalte 
om sine erfaringer. Flere hadde trodd at de var de eneste som 
hadde slike opplevelser. Mange ungdommer har ingen formening 
om hvordan andre med samme diagnose ser ut før de kommer 
til gruppen. De gir uttrykk for at de legger merke til at enkelte av 
de andre også har ting de sliter med. De blir synlig lettet når de 
oppdager at de andre er vanlige og like forskjellige som ungdom 
uten diagnosen er. Det er en lettelse å oppdage at diagnosen ikke 
innebærer at man ser annerledes ut. Gruppedeltakelsen fører 
til en positiv identitetsutvikling, gir en opplevelse av tilhørighet 
og en økt trygghet. Foreldre har også gitt tilbakemelding om at 
barna opplever en tilhørighet i gruppen. En ungdom hadde stort 
skolefravær. Deltakelse i gruppen kombinert med at lærerne 
fikk økt forståelse av autismeproblematikk, førte til at guttens 
skolesituasjon ble bra og fraværet opphørte. Den bedrede 
selvfølelsen ser ut til å være den mest pålitelige effekt som 
foreldre kan gi tilbakemelding om. Fra ikke å ville fortelle noen om 
sin diagnose, utvikler mange seg gjennom gruppedeltakelse til å 
synes det er helt greit at lærere informeres. De vet da at de med 
sin Asperger-diagnose er god til det og det, men har problem med 
det og det. Mange opplever at diagnosen ikke lenger er en stor 
belastning. 
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”Det er fint å bli gjenkjent etter førtifem år i utenforskap. Det 
er fint å begynne å bli sett, både av noen andre og av seg 
selv. Det tar tid. Det er ikke uten ubehag eller vemmelse jeg 
ser mine utilstrekkeligheter og mangler, min egen ensomhet 
og annerledeshet. Det er også sider ved dette som er fint, 
som er verdifullt, som er det eneste gode jeg kjenner. Jeg 
ville ikke ha vært en annen enn den jeg er. Jeg tror at vi 
som deler en annerledeshet kan hjelpe hverandre å finne ut 
hvordan vi kan leve godt med den. Jeg håper at vi kan finne 
ut hva vi kan utvikle ved oss selv. Jeg håper at vi kan hjelpe 
hverandre å få hvile i noe av det vi er, uten å strekke oss for 
å bli noen annet.”

Fra gruppe i Østfold

Sosial fungering og kommunikasjon

Deltakelse i gruppe innebærer en sosialiseringsprosess, og 
erfaringer derfra kan brukes utenfor gruppen. Gruppedeltakelsen 
hjelper deltakerne til å føle seg som en del av samfunnet. I mange 
tilfeller har gruppen ført til videre sosial kontakt og vennskap. 
Mens flere av deltakerne i sin hverdag sliter med stadige krav 
om å være mer sosial, ser en at tryggheten blant likesinnede i 
gruppen fører til bedre sosial fungering, også der hvor det ikke 
foregår noen eksplisitt trening. Ettersom deltakerne blir trygge i 
gruppene viser de absolutt evne til å lytte til, ta hensyn til, ivareta 
og inkludere hverandre. Det avslappede klimaet med likesinnede 
sammen med begrensede krav til prestasjon, har ført til at 
deltakerne har vist hverandre en raushet og støtte som de i andre 
situasjoner vil ha større problemer med å vise. En kan observere 
at når de føler seg trygge blant likesinnede, viser de evne til 
empati.

Deltakerne ungdomsgruppene viste stor fremgang i sosial 
fungering. Mange hadde på forhånd store vansker med å fungere 
i skolen. En gutt utviklet seg i løpet av 6 mnd. til å bli en ressurs 
for gruppen. Skolene har gitt tilbakemelding om at de merker en 
positiv endring. Konflikt som oppstod grunnet misforståelse med 
en medelev, kunne oppklares elevene i mellom, og eleven sa: 
”Det var ikke fordi jeg ikke ville være i gruppe med deg da, men 
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akkurat den gangen ville jeg jobbe med en annen. Jeg synes du 
er kul”. 

En kan observere mer fri samtale i pausene etter kort tids 
gruppedeltakelse. Et eksempel er en deltaker som tidligere måtte 
dra ermet over handa for å hilse. Etter en tid i gruppen med 
korrigering fra en annen deltaker, kan han hilse på vanlig måte. 
Han uttrykker nå at han gleder seg til gruppemøtene. På et møte 
i en ungdomsgruppe der hver av deltakerne skulle fortelle om 
noe de er god til, ble etter hvert de andre deltakerne spontant 
ivrige med å supplere med ting de hadde observert at personen 
var flink til. Dette var en fin øvelse i å kunne støtte hverandre, og 
de viste hvordan de hadde mange oppmuntrende kommentarer. 
Gruppedeltakerne kan korrigere og støtte hverandre på en helt 
annen måte enn gruppelederne eller andre kan.

”Gruppa har gjort at jeg har blitt flinkere til å si hva jeg 
mener. Både i gruppa og i andre sammenhenger.” ”Jeg har 
lært å løse problemer i hverdagen.” ”Gruppa har gitt meg 
øvelse i sosial omgang. Det har gitt trygghet.”

Fra gruppe i Østfold 

Refleksjon og erfaringsdeling

En av gruppene for voksne oppsummerer at de første møtene i 
gruppen dreide seg om diagnosen, gjennomgang av rettigheter 
og annen informasjon, men deltakerne ga klart utrykk for at de 
hadde behov for å snakke sammen. Deltakerne styrer etter hvert 
mye av innholdet i møtene. Flere kan formulere sine refleksjoner 
på en svært god og treffende måte. En deltaker forteller at fleiping 
var noe han ikke forsto før han kom i arbeidslivet. Da oppdaget 
han også hvordan slik fleip og småprat ikke er meningsløs sløsing 
med tid, men har en sosial funksjon. 
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”Da jeg gikk til psykolog for utredning av diagnosen, skulle 
han sjekke om jeg hadde humor. Han fortalte meg da en vits 
som jeg ikke lo til. Jeg følte da at psykologen ikke mente at 
jeg hadde humor. Men jeg lurer på om han forsto at vitsen 
faktisk ikke var morsom?” 

Fra gruppe i Trondheim

Deltakerne kan reflektere over opplevelsen av å være annerledes. 
Flere forteller at det var etter 11-12-årsalderen at de ble virkelig 
klar over hvor annerledes de var. De har kanskje visst det før, 
men så fått mer klarhet i hva annerledesheten består i. Det var 
også i ungdomsårene at det enorme arbeidet startet med å 
prøve å skjule annerledesheten. Noen reflekterer over hvor mye 
energi som gikk med til dette og hvilke psykiske påkjenninger 
det medførte. Vanskene var usynlige og derfor ikke så enkelt å 
begripe, og enda vanskeligere å formidle til andre. Mange sier 
at da de begynte i ungdomsskolen møtte de forventninger om at 
de skulle forstå og snakke om andre ting enn tidligere. Det kom 
så mye nytt inn i det sosiale samspillet som ble for vanskelig 
å mestre. En deltaker har beskrevet at det som var populært 
i ungdomsskolen var å være ”litt frekk og passe ironisk”. En 
deltaker har tenkt mye på dette med interessene som skiller 
ham fra andre mennesker. ”Jeg vet jo at de andre ikke er det 
spor interessert i de fysiske mekanismer i elektriske ledninger 
eller radiorørets historie. Jeg vet at det er slik, men jeg skjønner 
ikke hvorfor.”  En annen deltaker er frustrert over at spesielle 
interesser og spesialkunnskap ikke ble tatt vare på og utviklet i 
skolen. ”Spesialkunnskapen ble for spesiell. Den ble bare til pynt.”  

”Når jeg skjønner hva jeg ikke skjønner, så blir alt så mye 
vanskeligere.”

En godt voksen deltaker har kommet med følgende 
hjertesukk: ”Egentlig har jeg aldri vært ungdom. Jeg var halvt 
barn og halvt voksen. Jeg var alltid trist og alvorlig. Det var 
så mye jeg gikk glipp av at jeg føler meg snytt.”  En annen 
grubler på hele voksenlivet: ”På mange måter er jeg som et 
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barn. Snart blir jeg gammel uten at jeg noen gang har vært 
ordentlig voksen”. 

Arbeid med identitetsfølelse, sosial fungering og stressreduksjon 
ser ut til å påvirke hverandre positivt. Deltakerne opplever det 
befriende både å lytte til andres refleksjoner og å ha et sted der 
andre lytter til deres erfaringer. 

Pårørende

I de gruppene der pårørende var organisert i egen gruppe, 
opplevde de dette som positivt, nyttig og interessant. Pårørende 
opplever å få enormt med informasjon på kort tid, og opplever det 
som fordelaktig å være i en gruppe der behovene er så like. De 
vektlegger at dette er den eneste arena hvor de ikke trenger å 
forklare detaljert for å bli forstått. De treffer andre som gjenkjenner 
det de snakker om, og det oppstår en solidaritetsfølelse. De 
kan dele frustrasjoner og erfaringer, og gruppen blir en ventil i 
hverdagen. En av foreldregruppene for ungdom som har vært 
drevet parallelt med samtalegruppen, har oppsummert lettelsen 
ved å kunne snakke mer åpent om diagnosen. En annen 
foreldregruppe forteller at de har utviklet seg fra å være en 
støttegruppe der frustrasjon, forvirring og fortvilelse sto øverst på 
agendaen til å bli mer en læringsarena. Deltakerne har etter hvert 
tilegnet seg kunnskap om og erfaring med det offentlige systemet. 
De kan hjelpe hverandre og sammen fungere som pådrivere for 
eksempel for å etablere egnede boliger. Foreldre blir møtt med 
forståelse, er positive og støttende, og lærer av hverandre. En 
gruppe har for eksempel drøftet hvordan de setter grenser for 
dataspilling. De vil ha det som tema senere og prøve ut en felles 
strategi. Praten går av seg selv på foreldremøtene. Et sted har en 
erfart at samarbeidet med Autismeforeningen er blitt styrket ved at 
foreningen har overtatt ansvaret for foreldregruppen eller drevet 
gruppe parallelt. 
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”Det har vært veldig lærerikt å komme sammen med andre 
foreldre.”
”Det var viktig at vi fikk tid til å prate og utveksle erfaringer. 
Fint at dette ikke er et ”kurs”, men en ”gruppe” med rom for 
både teori og samtale.”

Fra pårørendegruppe i Bergen

4.3. Fagutvikling og samhandling

En læringsarena for fagpersoner

Alle gruppelederne uttrykker at de gjennom å drive 
psykoedukative grupper har lært fantastisk mye om Asperger 
syndrom. De har fått økt kunnskap og de er blitt bedre 
i stand til å kommunisere med og forstå personer med 
autismespektervansker. De lærer mye om hvor konkret 
kommunikasjonen må foregå for at det skal fungere. De får en 
unik og bred erfaring som man ikke kan lese seg til eller oppnå 
ved å treffe et par enkeltindivider med Asperger syndrom. 

Noen gruppeledere beskriver med begeistring hvor morsomt og 
givende det er å drive samtalegrupper: 

”Vi gir så lite, men får så mye og lærer utrolig mye.” 
”Vi lærer hva personer med Asperger syndrom syns er 
vanskelig.”
”Vi lærer at ting vi trodde var avgjørende for dem, ikke 
behøver å spille så stor rolle som dette med struktur og 
stram styring. De fleste tillater litt slingringsmonn.”

At det å drive grupper er en viktig læringsarena for fagpersoner 
bekreftes bl.a. fra Østfold der en har invitert nyansatte i klinikken 
med i gruppen. En psykolog sa da at han hadde lært mer om 
Asperger syndrom ved å være to timer i gruppen enn i hele 
studietiden.

Erfaringene fra arbeidet i gruppene har styrket fagfolkene i deres 
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veilederfunksjon. Det er av uvurderlig betydning at de ved å drive 
slike grupper kan få innsikt i behovene for tilrettelegging og hjelp 
som personer med Asperger syndrom har. 

Styrket tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Det vektlegges særlig at en med dette arbeidet har økt det 
tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet. Det oppleves spennende 
å kunne samarbeide med andre etater og faggrupper. Noen 
vektlegger at det også har vært av betydning at initiativ til å drive 
grupper har kommer fra fagfolk, og ikke som et direktiv ovenfra. 
Noen har erfart at ved å invitere representanter fra NAV til en 
gruppesamling, har en i etterkant fått et tettere samarbeid med 
NAV i enkeltsaker.

Tjenestene har oppnådd kompetanseutvikling, tjenesteutvikling 
og ikke minst positivt omdømme ved å drive grupper. Der hvor 
en har drevet grupper en tid, oppleves økt fokus på Asperger 
syndrom i tjenesten. Det er flere som ringer og som henvender 
seg med spørsmål knyttet til Asperger syndrom. Stadig flere 
brukere av psykiatri- og habiliteringstjeneste henvises med 
Asperger-problematikk. Fagpersoner har derfor noen steder 
fått anledning til å delta i gruppen for å kunne tilegne seg 
kunnskap og deretter gi intern kompetanseheving. Andre sier at 
metoder utprøves i gruppene med sikte på også å kunne brukes 
i andre sammenhenger. Fagpersonene som driver gruppene 
får gode skussmål fra andre fagmiljø, og de opplever at det blir 
etterspørsel etter tilbudet.

Flere steder samarbeider en konkret med kommunene om tiltak 
til gruppen. Fra en gruppe fortelles det at kommunen nå vil utrede 
det kommunale tilbudet til personer med Asperger syndrom, mye 
på grunn av påtrykk fra foreldregruppen som har møttes parallelt 
med den psykoedukative gruppen. Et annet sted har kommunen 
intervjuet unge voksne med AS, også gruppedeltakerne. Det viste 
seg at gruppedeltakerne var lettest å hjelpe fordi de i større grad 
kunne sette ord på vanskene og behovene sine. 

En ungdomsgruppe har erfart at skolene får kompetanseheving 
gjennom at lærere deltar i faggruppen, utveksler erfaring med 
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lærere fra andre skoler, og gir videre erfaringene på egen skole. 
Lærerne tar del i hjemmeoppgavene som ungdommene får i 
gruppen. De mener det er bedre enn å få et vanlig kurs. 

Tjenestetilbudet bedres gjennom at gruppeleder får tilgang til 
informasjon, kan avdekke problemområder (ser deltakeren i nye 
situasjoner man ellers ikke ville fått tilgang til) og kan formidle 
kontakt eller gi råd til nærpersoner om aktuelle tiltak. Ved 
deltakelse i ansvarsgrupper kan gruppelederne med sin spesielle 
kompetanse og erfaringsgrunnlag også gi bedre råd som igjen 
bedrer tjenestetilbudet for den enkelte. 



5. DET NASJONALE FAGNETTVERKET 
FOR PSYKOEDUKATIVE GRUPPER

5.1. Kompetanseheving og fagutvikling

Flere steder i landet har personer med Asperger syndrom vansker 
med å få det tjenestetilbudet de har behov for. Erfaringene 
fra gruppelederne viser entydig at det å lede psykoedukative 
grupper gir en stor læringseffekt for de involverte fagpersonene. 
Arrangørene kan vise til at de kan gi tilbud til flere brukere med 
slike gruppetilbud enn med bare individuelle tjenester.    

Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) 
tok høsten 2007 initiativ til å starte et nasjonalt fagnettverk. 
Nettverket startet under navnet Nasjonalt fagnettverk for 
fagpersoner i spesialisttjenesten som driver eller planlegger 
oppstart av samtalegrupper eller psykoedukative grupper for 
personer med Asperger syndrom. Senere ble det hetende 
Nasjonalt fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper for 
personer med Asperger syndrom. Målsettingen med tiltaket er 
kompetanseheving og tjenesteutvikling.

Fagpersoner fra til sammen 15 fylker har møtt. De fleste 
representerer habiliteringstjeneste eller psykiatriske poliklinikker. 
Både tjenester for voksne og barn er representert. I nettverket 
deltar også representanter for kommunal psykiatritjeneste, 
voksenopplæring og kulturetat, PPT og Statped.
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I det nasjonale nettverket arbeides det med erfaringsutveksling 
og kompetanseutvikling. Gruppelederne presenterer sitt arbeid 
og erfaringer drøftes. I tillegg utveksles aktuell informasjon om 
nye prosjekt, rapporter, arrangement, kurs, tiltak, nyheter, mv. 
Autismeenheten koordinerer og leder nettverket. Autismeenheten 
har også bistått flere av tjenestene ved igangsetting av nye 
grupper og vært drøftingspartner underveis i prosessen. 

Samlinger i nettverket

Fagnettverket har vært samlet en gang i halvåret siden høsten 
2007. 

På de første samlingene gikk mye tid til utveksling av 
erfaringer og spørsmål. Det ble presentert erfaringer fra 
samtalegrupper som har pågått en tid. De fleste gruppene var 
da i planleggingsfasen. Momenter som ble drøftet var: ulike 
modeller for grupper, økonomi, gruppestørrelse, gruppeledernes 
fagbakgrunn, hvordan en organiserer gruppen rundt bordet, 
behov for påminnelser og regler, rekruttering, tema for møtene, 
utfordringer og evalueringsmetoder. Videre var deltakerne aktive i 
å foreslå tema for videre samlinger i fagnettverket, som erfaringer 
med ulike evalueringsmetoder, ulike metodiske tilnærminger, 
måter å videreføre avsluttede grupper, tverretatlig samarbeid og 
forskningsmessige tilnærminger. 

På en av de første samlingene var Professor Patricia Howlin 
innleder med påfølgende diskusjon. Prof. Howlin har lang 
erfaring med å drive og evaluere psykoedukative grupper. Howlin 
oppsummerte ulike internasjonale erfaringer med grupper for 
personer med Asperger syndrom. Deltakerne opplever det som 
svært verdifullt å møte likesinnede som forstår dem. For mange 
er dette det eneste tilbudet de har. Hvis en ser på gruppene 
som en slags ”medisin” vil det være meningsløst å ta bort denne 
”medisinen” etter for eksempel et halvår. Det er flere faktorer 
en må være seg bevisst i arbeidet med grupper. De fleste 
erfaringene er fra grupper med barn. Mye materiell for sosial 
trening er laget for barn og er lite egnet for voksne. Flertallet 
av personer med Asperger syndrom er menn mens flertallet av 
fagpersoner som driver sosial trening, er kvinner. En må derfor 
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være bevisst på at sosiale ferdigheter i kvinnemiljø ofte er 
annerledes enn i typiske mannsmiljø. Gruppeledere må være i 
stand til å håndtere emosjonelle problemer hos deltakerne. De må 
kunne se problemene og kunne henvise til andre hjelpeinstanser. 
Å lede slike grupper er derfor ikke egnet for amatører i følge 
Howlin. 

De ulike gruppenes målsettinger har vært presentert og 
drøftet i nettverket. Det var enighet om at en måtte spesifisere 
målsettingene for å kunne foreta en god evaluering, og vi ble 
enige om disse hovedmål for gruppedelstakerne: a) motvirke 
isolasjon og ensomhet, b) utvikle selvbilde og positiv identitet, c) 
forebygge tilleggsvansker og d) bedre sosial forståelse og lære 
sosiale regler og normer. Nettverket har også drøftet mål for 
lederne/fagpersonene: a) økt kompetanse og økt kunnskap om 
Asperger syndrom, b) økt tverrfaglig samarbeid. c) styrking av 
tverretatlig samarbeid og d) styrking av samarbeid med pårørende 
og brukerorganisasjon

På flere nettverksamlinger har det vært en gjennomgang av hva 
som foregår av aktivitet rundt om i landet. Under utveksling av 
erfaringer har diskusjonen hatt tema som rekruttering, hvordan 
forhindre frafall, innhold og struktur i gruppen, hvor lenge bør en 
gruppe vare, hvordan avslutte en gruppe, hvordan sørge for at 
andre viderefører. Det har vært drøftet hvordan gruppene kan 
fungere som et supplement til individuell behandling. Videre har 
en drøftet hvordan gruppene kan være med å styrke kvaliteten på 
behandling og tilrettelegging for flere enn gruppedeltakerne ved at 
fagpersonene har fått verdifull erfaring. 

Samarbeid med og videreføring av grupper til kommunale aktører 
har vært et viktig tema. Vi har fått presentert flere eksempler på 
vellykket overføring av grupper fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunale aktører. Det har også vært presentert grupper der 
spesialisthelsetjenesten startet opp grupper i tett samarbeid 
med kommuner for å bidra til kommunal kompetanseheving. I 
den siste tiden har det kommet med flere kommunale aktører 
i fagnettverket, og vi har fått gode eksempler på hvordan 
voksenopplæring og kultur-/fritidsetater har organisert 
gruppetilbud for personer med Asperger syndrom.
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Deltakernes vurdering av det nasjonale 
fagnettverket

Alle deltakerne ønsker å fortsette med nettverket og opplever 
det som nyttig og nødvendig. Flere erfarer at deltakelse i det 
nasjonale nettverket gir økt stabilitet til arbeidet med gruppene. 
Nettverket bidrar også til å heve anerkjennelsen for denne type 
arbeid, noe som kan være av betydning særlig der hvor gruppene 
må foregå på kveldstid og lett kan oppfattes mer som en 
fritidssyssel for de involverte fagpersonene. Nettverket bidrar med 
ideer, og det er svært nyttig å utveksle erfaringer på dette området 
der flere av fagpersonene er relativt uerfarne. Nettverket oppleves 
som inspirerende og korrigerende. Når deltakerne er blitt kjent 
i nettverket, er det også lettere å henvende seg til personer og 
instanser fra andre deler av landet eller til Autismeenheten for 
råd og erfaringer utenom samlingene. Enkelte har beklaget at de 
ikke har hatt anledning til å møte på alle samlingene i nettverket 
på grunn av stram økonomi. For øvrig har deltakelsen i nettverket 
vært relativt stabil.

Gruppelederne uttrykker alle at de gjennom å drive 
psykoedukative grupper lærer svært mye om Asperger syndrom. 
De er blitt bedre i stand til å kommunisere med og forstå personer 
med Asperger syndrom, og gir uttrykk for at erfaringene fra dette 
arbeidet har styrket dem i deres veilederfunksjon. Tjenestene de 
representerer har oppnådd kompetanseutvikling, tjenesteutvikling 
og positivt omdømme. Det vektlegges særlig at en med dette 
arbeidet har økt det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet og at 
flere personer med Asperger syndrom får et etterlengtet tilbud.

5.2. Gruppene i Norge

Det er umulig til enhver tid å ha den fulle oversikten over alle 
gruppene rundt om i landet. Enkelte steder drives grupper uten at 
fagpersonene er tilknyttet fagnettverket. 

Nye grupper kommer til og andre avsluttes eller de blir overtatt av 
andre arrangører. Det er også vanskelig å gi helt presist samlet 
tall på hvor mange personer med Asperger syndrom som mottar 
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et gruppetilbud. Ved spørreundersøkelse i 2009 var antallet 
personer som deltok i grupper ca. 100, og minst 170 hadde 
deltatt i grupper i perioden 1997-2008. Med den oversikten vi har 
i dag, kan vi anslå at mellom 200 og 250 personer med Asperger 
syndrom mottar gruppetilbud ved årsskiftet 2011/2012. Det er i 
tillegg til dette flere parallelle grupper for pårørende. 

Høsten 2011 har vi denne oversikten over grupper:

Oslo har fire grupper for voksne. Oslo voksenopplæring, Nydalen 
driver tre av dem. En av disse gruppene er ren kvinnegruppe. 
De to andre har både kvinner og menn. Vinderen DPS driver en 
gruppe. 

Akershus har drevet gruppe for voksne i regi av 
habiliteringstjenesten for voksne på Akershus universitetssykehus. 
De planlegger ny gruppe. I Asker er det to nye grupper. Disse er 
et samarbeid mellom kommunen og psykiatrisk poliklinikk. 

Østfold har i flere år hatt grupper for tenåringer drevet av 
habiliteringstjenesten for barn. Det planlegges ny gruppe for 
tenåringer. Habiliteringstjenesten for voksne driver to grupper og 
DPS i Halden sammen med Halden kommune driver to grupper 
for voksne. 

Vestfold har tidligere drevet gruppe for tenåringer i regi av 
Glenne autismesenter. Sammen med Autismeforeningen driver de 
nå en gruppe for unge kvinner. Glenne autismesenter har også et 
omfattende kurstilbud for sine brukere.

Telemark har hatt gruppe for voksne som startet år 2000. 
Gruppen har vært drevet av habiliteringstjenesten i samarbeid 
med PPT og er nylig avsluttet. De samme arrangørene har drevet 
grupper for ungdom som også er avsluttet. Det er i ferd med å 
komme i gang grupper lokalt etter at habiliteringstjenesten har 
startet et nettverk for lokale fagpersoner som vil drive grupper. Det 
planlegges gruppe i videregående skole.
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Aust-Agder har i flere år hatt gruppe for voksne drevet av 
habiliteringstjenesten.
I fylket er det også dannet et fagnettverk knyttet til arbeidet 
med voksne med AS. Her deltar ca 25 fagpersoner fra NAV 
ARK, habiliteringstjenesten, DPS, videregående skole og 
arbeidsmarkedsbedrift. 

Vest-Agder har hatt gruppe for voksne drevet av 
habiliteringstjenesten. 

Rogaland har hatt gruppe for ungdom drevet av Seksjon 
rehabilitering, Helse Fonna. Det har også tidligere vært drevet 
flerfamiliegruppe i regi av BUP, Helse Fonna. 

Hordaland har årlige grupper for voksne som drives av 
habiliteringstjenesten. Bergen kommune har i samarbeid med 
habiliteringstjenesten startet treffsted og grupper som fortsettelse 
av disse gruppene. Seksjon autisme på BUP, Helse Bergen 
koordinerer flere grupper for ungdom drevet av lokale BUP i 
samarbeid med 1.linjetjenesten. Foreldrene møtes parallelt. 
Videregående skole planlegger også å starte gruppe sammen 
med BUP.

Sogn og Fjordane har 2 grupper for voksne drevet av 
habiliteringstjenesten, Helse Førde.

Møre og Romsdal har flere grupper for ungdom og barn 
drevet av BUP, Helse Møre og Romsdal. De har etablert 
gruppevirksomhet som en del av standard pasientforløp i 
BUP. Alle nydiagnostiserte får tilbud om deltakelse i gruppe. 
Samtidig blir det tilbudt foreldreveiledning. Kristiansund og Molde 
driver barnegruppe (yngste deltaker er 7 år). Kommunene er 
samarbeidspartnere. I Kristiansund har en også etablert en 
jentegruppe.

Sør-Trøndelag har siden år 2000 drevet grupper for ungdom på 
BUP poliklinikk i Trondheim. Habiliteringstjenesten for voksne 
driver gruppe for voksne. De planlegger også dagskurs for 
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nydiagnostiserte. Trondheim kommune driver 5 grupper og 
treffsted for voksne og ungdom gjennom ”Tilrettelagt fritid”.

Nord-Trøndelag har i flere år hatt grupper for voksne drevet av 
habiliteringstjenesten. Statped Trøndelag kompetansesenter har 
samarbeidet med Habiliteringstjenesten for barn om en gruppe for 
ungdom.  

Nordland har to grupper for voksne drevet av 
habiliteringstjenesten i Bodø. I Mosjøen driver 
habiliteringstjenesten en gruppe for voksne. Det planlegges 
gruppe i Mo i Rana.

Troms har gruppe for unge voksne drevet av 
habiliteringstjenesten for voksne.



Nasjonal kompetanseenhet for autisme • Rapport nr. 2, 2012

64

LITTERATUR:

Bauminger, N. (2007): Brief Report: Group Social-Multimodal 
Intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental 
disorders. 37: 1605-1615.

Brynjulfsen, B.E. (2011): ”Sånne gruppe skulle det vært bruk for 
te mange andre med diagnosa å!” - En dynamisk organisering 
av samtalegrupper for elever med Asperger syndrom, foreldre, 
lærere og PPT, Spesialpedagogikk. 2, s.26-34

Cappadocia M.C. og Weiss J. A. (2011): Review of social skills 
training groups for youth with Asperger Syndrome and High 
Functioning Autism. Research in Autism Spectrum Disorders. 
5, 70–78

Helverschou S.B., Hjelle H., Nærland T. og Steindal K (2007a). 
Sosiale problemer hos mennesker med Asperger syndrom. 
I: Martinsen h og von Tetzchner S (red) Barn og ungdommer 
med Asperger syndrom. Perspektiver på språk, kognisjon, 
sosial kompetanse og tilpasning, s 305-333. Oslo: Gyldendal 
akademisk

Europarådet (2009): Anbefalinger CM/Rec (2009) 9 fra 
Ministerkomiteen til medlemsstatene for opplæring og sosial 
inkludering av barn og unge med autismespekterforstyrrelser

Helverschou S.B., Martinsen H., Nærland T. og Steindal 
K (2007b): Sårbarhet og risiko for skjevutvikling, 
tilpasningsproblemer og psykiske vansker hos mennesker med 
Asperger syndrom. I: Martinsen H. og von Tetzchner S. (red) 
Barn og ungdommer med Asperger syndrom. Perspektiver på 
språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning, s 305-333. 
Oslo: Gyldendal akademisk

Howlin P. (2004): Autism and Asperger syndrome: Preparing for 
adulthood (2nd ed.). New York: Routledge

Howlin P. og Yates P. (1999): The potential effectiveness of 
social skills groups for adults with autism.  Autism. 3(3), 299-
307

Kiresuk T.J. og Sherman R. (1968): Goal Attainment Scaling: 
A general method for evaluating community mental health 



Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

65

programs. Community Mental Health Journal. 4: 443-453
Kiresuk T.J., Smith A. og Cardillo JE (1994): Goal Attainment 

Scaling: Applications, Theory, and Measurement. Hillsdale, 
New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Martinsen H., Nærland T., Steindal K. og von Tetzchner S. 
(2006): 

Barn og ungdommer med Asperger-syndrom 1. Prinsipper for 
undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Oslo: Gyldendal 
akademisk 

Steindal K. (1999): Refleksjoner fra samtalegruppe i Oslo-
området for voksne personer med Asperger syndrom. Autisme i 
dag, 26(1), 24-52

Steindal K., Fossum, B., Uglestad Olaussen H. og Bergersen 
B. (2010): Arbeidssøkere med Asperger syndrom - 
Prosjektrapport. Autismeenheten. 

Tse J., Strulovitch J., Tagalakis V., Meng L. og Fombonne E. 
(2007): Social Skills Training for Adolescents with Asperger 
Syndrome and High-Functioning Autism. Journal of Autism and 
Developmental disorders. 37: 1960-1968.

Vermeulen P (Red.) (2008): Jeg er noe helt spesielt! 
Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger 
syndrom. Oslo: Universitetsforlaget

Weidle B., Bolme B., Hoeyland A.L. (2006): Are peer support 
groups for adolescents with Asperger’s syndrome helpful? 
Clinical Child Psychology and Psychiatry, 11(1), 45 - 62

Weidle B., Bolme B. og Høyland A.-L. (2006): Er samtalegrupper 
for ungdom med Aspergers syndrom nyttig? I: Steindal K. 
(red.)”Erfaringer fra samtalegrupper for personer med Asperger 
syndrom.” Oslo: Autismeenheten 

WHO, World Health Organization (1992): The ICD-10 
Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical 
descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: WHO

WHO, World Health Organization (1993): The ICD-10 
Classification of Mental and Behaviour Disorders. Diagnostic 
criteria for research. Geneva: WHO



Nasjonal kompetanseenhet for autisme • Rapport nr. 2, 2012

66

Wigaard E. (2012): Psykoedukasjon ved angst og tvang hos 
personer med ASD.  I Helverschou S. B. (red.): Behandling 
av psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom. 
Erfaringer fra behandling av tvangslidelser ved hjelp av 
Kognitiv atferdsterapi. Oslo: Autismeenheten



Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

67

DEL 2

OPPSUMMERINGER FRA ULIKE 
GRUPPER
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GRUPPER FOR BARN OG UNGDOM

1. PSYKO-EDUKATIVE GRUPPER FOR BARN 
OG UNGDOM MED ASPERGERS SYNDROM I 
SØR-TRØNDELAG 

Bernhard Weidle

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Trondheim i samarbeid 
med Trondsletten habiliteringssenter tilbyr samtalegrupper for 
ungdom med Aspergers syndrom. 

Fra 2000 og til i dag har 70 barn og ungdommer deltatt i 
programmet, fordelt på 9 grupper med mellom 7-10 deltakere. 
Hver gruppe gikk over ett år og deltakerne møttes for ca. 2 
timer på ettermiddag / kveldstid en gang per måned utenom 
skoleferiene. Foreldrene møtte samtidig for å utveksle erfaringer. 

Det store flertallet fullførte gruppene (91 %) og de fleste 
ungdommene møtte regelmessig (oppmøtefrekvens 87 %). 
Tilbakemelding fra ungdommene og foreldre uttrykt spontant og i 
evalueringsskjema var generelt svært positiv i alle grupper. Våre 
erfaringer indikerer at samtalegrupper oppleves som et nyttig 
tilbud for ungdom med Aspergers syndrom og deres foreldre. 
På grunn av denne gruppens spesielle behov er det viktig at 
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slike samtalegrupper organiseres av terapeuter med erfaring 
fra tilrettelegging og behandling av mennesker med Aspergers 
syndrom.

Bakgrunn

En betydelig andel av barn og ungdom med Aspergers syndrom 
har økt risiko for utvikling av psykiske problemer som angst, 
dårlig selvtillit, emosjonelle forstyrrelser, atferdsforstyrrelser og 
depresjon (Tantam, 2000). Ungdomsårene er særlig utsatt. Mange 
beskriver stor ensomhet og et ønske om vennskap samtidig med 
en sterk avsløringsangst i en “nesten-normal” tilværelse (Steindal, 
1999). Fra 11 -12 års alder oppdager mange hvor annerledes de 
er sammenlignet med jevnaldrende. I ungdomsårene blir det flere 
og flere uskrevne og usynlige regler å forholde seg til. Samtidig 
opplever mange at krav og forventninger blir større. På grunn 
av forståelsesvanskene trenger de ofte hjelp til å tolke sosiale 
situasjoner og konvensjoner og til å bearbeide tema som identitet, 
selvbilde og forhold til andre. Få har i dag et slikt tilbud.

En måte å hjelpe ungdommer med Aspergers syndrom kan 
være gjennom bruk av grupper. Å bedre sosial fungering, 
kommunikasjonsferdigheter, selvtillit og identitet er felles mål 
for gruppetiltak for mennesker med autismespekterforstyrrelser. 
Metoder, teknikker og pedagogiske prinsipper overlapper 
hverandre i ulike gruppetilnærmelser. Å trene sosiale ferdigheter 
krever direkte, hyppige og målrettede intervensjoner.  Grupper 
med intervensjoner en gang per måned har sannsynligvis mindre 
påvirkningskraft på utvikling av sosiale ferdigheter. Allikevel 
kan kvalitative forandringer som bedring av selvtillitt oppnås i 
et tidsskjema med månedlige gruppemøter som er realistisk for 
travle foreldre (og klinikere). Mange barn med Aspergers syndrom 
opplever svikt og avvisning i relasjoner med sine “normale” 
jevnaldrende. Å snakke om sine problemer og dele tanker om 
styrker og vanskeligheter i en positiv og aksepterende omgivelse 
kan bidra til et bedre selvbilde. 

Voksne med Aspergers syndrom fremhever selv betydningen av 
å bli forstått, å kunne kjenne seg igjen i andre og ikke å oppleve 
isolasjon (Steindal, 1999). 
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For organisering av gruppene overførte vi strategier for 
pedagogisk tilrettelegging for personer med autismespekter 
forstyrrelser til et gruppeformat. TEACCH-systemet (Schopler, 
Mesibov, & Hearsey, 1995) fokuserer på prinsipper for strukturert 
læring. Vi har integrert TEACCH systemet som strategi i vårt 
arbeid på følgende måte:

1. Forstå autisme 
De involverte terapeuter hadde erfaring med diagnostikk 
eller pedagogisk tilrettelegging for ungdom med Aspergers 
syndrom.

2. Forstå det individuelle barnet ved hjelp av både 
formalisert og uformell utredning
I de tilfeller der ingen av terapeutene kjente til ungdommen 
fra tidligere utredning ble familien invitert til en samtale 
med en av gruppelederne for å bli litt kjent. I tillegg hadde 
terapeutene adgang til journalopplysninger på forhånd.

3. Forutsigbarhet og forståelig struktur ved bruk av faste 
rutiner og planlagte aktiviteter
Nøye planlegging av detaljer, en oversiktlig omgivelse 
og en struktur med faste rutiner for alle gruppemøter ble 
vektlagt: Samme rom, samme ukedag og klokkeslett, 
faste sitteplasser med navneskilt, samme møte- og 
kommunikasjonsstruktur, samme pauseorganisering med 
servering av brus og snacks, osv.  Alle detaljer ble nøye 
gjennomgått og vurdert i forhold til gruppens forventede 
behov for entydighet, tydelighet, struktur, forutsigbarhet, 
rammer, regelbundethet og muligheter for tilbaketrekning. 

4. Klare instruksjoner og forventninger
Regler for samtalene i gruppen ble drøftet og nedskrevet. 
Reglene ble vist og gjentatt muntlig og i skriftlig form. Disse 
reglene kunne ved behov suppleres med nye regler etter 
forslag fra deltakerne. Der det var nødvendig med unntak fra 
reglene, ble disse detaljert forklart.
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Dato og tidspunkt for samlingene ble utdelt til deltakerne 
på forhånd. I tillegg ble det sendt ut skriftlig invitasjon med 
programmet for sammenkomsten som påminnelse i uken før 
hvert gruppemøte. 

5. Strukturere tiltak og oppgaver
Visuell støtte ble anvendt i stor grad. Vi brukte et 
dokumentkamera for å vise skriftlige instruksjoner og 
materialer som deltakerne laget på møtene eller hadde med 
(for eksempel tegninger) på en TV-skjerm. 

6. Motivere ungdommene ved å bruke 
særinteresseområder
Vi oppmuntret til å utveksle informasjon om tema deltakerne 
var opptatt av og ga anledning til at alle kunne slippe 
til. De samme prinsipper og strategier ble anvendt for å 
møte deltakernes atferdsmessige og emosjonelle behov. 
Likemannsrelasjonen i seg selv skaper et avslappet og 
trygt miljø. Gruppelederne bisto med hjelp til oppfatning og 
tolkning av sosiale regler og ved behov for håndtering av 
uakseptabel atferd eller emosjonelle kriser.
I tillegg var rekreasjonsaktiviteter som lek, tegning, 
konkurranser, ordspill, vitser, gåter og lignende en fast del 
av programmet. Innholdet ble valgt både for å underholde 
og slappe av, men også for å øke forståelse og bidra til 
sosial trening (”målrettet moro”). Vår intensjon var å gjøre 
samlingene attraktive for ungdommene, ikke bare til et 
pliktløp basert på motivasjon gjennom foreldrene. For 
eksempel brukte vi ikke samlingene til undervisning om 
Aspergers syndrom, i stedet kom informasjon om dette tema 
inn som en naturlig del av temaer ungdommene var opptatt 
av og diskuterte.

Målsetting

1. Vi ønsket å lage en organisatorisk ramme for en 
samtalegruppe for ungdom med Aspergers syndrom og deres 
foreldre for å treffe andre med felles problematikk, for å dele 
tanker, erfaringer, interesser og informasjon. 
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2. Vi ønsket videre å prøve ut samtalegrupper som en metode for 
å hjelpe unge med Aspergers syndrom og samle erfaringer om 
hvorvidt slike sosiale grupper vil være attraktive for deltakerne, 
om ungdommene og deres foreldre vil være motivert for å delta i 
regelmessige gruppemøter og om motivasjonen vil opprettholdes 
over tid.

3. Vi ønsket å innhente informasjon om deltakernes opplevelse 
og erfaringer for bedre tilrettelegging og samordning av 
hjelpetiltak.

Praktisk gjennomføring

Siden februar 2000 ble det gjennomført en gruppe med 7 - 10 
deltakere hvert år med unntak av 2003 hvor det ikke var nok 
påmeldte interessenter. Møtehyppighet var en gang per måned 
utenom skoleferiene, dvs. 9 samlinger à 2 timer på ettermiddag / 
kveldstid.  To terapeuter ledet møtene (gruppeleder og referent), 
en tredje deltok delvis i ungdommenes og delvis i foreldrenes 
gruppe. 

Innholdet i programmet ble utviklet i samspill mellom 
deltakernes interesser og ønsker og gruppeledernes intensjoner. 
Ungdommenes egne forslag til tema / aktivitet ble innbygd så 
fremt de var gjennomførbare, kunne tilpasses flertallets interesser 
og var forenlig med gruppens intensjoner. Om deltakerne selv ikke 
hadde forslag til tema eller aktiviteter, supplerte gruppelederne 
med forslag som tidligere grupper hadde uttrykt interesse for. 

Gruppeleder og ordstyrer modulerte konversasjonen avhengig av 
deltakernes engasjement. Ordstyrer passet på at samtalereglene 
ble overholdt uten å være rigid. Når samtalen stoppet opp eller 
ikke kom i gang, ble deltakerne oppmuntret til å komme med 
kommentarer i form av en runde hvor alle fikk anledning til å si 
noe etter tur. Etter pausen var hovedfokus rekreasjonsaktiviteter 
som lek og underholdning. Vi forsøkte å velge aktiviteter som var 
underholdende, men kunne samtidig bidra til økt forståelse og 
sosial trening. Vi spilte spill, tegnet, hadde konkurranser, fortalte 
vitser eller gåter og lignende. 



Nasjonal kompetanseenhet for autisme • Rapport nr. 2, 2012

74

Foreldregruppene

Foreldrene fikk tildelt et rom hvor de kunne oppholde seg under 
gruppemøtene for å utveksle erfaringer. Vårt konsept var å 
oppmuntre foreldrene til selvhjelp og gjensidig støtte. Generelt 
var diskusjonene styrt av foreldrene, men en av gruppelederne 
deltok delvis for å lette eller strukturere drøftingene. Ytterligere 
informasjon ble tilpasset foreldrenes behov og de ble oppmuntret 
til å ta opp alle problemstillinger de måtte ønske. Felles tema 
som kom opp i alle gruppene var bekymringer for ungdommenes 
fremtidige utvikling, håndtering av emosjonelle kriser og 
utagering, oppdragelsesproblemer hjemme og på skolen, egnete 
fritidsaktiviteter, forhold til søsken, reaksjoner fra slekt og venner 
og ressurssituasjonen i førstelinjetjenesten. 

Deltakelse og drop-out

De fleste inviterte foreldrene uttrykte interesse for tilbudet. 
Flertallet av ungdommene derimot viste ingen genuin interesse, 
men lot seg motivere til å gjøre et forsøk og delta i det minste 
på den første samlingen. Noen ungdommer ga klart uttrykk for 
at de ikke ønsket å delta, noen kunne ikke delta av praktiske 
årsaker.  Det store flertallet fullførte gruppene (91 %) og de fleste 
ungdommene møtte regelmessig (total oppmøtefrekvens 87 %). 

Brukerundersøkelse

I en brukerundersøkelse som inkluderte de første 4 gruppene 
anga majoriteten (76,5 % av deltakerne) og nesten alle 
foreldre (95 %) at de var fornøyde eller meget fornøyde med 
gruppemøtene. Foreldregruppene fungerte stort sett svært 
positivt. Utsagn som ”vi har funnet hverandre” illustrerte 
dette. Foreldrene ga uttrykk for at de klarte seg godt uten 
tilstedeværelse av fagfolk hver gang, men at det var bra med 
informasjon, veiledning og muligheter for spørsmål innimellom. 
Samtlige foreldre beskrev det å kunne treffe andre foreldre som 
en positiv og nyttig erfaring. De understreket spesielt at de følte 
seg ”for en gangs skyld” forstått, trengte ikke å forklare så mye, 
fikk utvekslet nyttige erfaringer og kunne hente gode tips og idéer 
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fra hverandre. 

Utvikling av identitet og selvtillit
På spørsmålet ”Har du observert endringer i ungdommens 
atferd / holdning / andre endringer i løpet av perioden med 
samtalegruppen” svarte 62 % av foreldrene at de hadde observert 
forandringer hos ungdommen sin, som oftest bedre identitet og 
selvtillit og anførte eksempler som ”Gjør seg ikke noe av å snakke 
om Asperger i dag, noe som før var tabu, ble glad for å være 
sammen med andre ungdommer for første gang. Hadde følelse 
av å ha ”kommet hjem” eller det kan virke som han har fått økt 
forståelse og aksept for sin egen livssituasjon”. 

Den etter vår mening mest betydningsfulle endring som kom i 
kjølvannet av gruppeprosessen, var styrket identitet og selvtillit 
hos deltakerne. Gruppesamlingene bidro til en alminneliggjøring 
av det å ha Aspergers syndrom slik at man også lettere kunne 
snakke om det i familien. For eksempel bestemte flere seg for 
å informere klassen om diagnose etter diskusjoner om dette 
i gruppemøter. Hos flere deltakere ga foreldre tilbakemelding 
om at “Aspergerordet” ikke lenger var tabu. I tillegg hadde 
flere foreldrene kommentarer av typen: ”Han vil ikke offentlig 
innrømme at han har Aspergers syndrom, men han var lettet over 
oppdagelsen at det var så mange andre med samme diagnose”.

For noen av ungdommene var gruppen den eneste regelmessige 
sosiale aktiviteten med jevnaldrende utenom skolen. Foreldrene 
uttrykte takknemlighet for muligheten til å treffe andre med 
liknende problemer og til å utveksle erfaringer og informasjon 
med hverandre og fagfolk. Vi observerte indirekte ringvirkninger 
av samtalegruppene som gjensidige støtte og styrket nettverk for 
foreldrene.

Fremtiden

Varighet for gruppene var definert til ett år. På bakgrunn av 
de positive erfaringene ønsket en rekke av deltakerne og de 
fleste foreldre at gruppen skulle videreføres på en eller annen 
måte. Siden vi ville gi et tilbud til en ny gruppe og ikke hadde 
kapasitet til flere grupper samtidig, måtte en videreføring av 
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gruppen skje i andre former. Forsøket på å lage rammer for 
at gruppemedlemmene kunne holde kontakt eventuelt med 
organisasjonshjelp fra Autismeforeningen lyktes ikke med de 
første tre gruppene. 2004-gruppen har imidlertid kontinuert i regi 
av foreldrene med begrenset organisasjonshjelp fra BUP i form 
av en behandler som er til stede på ungdommenes gruppemøter 
som observatør for å megle ved eventuelle konflikter og gi bistand 
ved andre atferdsmessige eller emosjonelle problemer, men uten 
å involvere seg i møtene for øvrig. Foreldrene har fordelt ansvaret 
for innkalling og program seg i mellom på omgang. Organisering 
og strukturen følger samme mal som i den opprinnelige gruppen, 
med månedlige møter i samme rom. Denne gruppen er fortsatt i 
aktivitet, og har også integrert medlemmer fra senere grupper. I 
dag eksisterer tre ”uavhengige” grupper. Det kan se ut som om 
deltakerne har blitt sosialisert til en modell for gruppeaktivitet som 
kan gi dem nyttig erfaring og bidra til økt livskvalitet.
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2. DYNAMISK ORGANISERING AV 
SAMTALEGRUPPER FOR ELEVER MED 
ASPERGER SYNDROM, FORELDRE, LÆRERE 
OG PPT I NORD-TRØNDELAG

”Sånne gruppe skulle det vært bruk for te mange 
andre med diagnosa å!” 

Bente Brynjulfsen

Artikkelen bygger på erfaringer gjort i et utviklingsarbeid 
hvor en etablerte samtalegrupper for ungdom med Asperger 
syndrom. Samtidig ble det etablert samtalegruppe for foreldre 
og samtalegruppe for både lærere og PP-rådgivere. Gjennom et 
dynamisk samspill over tid mellom disse gruppene, håpet en å 
kunne utvikle gode tiltak basert på god helhetlig forståelse for de 
deltagende ungdommene. 

Bakgrunn, organisering og formål med prosjektet

Kommunene har fått større oppdagerkompetanse på Asperger 
syndrom (AS), men kunnskap om de gode tiltakene for denne 
gruppen henger etter. Møller-Trøndelag kompetansesenter (MTK) 
som er en del av Statped er en støtte for kommunene i arbeidet, 
og artikkelen viser et eksempel på hvordan MTK kan bidra. Selv 
om vi følger overordnede prinsipper i tilretteleggingen for ungdom 
med AS, blir det på grunn av de store individuelle forskjellene 
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problematisk å generalisere innenfor disse. Det kreves derfor 
en betydelig innsats for å finne de gode individuelle tiltakene 
basert på god felles forståelse hos alle ansvarlige voksne rundt 
ungdommen som foreldre, lærere og eventuelt pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT). I 2008 innledet MTK et samarbeid 
om prosjektet ”Samtalegrupper i dynamisk samspill” med Helse 
Nord-Trøndelag ved Habiliteringstjenesten for barn (HAB) og 
Autismeforeningen i Nord-Trøndelag. I 2009 ble det drevet to 
parallelle forsøk med samtalegrupper ledet av henholdsvis 
MTK og HAB rundt utvalgte barn og ungdommer med Asperger 
syndrom, deres foreldre og tilhørende skole og PPT. Denne 
artikkelen beskriver forsøket ledet av Bente Brynjulfsen og Mette 
Foseid Brattgjerd, begge seniorrådgivere ved MTK. 

Samarbeidet dreide seg rundt følgende mål: 

• Hovedmål 1 handlet om å prøve ut en dynamisk 
modell som besto i en struktur og en arbeidsmetode som 
hadde til hensikt å bidra til en felles forståelse i forhold 
til den enkelte ungdommen og vedkommendes behov. 
Felles forståelse blant foreldre, lærere og PPT ville være 
selve nøkkelen til å kunne utvikle og sette i verk de gode 
individuelle tiltakene for den enkelte ungdommen med 
Asperger syndrom, som ville gi økt handlingskompetanse 
i det praktiske arbeidet.  

• Hovedmål 2 var at selve strukturen på prosjektet og 
arbeidsmetoden skulle bidra til forebygging av psykiske 
og sosiale vansker hos den enkelte ungdommen med 
Asperger syndrom ved at: 1. Ungdommen opplever 
større grad av mestring med hensyn til egen identitet, økt 
selvinnsikt og økt sosial mestring. 2. Foreldre, lærere og 
PPT opplever at de i større grad kan tilrettelegge for og 
støtte ungdommen.

Vi organiserte deltakerne i tre samtalegrupper bestående av en 
ungdomsgruppe, en foreldregruppe og en gruppe med fagfolk. 
Dette ble kalt for en dynamisk organisering (fig 1), fordi alle 
deltakerne fikk et tilbud om samtalegruppe tilpasset deres behov 
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innenfor samme tidsrom. Det var også et dynamisk samspill 
mellom gruppene i form av en del felles trekk som blant annet 
innhold, struktur og felles gruppeledere. 

Figur 1

 

Figur 1: modell på en organisering av samtalegrupper i dynamisk samspill, de 
gule pilene illustrerer gruppeledernes rolle som prosessdrivere ved at de sør-
ger for framdrift og dialog mellom gruppene.

Ideen til denne organiseringen er basert på kunnskap om at 
samtalegruppe som metode for barn og ungdom med Asperger 
syndrom gir god effekt på flere sentrale områder som har med 
god livskvalitet å gjøre (Steindal 2009). Steindal (2006) viser også 
til at flere har påpekt at man kunne få en større effekt dersom 
man samarbeider tettere med foreldre og fagfolk samtidig. Viktige 
føringer for arbeidsmåte og struktur i gruppene er basert på våre 
egne erfaringer fra et tidligere vellykket kompetanseutviklings-
opplegg for fagfolk knyttet til 5 ungdommer med AS fra forskjellige 
klasser ved en større ungdomsskole. 

Sammensetting av deltakere i gruppene

Ungdomsgruppen vår bestod av tre jenter og tre gutter i alderen 
fra 15 til 19 år. De kom fra tre forskjellige kommuner. I gruppen 
med fagfolk var hver elev representert med opptil tre personer, 
hvorav en av dem var den saksansvarlige rådgiveren fra PPT. 
Til sammen, utenom oss to faste gruppeledere fra MTK, var 
det opptil 12 deltakere på det meste i faggruppen og opptil 10 
deltakere i foreldregruppen. Over ett år hadde både foreldre- og 
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faggruppen sju møter hver, og ungdomsgruppen 10 møter. Alle 
møtene fant sted på et fast grupperom på MTK. HAB hadde 
ansvaret for rekrutteringen av ungdom ut fra deres pasientliste. 
De sendte brosjyre om prosjektet til foreldrene og etterfulgte 
med telefonsamtale. Kriteriene for å delta var at ungdommene 
var kjent med sin egen diagnose, at de ikke hadde betydelige 
tilleggsproblemer og at de hadde et eget ønske om å delta i en 
slik gruppe. MTK holdt informasjonsmøter angående prosjektet 
for PPT i aktuelle kommuner før rekruttering og oppstart av 
prosjektet. PPT viste positiv interesse og mente prosjektet ville 
fylle et udekket behov.  Skolene ble informert etter at ungdommen 
var rekruttert. De var og veldig positive.

Innhold i prosjektet

Det ble lagt vekt på å ha et innhold og en tilnærming som lett 
kunne overføres på en praktisk og pedagogisk måte fra gruppe til 
gruppe. Kontaktetablering og kunnskap om hver enkelt ungdom 
og de øvrige deltakernes behov og forventninger i forkant av 
oppstart, ble nødvendig for å kunne tilrettelegge rammen og 
innhold. Denne kunnskapen ervervet vi oss gjennom bli-kjent-
samtaler med hver deltaker. 

Følgende sitat illustrerer fint informasjon vi hadde behov for: ”Æ 
har lyst til å vite mer om AS og ka det gjør med mæ.” Og ”Hun vet 
ikke om noen andre. Hun tror hun er helt alene med diagnosen. 
Det blir kanskje mer handfast det å ha AS viss hun kjenner noen 
andre.” 
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Tema og aktiviteter for møtene vises i fig 2 og 3.

møte Tema og aktiviteter for ungdomsgruppen hjemmeoppgave

1
Bli kjent, formålet med gruppen,forventninger, 
yatzy

Tenke over tema de ønsker skal 
bli tatt opp i gruppa

2
Kommunikasjon; å ta kontakt med andre 
ungdom og mestringsstrategier, yatzy 

Hva skjer i friminuttene når 
du skal ta kontakt med andre 
ungdom? Hva går bra? Hva er 
vanskelig?

3

Følelser; de positive følelsene med ; å være 
glad. Taulek; plassere seg på den delen 
av tauet som viser hvor glad man var i 
forskjellige situasjoner, og styrke i forskjellige 
følelser for glede. Spill: True and false.

Føre glededagbok

4

Forståelse og øvelse i forskjellige selvvalgte 
situasjoner som ungdommen ikke mestret så 
god. Rollespill; ”Å si hei”, ”Bli skubbet borti”, 
”Å få ros”, ”Å starte og å avslutte en samtale”

Velg ut en av situasjonene og øv 
på til neste gang

5
Repetisjon av rollespill, overgang fra 
ungdomsskole til vgs. Examen.

6
Sommeravslutning med selvvalgt film ”Yess 
man”, mat og musikk.

7
Sommerminne, oppstart på skolen etter ferie, 
læring og motivasjon. Spill: True and false

Notere: Når jeg skal motivere 
meg har jeg følgende ”triks”, 
og ”Når jeg har vanskelig for å 
motivere meg vil jeg gjerne at 
andre skal/ikke skal.”

8
9

10

”På vei til å bli voksen.” Yatzy
Forsetter på tema som vi snakket om sist ”På 
vei til å bli voksen”; kjærester, bo for seg selv 
etc, Yatzy
Kommunikasjon; small-talk, ironi, ordtak, 
vitser. Øvelse: To og to sammen for å 
småsnakke om utdelt tema. Avslutning.

Hva kan du gjøre når du er lei 
deg?

Figur 2: innhold for møtene i ungdomsgruppen
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møte
Te m a  f o r e l d r e - o g 

f a g - g r u p p e n
Hjemmeoppgave

1
Bli kjent, formål med gruppen, 
forventninger

2
Oppsummering av ønsketema 
fra de ulike gruppene, stress 
og mestring

Alle: Observasjon: Hvordan 
mestrer din ungdom  
situasjoner som de 
opplever som frustrerende/
stressende? 

PPT: Ha møte med 
lærerene for deres 
elev rundt temaet.

3
Hvorfor jobbe med følelser/
tanker hos den enkelte 
ungdom med AS?

Alle: Observer ungdommen 
i ditt miljø og bli bevisst 
temaet og hvordan du kan gi 
støtte. Reflekter sammens 
med ungdommen – med mål 
om å få flere positive tanker. 

4
Overgang ungdomsskole/vgs, 
eksamen

sommerferie

5
Læring-faglig og sosialt: 
Mening og motivasjon henger 
nøye sammen.

Alle: Kartlegge en aktuell 
problemstilling knyttet til 
elevens læringsutbytte faglig 
eller sosialt. Foreslå tiltak.

6
Psykoedukasjon for 
mennesker med AS

Fortsette med samme 
oppgave som sist.

7 Avslutning med evaluering.

Figur 3: innhold for møtene i foreldre- og fag-gruppen

Vi valgte en psykoedukativ tilnærming for arbeidsmåten 
i ungdomsgruppen. Tilpasningene er også knyttet 
til deres kvalitative behov når det gjelder læring og 
informasjonsbearbeiding, og tilpasset autismevennlige prinsipper 
som entydighet, struktur, forutsigbarhet og muligheten for å 
være fleksibel innafor rammene. Metodikken for alle gruppene er 
prosessorientert med vekt på samhandling og deltakelse gjennom 
samtale og øvelser. 
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Slik så det faste programmet ut for ungdomsgruppen:

• Møteinnkalling ble sendt ut uken før hvert gruppemøte

• Møte på samme tid: 17.00-19.30, og samme sted

• Oppstart med samtalerunde på hjemmeoppgave

• Pause med mat, pizza, rundstykker etc og dagens medbrakte 
cd fra en av ungdommene

• Dagens tema

• Spill, eventuelt øvelser, knyttet til dagens tema

• Hjemmeoppgave og musikkansvarlig neste gang

• Evaluering av timen med ”Min mening”- ark

Og slik ble det faste programmet for foreldre- og faggruppen:

• Samme tid 13.00-15.30, og samme sted

• Oppstart med samtalerunde på hjemmeoppgave

• Kort introduksjon fra gruppelederne om dagens tema

• Pause med kaffe, te, frukt og kake

• Tema fortsetter, samt hjemmeoppgave

• Eventuelt informasjon som ønskes delt mellom gruppene, 
eksempelvis fra foreldre- til faggruppen

• Praktisk informasjon

• “Min mening”- ark

Evaluering og avslutning

Effekten av vårt arbeid er vurdert på grunnlag av selvlagde 
spørreskjema besvart av alle deltakerne både før, etter og 
underveis i prosjektperioden. ”Min mening”- ark1 som ble fylt ut 
etter hver time av alle deltakerne i de tre gruppene, bestod av 
følgende tre spørsmål: 

• Hadde du lyst til å komme i dag? 

• Hva synes du om det vi har snakket om i dag? 

• Hvordan har du hatt det i gruppen i dag? 

1) Ideen er hentet fra forebyggingsprogrammet ”Zippys venner”, hvor ”Min mening” ark er en del av 
det pedagogiske materialet.
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Oppmøte med lite frafall og gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne i alle tre gruppene viser til et vellykket prosjekt. 
Faggruppedeltakerne sa det var sjelden de fikk tid til å gå så 
grundig inn i en sak, og mente det var et stort behov hos elever 
med andre diagnoser også, for grupper som dette. ”Sånne 
gruppe skulle det vært bruk for te mange andre med diagnosa 
å!” Flere gav tilbakemelding om et bedre samarbeid mellom 
foreldre og fagfolk, og de hadde fått en reell opplevelse av 
at de i større grad var i stand til å tilrettelegge for og støtte 
ungdommene i hverdagens utfordringer. Når det gjelder egen 
identitet, selvinnsikt og sosial mestring, mener vi å ha vist at 
prosjektet har hatt effekt i en positiv retning for alle ungdommene 
utenom en. I samtalegruppen møtte de andre jevnaldrende med 
noenlunde samme utfordringer som de kunne sammenlikne 
seg med. De følte seg ikke lenger så annerledes og følelsen av 
å gå alene ble mindre. Identitetsspørsmål som dreier seg om 
hvem jeg er og hvem jeg er i forhold til de andre, ble mindre 
truende. I samtalegruppen sosialiseres de unge samtidig inn i 
en måte å være deltaker i en gruppe på. Det å ta ordet, hevde 
sine meninger, fortelle om seg selv, støtte andre, får verdi med 
hensyn til egen selvhevdelse. Samtalegruppene var ikke ment 
som behandling, men de kan ha en behandlende effekt da 
ungdommene har fått støtte til selvhevdelse og dermed også 
fått styrke og motivasjon gjennom den til å kunne mestre bedre i 
andre sosiale sammenhenger. Samtalegrupper alene kan derfor 
gi visse kvalitative forbedringer med hensyn til økt selvtillit og 
selvhevdelse, men vårt prosjekt har vist at samtalegrupper både 
med ungdom, foreldre og fagfolk samtidig i et dynamisk samspill 
gir større forebyggende effekter. At vi som gruppeledere kjente 
til både skolen som system og ungdommene, tror vi ble viktig 
for dialogen mellom oss. Vi ervervet oss mer og mer kunnskap 
om vedkommende ungdom og dens utfordringer når vi gikk 
fra gruppe til gruppe, og kunne også derfor bidra på en annen 
måte som refleksjonspartnere enn om vi ikke hadde hatt denne 
kunnskapen. For oss som gruppeledere har prosjektet bidratt 
til økt kompetanseheving angående AS og en berikelse har det 
vært å få være så tett innpå ungdommene. Konklusjoner vi kan 
trekke ut fra dette prosjektets resultater er at tilretteleggi ng og 
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forebygging for barn og ungdom med AS er nyttig og krever 
en betydelig innsats ikke bare med tanke på ressurser for å 
organisere og delta, men også menneskelig vilje og interesse for 
å innta nye perspektiver for å oppnå en felles forståelse.
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3. GRUPPE FOR UNGDOM MED ASPERGER 
SYNDROM, OG FOR DERES FORELDRE. ET 
TVERRETATLIG SAMARBEIDSPROSJEKT I 
BERGEN 

Marlin Haarstad

Ansvarlig

Betanien Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk, (Betanien 
Bup) 

Avdeling psykisk helse, Fyllingsdalen - Bergen kommune

Autismeteamet, Psykisk helsevern for barn og unge - Helse 
Bergen

Bakgrunn

Autismeteamet ved Haukeland sykehus arbeider med utredning, 
oppfølging og behandling i forhold til barn og unge med vansker 
innen autismespekteret. Autismeteamet har fått signaler fra 
foreldre, lokale poliklinikker og fra Autismeforeningen om behov 
for å etablere gruppe for ungdom med Asperger syndrom.

Fra hvert vårt ståsted, i henholdsvis autismeteamet, BUP og 
avd. psykisk helse, har vi sett behovet for å øke forståelsen for 
hvordan denne gruppen mennesker fungerer.  Ønsket om å gi noe 
til disse menneskene som kan gjøre en positiv forskjell i deres 
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videre utviking, har vært en viktig drivkraft for arbeidet med å 
utvikle et gruppetilbud.

Autismeteamet har over tid hatt fokus på oppfølging av barn 
og unge med Asperger syndrom. Høsten 2009 etablerte 
Autismeteamet et samtaletilbud basert på boken ”Jeg er noe 
helt spesielt” (Vermeulen, 2008). Tre ungdommer med Asperger 
syndrom fikk tilbud om psykoedukasjon i gruppe. Prosjektet var 
programbasert psykoedukasjon og ble gjennomført over 9 møter. 
Tilbakemeldingene fra ungdommene var positive og var med på 
å danne grunnlag for hvordan vi bygget opp tilbudet i Prosjektet 
”Gruppe for ungdom med Asperger syndrom, og for deres 
foreldre.” 

Sommeren 2009 opprettet Autismeteamet kontakt med Avdeling 
for psykisk helse i Fyllingsdalen ved psykiatrisk sykepleier som 
har mange års erfaring fra arbeid med gruppetilbud til voksne 
med ulike psykiske vansker, blant annet schizofreni samt gruppe 
for mennesker med Asperger syndrom. Med støtte av begge 
avdelingers ledelse, var det naturlig å ta kontakt med den lokale 
BUP i Fyllingsdalen og Betanien BUP. Betanien BUP viste 
umiddelbart interesse og engasjement for å delta i prosjektet, og 
ledelsen ved poliklinikken ville gjerne stille med to fagpersoner 
til gjennomføring av prosjektet. To fagpersoner har ledet 
ungdomsgruppen og to har ledet foreldregruppen.

Deltakerne

Innmeldte behov fra våre egne pasientbaser var utgangspunkt 
for at tilbudet ble gitt til den aktuelle pasientgruppe. Vi endte opp 
med å invitere i alt 8 ungdommer, alle gutter. Vi ønsket ikke for 
stor variasjon i alder, og endte opp med 8 potensielle ungdommer 
mellom 12 og 15 år. Det var en forutsetning for deltakelse i 
gruppen at ungdommene var kjent med at de hadde diagnosen 
Asperger syndrom.



Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

89

Målsetting 

For ungdommene: 
Hovedmålet med prosjektet er å tilby ungdom med diagnosen 
Asperger syndrom et annet tilbud enn det som tilbys på 
individuelt grunnlag, gjennom å møte andre med lignende 
vansker. Ungdommene får en mulighet til å utveksle erfaringer, 
til å bli bedre kjent med seg selv og til å forstå seg selv bedre. 
De får hjelp til å se og forhåpentligvis akseptere egne styrker 
og svakheter. De får kjenne at de ikke er alene om å ”være 
annerledes”. Det vil også være fokus på å se og lære ulike 
sosiale ferdigheter gjennom bruk av prosesser som oppstår blant 
gruppedeltakerne.

For foreldrene: 

Det er en viktig målsetting å hjelpe foreldrene til å øke sin 
forståelse for hvordan ungdommene fungerer og hva de sliter 
med. Foreldre mottar psykoedukasjon om Asperger syndrom, 
med fokus på tema vi mener er spesielt viktig at foreldre får en 
god forståelse av. Tema foreldre er opptatt av, vil bli sentrale tema 
i gruppen.

Foreldre får anledning til å treffe andre foreldre i samme situasjon 
og utveksle erfaringer. De får tips og råd fra andre foreldre og/
eller fra gruppelederne om håndtering av gitte situasjoner. Det at 
foreldrene treffes i gruppe kan også gi grunnlag for etablering av 
sosiale nettverk mellom deltakerne i gruppen. 

For fagpersonene og for de ansvarlige faginstansene: 

Å yte helsetjenester til personer med Asperger syndrom. 
Vi har som mål å overføre kunnskap fra Autismeteamet 
til nøkkelpersoner i BUP systemet og avd. psykisk helse. 
Dette vil således være med på å heve kompetansen i BUP 
om forståelse og behandling av ungdommer med Asperger 
syndrom. Behandlere i BUP vil lære mer om diagnosen og de 
gjennomgripende sosiale og kognitive vanskene de som har 
denne diagnosen sliter med. Fokuset på tverretatlig samarbeid 
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om å etablere og drive denne gruppen, vil være med på å styrke 
det tverretatlige samarbeidet generelt. Det vil videre bidra til 
kompetanseheving i avd. psykisk helse omkring forståelsen av 
hvordan ungdom med Asperger syndrom fungerer og hvilke 
behov de har for ulike former for tilrettelegging fra denne 
instansen. Dette vil være kunnskap som bydelen kan ha som 
utgangspunkt for å etablere videre tilbud til denne målgruppen. 
Autismeteamet har som overordnet mål å bygge opp et nettverk 
for grupper i regionen. 

Innhold - ungdomsgruppen

Kurset ble avholdt over ni onsdager, ukentlig i oppstarten, 
i Betanien BUP sine lokaler i Fyllingsdalen. Gruppen for 
ungdommene ble avholdt på samme tid som for foreldrene, fra kl 
14.00 - 16.00.

Det faglige innholdet på kurset var basert på boken ”Jeg er noe 
helt spesielt” (Vermeulen, 2008). Gruppelederne brukte seg selv 
som redskap, basert på egen integrert kunnskap og erfaringer om 
hva som ville være hensiktsmessig i møte med ungdommene.

Det ble avtalt en fast gruppeleder og en prosessleder hver 
gang.  Det ble byttet på å inneha disse rollene. Gruppeleder og 
prosessleder hadde hver gang fast plass. Det var viktig å vise 
hvem som var lederen for dagen slik at ungdommene visste hvem 
av de voksne som bestemte fra gang til gang. De voksne måtte 
være tydelige og støtte hverandre. 

Den samme strukturen ble ivaretatt på hvert møte: 

• Kort repetisjon fra forrige gang

• Temainnslag 

• Måltid

• Sosialt samvær gjennom aktiviteter (her ble det benyttet et 
annet rom)

• Avslutning med oppsummering av møtet og hva de kan øve 
på til neste gang
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Den faste strukturen ble underbygd ved at man alltid brukte de 
samme rommene og deltakerne hadde faste sitteplasser.

Tema

Første gruppemøte:
• Velkommen og presentasjon av gruppen

• Hvorfor er vi her?

• Kurs eller gruppe?

• Individuelle mål for disse gangene

• Skolefravær

Andre gruppekurs:
• Jeg er noe helt spesielt: mine interesser, hva jeg liker best, hva 

jeg er flink til, mine evner og sterke sider.

Tredje gruppekurs:
• Mine egenskaper: å kjenne mine egenskaper gir meg innsikt 

for å få makt over eget liv.

Fjerde gruppekurs:
• Egenskaper: evner jeg kan bruke når jeg omgås andre 

mennesker og hva kan jeg øve meg på for å bli bedre?

Femte gruppekurs:
• Å fortelle andre om Asperger syndrom.

Sjette gruppekurs:
• Følelser.

Syvende gruppekurs:
• Stress: hva er det?  Blokkeringer og hva jeg kan gjøre med en 

vanskelig situasjon.

Åttende gruppekurs:
• Hva har vi lært på disse gruppekursene i forhold til temaene?

• Hva har vi lært når vi har spist sammen?

• Hva har vi lært av å være sammen på ungdomsrommet?

Niende gruppekurs:
• Hva husker vi fra det vi har lært?

• Hva har vært nyttig?

• Avslutning og utlevering av perm og diplom.



Nasjonal kompetanseenhet for autisme • Rapport nr. 2, 2012

92

Grupperegler 

Det ble etablert faste regler for hvordan man skulle oppføre seg i 
gruppen. Ungdommene var selv med på å bestemme hvilke regler 
man skulle ha. Reglene ble skrevet ned på en plakat og hengt 
opp i rommet:

• Komme til avtale, gi beskjed dersom ikke kan komme

• Taushetsplikt

• En snakker om gangen

• Høre på hverandre

• Ikke le av hverandre

• Mobilvett

• Ta hensyn til hverandre

• Ikke filme med mobil

• Ikke bruke head sett

• Gå rolig i gangene, ikke ta heis

Innhold - foreldregruppen

Vi fikk tidlig tilbakemelding fra foreldrene om at de hadde stort 
behov for å kunne fortelle om og utveksle erfaringer de hadde 
med sine ungdommer.  Vi valgte derfor å ha en noe løsere 
struktur med mindre undervisning enn det vi hadde sett for oss 
innledningsvis. Foreldre kom også med innspill til noen tema vi 
ikke hadde planlagt, som vi sørget for å integrere i programmet. 
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Følgende tema ble gjennomgått på foreldregruppen:
• Presentasjon, informasjon om prosjektet

• Forståelsesvanskene og tilrettelegging i skole 

• Åpenhet/fortelle om diagnose

• Vennskap

• Tegneseriesamtale og +/- skjema

• Stress

• Søsken

• NAV

• PPT 

• Voksenliv

I tillegg gikk vi gjennom temaene som skulle gjennomgås i 
ungdomsgruppen ved begynnelsen av hvert møte, etter ønske fra 
foreldrene selv.

Innkalling til møtene

Det ble i invitasjonen sendt ut oversikt over de datoene som 
møtene skulle foregå på. 

Utover dette ble det ikke sendt ut noen påminnelse om møtene, 
men datoene for neste møte ble nevnt før vi gikk fra hverandre på 
nåværende samling.

Evalueringsmetoder

Både ungdommene og foreldrene fylte ut et skjema hvor de fikk 
anledning til å svare på diverse spørsmål vedrørende opplevelse 
og erfaringer fra gruppen. Spørsmålene fylles ut ved å krysse av 
på skalerte skalaer, samt at man hadde anledning til å komme 
med kommentarer. Vi tok utgangspunkt i evalueringsskjemaene 
utarbeidet av Weidle, Bolme og Høyland i Trondheim (Weidle m. 
fl., 2006).

Evalueringene var svært positive. Vi ser at det er stor variasjon 
i måten ungdommene forholder seg til evalueringsskjemaene 
på, spesielt på de åpne spørsmålene. Derfor valgte vi ved 
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oppfølgningsmøte i august, å bruke mye tid på å snakke med 
ungdommene om hva de husker, hva de har lært, hva de har fått 
bruk for etc.

Foreldrene og ungdommene ble bedt om å plukke ut en 
målsetting for ungdommens del ved oppstart av gruppen. Dette 
for å kunne evaluere utvikling og progresjon i henhold til et 
mål som settes for den enkelte. Fire av fem av ungdommene 
fant en målsetting. Ved kursets slutt, evaluerte foreldrene og 
ungdommene om det hadde skjedd en endring i forhold til den 
enkeltes målsetting. Flere av ungdommene rapporterte en 
bevegelse i positiv retning.  

Ungdommenes evaluering

Hvor motivert var du til å komme til første samling?
(svarkategorier: meget motivert - noe motivert - vet ikke - lite 
motivert - meget lite motivert)
3 var meget motivert og 2 var noe motivert. 

Hvor motivert var du til å komme til de senere 
gruppemøtene?
(svarkategorier: meget motivert - noe motivert - vet ikke - lite 
motivert - meget lite motivert)
3 var meget motivert og 1 var noe motivert.
En av ungdommene krysset av for flere alternativ på denne.

Hvor fornøyd var du med gruppemøtene?
(svarkategorier: meget godt - godt - vet ikke - dårlig - meget 
dårlig)
4 var meget godt fornøyd og 1 godt fornøyd.

Hvor fornøyd var du med temavalg?
(svarkategorier: meget fornøyd - fornøyd - vet ikke - 
misfornøyd - meget misfornøyd)
4 var meget fornøyd med temavalg og 1 var fornøyd.

Hvor fornøyd var du med hyppighet:
(svarkategorier: meget fornøyd - fornøyd - vet ikke - 
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misfornøyd - meget misfornøyd)
4 var meget fornøyd og 1 var fornøyd. 

Hvordan var det å treffe andre med Asperger syndrom? 
(åpent spørsmål) 
”Det var interessant. Flere av disse var kjente heldigvis. Alle 
var forskjellige og hadde visse personligheter og ting man 
liker” 
”Kjempegøy” 
”Det var veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, 
veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig 
gøy” 
”Fint” 
”Bra”.
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Foreldrenes evaluering
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Figur 2: Foreldres rangering av tema ift hvor interessant det var.  Kategoriene 
var Ikke interessant - Litt interessant - Interessant - Veldig interessant.  Kun 
kategoriene veldig interessant og interessant ble valgt.

Kommentarer fra foreldrene: 
”Han så virkelig frem til dette, han gledet seg stort” 
”Aldri har det vært så lett å få ham med seg ut av huset” 
”Han spurte om morgenen den dagen vi skulle, og han 
gledet seg til det” 
”Han hadde det kjekt. Har inntrykk av at opplegget passet 
meget bra. Tror også matpausen var et viktig element, samt 
å treffe andre som var litt annerledes” 
”Veldig bra med måltid” 
”Følte umiddelbart samhørighet, tror jeg” 
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Nytteverdi for gruppelederne

For BUP sin representant i foreldregruppen, har gjennomføringen 
av gruppen vært en svært positiv opplevelse: ”Det å få tilgang til 
det faglige innholdet som Autismeteamets representant brakte 
med seg, både i form av måten å presentere dette på, samt 
kunnskapsnivået i det som ble formidlet, har ført til en bratt 
læringskurve. Det har medført en bedre kjennskap til gruppen 
Asperger syndrom gjennom praksis, gjennom å høre foreldres 
erfaringer. Rent personlig fylles man med ydmykhet overfor de 
store utfordringer disse foreldrene har og hva de klarer å stå i. Det 
har vært en takknemlig oppgave å lede denne foreldregruppen, 
også fordi foreldrene var så rause med sine tilbakemeldinger.”

For autismeteamets representant har gjennomføringen av 
gruppen medført ytterligere kunnskap om Asperger syndrom, 
primært gjennom å være til stede i å lytte til foreldres erfaringer. 
Det er en helt annen kunnskap man får i slik direkte kontakt 
med foreldre, enn gjennom å lese teori. Erfaringen har også 
gitt ytterligere trygghet til rollen som veileder, i form av en klar 
opplevelse av å ha noe å bidra med i forhold til oppbygging av 
ferdighetsnivå i den lokale poliklinikken/og avd. psykisk helse.

Muligheten for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid har vært 
svært nyttig for alle gruppelederne. På autismeteamet er det 
for eksempel mange like faggrupper, og selv om man har 
ulike videreutdanninger, er vernepleiere overrepresentert. 
Det å samarbeide og komme tettere på andre fagpersoner og 
faggrupper, har utvidet forståelsen for ulike faglige innfallsvinkler 
og således vært inspirerende.  

For de tre ulike tjenestene som har vært involvert, har 
gjennomføringen av prosjektet medført betydelig grad av 
kompetanseutvikling. På BUP har for eksempel alle fagpersoner 
gjennom internundervisning fått kjennskap til tema og arbeidsform 
i gruppen. Materialet er lagt ut på poliklinikkens fellesområde på 
data, slik at den som ønsker det kan bruke deler av det faglige 
innholdet i egen virksomhet i forhold til enkeltpasienter. 

Vi har fått positive tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere både 
i 1. og 2. linjetjenesten om at det står respekt av det arbeidet som 
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har vært gjennomført. Dette er godt for den faglige selvtilliten, for 
den enkelte av oss og for identiteten til våre tjenester.
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4. GRUPPETILBUD FOR UNGDOM MED 
SOSIALE OG ORGANISATORISKE VANSKER. 
ERFARINGER FRA PSYKOEDUKATIVE 
GRUPPER I TVERRETATLIG REGI I 
TELEMARK

Arja Melteig, Tove Iversen, Lars Olav Hjorthaug, Elin Hovland 
og Inger Brinchmann Bø

Bakgrunn.

HAVO (Enhet for Voksenhabilitering) har de siste årene mottatt 
økt mengde henvisninger som gjelder personer med Asperger 
syndrom. Den samme tendensen merkes og ved PPT og DPS. 
Ofte har henvisningene handlet om utfordringer ved overgangen 
fra ungdom til voksen. Behovet for å utvikle egen fagkompetanse 
og prøve egnede intervensjoner ble etter hvert helt nødvendig.

Starten var en gruppe på 5 ungdommer vinteren 2007 i regi av 
HAVO, med ukentlige samlinger på 2,5 timer. På bakgrunn av 
gode tilbakemeldinger ble tilbudet gradvis utvidet. Høsten 2008 
hadde vi så mange som 12 ungdommer 4,5 timer i uken delt i 
to parallelle grupper. Dette var enten som en del av deres IOP 
(individuell opplæringsplan), en del av et attføringstilbud eller 
et supplement til behandlingen i psykiatrien. Nå var dette blitt 
et samarbeid mellom tre forskjellige instanser: HAVO med tre 
fagpersoner, samt PPT og DPS med en fagperson hver.
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Ansvarlig faginstans & samarbeidende faginstanser.

Arbeidet startet i regi av HAVO, og HAVO har også bidratt med 
dekning av utgifter til materiell og utflukter med mer. Fra og med 
høsten 2007 ble det et samarbeid med Midt-Telemark PPT som 
bidrog med en fagkonsulent. Fra høsten -08 ble det med også 
en fagkonsulent fra DPS Skien. Ansvar for å drifte gruppene har 
vært basert på samarbeid mellom disse instansene med en flat 
struktur.

Deltakerne

De fleste ungdommene hadde diagnosen Asperger syndrom, 
men vi valgte å definere målgruppen som ungdom med sosiale 
og organisatoriske vansker da vi opplevde at det var litt tilfeldig 
hvordan ungdommene ble diagnostisert.

Aldersgruppen var 17-23 år. Av totalt 18 ungdommer var 12 gutter 
og 6 piker. 

Av de 12 som fortsatte over tid, var 9 gutter og 3 piker. Av disse 
var 6 i videregående skole, 4 var i arbeidstiltak og to var uten 
annet dagtilbud. 4 bodde i egen leilighet (pluss en som flyttet i 
løpet av kurset), 1 bodde på skoleinternat, 1 hos fosterforeldre og 
resten i foreldrehjem.

Målsetting

• For deltakerne: Å få en positiv erfaring av å være sammen 
med andre ungdommer og at de gjennom tiltaket får styrket 
egen identitet og selvbilde. De får anledning til å øve nyttige 
sosiale ferdigheter i en trygg gruppe og får erfaringer med, og 
ideer til aktiviteter. De blir også utfordret til å lytte til andre, og 
ta andres perspektiv og gi respons på en adekvat måte til det 
andre er opptatt av. Overordnet målsetting er at ungdommen 
blir bedre rustet til å møte voksenlivet og ta gode valg for seg 
selv.

• For fagpersonene: Å få øket fagkompetanse gjennom 
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
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• For ansvarlige faginstanser: Å bidra med et behandlings- og 
opplæringstilbud for målgruppen.

Innhold

Formidling av kunnskap, holdninger og ferdigheter har stått 
sentralt, og vi har fokusert på læring og mestring fremfor 
diagnose. Vi har valgt en eklektisk tilnærming der vi har tatt 
i bruk de metoder og fremgangsmåter som vi har funnet 
hensiktsmessig, og som til dels har ulik teoretisk forankring. 
Gruppe som metode har en egen iboende og viktig kraft i seg 
selv. Av spesiell metodikk som har vært benyttet, må nevnes ART, 
Lifestyle Redesign, og dessuten aktivitet og sosialt fellesskap. 
Vi har benyttet elementer fra Vermeulen, Attwood, materiale fra 
SPISS forlag, Relationship Development Intervention. Vi har også 
brukt vanlige opplysningsbrosjyrer. Vi har forsøkt å følge en fast 
mal for dagene slik at de ble mest mulig forutsigbare.

Grupperegler

Ved hver oppstart på semester ble det nedfelt grupperegler ut 
fra ungdommenes egne forslag. Disse ble laget i form av en 
laminert plakat som ble hengt opp godt synlig for alle. Med jevne 
mellomrom ble det påminnet om reglene.

Tiltak for pårørende

Det ble avholdt informasjonsmøter for foreldre/foresatte to ganger 
hvert semester.

I september 2008 inviterte HAVO alle foreldre til henviste 
ungdommer i målgruppa til en kursrekke bestående av fire 
temakvelder: 

• Samarbeid med kommuner vedr. hjelpetiltak. 

• Om diagnosen Asperger Syndrom. 

• AS og psykiske lidelser. 

• Rettigheter og støtteordninger.
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Våren 2009 organiserte HAVO en samtalegruppe for foreldre med 
hovedtema ”samhandling mellom foreldre og ungdom”.

Gruppeledernes rolle

I gruppene var vi oftest 3 gruppeledere tilstede. To vekslet på å 
lede gruppene, mens en førte logg. 

Utenfor gruppene arbeidet vi med ungdommene slik vi gjør med 
andre henviste klienter, dvs deltok på ansvarsgruppemøter og 
andre arbeidsmøter i den grad det var behov. Enkelte hadde 
behov for svært tett oppfølging, mens andre hadde lite behov for 
oppfølging fra oss.

Tema

Vi startet hvert semester med ”brainstorming” om hvilke temaer 
ungdommene ønsket å bruke tid på og drøfte i gruppene. Det var 
interessant å se at ungdommenes forslag samsvarte godt med 
våre oppfatninger av hva som var relevante læringsområder.

Vi brukte mest tid på 4 store områder:

1. Sinnemestring og sosiale ferdigheter (ART)
2. Relasjoner og vennskapsferdigheter
3. Utdanning og arbeid
4. Mestring av dagliglivet.

Aktiviteter.

Vi la generelt mye vekt på felles aktiviteter. Fra høsten 2008 la 
vi inn en felles aktivitetsøkt på 45 min i forlengelse av lunsjen. 
Vi benyttet ulike kortspill og brettspill. Noen ønsket å gå tur, 
og noen ønsket å prate sammen. Vi hadde juleavslutning med 
pizzarestaurantbesøk og kino; sommeravslutning med overnatting 
på Jomfruland, pizzarestaurantbesøk og bowling; juleverksted 
med laging av juleknask; vinteraktivitetsdag med aking og grilling; 
sommeravslutning med overnatting på Langøytangen fyr.
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Hjelpemidler

Alle ungdommene fikk sin egen ringperm til å samle materiale 
som ble delt ut. Enkelte hadde nytte av denne, mens de fleste 
som regel glemte permen eller materiale eller begge deler. Alle 
fikk også egen avtalebok, men den var det etter hvert ingen som 
brukte. Relevante hefter fra SPISS ble delt ut til hver, samt andre 
relevante brosjyrer.

Gjennomføring

Tilbudet ble gjennomført som en del av den ordinære 
virksomheten.

Kriterier for deltakelse:

• Aldersgruppe 17-23 år

• Kan dra nytte an å delta i en gruppe med metodikk som er 
beregnet for diagnosen AS

• Har kognitive evner innenfor normalområdet

• Selv ønsker å delta og skriver under på avtale om deltakelse.

Inntaksområdet var i teorien hele fylket, men grunnet for store 
avstander ble det begrenset til reisevei under 1,5 time.

Deltakerne ble rekruttert ved henvisning til de respektive 
tjenestene.

Møtested var Lærings- og Mestringssenteret ved sykehust i 
Skien.

Tilbudet var gratis for deltakerne.

Møtene fant sted hver uke mellom kl. 10.15 og 14.30 utenom 
skolens ferier/fridager.

Gruppene bestod av 5-9 deltakere. 12 ungdommer deltok 
over lengre tid, 2 falt fra under veis, 3 valgte å ikke bli med 
etter en ”prøvetime”, 1 fikk ikke fornyet tilbud grunnet for svak 
kognitiv fungering. Av de 12 som deltok over lengre tid, var 
fremmøteprosenten på 95.
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Oppfølging senere.

De som har hatt behov, har hatt ordinær oppfølging fra de 
respektive tjenestene etter at gruppetilbudet ble avsluttet.

Evalueringsmetoder

Hver gruppesamling ble avsluttet med en runde der alle 
ungdommene fikk si hva de mente om samlingen Dette ble 
loggført. Ungdommene fylte også ut evalueringsskjemaer midtveis 
og avslutningsvis i tiltaksperioden. Vi laget egne skjemaer der det 
skulle krysses av for ulike påstander. Foreldre/pårørende gav en 
gang underveis tilbakemelding på et evalueringsskjema med åpne 
spørsmål, og avslutningsvis i et fokusgruppeintervju.

Evalueringsresultater

Vårt inntrykk ut fra egne observasjoner og de tilbakemeldingene 
vi fikk, var at ungdommene trivdes i hverandres selskap og hadde 
utbytte av de temaene som ble gjennomgått. Tilbakemelding fra 
foreldre/foresatte var utelukkende positivt. Det samme gjaldt også 
for de kontaktpersonene som var flinke til å følge opp lokalt.

For oss ledere har dette vært en nyttig erfaring som gjør oss 
bedre rustet i forhold til å møte de utfordringer denne gruppen 
representerer på en mer målrettet måte. Dette gjelder også for de 
respektive arbeidsstedene vi representerer

.

Ergoterapispesialist/fagkonsulent Arja Melteig, HAVO; 
Fysioterapispesialist/fagkonsulent Tove Iversen, HAVO 

Sosionom/fagkonsulent Lars Olav Hjorthaug, HAVO; 
Sosionom/cand.polit, pp-rådg. Elin Hovland, Midt-Telemark PPT; 
Spesialergoterapeut/terapeut Inger Brinchmann Bø, DPS Skien. 



5. GRUPPER FOR BARN OG UNGE I MØRE 
OG ROMSDAL 

Elin Fladseth 

Bakgrunn 

Helse Nordmøre og Romsdal gjennomførte i 2006 en 
brukerundersøkelse i samarbeid med Autismeforeningen i 
Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde. Svarene fra denne 
undersøkelsen sa noe om hva brukergruppen var fornøyd 
med og hva de ønsket av endringer og hva de savnet. Ut fra 
svarene i brukerundersøkelsen ble det igangsatt en prosess 
med å utarbeide en helhetlig plan for pasientopplæring for 
barna, ungdommene, deres pårørende/familie og fagpersoner. 
Avdeling for barn og unge har så gjennomført samarbeidsmøte 
med Autismeforeningen i Møre og Romsdal, Læring og 
mestringssenteret (LMS), representanter fra ulike instanser i helse 
Nordmøre og Romsdal, PPT og ulike kommuner. 

Høsten 2007 opprettet Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund 
og Molde sykehus, Avdeling for barn og unge et internt 
autismeteam som skal arbeide med oppfølging, behandling 
og tiltak etter diagnose. Fagpersonene arbeider i alle enheter i 
avdelingen. Det interne teamet består i dag av teamkoordinator/
fagkonsulent, spes. ped., fire psykologer/nevropsykolog i 20% 
og en overlege/barnepsykiater i 20 % stilling. Teamet er tilknyttet 
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og barnehabiliteringen, 
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til sammen sju personer. 

For arbeidet med barn i autismespekteret har vi lagt til grunn å 
bruke de nasjonale strategiene for kvalitetsforbedring i Sosial og 
helsetjenesten (2005 – 2015) som innebærer at tiltakene: 

Er virkningsfulle
Er trygge og sikre
Involverer brukere og gir dem innflytelse
Er samordnet og preget av kontinuitet
Utnytter ressursene på en god måte
Er tilgjengelig og rettferdig fordelt

Avdelingens visjon og målsetting for pasientgruppen er at 
Avdeling for barn og unge skal sikre at barn og unge med 
autismespektervansker får godt følge. ”Med godt følge blir den 
tunge veien lettere”

Alle tiltak og aktiviteter gjennomføres i samarbeid med LMS, 
Autismeforeningen og kommunene. Avdelingens ”årshjul”/
kalender og de ulike tiltakene skal være helhetlige, og tilbudet 
er organisert slik at alle foreldre og barn får tilbud om en 
opplæringspakke etter endt utredning og diagnose.

Pårørende får tilbud om 2 dagers pasientopplæring 

Dette foregår i samarbeid med LMS vår eller høst. (Fordelt på 
en dag hver uke.) Samlingene er ledet av teamkoordinator i 
samarbeid med ulike fagpersoner i den enkelte enhet. Det er 
ca åtte familier i hver gruppe. Pårørende er delt i gruppe for 
barn i alderen 6-12 år og 13-18 år. Barnehabiliteringstjenesten 
arrangerer starthjelpkurs i samarbeid med LMS (og standard 
metode) for de aller minste (0-6 år).

2. Gruppe for barn og gruppe for ungdom. 

”Med ønske om opplevelse av trivsel, god sjølfølelse, overskudd 
og god livskvalitet”. Etter utredning får alle tilbud om deltagelse i 
gruppe. 

6 - 8 barn og ungdommer får tilbud om å delta på gruppe som 
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ledes av teamkoordinator i samarbeid med representanter fra 
BUP og kommunene. 

Avdelingen tar kontakt med familien pr telefon og sender skriftlig 
invitasjon. I tillegg ligger invitasjonen på hjemmesidene til 
sykehuset/helseforetaket og LMS. Familien har i tillegg tilbud om 
individuelle oppfølging.

Tilbud til barn i alderen 7-12 år som treffes 6 
ettermiddager i to timer.

Dette forgår i en av kommunene, fordi vi ønsker at tilbudet tidlig 
skal forankres der de fleste barna og familien bor. Barna kommer 
i hovedsak fra de to regionale sentra Kristiansund og Molde, 
og enkelte barn fra småkommuner omkring. De kommunale 
dagsentrene for funksjonshemmede er godt egnet for slike 
gruppesamlinger. De har gode lokaler og rom for ulike aktiviteter. 

Teamkoordinator prøver på forhånd å treffe både de pårørende og 
barna.

Samlingen er organisert med faste rammer og innholdet tilpasset 
barnas alder og funksjonsvansker. Dette er ofte en utfordring 
da det kan være store forskjeller og tilleggsvansker hos barna. 
Vi diskuterer nå om vi skal dele opp gruppene i småskole- og 
mellomtrinnskolealder.

Program for hver samling sendes ut på forhånd med e-post 
etter avtale med pårørende, likeså sendes oppsummering fra 
samlingen, alltid med bilder og litt skrift.

På samlingene arbeides det med de ulike temaene rundt bordet, 
alltid med dagsplan og med bruk av bilder og skrift. 

Foreldre/ledsager er aktiv deltaker på første samling. Vi 
”kartlegger” da barnas ønsker om ev. tema, aktiviteter de liker 
eller ikke liker og hva vi skal spise og drikke sammen. Dette er 
viktig for at vi skal trives sammen i de neste samlingene. Her blir 
det også presentert grupperegler. Disse kan endres underveis i 
samråd med gruppen.

På de neste samlingene er foreldre/pårørende sammen på 
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et eget rom, de har en uformell stund sammen som ikke er 
ledet av fagfolk. Flere av de pårørende har selv deltatt på 
pasientopplæring like før dette tilbudet til barna. I tillegg får de 
tilbud om aktuell litteratur, film eventuelt innledning fra andre om 
det er ønskelig, for eksempel fra det regionale selvhjelpsenteret. 
Sammen deler de erfaringer og gode råd.

Barna treffes i sjukehusets lokaler (BUP) på ettermiddager 
8 ganger i to timer. Dette året har vi også hatt en gruppe 
med samlinger i skoletiden fra kl 12-14. Teamkoordinator er 
gruppeleder sammen med psykolog fra BUP og en fagperson 
fra en kommune. Det er en egenandel for betaling av mat og 
kursmateriell.

Vi starter alltid samlingene for barna og ungdommene med faste 
rutiner og jobbing rundt bordet på papiret el. PC: 

• Oppsummering, gjennomgang av referatet

• Tema du vil snakke om vedrørende autisme/Asperger. Da kan 
mange tema komme opp, som å ikke få sove, venner, erting 
og mobbing, å fortelle til andre om sin funksjonshemming med 
mer.  

Dagens tema og de ulike temaene drøftes etter hvert.

• Bli kjent med hverandre. Hvordan er vi like og alle er forskjellige!

• Personligheten og følelsene mine. Hva jeg liker å gjøre.

• Funksjonshemming. Hva er Asperger syndrom/autisme? 

• Hva er jeg god på og hva trenger jeg tolk/støtte til når jeg har 
disse vanskene?

• Hvordan hjernen til de med Asperger/autisme er ”annerledes” 
fra andre. 

• Hva som er bra med Asperger og hva kan være vanskelig? 

Det brukes materiell fra arbeidsbøker og det ”klippes og limes” og 
tilpasses ut fra gruppene.
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Pause/aktivitet for barna skjer etter oppsatt plan. Det avsluttes 
med oppsummering og avtaler for neste samling for til sist å spise 
litt sammen med foreldrene. 

Under dette programmet får ”storfamilien” også tilbud om å delta 
på en samling i samme tiden som barna/ungdommen er samlet 
på gruppe. Søsken i alderen fra ca 12 år får tilbud om å delta på 
samling og får informasjon/snakke sammen om å være søsken til 
en bror eller søster som har autisme/Asperger syndrom. Gruppen 
ledes av teamkoordinator og en søster eller bror med erfaring. 
Besteforeldre til barna og ungdommene får tilbud om å delta på 
samling og får informasjon og anledning til å snakke om å være 
besteforeldre. Gruppen ledes av teamkoordinator og besteforeldre 
med erfaring. Vi avslutter gruppesamlingen sammen med barna/
ungdommene og spiser sammen. Når teamkoordinator leder 
disse gruppene er det andre fagpersoner fra avdelingen som 
leder gruppa for barna og ungdommene.

I tillegg til disse pasientrettede tiltakene tilbys de ulike fagmiljøene 
sammen med foreldrene et fem dagers ”grunnkurs” om Asperger 
syndrom og autisme som arrangeres i Kristiansund og Molde. Det 
er en samling hver måned. Dette arrangeres nå for tredje gang og 
med overraskende mange deltakere fra ulike instanser.  

Vår erfaring etter tre år med disse helhetlige tiltakene er at 
brukerne gir svært gode tilbakemeldinger både skriftlig og muntlig. 
Frafallet er minimalt. På barnegruppene har ingen barn sluttet. 
På ungdomsgruppen har vi hatt ett frafall, vedkommende person 
fylte 18 åretter første samling og meldte at dette ikke var noe for 
henne.

I tillegg er det gjennomført gruppe i samarbeid med 
voksenhabiliteringen og dette blir videreført.
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Avdelingens ønske om å utforme skriftlige evalueringsrutiner 
for alle pasientopplæringstiltak uavhengig av diagnose er under 
arbeid. Det foregår nå et forprosjekt med fire kommune knyttet 
til samhandlingsreformen. Det interne autismeteamets mandat 
med; ”økt kompetanse i egen tjeneste etter utredning og diagnose 
og med fokus på oppfølging/behandling”, er evaluert i de ulike 
enhetene i avdeling for barn og unge. 

Elin Fladseth, Avdeling for barn og unge, 
Sjukehuset i Kristiansund og Molde,

 Helse Møre og Romsdal 



GRUPPER FOR VOKSNE

6. GRUPPER FOR VOKSNE I BERGEN 

Torhild Bråthe

Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Bergen har høsten 2010 
og 2011 gjennomført 3 lærings- og mestringskurs ”Å leve med 
Asperger syndrom”. Dette har vært et strukturert opplegg med 
faste tema for hver samling. Pårørende og nærpersoner har fått 
eget kurs som har gått parallelt med kurset for de med diagnose 
(samme tid og sted, men i eget rom). Av plasshensyn måtte vi 
høsten 2011 begrense deltakelse til 1 pårørende eller nærperson 
for hver deltager. Søsken har hatt mulighet til å delta på en av 
kursdagene der tema har vært søskenproblematikk. 

I denne rapporten er det disse 3 siste kursene som beskrives.

Vi har tidligere, i perioden februar 2008 til juni 2009 hatt to 
samtalegrupper for voksne med Asperger syndrom. Innholdet 
her var ikke like stramt som på de siste kursene, og det ble 
i større grad lagt vekt på utveksling av interesser og sosiale 
aktiviteter - både på samlingene og utenom. F.eks. hjalp vi til 
med å organisere treff på pizza-restaurant, og vi deltok sammen 
med gruppene på quiz-kvelder i byen. Etter hvert kunne de selv 
utføre aktiviteten på egenhånd med noe hjelp til planlegging 
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og organisering. Dette ble gjort på de ordinære samlingene. 
Gruppene var i utgangspunktet ikke tidsbundet, men holdt på i 
henholdsvis 1 ½ og 1 år. Ettersom gruppene møttes til samme 
tid var det en glidende overgang til en stor gruppe med noe felles 
aktiviteter og noe gruppevis. Høsten 2009 er deltakerne i disse 
gruppene gitt ett tilbud fra Bergen kommune. En av kurslederne 
deltok i overføringen det første semesteret. 

Både under Habiliteringstjenesten sin drift av disse 2 første 
gruppene og etter at Bergen kommune overtok, erfarte vi at det 
gikk lett å introdusere både nye deltakere og nye gruppeledere. 
Det som var viktig var å gi en kort presentasjon på forhånd 
slik at deltakerne var forberedt på endring. Det ble også 
startet en gruppe for deltakernes foreldre i samarbeid med 
Autismeforeningen i Hordaland som overtok ansvaret etter et par 
ganger og videreførte foreldregruppa som et likemannstilbud. 
Disse to gruppene vil ikke bli nærmere beskrevet her, men 
sammenligninger kan bli trukket. 

Ansvarlig faginstans 

Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Bergen

Samarbeidende faginstanser

Autismeforeningen og Lærings- og mestringssenteret (LMS) i 
Helse Bergen.

NAV-ARK, Hordaland, arbeidsmarkedsbedriften A2G/LINK 
og Søvnsenteret i Helse Bergen har hatt innlegg en eller flere 
ganger. 

Gruppeledernes fagbakgrunn

Gruppeledere på kurs for de med diagnose har vært en 
psykologspesialist og en vernepleier med videreutdanning 
i spesialpedagogikk. En vernepleier med videreutdanning i 
familieterapi har ledet kurs for pårørende og nærpersoner.

Alle gruppelederne hadde erfaring med Asperger syndrom og 
ledelse av samtalegruppene nevnt innledningsvis og/eller fra 
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Bergen kommune sitt tilbud til gruppen. 

Målsetting for gruppen(e)

• Kunnskap skal bidra til økt trygghet og mestring i hverdagen. 

• Utveksling av erfaringer med andre i samme situasjon.

• Kompetansehevende tiltak for pårørende og nærpersoner. 

Målsetting for fagpersonene og ansvarlig faginstans 

• Yte helsetjeneste til personer med Asperger syndrom ut over 
det å stille diagnose, ved å gi pasientene opplæring om egen 
diagnose. 

Møtested 

Høsten 2010 ble kursene holdt i lokalene til Habiliteringstjenesten, 
og våren 2011 fikk vi plass på LMS i Helse Bergen. Dette ligger 
mer sentralt og er for de fleste lettere å ta seg frem til.

Inntakskriterier

Pasienter over 18 år med nydiagnostisert Asperger syndrom, 
eller som har hatt diagnosen en stund og ikke tidligere har 
fått et slikt tilbud. Vedkommende må være aktiv pasient hos 
Habiliteringstjenesten, eller bli henvist fra fastlege eller behandler 
i spesialisthelsetjenesten, for eksempel DPS, for å delta på kurset 
(vanlige LMS kriterier).

Inntaksområde 

Inntaksområde har vært de kommunene som faller inn under 
Helse Bergen HF. I praksis kommer deltakerne fra Bergen og 
nære omegn-kommuner. Deltakernes reiseavstand har vært inntil 
ca 50 km / 1 time med bil.
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Rekrutteringsmåte 

Pasienter som blir diagnostisert i Habiliteringstjenesten for voksne 
får tilbud om kurs. Andre rekrutteringsmåter er utlysning i LMS sin 
kursoversikt, og via behandlere innenfor psykiatrien som har hørt 
om tilbudet.

Er deltakelsen gratis? 

Kurset arrangeres som et LMS-kurs med en egenandel på Kr. 
307,- (hele kurset) for pasient med diagnose. Kurs for pårørende 
er gratis. Dekning av reiseutgifter etter regler for pasientreiser. 
LMS har stått for kaffe og te, og Habiliteringstjenesten har kjøpt 
inn frukt og kjeks.

Deltakerne 

Høst 2010: 

• 9 deltakere med diagnose (8 menn, 1 kvinne).

• I pårørendegruppen var det 9 foreldre (herav 2 par) og 1 – 3 
voksne søsken som deltok sammen med foreldre på enkelte 
kursdager. 

Vår 2011: 

• 11 med diagnose (7 menn og 4 kvinner) fikk tilbud og begynte. 
På dette kurset var det 2 personer som sluttet etter 1. dag. 
1 person deltok kun en av 6 ganger, vedkommende har i 
etterkant fortalt at han har store vansker med å holde avtaler. 

• 8 foreldre deltok i pårørendegruppen (herav 2 par). Ingen 
søsken.

Høst 2011:

• 14 med diagnose fikk tilbud hvorav 12 (10 menn, 2 kvinner) 
begynte. En av disse gav seg etter 2 ganger grunnet sykdom, 
to andre deltakere møtte henholdsvis 2 og 3 ganger totalt. 

(Samlet antall deltakere i gruppene som foregikk fra februar 2008 
til juni 2009 var 15 personer.) 
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Deltakerne

Deltakernes alder har vært 19 – 48 år med hovedtyngde 20 – 
30 år. Vi var i utgangspunktet spent på hvordan det ville være 
med et så stort aldersspenn. Det viste seg at dette ikke var 
noe problem da alle har funnet noen å snakke med i sin egen 
aldersgruppe. Vi har også erfart at de eldste i gruppen kunne ha 
en positiv innvirkning på de yngre. I noen sammenhenger ble 
deres uttalelser tillagt mer vekt enn gruppeledernes uttalelser. Det 
var også lettere for de eldste i gruppen enn for gruppelederne å 
korrigere de yngre når de kom med negative uttalelser eller viste 
liten vilje til å endre på egen atferd (for eksempel snu døgnet, ha 
en normal døgnrytme og et innhold i dagen). 

Noen få deltakere bodde sammen med kjæreste eller samboer, 
og noen hadde vært i forhold eller ekteskap som var slutt. Totalt 4 
deltakere hadde egne barn. Flertallet bodde hjemme hos foreldre.

Noen var i ferd med å avslutte videregående skole eller ta fag de 
manglet for å få studiekompetanse. Noen hadde fullført utdanning 
på høyskolenivå, men var pt. ikke i stand til å bruke utdanningen 
i arbeidsforhold. Ingen hadde fast ordinært arbeid. Flere var på 
attføringstiltak, noen få hadde tilrettelagt arbeid på deltid og flere 
ventet på å komme i gang med arbeidsutprøvning. 4 - 5 personer 
hadde ingen tilbud på kurstidspunktet. I all hovedsak hadde 
deltakerne enten arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. 

Alle deltakere hadde et relativt bredt interessefelt med data, 
musikk og film som fellesnevnere. Historie og filosofi var flere 
interessert i. Mange oppgav interesse for idrett og friluftsliv av 
ulike slag, men kun et fåtall trente fast eller mye. 

Møtefrekvens og varighet - tidspunkt og møtelengde

Kurset har vart 2½ t. x 6 kursdager (totalt 15 t.) med møtefrekvens 
hver 2. uke.

I evalueringer er det omtrent like mange som mener dette er 
passe hyppighet og lengde som de som mener det er for få 
kursdager. Kun et fåtall ønsker hyppigere treff. En begrunner 
det med at det er vanskeligere å bli kjent når det går så lang tid 
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mellom hver gang.

 Tilnærmingsmåter

Vi har startet hver kursdag med 10 min ”løst og fast siden sist”. 
Noen har fortalt om en tur de har vært på, resultat på eksamen, 
positivt vedtak i forhold til kommunale tjenester osv. Aktuelle 
nyheter i media har også vært diskutert. Deretter har det vært 
forelesning med 1 til 2 tema hver gang. Tema 45 min, pause 10 – 
15 min. 

I noen tilfeller har det blitt fine diskusjoner blant deltakerne, 
og vi har da valgt å la ordet gå fremfor å holde oss strengt til 
tidsskjema. 

Det har vært lite behov for kontakt mellom gruppeledere og 
deltakerne utenom kursdagene. 

Grupperegler

Noen generelle grupperegler ble presentert på første møte. Vi 
har i liten grad hatt behov for å minne deltakerne på reglene. Ved 
behov strammer møteleder inn på strukturen. Ved siste evaluering 
kom det frem at noen hadde ønsket en strammere ordstyrer, og at 
noen deltakere hadde snakket veldig mye.

Møteinnkalling/påminnelser

Ca 1 – 2 uker før kursstart har deltagerne fått tilsendt oversikt 
over tema for alle dagene. Ved avslutning av den enkelte kursdag 
har vi minnet om tema for neste gang. Det har ikke vært gitt 
påminnelser ut over dette. 

Gruppedeltakerne har med noen unntak gitt beskjed på sms 
dersom de ikke kunne delta på en kursdag. Flere har formidlet 
at de ikke åpner e-post hver dag, eller at det kan gå flere timer 
mellom hver gang de sjekker mobilen for meldinger. Det har i 
noen tilfeller vært vanskelig å komme frem til felles enighet om 
hva som er ”passe” tid, dvs. ikke for tidlig og ikke for seint.   

Samtalegruppene i perioden 2008 - 2009, fikk etter eget ønske 
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innkalling på e-post eller sms dagen før. Disse fikk i begynnelsen 
påminnelse ca 4 – 5 dager før i tillegg, etter en tid fikk vi 
tilbakemelding om at det holdt med den ene påminnelsen dagen 
før. 

Tema for møtene 

Innholdet i kurset har blitt endret noe fra kurs til kurs, både ut i fra 
evalueringer og gruppeledernes erfaringer underveis. Uavhengig 
av rekkefølgen, har vi vært innom følgende tema: 

• 10 min. om løst og fast siden sist. Gir deltakerne en mulighet 
til å dele positive erfaringer eller opplevelser, evt. diskutere 
aktuelle nyheter fra media.

• Om Asperger syndrom, kjennetegn ved diagnosen. Hjernens 
fungering.

• Psykiske tilleggsbelastninger med vekt på stress og 
stressmestring, og noe om angst, depresjon, tvangshandlinger.

• Hvordan forholde seg til andre mennesker, non-verbal 
kommunikasjon og sosiale regler. Å fortelle andre om 
diagnosen.

• ”Den gylne middelvei”; ivaretakelse av egen helse, kosthold, 
søvn, hygiene etc. 

• Deling av interesser og fritidsaktiviteter.

• Systemet rundt oss – ansvarsgrupper, IP, utdanning og arbeid, 
familie og sosialt nettverk. 

• 2 styremedlemmer fra Autismeforeningen har presentert 
foreningen og dens tilbud for gruppen (ca 15 - 20 min). 

• Presentasjon av NAV-ARK og arbeidsmarkedsbedriften A2G / 
LINK/A2G ved representanter fra disse etatene.

Hvor mye tid som har blitt brukt på de ulike tema har variert fra 
kurs til kurs avhengig av diskusjon i gruppen. 

Foreldregruppen har hatt flere av de samme temaene. Her 
har erfaringsutveksling, hjelpeapparatet og dets oppbygging 
samt livet i familien vært hovedfokus. En dag var tema søsken. 
Autismeforeningen stod for en av kursdagene. 
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Evaluering

Deltakerne har gitt gode evalueringer med et snitt på 4 – 5 på en 
skala fra 1 til 6. Mange ønsker oppfølgingskurs. Noen har ønsket 
tema som tar opp hvordan andre ser på eller oppfatter de som har 
Asperger syndrom. Flere har ønsket seg et oppfølgingskurs med 
tema knyttet til sosiale vansker, vennskap, kjærester, hvordan bli 
bedre til å forstå andre etc. Noen syns at vi ikke har gått skikkelig 
i dybden på diagnosen, og noen få kom på kurs med ønske om å 
få ”oppskriften” på å leve med diagnosen. Med få unntak har alle 
vært mer motivert til å delta underveis enn ved oppstart. Flertallet 
har oppgitt høyere tilfredshet med kurset enn på motivasjon til å 
delta.

Flere har valgt å benytte seg av Bergen kommune sitt fritidstilbud 
(Fredheim) for voksne med Asperger syndrom. To av gruppene 
hadde en kursdag lagt til Fredheim der info om stedet ble gitt, 
og en gruppe fikk tilbud om å møte gruppeledere en ettermiddag 
for å delta på et informasjonsmøte kommunen hadde. I en av 
gruppene tok en deltaker initiativ til private treff hjemme hos seg 
og på byen, mange møtte på første treffet, færre siden. På ett 
av kursene var det spesielt noen av jentene som fant hverandre. 
Jentene var jevnaldrende, og et par av disse bodde ikke så langt 
fra hverandre.

 For fremtidige kurs ønsker vi som kursledere å kunne intervjue 
søkere på forhånd for å få et jevnere evnenivå på deltakerne. 
I den forbindelse har vi internt drøftet muligheten for å ha to 
kursgrupper etter evnenivå. Stort aldersspenn har fungert bedre 
enn forventet. De yngste har hatt noe å lære av de som er eldre 
enn seg. 

Når vi sammenligner de 3 siste kursene med gruppene vi hadde 
i 2008 – 2009, er vi av den oppfatning at det sosiale samholdet 
og kontakten deltakerne imellom fikk muligheten til å utvikle seg 
mer når de møttes over lengre tid (1 – 1 ½ år) selv om treffene 
var sjeldnere. Vi tenker at kommunal overtakelse av grupper, 
evt. grupper som drives av kommune og spesialisthelsetjeneste i 
fellesskap, er det ideelle for å gi flest mulig et tilbud over tid. 
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GRUPPER FOR PÅRØRENDE

Det har vært etablert grupper for nærpersoner parallelt med 
kurs for personer med Asperger syndrom. Det har stort sett vært 
mødre og fedre, men vi har også erfart at noen deltagere har hatt 
med seg fagperson eller samboer.  1 til 2 personer på hvert kurs 
har ikke hatt nærpersoner med seg. 

Tema for nærpersongruppene har vært :

• Kjennetegn ved diagnosen

• Erfaringsutveksling før og etter diagnosen

• Rollen som pårørende og løsrivelse

• Hjelpeapparatets oppbygning

• Livet i familien med søsken

• Fremtidig håp og mestring

• Åpen dag, med fritt tema, oppsummering og evaluering

Samlingene har vært organisert med forelesning om et tema 
og løpende erfaringsutveksling. Nærpersonene har også blitt 
informert om tema i kurset for personer med Asperger syndrom, 
og fått mye av den samme skriftlige informasjonen. Søsken 
har blitt tilbudt å være med på kursdagen som omhandler livet i 
familien og søskenproblematikk. I perioden 2010 – 2011 har vi 
hatt 6 søsken på kurs. 

Vi har videre hatt besøk av representanter fra Autismeforeningen 
og NAV Arbeidsrådgivningskontor. 

Som gruppeledere har vi sett at nærpersoner har vært en viktig 
ressurs i arbeid for og med de med diagnosen Asperger syndrom. 
Noen av deltagerne på kurset hadde ikke mestret å komme uten 
støtte fra nærpersoner. Nærpersoner rapporterer at de har hatt 
egennytte av informasjonen som har vært formidlet, og de har 
satt pris på å dele erfaringer og treffe andre i samme situasjon. 
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Videre har nærpersonene snakket med sine sønner og døtre om 
temaene i kurset, og flere rapporterer om at dette har vært nyttig 
for begge parter.

Torhild Bråthe, vernepleier med videreutdanning i 
spesialpedagogikk, Habiliteringstjenesten for voksne, 

HelseBergen
May Lisbeth Østerbøe, psykologspesialist,

 Habiliteringstjenesten for voksne, 
Helse Bergen

Beate Kristin Lilleheil, vernepleier med videreutdanning i 
familieterapi, Habiliteringstjenestenfor voksne, 

Helse Bergen 



7. PSYKOEDUKATIVE GRUPPER I SENTRALT 
RESSURSTEAM, VAKSENHABILITERING, 
HELSE FØRDE, SOGN OG FJORDANE

Roland Schwarz og Solfrid Høyvik

Bakgrunn

I løpet av de siste årene har tjenesten fått henvist flere 
personer med autismespekterforstyrrelser til individuell 
oppfølging / behandling. Vi oppdaget at henvisningene til 
de personene i utgangspunktet hadde sammenfallende 
problemstillinger. Personene møtte omtrent samme utfordringer 
i hverdagen sin, som: manglende nettverk, tiltagende isolering, 
tilpasningsproblemer og konflikter med omverden, manglende 
strukturering av hverdagen, psykiske tilleggsproblemer og lite 
kunnskap om sin egen tilstand/diagnose etc.  

Sentralt ressursteam/vaksenhabilitering har fått tilvist ca 20 
personer med denne og lignende diagnoser. Vi antar at flere 
andre personer antakelig også ville falle under diagnosen, men 
som har fått andre psykiatriske diagnoser.

Voksenhabilitering har tidligere hatt positive erfaringer med 
nettverksbygging mellom personer med lik diagnose og 
mestringsarbeid. For å styrke individuell behandling ble det 
etablert to grupper - Gruppe ”unge voksne menn” (fra 18 til 24 
års alderen) og gruppe ” voksne personer” over 24 år. I begge 
gruppene gis det totalt et tilbud for 13 – 15 personer.
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Ansvarlig er Voksenhabilitering/sentralt ressursteam 
ved psykiatrisk klinikk. 

Tjenesten har samarbeid med BUP, avdelingene ved psykiatrisk 
klinikk og kommunale tjenester og NAV. Gruppeledere har 
vært fagpersoner med flere års erfaring innenfor habilitering 
av personer med tilpassningsvansker og med nettverks- og 
mestringsarbeid.

Deltakerne

Gruppe ”unge menn” med like utfordringer i forhold til 
overgang fra skole til arbeidslivet, løsrivelse – utflytting fra 
barndomshjemmet.

• 7 unge menn

• Alder: 18 – 24

• 3 på Folkehøgskolen og 4 i tenkeboksen

• alle ung ufør

• stille og lite kommunikative

• avhengig av støtte i hverdagen

• avhengig av langsiktig opplæring

Gruppe ”voksne personer” med like utfordringer i forhold til 
å beholde eller være i arbeid, konflikter med familie og på 
arbeidsplassen 

• 2 kvinner og 4 menn

• 3 personer i arbeid

• Alder 20 – 48

• Alle nydiagnostisert

• ”sosiale og kommunikative vansker”

•  tilpassingsvansker
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Målsetting 

Gruppene blir etablert for å lage et nettverk for personer med 
lignende tilstand og behov for veiledning og støtte for å mestre 
hverdagen sin. 

Sogn og Fjordane fylke er et utstrakt fylke med mange 
småkommuner med desentraliserte fagtjenester. Personene i 
nettverk bor på forskjellige plasser og er i regelen oppvokst i små 
miljøer og har derfor en spesiell livserfaring. Nesten alle deltakere 
har ikke truffet andre mennesker med lignende tilstand. Derfor 
er erfaringsutveksling og likemannslæring et viktig mål. Andre 
målsettinger er:

• Nettverks- og samtalegruppe som supplerende behandling for 
individuell behandling

• Møtested for personer med like utfordringer i hverdagen

• Likemannslæring – Arena for gjensidig læring og utprøving

• Utvikling av mestringsstrategier

• Forebygge isolasjon og ensomhet hos den enkelte

Målsettinger for fagpersonene:

• Overgang fra individuell terapi til mestring gjennom 
psykoedukativt arbeid i gruppe. Redusere terapiforventinger 
og avhengighet til terapeut.

• Lære mer om personer med Asperger i en gruppeprosess. 

• Målsettingen var også å samle personene med Asperger i en 
faglig instans og å gjøre dette synlig i behandlingssystemet.

• Erverve og samle målrette kunnskap om Aspergersyndromet. 

Innhold

Møtene blir avholdt etter samme mønster og rekkefølge der en 
starter med uformell samtale og gjensidig fortelling, presentasjon 
av tema og diskusjon, felles lunsj og felles spasertur. Etter det er 
det avslutning med kort planlegging av neste samling. 

Deltakerne er med å finne tema og emner som de ønsker 
å drøfte, eller få et lite foredrag om. Deltakerne blir også 
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oppmuntret til å holde innlegg om forskjellige tema (fortelle om 
folkehøgskolen, arbeid etc.).

Noen samlinger er i forbindelse med overnattingstur og 
vandringsturer. Vi legger mye vekt på alternative samtalemetoder 
som ”den samtalen i bilen” eller ”samtale mens en vandrer”. 
Samtaler knyttet til den slags aktivitet viser seg å være effektive.

Felles opplevelse gir også anledning til konkrete samtaleemner 
og mestring av vanskelige situasjoner underveis (eksponering in 
vivo).
Det blir brukt power-point presentasjoner, bilder, film og 
fortellinger. 

Vi følger ikke en spesiell oppskrift men henter ut enkelte 
anvisninger eller inspirasjon fra faglitteraturen og fra 
gruppeprosessen.

Metodene som vi orienterer oss til er kognitive metoder, sosial 
ferdighetstrening, gestaltmetode, eksponering in vivo, narrative 
metoder, psykoedukasjon.

Ved første møte ble noen regler avtalt:

• Dialog framfor monolog

• Fokus på felles tema – forskyve personlige tema

• Strukturert møte – melding av avbud, presise tider

• Regler for samvær utenfor: taushet, telefon

• Fokus på positive og aktuelle ting

• Ikke bruk av mobiltelefon under samtalene

• Repetering av regler

Pårørende er viktig i forhold til støtte, motivasjon og praktisk 
hjelp for deltakerne. De har tilbud om et eget samlingssted/
tilbud. Pårørende ble også orientert om tema. Det er også under 
planlegging å etablere et egent nettverk for pårørende f.o.m 2011.



Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

125

Gruppeledernes rolle

Gruppelederne kaller skriftlig inn til hver møte, delvis også 
påminnelser via sms eller telefon. De setter opp programmet og 
styrer møtene

Tema for møtene

Tema er satt opp etter deltakernes ønske ved starten av et 
semester.

Noen tema er: skole og arbeid, vennskap og samliv, organisering 
av hverdagen, læring om Aspergersyndromet, stress og 
stresstrategier, kommunikasjon og interaksjon med andre 
mennesker.

Aktiviteter  

Alle deltakerne har individuell oppfølging i tillegg. 

Vi har fokus på fysisk aktivitet og/eller gjøre en aktivitet sammen. 
Deltakerne blir også involvert i et prosjekt med langvandring, der 
gruppen går i flere dager på kjente pilegrimsveier som Olavsveien 
mot Trondheim.

Gjennomføring

Prosjektet er en del av ordinær virksomhet – ambulant og 
poliklinisk virksomhet.

Kriteriene for inntak er ut fra individuell fungering og behov. 
Personene kommer fra hele fylket og møtested er Førde der 
sentralt ressursteam har lokalene sine. Tilbudet er gratis, 
reisekostnader blir refundert gjennom pasientreiser. 

Samlingene er stort sett en gang i månen, fra kl 1030 – 1330.
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Evalueringsmetoder

Inn til nå har vi ikke gjennomført systematisk evaluering, men 
foretar jevnlig intern evaluering.

Sosialpedagog med videreutdanning i gestaltcoaching
 Roland Schwarz 

og  Spesialsjukepleier med videreutdanning i rehabilitering 
Solfrid Høyvik, Vaksenhabilitering, Helse Førde, Sogn og Fjordane



8. SAMTALEGRUPPE FOR VOKSNE MED 
ASPERGER SYNDROM I TELEMARK

Elin Hovland og Arja Melteig

Bakgrunn

Bakgrunnen for å starte opp samtalegruppe var samarbeid i 
enkeltsaker og et økende antall henvisninger og behov for å 
utvikle tiltak/behandlingstilbud for denne gruppen. 

Ansvarlig faginstans og samarbeidende 
faginstanser

Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) og Konsultasjons -og 
utredningsenhet ved sykehuset Telemark (KUE) startet opp i 
februar 2000. Fra 2004 og fortsatt organiseres gruppa som et 
samarbeidsprosjekt mellom HAVO og Midt -Telemark pedagogisk 
- psykologisk tjeneste (PPT). Gruppeledere ved oppstart var cand.
polit /sosionom fra HAVO og psykologspesialist fra KUE. Fra 2004 
og fortsatt er en ergoterapeutspesialist gruppeleder fra HAVO og 
opprinnelig gruppeleder fra HAVO har fortsatt som gruppeleder fra 
ny stilling i PPT.
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Deltakerne

Ved oppstart og de første årene var gruppedeltakerne fra 
ca. 15 -35 år. Etter hvert har det utviklet seg til å bli en 
etablert voksengruppe. Pr. i dag består gruppa av 10 faste 
medlemmer, hvorav noen har vært med helt fra starten. 
Alderssammensetningen er fra ca 23 – 60 år, 4 kvinner og 6 
menn. Samtlige har fått diagnosen Asperger syndrom. Samtlige 
har hatt/har psykiske tilleggsvansker i forskjellig grad. De fleste 
har uførepensjon kombinert med tilrettelagt arbeid/aktivitet. To er 
i ordinær arbeidssituasjon, men likevel noe redusert stilling eller 
50 % uførepensjon. En har attføring og tilrettelagt arbeid uten 
ønske om å søke uførepensjon. Den eldste har alderspensjon og 
har tidligere hatt ordinær arbeidssituasjon. Deltakerne har egen 
bolig, bortsett fra en som fortsatt bor hos foreldrene, men som er 
i ferd med å flytte i egen leilighet. Dette er en vanskelig prosess 
som tar tid. Bortsett fra sistnevnte, er det ingen som har bistand 
i bolig. De fleste er personer med bra utdanning og mange 
ressurser og som klarer seg i dagliglivet praktisk. Det er i sosiale 
sammenhenger og særlig på arbeidsplassen at hjelpebehovet er 
størst. Samtlige gruppedeltakere bor pr. i dag alene. To er skilt og 
har kontakt med barna sine. Flere av deltakerne bor nær foreldre 
og har tett kontakt med dem. Noen av deltakerne har hund/
katt. Interessene er mange. Musikk, hagearbeid, baking, sjakk, 
samlinger av ulike slag (modellbiler, tegneserier, bøker, spesielle 
radioprogram, etc.). 

Målsettinger

De individuell og faglige mål som ble formulert ved oppstart, er 
fortsatt de samme selv om vektlegging og innholdet har endret 
seg i pakt med gruppas utvikling og sammensetning. Mål på 
systemnivå har endret seg noe, men viktigheten av tverrfaglig 
og tverretatlig samarbeid i utviklingen av denne type tiltak kan 
understrekes.

Mål for gruppemedlemmene:

• Få mulighet til å treffe likesinnede, bli kjent og kanskje få 
venner
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• Mulighet for utvidet sosialt nettverk

• Dele erfaringer, vansker og interesser

• En mulighet til å lære av andre

• Oppøve kommunikasjonsferdigheter og sosial kompetanse

• Oppøve forskjellige former for regler og sosiale hensyn som 
kreves i en gruppesammenheng

• Få økt bevissthet om egne ressurser og vansker 

• Kunnskap om rettigheter og muligheter i forhold til offentlige 
hjelpeinstanser

• Forebygge utvikling av alvorlige psykiske vanske, evt. å bistå 
med viderehenvisning til adekvat behandling/tilrettelegging

Faglige mål:

• Prøve ut samtalegruppe som metode

• Lære mer om AS ved deltakelse og ledelse av gruppesamtalene/
samlingene

• Lære mer om hvordan ulike ungdommer og voksne 
med AS opplever og forstår bestemte situasjoner, for å 
utvikle forståelsen og som igjen har betydning for adekvat 
tilrettelegging/behandling

• Utvikle/benytte egnet evalueringsverktøy 

Innhold

I samsvar med de individuelle mål for gruppa har den enkeltes 
mulighet for økt selvforståelse og utvikling av positivt selvbilde 
vært viktig. Sosialt felleskap og et sted å lære er to viktige 
aspekter ved dette gruppetilbudet. Selvhjelpsprisipper og 
psykoedukasjon står sentralt når det gjelder metodisk tilnærming. 
Samtalen og det sosiale fellesskapet har vært det viktigste for 
denne gruppa. De to første årene hadde vi en del rollespill, 
benyttet informasjonsvideo om AS, sosiale historier og CAT- 
kassen (cognitive affective training). I de senere årene har 
selve samtalen og egenaktiviteten vært et hovedanliggende. 
Hovedsaken er å dele erfaringer, lytte, gi og få råd, ha det 
hyggelig, ha fokus også på det en mestrer, eksempler på 
hyggelige begivenheter osv. Vi har hele tiden hatt en fast og 
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forutsigbar struktur for gjennomføringen av møtene. Det har vært 
viktig med to fagpersoner som gruppeledere. Gruppereglene har 
vært viktige og blitt gjennomgått hver gang det har kommet nye 
medlemmer. Alle har fått et skriftlig eksemplar.

Grupperegler:

• Det er like viktig å lytte som å snakke

• Ofte snakker vi etter tur alle sammen, en runde

• Vi avbryter ikke når andre snakker

• Når mange har mye de vil si, må vi ha taletid. Det betyr for 
eksempel at hver og en får snakke tre minutter om gangen

• Ingen er nødt til å snakke

• Vi respekterer andres uttalelser om seg selv. Vi respekterer 
andres følelser, kunnskap og opplevelser. Selv om vi har 
samme diagnose, er vi svært forskjellige

• Taushetsplikt = Personlige opplysninger om andre i gruppa 
snakker vi ikke om. (det er lov til å fortelle foreldre eller andre 
om hva vi driver med i gruppa)

• Rett til privatliv = Respektere andres ”nei - det passer ikke”, 
osv. Selv om vi har fått hverandres telefonnr. passer det for 
noen bare å ha kontakt på møtene, mens andre vil treffes 
utenom møtene. Det er derfor lurt å spørre dem som en vil ha 
mer kontakt med, hvor mye kontakt de vil ha

Gruppelederne har hatt ansvar for ledelse, organisering og 
planlegging av gruppesamlingene. De første årene ble det sendt 
ut en skriftlig påminnelse med tema som var satt opp for et halvt 
år, samt påminnelse før hvert møte. I de senere årene har vi ikke 
hatt planlagte temaer over tid, og det har blitt sendt ut en oversikt 
over møtedatoer for hvert halvår. Gruppelederne har også ansvar 
for å forberede tema når det har blitt fastsatt på forhånd og ellers 
bidra med sin faglige kompetanse og erfaring. Det har vært lagt 
hovedvekt på å få fram deltakernes egne erfaringer og ressurser. 
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Eksempler på tema: 

• Informasjon om Asperger syndrom

• Om spesielle interesser

• Humor

• Det ”å dumme seg ut”

• Ærlighet

• Valg

• Hvis noe blir annerledes enn det man tror på forhånd

• Kroppsspråk og ansiktsuttrykk

• Vennskap og forelskelse

De siste årene har dagens tema kommet fram i løpet av 
gruppesamtalen eller avtalt på siste møte. Strukturen har 
vært slik at vi har startet med te/kaffe og en runde hvor alle 
etter tur sier noe om hva de er opptatt av eller har opplevd 
siden sist. På bakgrunn av det som kommer fram velges et 
spesielt tema eller problemstilling som vi går inn i siste del 
av møtet. Problemstillinger og tema har vært mange. I store 
trekk har det vært knyttet til hva en gjør i ulike situasjoner i 
dagliglivet, konflikter, mistrivsel på jobben, hvordan søke jobb, 
problemstillinger knyttet til uføretrygd eller ikke, økonomi, 
vanskelige opplevelser i møtet med hjelpeapparatet, hvordan 
klare å si nei, fordeler og ulemper ved å gi informasjon om at 
man har AS på jobben, forhold til foreldre, stress, angst med 
mer. I tillegg til de faste møtene, har vi hatt sommeravlutning 
hvor vi i flere år har vært på teaterfestival, eller på annen måte 
markert sosialt. Juleavslutning har vært markert med å gå ut på 
restaurant. De siste årene har en av deltakerne invitert til oppstart 
etter sommerferien hjemme i hagen med grilling og sosialt 
samvær. I de senere årene har vi som gruppeledere i mindre grad 
enn tidligere hatt individuell oppfølging mellom gruppesamtalene. 
Ideelt sett burde det vært en tettere samhandling med andre 
faginstanser som er inne i bildet. Vi har ikke hatt kapasitet til å 
være pådriver for dette. 
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Gjennomføring

Gruppetiltaket har vært drevet som en del av den ordinære 
virksomheten. Selv om det kommer i tillegg til andre oppgaver, 
anser vi at det har været viktig for å bidra til at tiltak/behandling er 
en del av virksomhetenes ansvar. Ved oppstart var rekrutteringen 
i hovedsak fra de respektive enhetene vi jobbet ved, men også fra 
voksenpsykiatri og via Autismeforeningen og via Autismeenheten 
i Oslo. Kriterier for å bli med i gruppa var først og fremst at man 
skulle ha diagnose Asperger syndrom/høytfungerende autisme. 
I utgangspunktet hadde vi satt opp en nedre aldersgrense på 18 
år, Dette ble senere endret til ungdom og voksne uten spesifikk 
aldersgrense. Det viktigste var om personen kunne nyttiggjøre 
seg et slikt tilbud. Vi hadde individuelle samtaler med hver enkelt 
før oppstart. Under rekrutteringsarbeidet, viste det seg at noen 
hadde for alvorlig tilleggsproblematikk til å kunne nyttegjøre seg 
tilbudet. I de senere årene har vi ikke drevet aktivt rekruttering. 
Nye medlemmer har stort sett kommet til via voksenpsykiatri 
og HAVO. Fast møtested er lærings - og mestringssenteret ved 
Sykehuset Telemark i Skien. Rekrutteringen har vært fra hele 
Telemark fylke. Fra gruppa startet opp i februar 2000 har det 
vært møte en gang pr. mnd. med fast dag, tid og sted. 2,5 t. 
fra 17.30.-20.00. I tillegg kommer de faste sosiale samlingene 
utenom møtene. Opphold på sommeren er ca. 2 mndr. Det siste 
halvåret har vi vært i en prosess hvor vi planlegger avslutning 
av gruppa og har hatt treff ca. annen hver mnd. Det er avtalt 
at gruppa møtes på en kafé isteden. Det er deltakere fra flere 
kommuner, de fleste er fra Grenlandsområdet. De som har lang 
reiseavstand har fått delvis dekning av utgiftene etter gjeldene 
regler. Gruppetilbudet er gratis. Det er pr. i dag en stabil gruppe 
som består av 10 personer. Frammøteprosenten er svært høy.

Gjennom årene har noen vært innom gruppa og funnet ut at det 
ikke var noe for dem. To har sluttet i løpet av de siste to årene. 
Generelt har frafallet vært svært lite.
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Evaluering

Evaluering har blitt foretatt ved hjelp av spørreskjema, 
gruppeintervju, egne observasjoner og loggføring. I forbindelse 
med evaluering av gruppa har det vært fire møter i tillegg til de 
faste samlingene.

Et klart hovedtrekk som kom fram fra spørreskjemaundersøkelsen 
som ble gjennomført etter 1,5 og 3 år etter oppstart var at 
samtalegruppa hadde hatt en positiv betydning for samtlige. De 
fleste svarte at de hadde lært mer om seg selv. De fleste svarte 
at de valgte å komme til samtalegruppa selv om de hadde andre 
avtaler, og samtlige svarte at de ønsket å fortsette i gruppa. Det 
har ved flere anledninger kommet fram ønsker og synspunkter 
om at det burde være flere som fikk anledning til å delta i gruppe 
og ønske om å formidle egne erfaringer. Dette er i seg selv 
et uttrykk for at de ser på gruppetilbudet som verdifullt. Det at 
gruppa har vært virksom uavbrutt siden starten i 2000, gir oss 
som fagpersoner en unik mulighet til å se hva som skjer over tid 
og hvordan deltakerne opplever sin egen utvikling i denne tiden.  
På denne bakgrunn har vi hatt et felles ønske om å skrive en 
artikkel, hvor disse erfaringene blir belyst. Vi ønsker å løfte fram 
to aspekter ved gruppetilbudet. Betydningen av sosialt fellesskap 
og betydningen av et sted å lære. I den forbindelse har vi tatt 
utgangspunkt i de opprinnelige målene for gruppa, og undersøkt 
ved hjelp av flere gruppeintervjuer hvordan gruppedeltakerne 
vurderer sin egen utvikling i denne tiden. I tillegg ser vi på 
hva deltakerne legger mest vekt på ved det å være med i 
en slik gruppe.  Det kom fram ved flere anledninger at det at 
gruppetilbudet har vart over tid har hatt stor betydning. Vi mener 
det kan forsvares at det opprettes permanente lavterskeltilbud av 
denne type, hvor personer med AS el. lign. kan delta når de føler 
behov for det. 

For oss som fagpersoner har det vært både inspirerende og 
lærerikt å få anledning til å lede et psykoedukativt gruppetiltak. 
Det er nyttig at de ansvarlige instanser har fått erfaring med 
dette tiltaket, og det kan være hensiktsmessig å samarbeide 
både tverrfaglig og tverretatlig. Vi har begrenset inntaket de 
senere år, men vet at det kunne vært flere grupper i Telemark. 
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Den erfaringsbaserte kunnskapen vi har fått, kan komme til nytte 
ved at vi kan gi støtte og veiledning til andre som ønsker å starte 
gruppe.

Cand.polit og sosionom Elin Hovland, Midt-Telemark PPT
 Ergoterapispesialist/fagkonsulent Arja Melteig, HAVO

Merete Pedersen, Konsultasjons- og utredningsenhet ved 
sykehuset Telemark (KUE)  



9. PSYKOEDUKATIVE GRUPPER I HALDEN

Else Marie Heggland, Fredrik Svensson og Grete P. Engdahl

Bakgrunn

Bakgrunn for etablering av Asperger-gruppene er at det ikke har 
vært noen arena for dette tidligere, hvor personer med denne 
type problematikk har hatt noe møtested. Vi driver nå to grupper. 
Gruppene er sammensatt av personer som er diagnostisert og 
vurdert for å kunne nyttiggjøre seg dette opplegget. 

Ansvarlig faginstans 

DPS poliklinikk har ansvaret i samarbeid med Halden kommune 
Psykiatriteam.

Gruppelederne 

Psykiatrisk vernepleier ansatt DPS pol. og psykiatrisk 
sykepleier ansatt Halden kommune. Begge har erfaring 
fra individualsamtaler tidligere, og  begge har erfaring med 
gruppearbeid.
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Deltakerne

Alle deltakerne har fått diagnosen Asperger i voksen alder. De 
er til sammen 6 kvinner og 9 menn i alderen 25-40 år. Noen har 
tilleggsvansker som angst, depresjon, tvang og spiseforstyrrelse. 
De fleste har bra utdannelse, men når det har kommet til 
arbeidslivet, har det oppstått stressreaksjoner og mange 
sykemeldinger som har ført til utestenging fra arbeidslivet. For 
mange har det vært vanskelig å kunne få og holde på en jobb. 
Det er lite som er gjort for å tilrettelegge i arbeidslivet. På fritiden 
er det mye ensomhet, få venner og lite kontakt med familie. De 
fleste klarer seg greit økonomisk, men noen har store vansker 
med å forstå og forholde seg til NAV. Noen bor med familie eller 
samboer, men de fleste bor alene.

Målsetting 

Målsettingene er å treffe andre, bli kjent med likesinnede, få 
bekjente kanskje venner og å ha et sted å snakke om erfaringer 
med å ha syndromet, om vansker og interesser. Muligheten til 
å kjenne seg igjen i andres vansker, ikke føle seg fullt så alene, 
lære av andres erfaringer og ha mulighet til å hjelpe andre med 
egne erfaringer og støtte er vektlagt. Det skal ikke være noe mål å 
prestere. En skal ha det hyggelig sammen og gruppene skal være 
en problemfri arena. Det er viktig å skape en positiv atmosfære, 
øke tryggheten og senke angstnivået. Gruppene vil også bidra til 
hjelp til selvhjelp.

Innhold

Gruppene består av voksne mennesker med Asperger syndrom. 
Det er variasjon i alder og kjønn og de fleste er nydiagnostisert. 
Det avtales tema fra gang til gang. Noen ganger har en hatt 
eksterne forelesere fra NAV, Hjelpemiddelsentralen eller en 
Psykiater. 

Det har ikke vært benyttet noen spesiell metode eller manual. 
Alle temaene har vært relatert til AS. Det har vært alt fra å 
takle praktiske gjøremål (eks: hvordan lage mat) til hvordan 
møte NAV. Gruppene har hatt besøk av kognisjonsrådgiver fra 
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Hjelpemiddelsentralen. Deltagerne har også bidratt med mye tips 
og egenerfaring.

De fleste av deltagere har holdt kontakt mellom gruppemøtene via 
e-post. Enkelte av deltagerne har fått oppfølging underveis i form 
av individualsamtaler med DPS poliklinikk eller Halden kommunes 
psykiatriske team.

Gruppeledernes rolle i og utenfor samlingene 

Alle deltakere har hatt en forsamtale med gruppelederne. I 
gruppene er lederne møteledere og ordstyrere. Samtalene har 
stort sett gått mellom gruppedeltagerne. 

Gruppelederne har sørget for at deltakerne har fått oversiktsliste 
over dato og klokkeslett for møtene.

Gjennomføring

Gruppene er en del av ordinær virksomhet.

Alle deltakerne har fått diagnosen, men ikke alle har klart å 
akseptere den ved gruppestart. Alle har vært motivert for å delta i 
gruppe.

Inntaksområde er Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.

Deltakerne er rekruttert ved henvisning fra fastlege til DPS 
poliklinikk, fra andre behandlere på DPS poliklinikk eller fra 
psykiatriteam i kommunen.

Møtested er DPS poliklinikk Halden. Deltakerne betaler egenandel 
for en konsultasjonstime på DPS poliklinikk inntil frikort..

Det gjennomføres ca 20 gruppesamlinger pr år pr. gruppe, fra 
januar til desember. 

Gruppesamlingene varer i 2 timer hver 14.dag. Det er 
Mandagsgruppe kl.12.15 – 15.15 og Onsdagsgruppe kl. 09.30 – 
11.30.

Til sammen pr. i dag gis det et tilbud til 15 personer. Det er svært 
få frafall, i så fall er det pga sykdom og oftest melder de fra fall pr. 
sms eller e-post.
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Når det gjelder videreføring av gruppene ut til kommunen så er 
det ikke avklart ennå, men det arbeides med saken.

Evaluering
Vi har nå laget et evalueringsskjema sammen med deltagerne 
men ikke prøvd det ennå. Gruppelederne har observert bedring 
av psykiske tilleggsvansker og bedre selvforståelse hos alle 
deltakerne. Gruppene oppleves som et fristed med stor takhøyde 
og deltakerne oppnår økt trygghet, selvinnsikt og selvtillit. 

Else Marie Heggland, DPS Halden, 
Fredrik Svensson, DPS Halden, 

Grete P. Engdahl, Halden kommune.



10. SAMTALEGRUPPE FOR PERSONER SOM 
HAR VANSKER I SOSIALT SAMSPILL I SØR-
TRØNDELAG

Bjørg Neset

Gruppeledere 

Gruppeledere har vært en overlege/psykiater og en 
spesialvernepleier.

Innledning

Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag er et av St. Olav 
hospital’s spesialisthelsetjeneste tilbud til voksne med medfødte 
funksjonshemminger. Tjenesten er plassert i Divisjon Psykisk 
Helse, avdeling Brøset, og drives som en psykiatrisk poliklinikk:

Forskrift om habilitering og rehabilitering er retningsgivende 
for virksomheten, og formålet med habilitering oppsummeres 
i § 1:
“Målet er at personer som har behov for habilitering og 
rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til 
stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og 
mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. 

Tjenestene skal tilbys og ytes:

•  ut fra et brukerperspektiv 

•  samordnet, tverrfaglig og planmessig 
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•  i eller nærmest mulig brukerens vante miljø 

•  i en for brukeren meningsfylt sammenheng “

En konkretisering av målgruppen for tjenesten finnes i Helse Midt 
sin ”Plan for habilitering av barn, unge og voksne”(Helse Midt 
2004): 

”Målgruppen for voksenhabilitering omfatter voksne 
med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming/
langvarig sykdom og kognitiv svikt som har behov for 
tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. 
Voksenhabiliteringstjenesten kan yte deltjenester til andre 
diagnosegrupper som har behov for spesialisert habilitering. 
Tjenestene praktiserer overlappende planleggingsaktivitet 
for aldersgruppen 16-20 år. ”

Personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, som for 
eksempel Asperger syndrom inngår i Habiliteringstjenestens 
målgruppe, og dette gjenspeiler seg i pasientgruppen. 
Tjenesten har lang erfaring i habilitering og behandling til 
personer med denne type funksjonshemminger. Psykologer fra 
voksenhabiliteringstjenesten og barnehabiliteringstjenesten i 
Sør Trøndelag samarbeidet i 2005 om et gruppetilbud til unge 
personer med Asperger syndrom, alder 16 – 20 år. Disse 
gruppene ble kalt ”Overlevelsesgrupper”. Gruppene baserte seg 
på å både formidle fakta om aktuelle temaer for ungdommer, 
overgang til voksenliv, nettverksbygging og sosialt fellesskap. 
Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) i Sør-Trøndelag har i 
lang tid arrangert grupper for ungdom i 13 -18 års alder. 

Personer med lidelser innen kapittelet om gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser beskriver vansker i sosialt samspill med 
andre. Mange føler seg mobbet og utestengt eller satt til side i 
skolen, og de beskriver å ha få venner og sosiale kontakter. Flere 
opplever dette som et stort savn.  

Rådgiver ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme 
(Autismeenheten), Oslo universitetssykehus viste til følgende 
erfaringer eller mål med å arrangere samtalegruppe for personer 
med autisme/Asperger syndrom: 
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Å ha noe hyggelig å gå til, få venner eller ”venner”, 
identitetsutvikling, kjenne seg igjen i andre, slappe av blant 
likesinnede, støtte hverandre, oppleve noen som forstår, dele 
erfaringer, lære av andre, lære sosiale regler og normer, øvelse 
i sosialt samspill samt ha en arena for systematisk skolering og 
trening. (Steindal, 2008)

Samtalegruppe for personer som har vansker i 
sosialt samspill.

I tidsrommet august 2008 – til mai 2009 ble det tilbudt en 
korttidsbehandlingsgruppe med gruppeterapeutisk metode til 
personer med vansker i sosialt samspill. Tilbudet gikk til pasienter 
ved Habiliteringstjenesten for voksne og til psykiatrisk avdeling 
Østmarka, St Olavs hospital. Denne rapporten beskriver i korte 
trekk bakgrunn og gjennomføring av dette tilbudet.

Rammer og metode for gruppen

Rammene og metodene for gruppen baserte seg på Norsk 
gruppeanalytisk forenings anbefalte materiale for innhold i og 
regler for grupper. Det ble utarbeidet et eget informasjonsskriv i 
tillegg til Norsk gruppeanalytisk forenings informasjonsbrosjyre, 
som ble sendt ut til pasientene. Pasientene ble intervjuet i forkant 
av gruppens oppstart og fikk utdelt og gjennomgått avtaler som de 
skrev under på.  Det ble ført lister for oppmøte. 

Målsetting

Følgende ble presentert som målsetting for gruppen:

• Mulighet til å se seg selv på nye måter gjennom responsen fra 
de andre gruppemedlemmene.

• Mulighet til å se personlige problemer og psykiske symptomer 
i et nytt lys gjennom samspillet med andre.

• Mulighet til å få nye erfaringer i relasjon til andre.

Det ble presisert at det ikke gis noen garanti for at dette skjer, 
eller at den enkelte opplever at gruppen gir de muligheter som 
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målsettingen sier. Videre at sjansen til å få noe ut av deltakelsen 
i en samtalegruppe kan øke dersom en engasjerer seg i 
gruppesamtalen.

Inkluderingskriterier

Unge voksne (20 -30 år) med vansker i sosialt samspill, som 
var pasienter hos Habiliteringstjenesten for voksne, eller andre 
psykiatriske institusjoner eller poliklinikker. Gruppedeltakerne 
skulle ha normal intelligens. Det ble tilstrebet å ha noenlunde lik 
kjønnsfordeling.

Retningslinjer

Taushetsplikt: Gruppelederne har juridisk bindende taushetsplikt. 
Det hadde ikke de øvrige medlemmene. Det ble presisert at det er 
i alles interesse at det som skjer i gruppen ikke fortelles til andre 
utenfor gruppen. Unntaket kan være personlige opplevelser, 
følelser og tanker som oppstår i gruppen og hvor det ikke 
refereres til andre navngitte gruppemedlemmer. 

Oppmøte 

Pasientene måtte forplikte seg til å møte opp på de avtalte 
møtene selv om de kanskje ikke følte at de hadde noen fremgang 
med en gang. Videre ble det presisert at fravær måtte begrenses 
til et minimum. Legemlig sykdom eller eksamen var selvsagt 
gyldig fraværsgrunn, og en av pasientene måtte avslutte på grunn 
av studiefullføring. 

Kontakt utenfor gruppen 

Videre ble det påpekt at en ikke bør ta kontakt med andre 
medlemmer i gruppen utenom gruppetiden. Dersom en har slik 
kontakt, må en være villig til å snakke om det i gruppen. Faren 
er ellers stor for at det oppstår sub-grupper, som kan hindre 
gruppeprosessen. 

Hva er det egentlig som skjer i gruppeterapi?
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Fra Norsk Gruppeterapeutisk forenings brosjyre: 

En samtalegruppe er et slags ”mikrokosmos”. Alle 
gruppemedlemmene projiserer sin indre virkelighet inn i 
gruppen og gir de andre medlemmene ulike roller i samsvar 
med de rollene de er vant til at mennesker rundt dem har. 
De andre gruppemedlemmene får ofte sine roller fordi de 
på en eller annen måte ligner mennesker som det enkelte 
gruppemedlem har møtt tidligere. Det vil si at gruppen etter 
hvert vil avspeile et slags kompromiss mellom de ulike 
indre virkeligheter som gruppedeltakerne har med seg inn 
i gruppen. Hvert medlem får respons og gir respons. På 
den måten får den enkelte mulighet til å revidere sin indre 
virkelighet dersom han eller hun ser seg tjent med det. 
Gruppen og medlemmene der blir i psykologisk forstand et 
slags speil som det enkelte gruppemedlem kan se seg selv 
i. Dette ”speilet” er ikke statisk, men dynamisk. I beste fall får 
en gjennom gruppeterapi mulighet til å få et sannere indre 
bilde av seg selv og omgivelsene.

Gjennomføring

Det ble sendt ut informasjon om tiltaket i Habiliteringstjenesten 
og til Østmarka psykiatriske sykehus. Behandlerne informerte 
pasienter de mente kunne ha nytte av tiltaket, og pasienten fikk 
oversendt informasjonsskriv og tilbud om en samtale/intervju i 
forkant av oppstart av gruppen. I denne samtalen/intervjuet, ble 
det utvekslet informasjon og det ble underskrevet en kontrakt.

Deltakerne

Tre kvinner og fire menn underskrev kontrakt om 
gruppedeltakelse. Pasientene (med unntak av en) hadde 
kjent diagnose fra Kap F 84 i ICD 10, ”Gjennomgripende 
utviklingsforstyrrelser”. 



Nasjonal kompetanseenhet for autisme • Rapport nr. 2, 2012

144

• Symptomer for personer med lidelser innen denne 
kategorien er kvalitative avvik i det mellommenneskelige 
sosiale samspillet og kommunikasjonsmønsteret, 
og begrensede, stereotype og repeterende interesser 
og aktiviteter. Disse kvalitative avvikene utgjør et 
gjennomgripende trekk ved personens fungering i alle 
situasjoner, selv om de kan variere i styrke. I de fleste 
tilfeller er utviklingen avvikende helt fra spedbarns alder. 
(ICD -10)

Alle hadde erfaring med individualsamtaler før oppstart.

Terapeutene

Overlege/psykiater ved Divisjon psykisk helse, avd. Brøset ledet 
gruppen. Hun har mangeårig erfaring med denne pasientgruppen. 
Hun har også gruppeterapeutisk videreutdanning. 
Spesialvernepleier fra habiliteringstjenesten for voksne var co–
terapeut. Hun har videreutdanning i psykisk helsearbeid samt lang 
praksis med gruppen. 

Forsamtale

Alle pasientene ble kalt inn til en samtale enkeltvis i forkant av at 
de underskrev avtale om deltaking. Terapeutene forberedte seg 
ved å sette seg inn i pasientenes diagnoser i forkant av intervjuet. 
Informasjon hentet fra journal, ble forelagt pasienten som kunne 
kommenterer dette. 

Områder/spørsmål som ble drøftet:

• Bakgrunnsopplysninger, inklusiv diagnose: Hva terapeutene 
vet – og hva pasientene tenker om det.

• Gruppeterapi – hva er det? Forventninger. 

• Personlige mål for deltakelse: Hvilke områder vil de arbeide 
med i gruppen.

• Angst for å være i gruppen: Alle gruer seg, hva er det verste 
som kan skje?

• Hva skal de si i første gruppemøte? - Tenke ut på forhånd en 
presentasjon.
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• Rammer: Ledig stol – komme tidsnok – starter – slutter presist.

• Terapeutens ansvar at alt er trygt.

Ved samtalens slutt, ble kontrakt gjennomgått og underskrevet. 
I kontrakten informeres pasienten om gruppens målsettinger og 
regler for gjennomføring.

Oppmøteliste

Det ble ført oppmøteliste under hele perioden. En deltaker 
avsluttet før tiden, på grunn av flytting til annen del av landet. 
En deltaker hadde 8 avtalte fravær på grunn av behandling ved 
annen helseinstitusjon. En person hadde ikke fravær. To hadde 
fravær knyttet til eksamen.

Oppsummering/referat

Gruppelederne brukte 30 minutter sammen etter hver 
gruppesamling til å oppsummere inntrykk, og notere 
betydningsfulle hendelser. Før hvert gruppemøte ble notatene 
gjennomgått, slik at gruppeledere hadde oversikt over hva som 
hadde vært tema på sist møte, og kunne introdusere dette igjen, 
til gruppedeltakerne.  

Ettersamtaler

Alle pasientene ble innkalt til individuelle ettersamtaler etter at 
gruppen var avsluttet. Referat fra intervjuene dannet bakgrunn 
for samtalen, samt opplevelser underveis i gruppen. Hver 
enkelts opplevelser ble gjennomgått, og det ble gitt personlige 
tilbakemeldinger. Videre behandling eller utredning ble anbefalt 
i fire tilfeller. Fire av pasientene følte seg usikker på om gruppen 
hadde ført til noen forandring. De andre tre mente at gruppen 
hadde gjort dem mer selvsikre, at de hadde oppnådd målene de 
hadde satt seg i intervjuene.  

Pasientene opplyste at de på eget initiativ hadde hatt to utflukter/
treff i gruppen, Dette kan forstås som at deltakerne ønsket å 
opprettholde den sosiale opplevelse, det å være en del av et 
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fellesskap.

Gruppeledernes opplevelse av gruppens utvikling

”Forming, storming, norming and performing”

Bruce Tuckman (1965) var den første som beskrev utvikling i en 
gruppe ved å bruke disse fasene. Han mente de var uunngåelige 
for å utvikle et team, for å klare å møte utfordringer, takle proble-
mer, finne løsninger, planlegge arbeid og levere resultater. Fa-
sene er senere brukt til å beskrive utvikling i grupper. 

”Forming” - handler om de første møtene hvor deltakerne 
opptrer uavhengig av hverandre, er mest fokusert på seg 
selv, men høflig avventende.
”Storming” - handler om at medlemmenes ulike forståelse 
konkurrerer mot hverandre – konfronterer hverandres ideer 
og perspektiver. Gruppen utfordrer også gruppeledelsen.
”Norming” - hvor medlemmene tilpasser seg hverandre, og 
utvikler arbeidsmetoder som gagner teamarbeidet. Begynner 
å stole på hverandre.
”Performing” - noen grupper når dette stadiet. Da fungerer 
gruppen sammen og evner å løse oppgaver. 

Med bakgrunn i pasientenes diagnoser var det interessant 
å merke seg om denne gruppen fulgte de samme stadiene 
som beskrevet over. Terapeutene kunne observere at 
gruppeprosessen fulgte de beskrevne fasene, med forsiktig 
tilnærming, taushet, etter hvert tydeligere krav til andre, særlig 
gruppelederne. Gruppen tilpasses seg etter hvert, og til tross for 
noe sprik (se under) i gruppen, ble alle inkludert. Gruppelederne 
måtte i noen grad delta med oppklaringer og fakta og introdusere 
tema. For øvrig var det gruppedeltakerne som introduserte tema. 

Roller – studentene versus resten?

Studentene i alt fire stykker, ”fant” hverandre i forhold til å snakke 
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om studier, progresjon, studentopplevelser. De tre andre hadde 
alle avsluttet utdanning, eller var i en venteposisjon i forhold til 
videre skolegang, og to var utplassert i praksis av NAV. 

Fra taushet – til sosialt ”smalltalk”

Gruppelederne kunne observer at gruppedeltakerne, i likhet 
med andre grupper av fremmede, etter en tid med total taushet 
på venterommet/ i forkant av oppstart av gruppen, ble mer og 
mer meddelsomme. Praten gikk etter hvert livlig i ventetiden, 
og mange ganger i etterkant av møtene også. Noen slo følge 
hjemover.

Pasientens opplevelse av gruppen

Flere nevner i ettersamtaler at det var av verdi å møte andre 
som har liknende vansker. Det var bra å møte noen som hadde 
samme diagnose, eller samme vansker, ja kanskje også samme 
livssituasjon.  Noen hadde samme bakgrunn, andre hadde 
samme nåværende livssituasjon. Alle hadde vansker med å få og 
beholde venner, og flere hadde vonde opplevelser fra barneskole. 
Flere hadde også opplevd depresjoner. 

Noen var i tvil om nytteverdien, og hadde håpet å få mer ut av det. 

Deltakelse i gruppen hadde gitt tanker om å ha et treffsted for 
likesinnede, fra studentfellesskapet, med mulighet til å snakke om 
livet innenfor samme ”referanserammeverk”. 

Alle følte at de fikk kontakt med de andre etter hvert. Flere ga 
uttrykk for at det var to ”grupper”, studentene og de andre. 

Noen mente at gruppen skulle hatt mer faste tema, og at 
gruppelederne skulle ledet mer, mens andre mente det var greit 
at deltakerne ble ansvarliggjort til å bestemme tema og ta egne 
initiativ. 
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Kommentarer til utbytte av en slik gruppe

Gruppen fungerte under samme betingelser som andre 
korttidsgrupper med fast tema. Det ble brukt anerkjente metoder 
innen gruppeterapi, av godkjent terapeut. I evalueringen oppgav 
tre pasienter at de hadde opplevd bedring. De andre var usikker. 
Noen av pasientene kunne ønske at det hadde vært mer 
undervisning – at gruppelederne hadde brakt mer inn i gruppen. 
Andre mente at en ikke klarte å komme ”til bunns”, det ble for 
overfladisk. 

Gruppelederne mente at denne gruppen fungerte bra, men at 
det ligger noen utfordringer i forhold til funksjonshemmingen hos 
deltakerne. Disse oppleves ikke å være av en slik art at det ikke 
anbefales å sette i gang nye grupper. 

Ressursbruk

Det ble brukt anslagsvis 75 timer til planlegging, forsamtaler og 
ettersamtaler.

Selve gjennomføringen av 25 møter på 1 ½ time + 30 min før og 
etterarbeide  for to terapeuter, gir til sammen 100 arbeidstimer. 
Dette tilsvarer 1 måned og en ukes arbeid.
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11. PSYKOEDUKATIV GRUPPE FOR VOKSNE 
I MOSJØEN 

Karen Molenaar, Janne Kvafors og Marita Undhjem Kristian-
sen, Eva Lill Eriksen og Hilde Tverrå

Bakgrunn

Habiliteringsteam har unge mennesker med Asperger Syndrom 
eller høyt fungerende autisme i behandling. Behandlingen 
omhandler blant annet veiledning av foreldre og skole og 
individuelle samtaler med de unge menneskene om diagnosen 
for å gi dem bedre kunnskap om og forståelse for seg selv. Vi 
har både positive og negative erfaringer med den individuelle 
tilnærmingen. Da vi ble kjent med Kari Steindals erfaringer med 
samtalegrupper, ble interessen vekket til å starte opp og prøve ut 
den tilnærmingsmåten. Vi startet opp vår første gruppe i februar 
2011. Gruppen er senere videreført av nytilsatte i Habiliteringen. 
De hadde den første gruppesamlingen i oktober 2011.

Deltakerne

Det er seks deltakere i gruppen. De fleste er i 18-20-års alder. 
Deltakerne bor i nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Mosjøen. 
De er henvist av sin fastlege. Vi har avtalt at nye personer kan 
komme inn etter hvert.
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Ansvarlig faginstans 

Spesialisthelsetjenesten, Habiliteringsteam for barn og voksne 
ved Helgelandssykehuset Mosjøen er ansvarlig faginstans. Det er 
to gruppeledere. Begge er fagkonsulenter i Habiliteringsteamet. 
De er utdannet som ergoterapeut (med videreutdanninger) og 
lærer/sosionom.

Målsetting 

For deltakerne: Å bli bedre kjent med seg selv. Å møte andre 
personer og få mulighet til å identifisere seg med andre personer 
som har diagnose innenfor autismespekteret. Å være sosiale og å 
øve sosiale ferdigheter på en annen arena og i trygge omgivelser 
med tilstedeværelse av minst to fagpersoner. Det vektlegges 
aktivitet og deltakelse. 

For fagpersonene: Å heve kompetansen vår om diagnosen og 
målgruppen. Å komme i bedre posisjon til å jobbe med disse unge 
menneskene og å nå målene om å øke kunnskap og forståelse 
for seg selv i møte med andre. Å legge tilrette for at personer kan 
møtes.

Innhold

Samtalegruppen har en psykoedukativ vinkling og styring fra 
gruppelederne. Vi benytter oss av materiale som ”Kropp, Identitet 
og Seksualitet” (Voksenhabilitering Nordlandssykehuset Bodø) 
og ”Jeg er enestående” (SPISS). Erfaringer fra andre fagpersoner 
med gruppearbeid, presentert på Nasjonalt fagutviklingsnettverk 
har også vært viktig.

Organisering

Vi har laget regler sammen med gruppedeltakerne. De første 
samlingene har fokuset vært å bli trygg i gruppen. Foreløpige 
tema har vært å bli kjent med hverandre gjennom å fortelle litt 
om seg selv, vise en filmklipp fra YouTube som de liker eller 
betyr mye for dem. Det arbeides med noen oppgaver omkring 
interesser, egenskaper, sterke og ikke så sterke sider. Vi legger 



Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

153

vekt på at deltakerne får komme med forslag til tema. Noen er 
aktive i forhold til forslag, andre er mer passive.  Etter hvert har vi 
tenkt å arrangere noen aktiviteter. 

Alle deltakere har fått oversikt med dato. Alle deltakerne får 
påminnelse gjennom SMS. Til enkelte sender vi påminnelse til 
foreldrene eller skoleassistent som når det passer formidler det 
videre. En deltaker har vi avtalt å hente siden det gjør det enklere 
for ham å komme. 

Gjennomføring

Tilbudet er en del av Habiliteringstjenesten sitt tilbud. 
Gruppelederne skriver journal etter hvert møte. De som deltar 
er alle kjent med sin diagnose. Ikke alle har samme forståelse 
for det. Vi håper at de vil få det gjennom deltakelse. En deltaker 
har vi hatt en individuell samtale med etter første samlingen om 
veien videre/forventninger og evt. støtte for å kunne møte opp. 
En deltaker har fått tips om litteratur om Asperger syndrom med 
bakgrunn i behov. Ansatte som jobber for ham ble kontaktet for å 
følge opp dette. 

Møterommet på Habiliteringsavdelingen i DPS Mosjøen har vært 
fast møtested

Deltakelsen er gratis, eventuelle aktiviteter betales av hver enkelt. 
Det er fast møtedag og tidspunkt. Vi møtes i utgangspunkt en 
gang i måned på tirsdag kl. 13.30 – 15.30. Det å delta er frivillig, 
men vi har sammen satt opp noen regler i forhold til det å gi 
beskjed når man ikke har anledning til å møte opp. 
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Tiltak for pårørende

Vi har hatt informasjonskveld for foreldre og pårørende. Ellers 
har vi foreløpig bare hatt kontakt med pårørende på individuelt 
grunnlag og ved behov. Det har blitt avtalt med pårørende at vi 
kan arrangere flere foreldrekvelder når det er behov for det. 

Karen Molenaar, Janne Kvafors, Marita Undhjem Kristiansen, 
Eva Lill Eriksen og Hilde Tverrå, 

Habiliteringsteam for barn og voksne Helgelandssykehuset,
 Mosjøen



GRUPPER I KOMMUNAL REGI

12. FRITIDSGRUPPER I TRONDHEIM

Ansvarlig faginstans

Kulturenheten i Trondheim kommune består av ca 120 
medarbeidere som har som hovedoppgave å tilrettelegge 
for kultur og fritidsaktiviteter for innbyggerne i Trondheim. 
Kulturenheten skal gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, 
kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester 
bidra til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og 
livskvalitet. Kulturenheten består av 5 ulike fagområder, der et av 
dem er TILRETTELAGT FRITID. Tilrettelagt fritid (TF) skal bistå 
mennesker med ulike funksjonsvansker til en aktiv og meningsfull 
fritid. 

Tilrettelagt fritid sin visjon er som følger: 

Alle skal ha kultur- og fritidsaktiviteter etter egne ønsker og 
behov! 
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TF barn 

Alle som har tilbud gjennom Tilrettelagt fritid barn, må ha et 
vedtak fra Barne- og familietjenesten i sin bydel. Barne- og 
familietjenesten fatter vedtak hjemlet i Sosialtjenesteloven eller 
Lov om Barnevernstjenester. Vedtakene sender Barne- og 
familietjenesten som bestillerenhet til Tilrettelagt fritid barn, som 
utførerenhet. 

TF voksne 

Alle over 18 år som trenger bistand, eller som ønsker å delta i 
kultur- og fritidsaktiviteter kan ta kontakt med Tilrettelagt fritid 
for å få hjelp til å finne aktiviteter som passer hver enkelt sine 
ønsker og behov. Hvis en person som er over 18 år blir innvilget 
støttekontakt, fatter Helse og Velferdskontoret vedtak om dette. 

Fritidsklubber for barn, ungdom og voksne med 
Asperger Syndrom

Tilrettelagt fritid gjennomfører en fritidskartlegging sammen 
med den enkelte for å avklare aktivitetsønsker og behov for 
tilrettelegging. Individuelle bistandsbehov kan ivaretas av 
støttekontakt eller i en liten eller stor gruppe. Annen tilrettelegging 
kan være deltakelse i gruppeaktivitet under ledelse av en eller 
flere fritidsassistenter.

Ett av disse tilbudene er fritidsklubber for barn, ungdom og 
voksne med Asperger Syndrom. 

TF driver i dag 5 grupper for mennesker med Asperger Syndrom. 
Vi har to barnegrupper, en biljardgruppe som vi vil beskrive 
nærmere seinere, og en fritidsklubb. Vi har to grupper for 
mennesker mellom 18 og 25 og en gruppe for de over 25. 
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Bakgrunn

Da støttekontaktordningen for denne brukergruppen hadde vist 
seg å være sårbar over tid, ble det satt ned en arbeidsgruppe 
for å se på alternative fritidstilbud. Dette medførte at Tilrettelagt 
fritid ønsket å lage et felles fritidstilbud med fast tilholdssted for 
mennesker med Asperger Syndrom. Det ble drøftet om tilbudet 
også kunne inkludere andre personer med en autismediagnose, 
men det var bred enighet om at dette skulle være et tilbud kun for 
mennesker med Asperger.  
Årsaken til at støttekontaktordningen ikke fungerte så godt kan 
skyldes ulike aspekter. Blant annet at det kunne være vanskelig å 
matche brukerens særinteresser med støttekontaktens, vanskelig 
med relasjonsbygging, samt at en-til-en kontakt kunne oppleves 
som en utfordring med tanke på kjemi, både for bruker og 
støttekontakt. 

Arbeidsgruppen som jobbet med utformingen av et gruppetilbud la 
derfor blant annet vekt på 3 viktige aspekter av diagnosen:

• Hensyn til ulike særinteresser blant brukerne

• Utfordring i forhold til sosial deltagelse

• Rutiner og trygge rammer

Et informasjonsbrev ble skrevet og sendt ut, etter at deltakerne 
hadde fått tilbud om plass på en av de aktuelle gruppene. 
(Vedlegg nr 1.)

Målsetting 

Målsettingen var i utgangspunktet at fritidsklubben skulle 
være et sted hvor man kunne komme for å holde på med ulike 
aktiviteter, dvs sine egne særinteresser. Noen kunne spille 
brettspill, noen kunne lese bøker, mens andre kunne se film. 
Det var en tydelighet rundt det at det ikke skulle settes krav om 
sosial deltagelse. Hovedmålsettingen var at flest mulig skulle 
føle at dette kunne være en felles arena for varierte aktiviteter og 
mulighet for sosial deltakelse etter egne ønsker.  Erfaringene som 
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ble gjort etter hvert var at det sosiale samholdet viste seg å være 
viktig. Selv om enkelte ikke likte å spille brettspill, oppsøkte de 
likevel de som satt og spilte, og ville være med. 

Lederne

Lederne for 4 av gruppene er to fritidsassistenter, der det for 
den ene er krav om 3årig høyskoleutdanning. Det er også en 
kvinne og en mann på hver gruppe, noe som har vist seg som 
en viktig prioritering, da det har dukket opp ulike problemstillinger 
hvor dette har vært nyttig. På Biljardgruppen er det 2 menn. I 
tillegg til at fritidsassistentene har ansvaret for aktivitetsplaner og 
tilrettelegging av aktivitetene, deltar de på et fast møte en gang pr. 
måned med kontaktpersoner ved Tilrettelagt fritid. Disse møtene 
inneholder både praktisk og faglig utveksling, samt intern og 
ekstern veiledning.

Gjennomføring

Den første gruppen ble opprettet i september 2008. Dette var 
et samarbeid mellom TF barn og TF voksne, hvor målgruppen 
var ungdom mellom 16 og 25 år. Arbeidsgruppen kom frem til at 
det kunne være hensiktsmessig å starte opp med to brukere, for 
deretter å øke på etter hvert. Dette for å skape en tilhørighet og 
en trygg atmosfære, noe som arbeidsgruppen vurderte som viktig 
for at de neste som kom til ville få et best mulig førsteinntrykk, da 
førsteinntrykket for denne brukergruppen ofte er en viktig faktor i 
forhold til motivasjon til å møte neste gang. Det ble ikke satt noen 
rammer for hvor hyppig det skulle komme inn nye deltagere. Dette 
ble vurdert underveis avhengig av atmosfæren i gruppen og sosial 
fungering.

Det ble heller ikke forhåndsbestemt hvor høyt antall brukere det 
kunne være rom for, men etter hvert ble det klart at 6-8 brukere 
fungerte best. 

Etter hvert viste det seg at aldersspennet 16–25 år ble for stort og 
det ble etter ett år besluttet å lage et eget tilbud for de under 18 
år.  Resultatet ble to like fritidsklubber, en for de mellom 13 og 17 
og en for 18-25. Tilbudet for den nyopprettede ungdomsgruppen 
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fulgte den samme oppbyggingen og strukturen som hadde vist 
seg å fungere for voksengruppen. Tilbudet har deretter blitt utvidet 
til dagens totale fem grupper.

Lokaler

Møtelokaler var viktig å ha sentrumsnært, slik at man skulle slippe 
å bytte buss og at det ville være enklere å komme seg frem på 
egen hånd. Det var også viktig at møtelokalet kunne muliggjøre 
ulike typer aktiviteter. Den første fritidsklubben ble derfor lokalisert 
på Sommerstua i Trondheim sentrum, som er et åpent treffsted på 
dagtid og som derfor er godt egnet til et allsidig aktivitetstilbud. I 
dag holder en av ungdomsgruppene og en av voksengruppene til 
på Sommerstua, mens de to andre voksengruppene holder til på 
ISAK som er et åpent kulturhus for ungdom mellom 15 og 25 år.  
Det å ha klubben lokalisert på en felles og åpen ungdomsarena 
har vært positivt for signaleffekt og status for gruppen.           

Innhold

Erfaringer viste at sosiale aktiviteter var noe deltakerne ønsket å 
prioritere, det ble derfor laget månedsplaner for aktiviteter. Dette 
ble gjort sammen med alle deltakerne, både på ungdoms- og 
voksengruppene. Planene var svært konkrete, noe som var viktig 
for å skape en forutsigbarhet. Det ble også lagt vekt på at man 
ikke trenger å møte hver uke, men at man kan møte når man har 
lyst, avhengig av aktivitet eller dagsform. Det ble også presisert 
at man fremdeles kunne velge å engasjere seg i et alternativ til 
den aktiviteten som var foreslått. På klubben for ungdom ble det 
derimot praktisert pliktig oppmøte. 

Eksempel på plan i oppstartsfasen:

Onsdag 5. okt:

16.00-16.15 Vi møter på sommerstua, snakker om film

16.15-17.00 Vi spiller brettspill, RISK

17.00-17.15 Pause med litt frukt og saft, gjerne gå ut for frisk luft



Nasjonal kompetanseenhet for autisme • Rapport nr. 2, 2012

160

17.15-18.15 Vi fortsetter brettspill

18.15-18.30 Vi pakker sammen, og snakker om neste møte.

Ønsker du å lese bok eller se film, er dette også mulig.

I begynnelsen opplevdes det som viktig at planen var detaljerte 
og strukturerte og at klokkeslettene ble overholdt. Etter 
hvert som deltakerne ble godt kjent både med hverandre og 
fritidsassistentene, ble det uttrykt at det som var viktig for dem, 
var at de møtte til samme tid, på samme sted og at de viste 
hvilken aktivitet som sto på planen. 

Etter ca ett år, ble derfor planen endret på og seende slik ut:

Onsdag 5. oktober:  Film på klubben, ta med film om du har. 

Onsdag 12.oktober: Vi lager mat, kom gjerne med forslag. Pris kr. 
30,-

Onsdag 19. oktober: Brettspill, kort, yatzi og lignende, ta gjerne 
med spill om du har. 

Onsdag 26. oktober: Trikketur til Lian med grilling og god drikke, 
hvis været tilsier det. 

I forhold til ungdomsgruppene ble den detaljerte planen 
likevel beholdt da dette opplevdes som viktigere for denne 
brukergruppen.

I starten ble det utarbeidet en perm med en oversikt over hvilke 
aktiviteter vi kunne tilby, og hvor disse ble detaljert beskrevet. 
Denne permen ble brukt som en støtte under kartleggingen av 
hvilke aktiviteter hver enkelt kunne tenke seg. Eksempler på 
aktiviteter som har blitt gjennomført er: tegning / maling, brettspill, 
matlaging, svømming, kino, film, TV spill, bibliotekbesøk, tur ut i 
marka, quiz, Lazer x, restaurantbesøk. 
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Grupper i regi av TF barn

Biljardgruppa

Biljardgruppa hadde oppstart i 2008. Den ble etablert ut fra et 
ønske fra en gutt, som kom fram på et kartleggingsmøte på 
Tilrettelagt fritid. En av interessene til gutten var biljard. Tilrettelagt 
fritid så da etter andre som biljard kunne være aktuelt for. 
Tilrettelagt fritid kontaktet en ordinær biljard klubb for om mulig 
å få ansatt fritidsassistenter som fra før av var medlemmer av 
klubben. Noe som lyktes.

Gruppa består av fire gutter og har vært stabil over flere 
år. Det har vært kun en utskiftning. Det er de samme to 
fritidsassistentene som den gang ble ansatt, som fortsatt driver 
tilbudet. Tilbudet drives på ordinære klubbkvelder, der deltagerne 
i gruppa betaler ordinær medlemsavgift. Tilbudet har en pause i 
løpet av kvelden, hvor deltagerne kan velge å se på TV framfor å 
være sosial med andre.

Erfaringer viser at det er positivt at fritidsassistentene fra før av er 
en del av klubben, og at tilbud foregår på ordinære klubbkvelder, 
også med tanke på integrering.  Aktiviteten gir tydelige rammer og 
god forutsigbarhet med de spilleregler som finnes, og de spiller på 
et fast bord hver gang.

Ungdomsgruppa

Deltakerne er i alderen 13-17 år.  Klubben er et ukentlig tilbud 
og har et fast tilholdssted i egne lokaler. Deltagerne er av begge 
kjønn. Klubben drives av to fritidsassistenter. Fritidsassistentene 
skal i samarbeid med deltagerne bl.a. utarbeide aktivitetsplaner. 
Aktivitetsplanene inneholder ulike faste aktiviteter i tillegg til én 
hovedaktivitet pr. gang. En gang pr. måned gjør deltagerne ”noe 
sprøtt”. For eksempel gjennomfører de en på forhånd ønsket 
og godt planlagt utflukt eller aktivitet. Eksempler på det er 
bibliotekbesøk, Rockheim, bowling, kino, Go-cart, leie skøyter og 
gå på isbanen i sentrum, svømmehall eller aking. (Se vedlegg 2.)
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Grupper i regi av TF voksne

Den ene gruppen består av 3 jenter og 4 gutter i alderen 19-24 
år. Den andre gruppen består av 4 gutter i alderen 18-25 år. Den 
tredje gruppen består av 3 menn og en kvinne i alderen 25-40 år. 
Det er ønskelig at de ikke har behov for å ha støttekontakt med, 
men det har vært brukere som har blitt fulgt av støttekontakt til å 
begynne med, hvor støttekontakt har trukket seg ut etter hvert. 
Dette har fungert godt, og vært en trygghet og en fin overgang for 
de som har vært usikre på om dette er et tilbud som passer for 
dem.

Samarbeidspartnere

Som støtte underveis i forming av tilbudene, har Tilrettelagt Fritid 
fått veiledning fra psykolog i Habiliteringstjenesten. Han har blant 
annet kunnet bistå med veiledning i forhold til fritidsassistentene 
dersom det har vært utfordringer med personer eller selve 
strukturen på møtene. Han har også møtt på enkelte av møtene, 
for å kunne snakke med brukerne om det å ha Asperger og hvor 
hensikten da har vært å dele erfaringer og utfordringer med 
hverandre på et mer strukturert nivå. Dette har opplevdes som 
lærerikt, både for brukerne og fritidsassistentene. 

Erfaringer og utfordringer

Det å drive en fritidsklubb med mennesker med Asperger 
syndrom har vært en positiv erfaring. Man blir ikke like sårbar som 
ved en-til-en-kontakt, og kan bruke ressursene til enkeltpersoner 
inn i gruppa. Det kan virke som om deltakerne blir mer motiverte 
for å utforske nye, ukjente aktiviteter når de er sammen med 
andre. Samtidig har vi erfart at gruppetilbud ikke passer for alle.

Det har vært en utfordring at informasjon om enkeltindividet 
blir litt ensidig gjennom informasjon fra kartleggingssamtaler. 
Vi har erfart at observasjoner i samvær har gitt mange svar, da 
det kan virke som om det er vanskelig for enkelte å få frem alle 
aspekter i direkte samtaler. Det har derfor vært viktig med gode 
observasjoner, både gjennom interaksjon med andre på gruppa, 
men også i gjennomførelsen av aktivitet.  
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Vi har erfart ulike utfordringene i barnegruppene og 
voksengruppene.

I barnegruppene har det vist seg å være viktig med pliktig 
oppmøte for deltakerne da flere er ikke fortrolig med egen 
diagnose og har ikke deltatt i gruppe tidligere.  

Felles for gruppene er viktigheten av struktur, tidsfestet 
aktivitetsplan og faste møtetider. Det har også vært viktig for 
deltakerne å få påminnelse om møtetid på SMS.  

Veien videre

TF har hatt kontinuerlig evaluering av gruppene i samarbeid med 
fritidsassistentene, og konkludert med at dette er et tilbud som 
vil bestå og som vil videreutvikles. I 2012 vil vi i samarbeid med 
Habiliteringstjenesten satse på tettere og mer faglig veiledning 
av fritidsassistentene, samt at vi har en plan om å skrive en 
fagartikkel rundt gruppetilbud for mennesker med Asperger.

”Nå som jeg har begynt å gå på skole, er det godt å komme hit for 
å slappe av, da jeg bruker mye energi på å konsentrere meg om å 
ikke dumme meg ut sammen med andre på skolen.”

”Alle andre har en oppfatning om at Aspergere kun er opptatt av 
sin særinteresse. Men her på klubben er jo alle med på ulike ting 
som brettspill, kino, kafébesøk, matlaging, svømming etc.”

”Dette er et bra tilbud. Håper andre med Asperger også får en 
slik mulighet.”

Brita Straumbotn, daglig leder, 
Tilrettelagt fritid, Avd. voksne, 

Kulturenheten, Trondheim kommune.
Stian Pedersen

Dagny Dørum-Persen
Kjellaug Hanssen
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Vedlegg 1

Informasjonsbrev til deltakerne

Velkommen til Fritidsklubben

Som et tilbud til ungdom mellom 18 og 25 år med Aspergers 
syndrom, har vi i Trondheim Kommune, Tilrettelagt fritid valgt å 
starte opp en fritidsklubb. Klubben ledes av 2 fritidsassistenter, 
Miriam og Stian. På Klubben har vi mulighet til å kunne holde 
på med ulike aktiviteter basert på medlemmenes interesser og 
behov. Det vil ikke settes krav om sosial deltagelse, men Klubben 
vil først og fremst være en møteplass, hvor man kan komme når 
man har lyst. 

Tid: Klubben har fast møtetidspunkt hver torsdag fra kl.16.30-
19.00. Man må ikke være med hver torsdag, men dersom man 
ikke kan komme eller kommer senere enkelte ganger, må man gi 
beskjed enten på mail eller på sms til en av fritidsassistentene.

Sted: Klubben har base på Kultursenteret ISAK, som ligger i 
Prinsens gt 44. Se www.isak.no At ISAK er basen betyr at vi 
møtes der, for så å dra ut på aktiviteter derfra. Men vi kan også 
være på ISAK og holde på med aktiviteter der.

Innhold: På Klubben har vi mulighet til å drive på med ulike 
aktiviteter, både alene og sammen med andre. ISAK har en egen 
kinosal som vi kan reservere hvis vi skal se film. Vi har av og til 
tilgang på kjøkkenet slik at vi kan lage oss mat i fellesskap. Det er 
også mulighet for å kjøpe seg mat på ISAKs kafé/konsertscene 
Coffee Annan. 

Det vil bli laget en aktivitetsplan som vil bli mailet ut til 
medlemmene slik at alle til en hver tid skal ha en oversikt over 
hva som står på planen for neste gang. Klubbens medlemmer 
vil ha innflytelse på hva som skal stå på denne planen, slik at 
man kan lage et opplegg som ivaretar den enkeltes interesser 
og behov. Eksempler på aktiviteter kan være bowling, konserter, 
kino, teater, RBK-kamper, gå tur, osv.
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Kostnader: Dersom vi lager oss mat, spleiser vi på utgiftene 
og alle betaler for sin egen mat. Når vi drar ut på aktiviteter og 
arrangement betaler alle for sin egen billett. Utenom dette er 
Klubben helt gratis.

Kontakt: Hvis du er interessert i et slikt tilbud, ta kontakt med 
Kulturenheten, Tilrettelagt fritid på tlf: 72545700. Du vil bli henvist 
videre til riktig kontaktperson avhengig av hvilken bydel du bor i.
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Vedlegg 2
Eksempler på planer for ungdomsgruppen

Plan for tirsdagsklubben uke 46 og 47 

Tirsdag 15.november     

Hovedaktivitet: Spille spill

Tid Aktivitet

16.30
Vi møtes på Sommerstua. Vi presenterer oss for den som 
er ny.

17.00 Vi spiller biljard eller kortspill.

17.45 Pause. Vi spiser frukt.

18.15 Spiller Nintendo, Wii eller kortspill.

19.00
Vi rydder sammen.
Vi velger hvilken film vi skal se neste gang.

TA MED  ……. ta med to håndkontroller og spill til Nintendo Wii 

Tirsdag 22. november      

Hovedaktivitet: Se fi lm

Tid Aktivitet

16.30 Vi møtes på Sommerstua og snakker om uka som har gått.

17.00
Vi ser filmen vi valgte i forrige uke. 
Vi spiser grønnsaker med dipp.

18.30 Vi snakker om filmen vi har sett.

19.00
Vi rydder sammen.
Vi snakker om turen til Rockheim neste gang.

 



13. SAMTALEGRUPPER FOR MENNESKER 
MED ASPERGERDIAGNOSE VED OSLO 
VOKSENOPPLÆRING NYDALEN

Anita Berglund, Heidi Sandmo Kristoffersen, Fridjof Jaatun, 
Ellen Kristensen, Catrin Ingebretsen og Iren Kvist

Oslo VO Nydalen er ett av 5 voksenopplæringssenter i Oslo og er 
det eneste senteret som kun tilbyr spesialundervisning. Senteret 
ble etablert i 1991 i forbindelse med HVPU-reformen og het den 
gangen Åsen Voksenopplæringssenter.

De første årene var hovedtyngden av elever psykisk 
utviklingshemmede og autister. I midten av 1990-tallet fikk vi nye 
grupper av søkere, som mennesker med ervervede hodeskader, 
psykiske vansker og lese-/skrivevansker.  En sterkt voksende 
elevgruppe er minoritetsspråklige som får norskopplæring som 
spesialundervisning.

I dag har senteret ca 250-300 elever som mottar ukentlig 
undervisning og like mange som er inne til kortere utredninger i 
forhold til synspedagogikk, logopedi og dysleksi.

Vi har gjennom disse årene undervist elever som har 
hatt diagnose innenfor autismespekteret, og mange av 
spesialpedagogene har kompetanse innen området.
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Bakgrunn for opprettelse av samtalegrupper 

I 2008 var Autismeenheten invitert til å forelese på en 
planleggingsdag ved senteret og fortalte om en samtalegruppe i 
Oslo som hun hadde ledet i mange år. Vi ble der og da utfordret til 
å overta hennes gruppe. Henvendelsen førte til at det ble avsatt 
en ressurs til dette. Spesialpedagogisk undervisning vektlegger 
flere av områdene som er utfordrende for mennesker med 
Aspergerdiagnose, for eksempel å lære strategier for fungering 
innen arbeid, fritid og andre sosiale arenaer og hvordan danne et 
sosialt nettverk. Det ble derfor etablert en samtalegruppe og Oslo 
VO Nydalen er nå en del av Fagutviklingsnettverket.

I dag har vi tre samtalegrupper. To kjønnsblandede grupper og en 
ren kvinnegruppe. Den sistnevnte ble etablert for ett år siden.

Fem av senterets lærere er ledere av gruppene. Alle fem er 
spesialpedagoger med erfaring innen fagfeltet.

Rekruttering til samtalegruppene

Jungeltelegrafen har vært til stor nytte for oss, og tilbudet har 
også ligget på Autismeforeningens hjemmeside. I løpet av 
disse årene har vi fått mange henvendelser fra faginstanser; - 
psykologer, leger og distriktpolikliniske sentere.  Pårørende og 
flere med diagnosen har også ringt og vist sin interesse.

Rådgiver ved Oslo VO Nydalen har fungert som koordinator 
mellom gruppelederne og søkere. De fleste henvendelser 
har vært via telefon og e-post. Det er pr i dag venteliste til 
samtalegruppene. Rådgiver er ved første henvendelse tydelig 
på at dette er en samtalegruppe og ikke et behandlingstilbud. 
To av deltakerne har i tillegg til samtalegruppen også annet 
undervisningstilbud ved senteret, i fagene Musikk og Mat & Helse.

Før søkeren kan starte i gruppe inviterer vi til en samtale der vi 
forteller om tilbudet og søkeren forteller om sine forventninger. 
Vi er tydelige på at det er gruppelederne som bestemmer hvem 
som skal tildeles plass i en gruppe. Det har hendt at vi har avvist 
søkere på grunn av utfordrende atferd som ikke er forenlig med 
deltakelse i samtalegruppe. 
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Forventninger til deltakerne

• Deltakeren er utredet og har fått diagnosen.

• Deltakeren aksepterer sin diagnose. 

• Deltakeren kommer på grunnlag av egen motivasjon.

Tilbudet er et lavterskeltilbud. Det betyr at deltakerne ikke trenger 
noen form for dokumentasjon fra lege eller annen behandler før 
de starter i samtalegruppe. 

Hvis en deltaker har behov for å diskutere hvorvidt vedkommende 
har diagnosen Asperger eller ikke, så er ikke dette et tema vi tar 
opp i gruppene. Vi opplever at flere av søkerne ønsker å delta i 
samtalegrupper fordi de føler seg ensomme og egentlig ikke vet 
hvordan man skaffer seg og ikke minst beholder venner. 

Målsetninger med opplæringen i samtalegruppene 

• Gruppedeltakerne lærer å snakke i gruppe

• Gruppedeltakerne lærer å lytte til andre

• Gruppedeltakerne bidrar med egne erfaringer, tanker og 
meninger. 

• Gruppedeltakerne utvikler mestringsstrategier 

• Gruppedeltakerne opplever økt sosial tilhørighet

Innhold

Deltakerne er velkomne til å sette ulike temaer på dagsordenen. 
Mange opplever utfordringer på sosiale arenaer som jobb, skole, 
familie og blant venner. Gjennom erfaringsutveksling ønsker vi 
å bidra til at deltakerne kan lære strategier og løsninger som 
kan være hensiktsmessig å benytte på de ulike arenaene der 
problemene kan oppstå. Et viktig element i gruppesamtalen er 
å fremheve det man får til, til tross for at man kanskje bærer 
med seg en del negative erfaringer fra det sosiale liv. Vi søker 
å nå målene gjennom å vektlegge en dialog basert på gjensidig 
respekt og felles refleksjon som kan åpne for nye tanker og 
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løsninger.  Det er nødvendig med en åpen og tillitsfull atmosfære i 
gruppen.

Gruppelederne legger frem et forslag til tema for hvert møte 
ut ifra hva som har blitt observert og diskutert på tidligere 
møter. I gruppene er vi opptatt av å styrke deltakernes sosiale 
kompetanse gjennom løsningsfokusert metode (LØFT) 
og gjennom motiverende samtale (MI). I tillegg har vi høyt 
fokus på å legge til rette for å oppmuntre deltakerne til å 
møtes utenfor samtalegruppene. Samtalegruppen er ledet 
etter gruppedynamiske prinsipper som ivaretar den enkeltes 
behov for trygghet og tillit, samtidig som deltagerne gjennom 
erfaringsutveksling stimuleres til å ta egne selvstendige valg og 
utfordringer på ulike sosiale arenaer. Sosiale problemstillinger 
og konkrete mestringsstrategier blir gjerne diskutert 
gruppedeltagerne seg imellom. De er alle meget ressurssterke og 
taleføre personer.

Eksemplene under viser hvordan vi kan legge opp samtalen i 
gruppene. 

Identitet: 

• I hvilke situasjoner er det ønskelig å fortelle/ikke fortelle om 
min diagnose?

• Når opplever jeg at det er nødvendig, men vanskelig å fortelle 
om min diagnose?

• Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Er min identitet kun 
knyttet til min diagnose?

• Hvilke strategier kan jeg ta i bruk i forhold til å fortelle om min 
diagnose til andre? 

Øyekontakt: 

• I hvilke situasjoner oppleves dette som vanskelig?

• Har du fått tilbakemeldinger fra andre vedrørende dette?

• Hvilke utfordringer føler du at du har med blikkontakt?

• På hvilken måte kan du finne en løsning som du er komfortabel 
med?
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• Kan vi øve sammen og gi hverandre tilbakemeldinger?

Så langt viser det seg at deltakerne uttrykker at de opplever å bli 
sett, hørt og respektert i gruppen. I tillegg opplever de deltakelse i 
samtalegruppen som lærerik og relevant. 

Bakgrunn for en ren kvinnegruppe

I løpet av det siste året har vi hatt en økning av kvinnelige søkere, 
og interessen for en ren kvinnegruppe har vært stor. Vi opplever 
en forskjell i adferd på menn og kvinner med diagnosen Asperger. 
Kvinnene har uttrykt et ønske om egen gruppe på grunnlag av 
sine behov for å snakke om personlige problemstillinger knyttet til 
familie, venner og kjærester. 

Kvinnegruppen består i dag av åtte medlemmer og vi venter to 
nye deltakere på nyåret. Kvinnene i gruppen er mellom 25 og 40 
år. 

Om tilbudet

Gruppene møtes hver tredje uke, fra kl 16.00 – 18.00. Vi forsøker 
å legge opp til to fellesmøter i løpet av hvert semester, hvor vi har 
eksterne forelesere.

Anita Berglund, Heidi Sandmo Kristoffersen, Fridjof Jaatun, 
Ellen Kristensen, Catrin Ingebretsen og Iren Kvist

Oslo voksenopplæring Nydalen
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