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BAKGRUNN

Denne rapporten er skrevet for å oppsummere et prosjekt i regi av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, 
Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus (heretter omtalt som Re-
gionalt fagmiljø). Regionalt fagmiljø har som mandat, i samarbeid med brukerne, helseforetakene, Den 
nasjonale kompetanseenheten for Autisme, Statped og andre relevante samarbeidspartnere, å bidra til at 
brukerne får helhetlige tjenester med god kvalitet i et livsløpsperspektiv. Kjerneoppgavene er veiledning, 
forsknings-/fagutviklingsarbeid og tjenesteyting i særlig kompetansekrevende saker. 

På bakgrunn av innspill fra helseforetak og brukere i regionen, ble det besluttet å igangsette et pro-
sjekt for å forbedre oppfølgingstilbudet til barn og unge med Asperger syndrom. Våren 2008 inngikk 
 Regionalt fagmiljø en avtale med Nevropsykiatrisk enhet (Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo 
universitets sykehus), og Kapellveien habiliteringssenter (tilknyttet Seksjon for barnehabilitering/barne-
nevrologi, Oslo universitetssykehus) om å drive prosjektet «Oppfølging og kontinuitet i tjenester til barn 
og ungdom med Asperger syndrom».

Prosjektet, som ble avsluttet ved årsskiftet 2010/2011, har bestått av:

1. Kartlegging av spesialisthelsetjenestens praksis i arbeid med pasientgruppen i Helse Sør-Øst, samt 
gjennomgang av relevant litteratur og tiltaksmetodikk

2. Skriftliggjøring av anbefalinger for oppfølging av pasientgruppen basert på arbeidet i pkt. 1.

3. Klinisk utprøving/kvalitetssikring av tiltak for å forbedre tjenestene til pasientgruppen

Prosjektet ble i første fase drevet av psykologene Anette Mølmen ved Kapellveien habiliteringssenter og 
Nina Iversen ved Nevropsykiatrisk enhet. For å kartlegge oppfølgingen av pasientgruppen i regionen, tok 
vi kontakt med sentrale kompetansemiljøer, både i spesialisthelsetjenesten og utdanningssystemet. Det 
ble sendt en skriftlig henvendelse til 48 enheter i spesialisthelsetjenesten for barn og unge, med fore-
spørsel om å komme i kontakt med behandlere som hadde erfaring med pasientgruppen. Det ble deretter 
foretatt telefonintervjuer, besøk/hospitering og innhenting av skriftlig materiale fra et utvalg fagpersoner 
med kompetanse på området. Dialog med brukere har også vært sentralt for å kartlegge mangler i tilbudet 
og hva som gjøres av god oppfølging.

Kapellveien habiliteringssenter sa opp sitt engasjement etter at første og andre del av prosjektet var gjen-
nomført. En skriftliggjøring av anbefalinger for god praksis, «Oppfølging av barn og unge med Asperger 
syndrom:  Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten», ble ferdigstilt november 2010, og er nå 
tilgjengelig for fri nedlasting fra Regionalt fagmiljø sine nettsider:  
http://www.oslo-universitetssykehus.no/regionalt-fagmiljo

Rapporten som foreligger her er en oppsummering av del 3 av prosjektet som ble ledet av Nina Iversen. 
Fokus for denne kliniske delen av prosjektet var individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn/
ungdom med Asperger syndrom, basert på metoden «Jeg er noe helt spesielt» (Vermuelen, 2008).
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INNLEDNING

Det foreligger ikke klare kliniske retningslinjer som beskriver hva som er best praksis for behandling 
av barn og unge med Asperger syndrom. Manglende standardiserte føringer for oppfølging kan ha sam-
menheng med at diagnosen er relativt ny (først definert som egen kategori i DSM-IV), og at pasienter med 
diagnosen kan ha svært ulike behandlingsbehov. Uklar ansvarsfordeling og manglende samarbeid mellom 
instanser som tilbyr oppfølging kan også vanskeliggjøre kvalitetssikring og rettferdig fordeling av tjenes-
ter til pasientgruppen.

Autismefeltet har, både i Norge og internasjonalt, vært preget av kontroverser knyttet til hvilke typer til-
tak som er virkningsfulle. Meningsforskjellene er særlig uttalte når det gjelder behandlingsmetoder som 
kostholdsprogram/dietter og omfattende treningsprogram med lovnader om å kurere autisme. Til tross 
for at fagfeltet kan ha lidd under mangel på åpen diskusjon og deling av kompetanse, er det grunn til å tro 
at utviklingen på dette området, som i psykisk helsevern generelt, går i retning av en større grad av eklek-
tisme med vekt på implementering av evidensbasert praksis. Det vil si at empiri fra forskning integreres 
med klinisk ekspertise og sees i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønsker.

Det er de siste årene blitt publisert en del litteratur og materiell/manualer for å følge opp barn og ung-
dom med Asperger syndrom med samtaleintervensjon (på norsk foreligger for eksempel Attwood (2009), 
Faherty (2007) og Vermeulen (2008)). Vår kartlegging av praksis i helseregionen indikerer imidlertid at 
kunnskap og erfaring med direkte samtalebaserte behandlingstiltak til pasientene varierer mye. Mange 
behandlere vektlegger veiledning til foreldre som fokus for tiltak fra spesialisthelsetjenesten, og under-
streker i tillegg viktigheten av at førstelinjen/pedagogiske instanser tar ansvar for å tilrettelegge for et 
utviklingsfremmende miljø og øvrig oppfølging av pasientene. Få poliklinikker har fagfolk med god kjenn-
skap til, eller erfaring med individualsamtaler med barn og ungdom med Asperger syndrom. Det er en ut-
bredt oppfatning at samtalebehandling er kontraindisert, og at pasientenes behov for oppfølging, i tilfeller 
der det ikke forekommer tileggsproblematikk, ikke hører hjemme i spesialisthelsetjenesten.

Intervensjonen «Jeg er noe helt spesielt» (Vermeulen, 2008), som er fokus for dette prosjektet, er valgt på 
bakgrunn av en antakelse om at det å hjelpe pasientene med å forstå og håndtere egne vansker både kan 
bidra til å redusere belastningene av å ha Asperger syndrom i hverdagen, samt å forebygge sekundær-
problematikk. Metoden fremstår klinisk relevant på bakgrunn av kunnskap om pasientenes symptom-
utforming og prognose, og fordi den er lett tilgjengelig og brukervennlig. Intervensjonen er ikke tenkt 
å skulle erstatte tiltak for å tilrettelegge for et autismevennlig miljø rundt pasienten. Tiltak i form av 
individ ualsamtaler for å fremme selvforståelse vurderes i denne sammenhengen å kunne være et bidrag 
til en helhetlig tiltakstenkning der oppgaver knyttet til tilrettelegging og veiledning også inngår som en 
selvfølgelig del (se Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst 
(2010) for en oversikt over anbefalte tiltak fra spesialisthelsetjenesten).

Et viktig skritt på veien mot å kvalitetssikre spesialistheletjenestens behandlingspraksis for barn og unge 
med Asperger syndrom, vil være å skaffe til veie et bredere forsknings- og erfaringsgrunnlag for ulik be-
handling. Per i dag er forskning på effekt av behandling av autismespekterforstyrrelser i stor grad domi-
nert av studier av anvendt adferdsanalyse som intervensjon for personer med barneautisme. Denne fors-
kningen kan ha begrenset relevans for å bestemme best praksis for behandling av pasienter med Asperger 
syndrom, fordi denne gruppen har en annerledes og mildere symptomutforming. Sammen med flere 
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andre målsettinger, var dette prosjektet derfor først og fremst motivert av et ønske om å bidra til å samle 
inn og systematisere erfaring og kunnskap for å evaluere/kvalitetssikre behandling for denne pasient-
gruppen. Individualsamtaler som behandlingsform kan i denne sammenhengen sies å representere en 
utvidelse av en smalere atferdstilnærming, ved at emosjonelle aspekter og tankemønster hos pasienten 
blir adressert mer direkte.

Fordi man kan sette spørsmålstegn ved den nosologiske gyldigheten av Asperger syndrom atskilt fra 
andre autismespekterforstyrrelser med mildere symptomer, ofte omtalt som «høytfungerende autisme» 
(Attwood, 1998, Eisenmajer et. al, 1996; Miller & Ozonoff, 2000; Mayes, Calhoun & Crites, 2001), er be-
handlingsbehov og intervensjonen som beskrives her relevant for en større gruppe pasienter enn de som 
har diagnosen Asperger syndrom. Det kan for eksempel gjelde personer med vansker som fyller kriteri-
ene for Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, Atypisk autisme eller Barneautisme med et 
mildere symptombilde. Betegnelsen Asperger syndrom er valgt her fordi høytfungerende autisme ikke er 
en formell diagnosekategori, og på bakgrunn av at vanskene til samtlige pasienter som ble rekruttert inn 
dette prosjektet var blitt vurdert å oppfylle kriteriene for Asperger syndrom.
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Målsettinger med prosjektet

Målsettingene med prosjektet kan punktvis oppsummeres som følger:

I) Samle erfaringer med bruk av metoden «Jeg er noe helt spesielt»  
og evaluere/kvalitetssikre  intervensjonen

II) Gi behandlere i spesialisthelsetjenesten kunnskap om og kompetanse i å utføre  
samtaleintervensjon for å bedre selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom

III) Gi pasientene som ble rekruttert inn i prosjektet god intervensjon

IV) Bedre samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av ulike instanser  
som gir et tilbud til  pasientgruppen

Motivasjonen for å fokusere på behandlingsformen var i stor grad basert på klinisk erfaring/skjønn 
og kunnskap om pasientenes symptomutforming og risiko for skjevutvikling (nærmere beskrevet i 
neste avsnitt). Med hensyn til empiri, er det foreløpig primært enkeltbehandleres erfaringer, fremfor 
data fra kontrollerte randomiserte effektstudier, som taler for at det kan være god praksis å benytte 
samtaleintervensjonen for å fremme selvforståelse hos personer med Asperger syndrom. Erfaringer 
fra fagpersoner utenfor spesialisthelsetjenesten i regionen (Nordvoll skole og autismesenter og Spiss), 
som har mye erfaring med metodikken, indikerer også at tiltak for å bedre selvforståelse er viktig for 
pasientenes fungering og utvikling.

Omfanget av dette prosjektet er relativt lite med hensyn til å evaluere/kvalitetssikre intervensjonen. Det 
er likevel å håpe på at erfaringene som er oppsummert her kan danne grunnlag for og inspirere til videre 
arbeid for å sikre kunnskapsbaserte tjenester til pasientgruppen. Således er prosjektet utformet som et 
pilotprosjekt med begrensede muligheter til å trekke slutninger basert på kvantitative data.

Ved siden av å kvalitetssikre/evaluere intervensjonen «Jeg er noe helt spesielt», hadde prosjektet også 
en mer direkte klinisk målsetting. Prosjektet ble utformet for å gi behandlere som deltok kompetanse i 
å utføre tilpasset samtaleintervensjon, og samtidig gi pasientene som ble rekruttert inn i prosjektet god 
behandling.

Informasjon fra kartlegging foretatt i forkant av prosjektet indikerer at mange behandlere som jobber 
med pasientgruppen avviser samtalebehandling med en argumentasjon som kan virke både unyansert og 
kunnskapsløs. Eksempler på ikke uvanlig forekommende utsagn blant fagfolk er for eksempel:

«Samtaleintervensjon er uegnet, fordi slik behandling ikke kan kurere en nevrobiologisk betinget 
utviklingsforstyrrelse.»

«Samtalebehandling er kontraindisert, dvs. mer til belastning enn hjelp, for pasienter som har 
gjennomgripende sosiale og kommunikative vansker.»

«Barn og unge med Asperger syndrom bør skånes for å måtte forholde seg til egne vansker.»
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Prosjektet var motivert av et ønske om å validere slike påstander. Det er derfor å håpe på at 
oppsummeringen som foreligger her kan være relevant med tanke på en kompetanseheving blant 
klinikere som tilbyr behandling til pasientgruppen generelt, og ikke bare de som var direkte involvert i 
prosjektet.

Fordi det finnes fagpersoner utenfor helsevesenet som har mye erfaring i å samtale med barn og 
ungdom med autismespekterforstyrrelser, var et annet mål for prosjektet å bedre samarbeid og 
erfaringsutveksling på tvers av ulike instanser som bidrar med tiltak. At ulike virksomheter som arbeider 
med pasientgruppen har kjennskap til hverandre, er en viktig forutsetning for å få til bedre koordinering 
av tjenestene. Intensjonen var å rekruttere behandlere fra både BUP- og habiliteringssystemet sammen 
med veilederne fra Regionalt fagmiljø og Nordvoll skole- og autismesenter.
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1. En funksjonsvanske som innebærer 
belastninger og økt risiko for skjevutvikling

Asperger syndrom, F84.5, er en av diagnosene i kategorien F84 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, 
også kalt Autismespekterforstyrrelser. Diagnosene under F84 innbærer vansker når det gjelder gjen-
sidig sosial interaksjon, svekket evne til å forstå og delta i kommunikasjon, samt begrensede, gjentatte og 
stereotype atferdsmønstre og interesser. For å oppfylle kriteriene for F84.5 må personen ha et generelt 
evnenivå i eller over normalområdet (Worlds Health Organisation, 2000).

Sosiale forståelsesvansker er et sentralt aspekt ved Asperger syndrom. Nedsatt evne til å manøvrere i det 
sosiale feltet er knyttet til vansker med å forstå og tilpasse seg normer og konvensjoner, ta andres per-
spektiv og forstå egne og andres følelser. Selv om signifikante forsinkelser i språkutvikling er et eksklu-
sjonskriterium, er diagnosen forbundet med vansker med gjensidig og fleksibel kommunikasjon. Når det 
gjelder repetitive og begrensede atferdsmønstre, gjør vanskene seg gjeldene i form av manglende fleksibi-
litet i tanker og atferd, sammen med smalt interessefokus og vansker med å mobilisere nødvendig motiva-
sjon for aktiviteter som er utenfor personenes interesseområde. Vansker med sensorisk overfølsomhet er 
også utbredt.

Diagnosen er forbundet med eksekutive funksjonsvansker, dvs. vansker med overordnede kognitive pro-
sesser som styrer og regulerer atferd (Pennington & Ozonoff, 1996; Stenberg, 2007). Ved siden av vansker 
med mental fleksibilitet og organisering av kompleks informasjon, har mange problemer med å komme 
i gang med og gjennomføre aktiviteter. På grunn av en skjev funksjonsprofil, kan det være vanskelig for 
andre å forstå hvor hemmende disse problemene i realiteten er. De kognitive funksjonsvanskene og de 
beskrevne motivasjonsvanskene, kan, sammen med normale/gode intellektuelle evneforutsetninger, ofte 
føre til at personer med Asperger syndrom oppfattes som late og motvillige underytere. Å hjelpe personen 
til å få brukt sine evner og ressurser er derfor et sentralt aspekt for å sikre god utvikling.

Med nedsatt evne til å ta andres perspektiv og være fleksibel, er det vanskelig å kunne se seg selv utenfra 
og ha en nyansert selvoppfatning. Selv om det enda foreligger begrenset forskning på området, ser det 
ut til at nedsatt selvforståelse er en sentral del av vanskebildet ved Asperger syndrom (Dritschel, Wisely, 
Goddard, Robinson & Howlin, 2010). Frith og Happe (1999) relaterer nedsatt selvforståelse (self-cons-
ciousness) hos personer med autismespekterforstyrrelser til vansker med «Theory of mind» (ToM), dvs. 
vansker med å forestille seg hva en annen person tenker, føler og opplever, og ut fra dette kunne predikere 
personens atferd. I følge denne forståelsen er diagnosen forbundet med en nedsatt intuitiv introspektiv 
bevissthet, samtidig som ToM og selvforståelse vil kunne øves opp med eksplisitt læring.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at de beskrevne fenomenene knyttet til sosial forståelse, et annet filter 
for å ta inn sensorisk informasjon og problemer med affektregulering utgjør en belastning i hverdagen. 
Personer med Asperger syndrom kan lett overveldes, og økt sårbarhet for stress er noe som regnes som 
sentralt for funksjonsvansken fra tidlig alder (Helverschou, Martinsen, Nærland, & Steindal, 2007). I 
selvbiografier av personer med autismespekterforstyrrelser (for eksempel Gerland, 1996; Willey, 1999), 
er nettopp vansker med å forstå seg selv, og opplevelse av forvirring, frustrasjon og angst i forsøk på å 
tilpasse seg omverdenens krav, beskrevet som et sentralt aspekt ved vanskene.

Ved siden av å hjelpe personen til å mestre belastningene og utfordringene det å ha funksjons-
vanskene innebærer i det daglige, bør en i behandlingsplanlegging for denne pasientgruppen vektlegge 
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 langsiktighet og forebygging. Når det gjelder prognose og risiko for skjevutvikling, vet vi at det å ha 
 Asperger syndrom innebærer en økt risiko for utvikling av tileggsproblemer som blant annet depresjon, 
angst, søvn- og spiseforstyrrelser (Woodbury- Smith & Volkmar, 2009). Overganger er ofte spesielt van-
skelige.

Det ser ut til å gjelde for mange at funksjonsvanskene forbundet med diagnosen blir mer belastende i 
ungdomsalderen og at pasientene i overgangen fra barn til voksen kan være spesielt utsatt for å komme 
inn i dårlige utviklingsspor (Nicols, Moravcik & Tetenbaum, 2009). I tenårene øker ofte opplevelsen av å 
være annerledes sammenliknet med jevnaldrende, motivasjonsproblemer og manglende selvhjelpsferdig-
heter fremtrer tydeligere, og de sosiale forståelsesvanskene kan oppleves som en uoverkommelig barriere 
for sosial deltakelse. Mens kravene til sosiale ferdigheter øker, skjer det samtidig store forandringer (også 
kroppslig, hormonelt etc.) i personen selv, som kan by på nye utfordringer knyttet til selvregulering og 
selvforståelse. Når ungdom med Asperger syndrom henvises til spesialisthelsetjenesten for behandling, er 
det ofte på grunn av alvorlige problemer med vegring og depressive symptomer. Styrt av egne interesse-
områder, kan personen velge bort skole og andre utviklingsfremmende aktiviteter. Funksjonsnivået blir 
svært lavt når motivasjon for aktiviteter begrenser seg til TV/pc, døgnet snus, og ungdommen bryr seg lite 
om sosial deltakelse eller å ivareta egen helse/hygiene. For personer med Asperger syndrom, som for an-
dre, vil ungdomstiden innebære økte krav om autonomi og selvstendighet. Manglende forståelse av egne 
vansker i denne perioden kan innebære at man i mindre grad evner å ta vare på seg selv, foreta kloke valg, 
og unngå alvorlig risikoatferd. Fra klinikk og litteratur (bla. selvbiografiene nevn over) kjenner vi også til 
at de sosiale forståelsesvanskene kan innebære økt sårbarhet for ukritisk å engasjere seg i personer med 
dårlige hensikter og risikoatferd knyttet til sex og rus. Rigiditet i tankesett, nedsatt fleksibilitet og evne til 
å tilpasse seg andres krav, kan vanskeliggjøre foreldrenes forsøk på grensesetting. Problemer, både med å 
forstå andres hensikter og ansvaret en har for seg selv som aktør, gjør at foreldre kan oppleve fortvilelse 
og avmakt i forsøk på å nå inn med fornuftige argumenter for å snu problematferden.
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2. Samtaleintervensjon med pasientgruppen:  
Metoder og kunnskapsstatus

Målrettede intervensjoner for å trene på sosiale ferdigheter er relevant for samtaletiltak. Fordi barn og 
ungdom med Asperger syndrom har behov for konkrete forklaringer på hva som foregår i sosiale situa-
sjoner og hva som er klokt å gjøre, anses en læringstilnærming å være grunnleggende. Det finnes metoder 
og materiell tilpasset pasientgruppens læreforutsetninger som kan være hensiktsmessig å bruke helt fra 
førskolealder, for eksempel Kognitiv affektiv trening (KAT-kassen) (Attwood, Callesen & Nielsen, 2009), 
Sosiale historier (Gray, 1994) og Tegneseriesamtaler (Gray, 1998). For flere referanser til metoder og 
 materiell, se Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi Helse SørØst (2010).

Publiserte erfaringer med terapi med barn og unge (Karlsen, 2000) og voksne (Melgård, 2004) indikerer 
at pasientene kan profittere på psykoterapeutisk behandling som er tilrettelagt med hensyn til å skape 
struktur og anvende et språk som ikke blir for abstrakt for pasientene. Selv om det foreløpig er foretatt få 
kontrollerte studier av bruk av kognitiv atferdsterapi i behandlingen av personer med Asperger syndrom, 
tyder resultater fra kasusstudier og studier med små utvalg på at pasienter med vanskene kan profittere 
på behandlingsformen (for eksempel Cardaciotto & Herbert, 2004; Calfant, Rapee & Caroll, 2007, Lord, 
1996, Reaven et al., 2009; Sze & Wood, 2007). 

Attwood (2009) har, ut fra en tilnærming basert på kognitiv atferdsterapi, utviklet programmet «Å utfor-
ske følelser», som er et terapiprogram for angst- og sinnemestring for barn som har Asperger syndrom 
eller beslektede vansker. Det er utarbeidet to manualer til programmet som er oversatt til norsk. Sentrale 
tema i denne intervensjonen er relatert til vokabular for følelser og effektive måter å håndtere følelser 
på. Tilnærmingen er benyttet ved randomiserte, kontrollerte studier (Sofronoff, Attwood & Hinton, 2005; 
Sofronoff et al., 2007), og resultatene tyder på at opplæring i forståelse av følelser og egnede mestrings-
strategier kan redusere angstsymptomer hos pasientene.

Resultater fra studier av kognitiv atferdsterapi for behandling av tvangslidelser hos personer med Asper-
ger syndrom indikerer også reduksjon i symptomer. Imidlertid er det pr i dag ikke grunnlag for å konklu-
dere om effektiviteten av behandlingen, siden de fleste studiene kjennetegnes av metodiske svakheter 
(Helverschou, Østerbøe & Steindal, 2010).

Samtalegrupper er en annen behandlingsform som ser ut til å kunne være egnet og virksom for personer 
med Asperger syndrom. Å bedre sosial fungering, kommunikasjonsferdigheter og selvforståelse er rele-
vante mål for slike gruppeintervensjoner. Også når det gjelder samtalegrupper er det foreløpig publisert 
for få studier til å konkludere om effekt av behandlingsformen. For nærmere beskrivelser av innhold og 
evaluering av intervensjonsformen henvises til Weidle, Bolme og Høyland (2006) og Steindal (2006).
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3. Intervensjonen «Jeg er noe helt spesielt»

«Jeg er noe helt spesielt», som er utarbeidet av belgieren Peter Vermeulen, er en arbeidsbok for å 
fremme selvforståelse hos personer med autismespekterforstyrrelser. Boken, som er oversatt til norsk, 
inneholder en teoridel og en del med praktisk veiledning i bruk av de medfølgende arbeidsarkene. 
Arbeidsarkene, som finnes i flere versjoner tilpasset ulike målgrupper, er digitalisert og tilgjengelig 
i redigerbar form på CD som følger med boken. Versjonen kalt «Jeg er noe helt spesielt» passer 
for barn og unge fra ca 10 år, «Den store jegboken» er spesielt tilpasset yngre barn, mens versjonen 
«Dette er meg!?» er utarbeidet for barn med en lett til moderat psykisk utviklingshemming. 
«Verden i fragmenter» er en videreføring av «Jeg er noe helt spesielt» og tar for seg hvordan man 
kan takle problemer som kan oppstå på grunn av grunnvanskene. I tillegg medfølger en versjon 
for søsken og jevnaldrende, samt forslag til aktiviteter, kurs og gruppesamtaler for voksne med 
autismespekterforstyrrelse.

Boken er utviklet med den hensikt å være et konkret og praktisk hjelpemiddel for å hjelpe personer med 
autismespekterforstyrrelser til å bli mer kjent med seg selv. Prosessen med å fremme selvforståelse, 
innebærer både at personen forstår egne vansker, og blir mer bevisst på egne sterke sider og ressurser. 
Fordi intervensjonen skal tilpasses hver enkelt person, ligger konkrete målsettinger, metoder, materiell 
og innhold ikke fast. Arbeidsarkene er digitalisert, og kan tilpasses individuelt til hver pasient ved å velge 
ut egnet materiale fra de ulike versjonene. De skal settes sammen slik at den enkelte pasient i løpet av 
intervensjonen lager en personlig bok om seg selv. Arkene settes i en perm som pasienten får med seg når 
intervensjonen er gjennomført.

Intervensjonen har en logisk rekkefølge der de innledende delene skal gi pasienten kunnskap om indre 
og ytre likheter/forskjeller mellom mennesker og hva det vil si å ha en funksjonsvanske. Hensikten 
er å fremme selvforståelse og aksept for at alle har ulike egenskaper. Man starter med å gjennomgå 
kunnskap om egen kropp, både innsiden og utsiden. Deretter er tema grunnleggende kunnskap om 
hjernens fungering. Arbeidsarkene tematiserer forståelse for at mennesker er forskjellige og kunnskap 
om begrepene sykdom, funksjonsvanske og funksjonshemming. Siste del av materialet dreier seg om 
autismespekterforstyrrelser. Materialet inkluderer en serie øvelser, og fakta om vanskene blir presentert 
på en konkret og visuell måte.

Mer spesifikt legges det vekt på

• å lære om og forstå hva autismespekterforstyrrelser er,

• å kunne beskrive hvilke følger vanskene har for egen funksjon og eget liv,

• å kunne definere på en konkret måte vanskelige situasjoner som har med

• autismespekterforstyrrelsen å gjøre,

• å kunne identifisere mestringsstrategier, som kan brukes til å takle vanskelige situasjoner og

• å gi autismespekterforstyrrelsen en plass i selvbildet
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I boken som følger med materialet vektlegges det at en prosess med samtaler over tid er sentralt for å 
bedre selvforståelsen hos personer med vanskene. Det anbefales videre at intervensjonen gjennomføres 
av en fagperson med tilstrekkelig erfaring innen autismefeltet. Selv om materialet også er utformet 
for å være egnet for foreldre og andre nærpersoner, anbefales det at personen helst ikke skal høre til 
blant personen næreste. Utenfor spesialisthelsetjenesten brukes metoden primært av pedagoger i 
utdanningssystemet.

3.1 Psykoedukasjon eller psykoterapi?
Samtaleintervensjon tilpasset personer med autismespekterforstyrrelser omtales ofte som 
«psykoedukasjon» eller «støttesamtaler» for å markere en forskjell fra det mange oppfatter som 
psykoterapi i mer tradisjonell forstand, nemlig en psykodynamisk behandlingstilnærming. I den hensikt 
å formidle at tradisjonell psykodynamisk orientert terapi ikke anbefales, og at en har lite belegg for effekt 
av ekspressive terapiformer (som musikk-, sandkasse- og kunstterapi), kan det virke som om det har 
oppstått en unyansert og uriktig forståelse av at all psykoterapi er kontraindisert som behandling for 
pasientgruppen.

Peter Vermeulen definerer «Jeg er noe helt spesielt» som et program i psykoedukasjon. Han vektlegger 
at psykoedukasjon er basert på et didaktisk materiale og vanligvis har et mer strukturert forløp enn 
psykoterapi. Skillet mellom en læringsbasert tilnærming og terapi kan imidlertid sies å være både uklart 
og mindre relevant i denne sammenhengen. Oppdaterte definisjoner av psykoterapibegrepet rommer 
mye, som for eksempel «psykososial intervensjon som har til hensikt å redusere plager/uhensiktsmessig 
atferd eller fremme adaptiv fungering» (Kazdin & Weisz, 2010). Det kan derfor være begrepsmessig lite 
meningsfullt å skille samtaleintervensjon basert på «Jeg er noe helt spesielt», utført av en behandler 
i spesialisthelsetjenesten, fra en strukturert form for terapi. I tillegg til denne begrepsavklaringen, 
kan det også være nødvendig å oppklare den misforståtte oppfatningen av at terapi er uegnet som 
intervensjonsform fordi vanskene har et nevrobiologisk grunnlag og derfor ikke kan kureres. Målet 
med psykoterapi i denne sammenhengen vil ikke være å kurere Asperger syndrom. Det primære målet 
med samtaleintervensjon vil være å redusere uhensiktsmessig atferd og å bistå pasienten i å mestre sin 
hverdag på en mer funksjonell måte.

En lengre veiledningsprosess kan altså være nødvendig for å forklare hva det innebærer å ha disse 
vanskene til barn og unge som har vansker med å forstå seg selv. Personer med vanskene kan ha 
forbløffende mye kunnskap om autismespekterforstyrrelser, og samtidig ha lite konkret innsikt i hva 
det innebærer for dem og hva som kan være vanskelig i dagligdagse situasjoner. Det å gi litteratur og 
referanser til ungdom uten å tilby veiledning, kan føre til at de får teoretiske kunnskap om vanskene, 
uten at selvinnsikten bedres. I tillegg kan informasjon om egne vansker være smertefull informasjon, og 
pasienten kan behøve hjelp til å håndtere emosjonelle reaksjoner.

3.2 Når bør intervensjonen settes i gang?
Indikasjoner for å sette i gang samtaler for å formidle diagnose og bedre selvforståelse vil variere. Ofte 
er barna i 7-8-årsalderen når spørsmålet om hva det er med dem selv som gjør dem forskjellig fra andre 
begynner å oppta dem. For mange er vanskene usynlige og vanskelige å begripe for dem selv. Opplevelsen 
av å være annerledes kan være sterk, samtidig som de har vanskelig for å forstå hva som gjør at de faller 
utenfor (Martinsen, Nærland, Steindal & Tetzchner, 2006). Behov for samtalebehandling kan bli tydelig 
ved at det forekommer mobbing, episoder med forvirring, aggresjonsutbrudd, nedsatt stemningsleie 
etc. Selv om vansker i ungdomsalderen kan være sikker indikasjon på at samtaler bør igangsettes, kan 
også samtaler med vekt på å bedre selvforståelse og det å forstå og håndtere egne følelser betraktes 
som et forebyggende tiltak. Fordi det å komme i posisjon og etablere en behandlingsrelasjon kan 
være vanskeligere hvis problemer med vegring, store motivasjons-/samarbeidsvansker og depressive 
symptomer først har tårnet seg opp i ungdomsalder, er det særlig nyttig å legge et føre-varperspektiv 
til grunn for denne typen behandling. Økt forståelse for vanskene og hensiktmessige strategier for å 
håndtere aktuelle utfordringer, vil sammen med en etablert relasjon til en hjelper, kunne være viktig med 
tanke på å forbygge psykiske tilleggslidelser og gi personen mest mulig kontroll over eget liv.



14 ERFARINGER MED METODEN «JEG ER NOE HELT SPESIELT»

4. Prosjektets organisering og gjennomføring

4.1 Rekruttering av deltakerne og administrering av kartlegging
Invitasjon til veiledningsgruppen ble sendt til 48 instanser i helseregionen (enheter under habilitering og 
psykisk helsevern for barn og unge) som ble vurdert å kunne ha ansvar for oppfølging av pasientgruppen. 
Deltakelse forutsatte at behandleren hadde en pasient i alderen 8–18 år som kunne motta intervensjonen 
i den aktuelle perioden. Pasienten måtte ha en F84-diagnose (Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser), 
og et samlet evnenivå i eller over normalvariasjonen. Det var ingen spesifikke krav knyttet til behandler-
nes fagprofesjon.

Alle behandlerne som meldte seg på arbeidet i psykisk helsevern for barn og unge og hadde pasienter 
med diagnosen Asperger syndrom. Pasientgruppen som ble rekruttert inn i prosjektet bestod av 9 ung-
dommer; 6 gutter (11, 11,13, 13, 15, og 15 år) og 3 jenter (10, 12, og 13 år). Behandlernes erfaring med 
samtaler med pasienter med disse vanskene var varierende. En hadde gjennomført intervensjonen «Jeg er 
noe helt spesielt» med en annen pasient tidligere. Psykologen som ledet prosjektet deltok selv med egen 
pasient. Gruppen bestod dermed av 3 kliniske pedagoger, 3 psykiatere, 2 psykologer og 1 miljøterapeut.

Med tanke på å fremme samarbeid og kompetansedeling, ble det vektlagt at deltakerne skulle få informa-
sjon om kunnskapsstatus og feltets organisering fra representanter fra Regionalt fagmiljø. Behandlere 
fra habiliteringstjenesten meldte sin interesse for å delta i prosjektet først etter at påmeldingsfristen var 
ute. Da var veiledningsgruppen fulltegnet, og det ble vurdert at målet om å bedre samarbeid og erfa-
ringsutveksling mellom ulike instanser ble ivaretatt ved at representanter fra det pedagogiske systemet, 
spesialist helsetjenestens «andrelinje» og «tredjelinje» var representert.

Pasientene ble kartlagt med et skjema kalt «Beskrivelse av meg» (identisk skjema før og etter intervensjo-
nen, se vedlegg 1). En hensikt med å administrere kartleggingen før intervensjonen var å gi behandlerne 
et bilde av pasientens selvforståelse og opplevelse av egne vansker for å sikre god individuell tilpasning 
av intervensjonen. Skjemaet er laget ved å ta utgangspunkt i foreliggende materiell for å kartlegge selvfor-
ståelse/selvtillit, som «Self Understanding Interview» (Damon og Hart, 1988), «Self-Descriptionnaires» 
(Marsch, 2010) og Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965), sammen med ledd som adresserer utfordringer 
forbundet med å ha Asperger syndrom mer direkte.

For å få ytterligere informasjon om pasientenes fungering, ble skjemaet «Informasjon fra foreldre før 
intervensjonen» også administrert (se vedlegg 2). Her vurderte foreldrene barnet på de samme leddene 
(bortsett fra noen selvfølelsesrelaterte ledd som ble tatt ut i foreldreversjonen). Foreldrene ga opplys-
ninger om når barnet eventuelt var blitt informert om egen diagnose, hvordan hun/han hadde reagert på 
informasjonen, i hvilken grad hun/han snakket om vanskene/diagnosen selv, hadde kunnskap om van-
skene, og forståelse av vanskenes betydning for egen fungering. Det var kun foreldre til én av pasientene 
som oppga at sønnen ikke hadde fått formidlet at han hadde Asperger syndrom. (Det viste seg imidlertid 
under gjennomføringen av intervensjonen at også denne pasienten hadde blitt fortalt om diagnosen.)

Vermeulen vektlegger at det er viktig å vite hva pasienten selv vet om sin Asperger syndromdiagnose 
i planleggingen av intervensjonen. I tillegg er det viktig med et tett samarbeid mellom den som utfø-
rer intervensjonen og foreldrene. Nettverket spiller en sentral rolle når det gjelder å støtte personen 
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 emosjonelt, og timing med hensyn til at foreldre er klare for at intervensjonen gjennomføres er viktig. 
Foreldre skal kunne motta tilstrekkelig informasjon om prosessen underveis, og de må også få tilbake-
meldinger om hva datteren/sønnen arbeider med, og hvordan informasjonen blir forstått og bearbeidet. 
Skjemaet «Beskrivelse av meg» ble også administrert til pasienten etter intervensjonen med tanke på å 
prøve ut metoder for å måle intervensjonens effekt på pasientens selvforståelse. På grunn av utvalgets 
begrensede størrelse og manglende kontroll for andre variabler, er det imidlertid begrenset hva man kan 
foreta av statistisk analyse og slutte seg til ut fra disse dataene. Kartleggingsdata som vektlegges i denne 
rapporten er evalueringsskjema som ble fylt ut av pasient, behandler og foreldre etter intervensjonen (se 
vedlegg 3, 4 og 5).

4.2 Praktisk gjennomføring av veiledningsgruppene
Behandlingsansvar med journalplikt var forankret hos den enkelte behandler. Hver behandler innhentet 
samtykke til deltakelse i prosjektet fra pasientenes foresatte.

Veiledningen ble ledet av Berit Eide fra Regionalt fagmiljø og Inger Lamache fra Nordvoll skole og 
autisme senter. Begge har lang erfaring med å benytte metoden i arbeid med barn og unge med autisme-
spekterforstyrrelser. Veiledningsgruppen hadde oppstart mars 2010 og ble avsluttet tre måneder senere. 
Ved oppstart ble det avholdt en hel kursdag med innføring i metoden. Sentralt for alle samlingene var at 
det ble delt erfaringer og drøftet nødvendig individuell tilpasning til hver enkelt pasient. Ved neste grup-
pesamling (en halv arbeidsdag), gjennomgikk deltakerne erfaringer fra hvordan metoden var blitt intro-
dusert for foreldrene og pasientene. Erfaringer fra gjennomgang av første del av materialet ble delt, og 
neste del «Å være annerledes» ble gjennomgått med tanke på hensiktsmessige tilpasninger. Etter følgende 
gruppesamling var organisert på samme måte. Behandlerne hadde nå kommet til arbeidsarkene som 
omhandler temaet Asperger syndrom. Siste samling var organisert som en hel dag og innholdt også en 
nærmere presentasjon av Regionalt fagmiljø, samt andre relevante referanser for behandling av pasient-
gruppen. Erfaringer fra prosjektperioden og evaluering av metoden og prosjektets organisering ble 
gjennom gått.

4.3 Deltakelse og drop out
Syv av ni behandlere gjennomførte intervensjonen. Samtlige ni behandlere deltok på alle samlinger, bort-
sett fra én behandler (med avbrutt behandling) som meldte forfall til siste samling.

Et behandlingsløp ble avbrutt fordi barnets foreldre valgte å trekke seg. De oppga som grunn at de ikke 
syntes at intervensjonen var godt nok tilpasset barnet. Et annet behandlingsløp ble endret fordi behand-
leren måtte ivareta akutte problemer og endringer i pasientens situasjon, og intervensjonen kunne ikke 
kontinueres fordi pasienten skulle flytte til utlandet.

I gjennomsnitt brukte behandlerne ti samtaler med pasienten for å komme gjennom materialet. Det ble 
lagt opp til ukentlige samtaler, med nødvendige endringer når det dukket opp grunner til å flytte avtalene. 
Alle behandlerne hadde minst en samtale med foreldrene i forkant hvor materialet ble presentert og sam-
tykke hentet inn.
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5. Å tilpasse intervensjonen til pasientene.  
Erfaringer fra veiledningsgruppen

For å få til en god gjennomføring av intervensjonen, er det viktig at behandlere er godt kjent med lærings-
stil og kognitiv fungering som er typisk for mennesker med en autismespekterforstyrrelse generelt, og 
pasientens funksjonsprofil spesielt. Et sentralt tema i gruppeveiledningen var derfor tilpasning av be-
handlingen til pasientene. Her oppsummeres noen erfaringer som kan være relevante for å få til en god 
intervensjon.

5.1 Hensyn til kognitiv stil og kommunikativ fungering
De faktaorienterte og konkrete arbeidsarkene i materialet er utformet spesielt med tanke på pasientenes 
behov for trinnvis, tydelig og visuell informasjon. Behandlerne vurderte at formen var hensiktsmessig for 
å konsentrere kommunikasjonen til det vesentlige og gi timene tydelig struktur. Det å anvende en konkret 
og presis samtalestil med et entydig og enkelt språk er viktig for å unngå kommunikasjonsvansker. Riktig 
tilpasning innebærer også en generell tilrettelegging for å minimere stress, ved blant annet å organisere 
samtalene med vekt på forutsigbarhet, kjent struktur og faste avtaler. Å samtale om noe på pasientens 
premisser, og å bruke spesialinteressen som inngangsport for å jobbe med andre tema, kan også være 
hensiktsmessig. Vermeulen (2008) vektlegger at en samtaleform som er dirigerende, med logiske, mål-
rettede og ikke-autoritære spørsmål, kan være godt egnet i arbeid med pasientgruppen.

Fordi personer med Asperger syndrom har vansker med å se ting i perspektiv og fleksibelt vurdere 
alternative forklaringer, er det sentralt å forsøke å oppklare fastlåste tankemønstre, trekke inn andres 
perspektiv og nyansere svart/hvit-tenkning. Behandlerne i prosjektet opplevde det som nyttig å bruke 
arbeids arkene hvor foreldre eller andre nærpersoner skal fylle ut hva de opplever er pasientenes sterke 
og svake sider for å nyansere oppfatninger og trekke inn andres perspektiv. Når det gjelder utforming 
av arbeids arkene, ble det vurdert som hensiktsmessig å redigere noen av oppgavene til en form som gir 
rom for øvelse i nyansering, ved å lage flere skalerte svaralternativer enn det som er utgangspunktet for 
materialet.

5.2 Individuell tilpasning til den enkeltes funksjonsprofil
Siden det var relativt stor variasjon i alder og evnenivå blant pasientene som ble rekruttert inn i prosjek-
tet, ble det sentralt for gruppelederne å veilede i å tilpasse tema og vanskegrad for den enkelte. Mens 
noen behandlere valgt å hoppe over/gå raskere gjennom stoff som var for enkelt, ble det viktig for andre 
å velge vekk, eller ikke dvele for lenge ved det som var vanskelig. To behandlere tilpasset også interven-
sjonen ved å ta i bruk arbeidsark fra versjonen «Den store jeg-boken», tilpasset yngre barn. For ungdom 
med høy intelligens og interesse for faktastoff, ble det relevant å søke opp informasjon på Internett og 
fag  bøker. Ungdom ble også oppfordret til å bringe inn egne spørsmål til timene, og det ble vektlagt å hente 
frem relevant informasjon for å svare på spørsmålene de stilte.

Behandlerne opplevde det som viktig å ha god kjennskap til pasientens fungering for å gjøre eksempler 
relevante og hjelpe personen til bedre forståelse av seg selv. For noen ungdommer ble gjennomgangen 
av arbeidsark om hjernens fungering og ulike former for evner/intelligens en god anledning til å trekke 
frem og repetere resultater fra tidligere utredning. Slik kunne ungdommene få bedre kunnskap om sterke 
og svake sider i egen funksjonsprofil, og få bedre forutsetninger for å forstå informasjon som i tilbake-
melding etter utredning kan være vanskelig å få formidlet på en god måte.
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5.3 Motivasjon og deltakelse
Behandlerne måtte i ulik grad tilpasse samtalene til pasientene for å sikre motivasjon. Flere behandlere 
anså det som viktig for pasientens motivasjon at hun/han kunne få en del tid til å snakke om egne tema. 
Når pasientens bidrag til å opprettholde samtale var begrenset, opplevde behandlere at fokus på arbeids-
arkene og «jobben som skulle gjøres» var viktig for fremdrift og motivasjon. En av behandlerne tilrettela 
med faste avtaler hjemme hos sin pasient som vegret for å komme til samtaler ved behandlerens arbeids-
plass. Denne behandleren brukte også pasientens interesser (gitar og ballspill) som belønnende aktivitet 
etter hver samtale.

Flere pasienter ga behandlerne tilbakemeldinger om at de likte arbeidsarkene med oppgaver basert på 
avkrysning, og at de syntes det var vanskelig med oppgaver hvor de skulle produsere egne eksempler og 
oppsummere gjennomgåtte tema. Mange hadde en rask arbeidsstil, og behandlerne opplevde det som 
viktig for pasientens utbytte at de la vekt på å sammenfatte, oppsummere og dvele ved temaene som ble 
behandlet. Flere benyttet en fast rutine med oppsummering fra sist gang ved oppstart av hver time for 
å sikre mer refleksjon rundt pasientenes hurtig utfylte svar. Flere behandlere uttrykte at de ble positivt 
overrasket over pasientenes motivasjon for å delta i timene. De ga uttrykk for en oppfatning av at det å ha 
en bok som skulle gjøres ferdig, at det skulle legges til sider hver gang, virket å være en motivasjon i seg 
selv.

5.4 Selvbilde/selvfølelse og en realistisk oppfatning av egen fungering
Hvordan en, i prosessen med å forklare at pasienten har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, på 
best mulig måte kan ivareta pasientenes selvbilde/selvfølelse ble diskutert mye i veilednings gruppen. For 
pasienter med negativt selvbilde, brukte behandlerne mye tid på å gå igjennom og synliggjøre pasient-
enes sterke sider. Å bruke tid på pasientens interesser virket også å være hensiktsmessig for å synliggjøre 
ferdigheter og korrigere personens oppfatning av ikke å være god til noe. Ordvalg og ute latelse av  enkelte 
arbeidsark ble også vurdert å være viktig for en riktig tilpasning. Flere valgte å bytte ut «funksjons-
hemming» med «funksjonsvanske», og gjennomgående erstatte den mer generelle begreps bruken 
« autisme» med «Asperger syndrom». Gruppeveilederne utviklet også utkast til egne arbeidsark som 
kan tilpasses individuelt for å sette fokus på hvilke gode egenskaper som forbindes med å ha Asperger 
 syndrom.

Sammen med å ivareta pasientens selvfølelse/selvbilde, er det imidlertid et viktig mål å sikre at pasien-
ten skal ha en realistisk oppfatning av evner og utfordringer knyttet til funksjonsvanskene. Mens noen 
av  pasientene ble vurdert å ha et svært negativt selvbilde, hadde andre pasienter vansker med å se at de 
hadde utfordringer forbundet med å ha en funksjonsvanske overhodet. Blant behandlerne på veilednings-
gruppen ble det derfor også erfart at det å bevisstgjøre pasienten på svakere sider i egen funksjonsprofil, 
kan være viktig for å hjelpe pasienten til å håndtere vanskelige situasjoner og se behov for å ta imot hjelp 
og tilpasning.
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6. Evaluering av intervensjonen

6.1 Behandlernes evaluering av intervensjonen
I tillegg til at erfaringer ble samlet inn muntlig i løpet av gruppesamlingene, ble behandlerne bedt om å 
oppsummere/evaluere intervensjonen ved å fylle ut et skjema etter å ha gjennomført behandlingen.

På spørsmålet «Hvor godt egnet vurderer du at tilpasset bruk av «Jeg er noe helt spesielt» er som inter-
vensjonsform for barn og unge med Asperger syndrom?» valgte samtlige behandlere (syv) som hadde 
gjennomført opplegget ett av de to alternativene «Meget godt egnet» eller «Godt egnet».

Samtlige oppga å vurdere at intervensjonen hadde vært egnet og virksom for den aktuelle pasienten med 
tanke på:

• å tilegne seg kunnskap om Asperger syndrom,

• å lære mer om seg selv og øke evnen til selvrefleksjon,

• å kunne relatere egne vansker/styrker til det å ha Asperger syndrom og

• å bevare/styrke selvfølelsen.

Svarene indikerte imidlertid noe mer usikkerhet med hensyn til å vurdere om intervensjonen hadde vært 
egnet og virksom for den aktuelle pasienten med tanke på:

• å gjøre det lettere å snakke med andre om noe som har med Asperger syndrom å gjøre 
(én svarte «vet ikke», og seks svarte «ja»).

• å forstå og formidle egne behov 
(fire svarte «vet ikke», og tre svarte «ja»).

6.2 Foreldrenes evaluering av intervensjonen
Av fem foreldre som fylte ut evalueringsskjema etter intervensjonen, oppga fire at de vurderte at det 
hadde foregått en endring hos barnet med hensyn til noen av de seks punktene listet opp i avsnittet over. 
Samtlige vurderte at intervensjonen hadde vært egnet/til nytte for barnet når det gjaldt å tilegne seg 
kunnskap om Asperger syndrom, å lære om seg selv og øke evnen til selvrefleksjon og å styrke/bevare en 
god selvfølelse. Selvfølelsesaspektet ble trukket frem spesielt i skriftlige utsagn fra flere foreldre. Foreldre 
til to av barna skrev blant annet:

«Ja! Spesielt bra. Min datter ble mer bevisst på seg selv. Spesielt på sine sterke sider. Var deltager i en “talent-
konkurranse” på eget initiativ!»

«Har fått mer selvtillit når det gjelder å opptre foran en forsamling.» Pasientenes evaluering av intervensjo-
nen
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6.3 Pasientenes evaluering av intervensjonen 

Pasientene ble også bedt om å fylle ut et evalueringsskjema i etterkant av gjennomført intervensjon. Skje-
maet innholdt blant annet spørsmålet

Av fem pasienter som svarte på spørsmålet, svarte tre «bra», mens to svarte «meget bra». En behandler 
fikk ikke administrert skjemaet til pasienten, mens en annen pasient som fylte ut skjemaet ikke svarte på 
dette spørsmålet (kan muligens ha oversett dette spørsmålet på grunn av skjemaets grafiske utforming).

Av seks pasienter mente ingen at «mange av arbeidsarkene var for vanskelige». To mente at mange av 
arbeidsarkene var for enkle. Fem mente at det var for mye repetisjon. Fem mente at temaene hadde vært 
interessante. Fem svarte «ja» på utsagnet «Nå vet jeg mer om hvordan hjernen min fungerer». Alle svarte 
«ja» på leddene «Nå vet jeg mer om hva som er spesielt ved meg», «Nå vet jeg mer om mine styrker (hva 
jeg er god til)» og «Det er nyttig for meg å ha kunnskap om Asperger syndrom». Halvparten av pasientene 
svarte bekreftende på at de syntes at det var dumt at samtalene var ferdige.

Vermeulen hevder i teoridelen av boken at det ikke stemmer at alle med vanskene mener det er dårlige 
nyheter å bli informert om egen diagnose (Vermeulen, 2008). Oppfatning av dette ble undersøkt med 
disse utsagnene til evaluering og avkrysning:

Av seks pasienter som både fullførte intervensjonen og fylte ut evalueringsskjema i etterkant av interven-
sjonen fordelte pasientenes oppfatninger seg slik:

Vanskelig å forstå: ja: 3 (50 %), nei: 2 (33 %), blank/vet ikke 1 (17 %)

Lite hyggelig: ja: 1 (17 %), nei: 3 (50 %), blank/vet ikke 2 (33 %)

Gode nyheter: ja: 5 (83 %), nei: 0, blank/vet ikke: 1 (17 %)

Interessant: ja: 5 (83 %), nei: 1 (17 %), blank/vet ikke: 0

Altså vurderte de fleste (fem av seks) at det som ble formidlet om Asperger syndrom var «gode nyheter» 
og «interessant», mens bare en pasient vurderte informasjonen å være «lite hyggelig». (Her må det imid-
lertid understrekes at alle hadde fått fortalt at de hadde diagnosen før intervensjonen startet, så dette var 
ikke første gang de ble presentert for informasjon om Asperger syndrom).

Informasjon fra pasientene indikerer også at de i prosessen med å jobbe med «Jeg er noe helt spesielt» 
ønsket at andre skulle få mer kunnskap om vanskene. På pasientenes evalueringsskjema ble de bedt om 

Hvordan har det vært å jobbe med «Jeg er noe helt spesielt»?

Meget bra Bra Middels bra/Vet ikke Dårlig Meget dårlig

Det jeg har lært om Asperger syndrom synes jeg er:

Vanskelig å forstå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ja / nei

Lite hyggelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ja / nei

Gode nyheter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ja / nei

Interessant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ja / nei
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å vurdere hvilke personer de mente burde vite mer om vanskene. Samtlige (seks) pasienter som fylte ut 
skjemaet krysset av for at det var relevant at personer listet opp under burde få vite mer om vanskene. 
Svarene fordelte seg som angitt i parentesene (antall pasienter som krysset av hvert alternativ).

Det jeg har lært om Asperger syndrom synes jeg er:

 Mamma (5 stk.)

 Pappa (5 stk.)

 Søsken (4 stk.)

 Venner/venninner (2 stk.)

 Bestefar/Bestemor (2 stk.)

 Onkler/tanter (2 stk.)

 Voksne i nabolaget (1 stk.)

 Barn/ungdom i nabolaget (1 stk.)

 Lærer (6 stk.)

 Andre i klassen (1 stk.)

 Andre på skolen (1 stk.)

 Andre personer (1 stk.)
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7. «Jeg er noe helt spesielt» som en del av en  
bredere behandlingstilnærming

7.1 Økt selvforståelse som et delmål
Mens samtlige behandlere oppga å vurdere at intervensjonen hadde vært egnet og virksom for den aktu-
elle pasienten med tanke på å tilegne seg kunnskap om Asperger syndrom, lære mer om seg selv og øke 
evnen til selvrefleksjon, kunne relatere egne vansker/styrker til det å ha Asperger syndrom og bevare/
styrke selvfølelsen, reserverte de seg mer for å mene noe om denne forståelsen ville gjøre det lettere for 
pasientene å kunne formidle egne behov. I denne sammenheng er det relevant å skille mellom det å bedre 
pasientens selvforståelse, som et delmål, og målet om at den bedrede selvforståelsen skal hjelpe pasienten 
å takle utfordringer i sin hverdag på en mer funksjonell måte.

Det å generalisere kunnskap og ferdigheter fra et terapirom til anvendelse i livet utenfor er relevant for alt 
psykoterapeutisk endringsarbeid. Fordi generalisering og mental fleksibilitet er vanskelig for pasienter 
med Asperger syndrom spesielt, bli dette særlig viktig i denne sammenhengen. I teoridelen av boken «Jeg 
er noe helt spesielt» (Vermeulen, 2008) vektlegges også at arbeid med intervensjonen uten samarbeid 
med omgivelsene, kan utgjøre «en dråpe i havet uten tilsiktet effekt». Det er nødvendig, i samarbeid med 
familien og andre relevante nærpersoner, å sørge for at det tilrettelegges for et autismevennlig miljø for 
pasienten. Samtaler med pasienten sammen med foreldrene bør inngå som en naturlig del av arbeidet 
med «Jeg er noe helt spesielt». 

Betydningen av livsløpsperspektivet vektlegges når det gjelder oppfølging av barn og unge med autisme-
spekterforstyrrelser med mildere symptomer. Fremtidsplanlegging er viktig fordi overgangen fra barn 
til voksen byr på særskilte utfordringer for mange, og graden av selvstendighet og mestring er ofte lav i 
voksenlivet, til tross for gode intellektuelle ferdigheter. Ved siden av å fremheve betydningen av å invol-
vere nærpersoner i prosessen, anbefaler Vermeulen at behandleren bør la arbeidet med «Jeg er noe helt 
spesielt» munne ut i en fremtidsplanlegging med pasienten. For ungdom med normalt evnenivå er de 
medfølgende arbeidsarkene «Hva kan jeg gjøre med min autismespekterdiagnose?» utviklet for å være en 
slik fortsettelse. Selv om arbeid med dette ikke ble systematisk prøvd ut i dette prosjektet, vil det her av-
slutningsvis redegjøres for erfaringer med å videreføre arbeidet med «Jeg er noe helt spesielt» som del av 
en bredere behandlingstilnærming. Det sentrale her vil være å hjelpe pasienten å bli bevisst på og kunne 
formidle egne behov. For å få til det, må pasienten kunne anvende selvforståelsen i praksis.

Figur 1: Økt kunnskap/selvforståelse som et delmål

Øke pasientens 
kunnskap/ 

selvforståelse 

Gjøre  
selvforståelsen 

relevant og  
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Involvere  
pasienten i tiltak 
og tilrettelegging
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7.2 Å gjøre forståelsen av egen funksjonsprofil økologisk relevant og anvendbar for pasienten
Etter endt gjennomføring av arbeidsarkene som hører til «Jeg er noe helt spesielt», bør en altså tenke på 
hvordan den felles kunnskapen pasienten og behandleren har om pasientens vansker og ressurser kan 
anvendes til det beste for pasienten. Ut fra empowermentperspektivet intervensjonen er basert på, dreier 
det seg om å bruke denne kunnskapen til å selvstendiggjøre pasienten og bedre hennes/hans evne til 
å ta kontroll over eget liv. Fordi kunnskap om hva en bør gjøre i spesifikke situasjoner er viktigere enn 
abstrakt selvinnsikt, er utfordringen å omsette forståelsen til strategier og konkret atferd. En anvendbar 
selvforståelse vil i denne sammenhengen bety forståelse av hvordan ulike aspekter ved egen fungering 
kan bli vanskelig i ulike situasjoner, og hvilke ressurser/strategier som kan brukes for å mestre utfordrin-
gene i det daglige. For barn langt ned i alder finnes det metoder for å hjelpe barnet til mer hensiktsmes-
sige mestringsstrategier (flere eksempler er nevnt på s. 7). For eldre barn/ungdom vil det være relevant 
å bruke den etablerte felles forståelsen av pasientens fungering som er skriftliggjort på arbeidsarkene, 
som konkret utgangspunkt for å oppsummere og planlegge videre tiltak og tilrettelegging. Pasienter med 
Asperger syndrom vil profittere på at dette gjøres tydelig og konkret.

En grafisk stressmodell, presentert av psykologene Uhrskov og Hejlskov Jørgensen på det internasjo-
nale autismeseminaret i Skive, Danmark, i 2006 (gjengitt i Fjæran-Granum, ikke datert) ble trukket inn 
i veiledningsgruppen og brukt av behandlerne i dette prosjektet. Modellen kan være et nyttig verktøy 
nettopp for å tydeliggjøre og forklare vanskene som utgangspunkt for videre oppfølging. Denne modellen, 
illustrert under, viser hvordan vanskene forbundet med å ha Asperger syndrom gjør personen sårbar for 
stress. Dette er en sentral side ved vansken som mange med diagnosen kjenner seg igjen i, og som kan 
være et godt utgangspunkt for å hjelpe pasienten til å se ulike aspekter ved egen fungering i sammen-
heng.

Utgangspunktet for modellen er å illustrere hvor mye som skal til for at personer med og uten Asperger 
syndrom blir overveldet av stressorer. Figurens loddrette akse (se figur 2 under) står for stressnivå, og 
den vannrette aksen tid. Alle mennesker har en grense, der stressorer blir belastende. Dette er markert 
som «Faregrense». Hvis man har nådd faregrensen, men det likevel skjer flere belastende hendelser, kan 
man overskrive nivået markert som «Tålegrense». Et så høyt stressnivå innebærer sterkt ubehag. Perso-
nen kan oppleve å ikke takle situasjonen, for eksempel miste kontrollen ved å bli overveldet av følelser 
som uro og frustrasjon, som igjen kan føre til utagerende atferd eller tilbaketrekning. 

Mennesker som ikke har Asperger syndrom (eller andre vansker som er relevante i denne sammenhen-
gen) har vanligvis et ganske stort spillerom opp til faregrensen. Det betyr at de kan oppleve flere stres-
sende hendelser før de når faregrensen sin (se figur 2 under). I denne figuren, som har en skolesituasjon 
som utgangspunkt, er det satt in tre hendelser som kan oppleves som stressorer for skoleelever: Med-
elever lager støy, man finner ikke boken og man får tilsnakk av læreren. Selv om to av hendelsene skjer 
samtidig, når ikke stressnivået opp til faregrensen. Det betyr at personen takler hendelsen greit, uten å 
bli for urolig eller frustrert.

Som vi ser på figur 3 under, kan personer som har As-
perger syndrom, på grunn av sine funksjonsvansker, 
ha et mye mindre spillerom for hva de tåler. Vansker 
som forbindes med diagnosen, vil i mange sammen-
henger ha funksjon som stressfaktorer som kan gjøre 
personens «spillerom» lite.

Ved å ta utgangspunkt i grafiske fremstillinger som 
denne modellen, kan pasienter med utviklingsfor-
styrrelser få hjelp til å forstå hvordan aspekter ved 
funksjonsvanskene henger sammen, og få en mer 
helhetlig og økologisk forståelse av forholdet mellom 
situasjons- og personfaktorer. I neste avsnitt rede-
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Figur 2: Stressmodell som illustrerer et betydelig «spillerom» for 
personer som ikke har Asperger syndrom
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gjøres det for et kasuseksempel fra prosjektet, med hensikt å vise hvordan dette kan være relevant for 
selvstendiggjøring av pasienten i videre tiltaksplanlegging.

7.3 Kasuseksempel: Å involvere pasienten selv i tilrettelegging og tiltakstenkning
En av pasientene i prosjektet, en 15 år gammel gutt, kan benyttes som kasuseksempel for å illustrere 
arbeidet med å hjelpe pasienten til en helhetlig, økologisk og anvendbar forståelse av vanskene.

Pasienten, med svært høy intelligens, skulle ved avslutningen av «Jeg er noe helt spesielt» om få måneder 
begynne på videregående skole. Denne gutten hadde ved overgangen til ungdomskolen fungert svært dår-
lig. Han hadde vist tydelige tegn på mistrivsel og frustrasjon, hatt vansker med å spise og sove, fått bety-
delige somatiske plager, fungert dårlig faglig og vegret for å være på skolen. Mens foreldrene, basert på 
erfaringene fra overgangen mellom barne- og ungdomsskole og hans sårbarhet i nåværende skolesitua-
sjon, var bekymret for hans forestående skolebytte, så han ikke dette i sammenheng og eide ikke bekym-
ringene selv. 

På grunn av hans funksjonsprofil og historie, samt vissheten om at forekomsten av skolevegring blant 
pasientgruppen er høy, ble forebygging av mistrivsel på videregående skole et viktig fokus for samtalene 
etter at arbeidsarkene var gjennomgått. I løpet av arbeidet med «Jeg er noe helt spesielt» hadde han fått 
mer kunnskap om egen funksjonsprofil, både med hensyn til sterke sider og vansker han relaterte til det 
å ha Asperger syndrom. Å bedre guttens selvforståelse ble dermed sett på som et ledd i arbeidet med å 
hjelpe han til å forstå egne behov og kunne kommunisere dem til andre.

I samtalene etter at arbeidsarkene var utfylt, ble stressmodellen brukt for å hjelpe han til å se sin funk-
sjonsprofil i sammenheng med situasjoner hvor begrensninger/utfordringer kunne oppstå. Formålet var 
å knytte forståelsen av egen fungering til konkrete handlinger og behov i ulike situasjoner. Målet om å få 

Figur 3: Stressmodell som illustrerer at «spillerommet» kan være lite pga vansker forbundet med Asperger syndrom
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til en god overgang til videregående skole ble adressert direkte, og relevansen av vanskene han selv opp-
levde ble tydeliggjort. På figur 4 er hans egenopplevde vansker knyttet til å ha Asperger syndrom satt inn i 
modellen.

Gutten kjente seg igjen i sårbarheten for stress, og modellen ble brukt for å tydeliggjøre hvorfor det ble 
viktig å sette inn tiltak for at han ikke skulle overveldes og vegre seg for å være på skolen. I tråd med hva 
som formidles i «Jeg er noe helt spesielt» ble fokus for videre samtaler at belastningen av hver av de ulike 
aspektene ved funksjonsvansken kunne reduseres med riktige tiltak. Konkretiseringen kunne hjelpe gut-
ten til å se hva han kunne gjøre selv, og hvorfor det var viktig å involvere personer rundt han for å sikre at 
han skulle trives og fungere bra på skolen. Modellen gir et godt utgangspunkt for å behandle hvert aspekt 
ved vanskene for seg, og samtidig forklare hvordan de ulike faktorene henger sammen. Ved å tilegne seg 
denne kunnskapen kunne pasienten selv involveres i tilrettelegging og tiltaksutforming som en «ekspert 
på egen fungering».

Med denne pasienten ble det for eksempel relevant å diskutere hvordan han selv, i samarbeid med for-
eldrene (og etter hvert lege som foreskrev Melatonin) kunne bedre nattesøvnen. Med hensyn til motiva-
sjons-, organiserings- og persepsjonsvanskene var han med på å diskutere og komme frem til nødvendig 
tilrettelegging på skolen. Det ble så avtalt hvordan denne informasjonen skulle formidles videre til ut-
danningssystemet1. Som i «Jeg er noe helt spesielt», er det nødvendig å se vanskene i sammenheng med 
personenes ressurser. I dette tilfellet var det svært viktig for guttens motivasjon at han fikk tilrettelagt 
undervisning med mer vekt på fagene hvor han presterte langt over aldersforventning.

Fra å stille seg helt uforstående til at han skulle behøve individuell tilrettelegging på skolen overhodet, 
kunne pasienten gjennom dette arbeidet, med utgangspunkt i sine egne beskrivelser av vanskene, delta i 
konkretisering og formidling egne behov.

Figur 4: Stressmodellen eksemplifisert med pasient som stod overfor overgang til videregående skole

1 Det redegjøres ikke nærmere for hvert enkelt tiltak her. For oversikt over helhetlig tiltakstenkning, se Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes 
syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (2010). For tips om tilrettelegging av undervisningstilbud spesielt, se for eksempel Martinsen et al. (2006).
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8. Begrensninger ved prosjektet

En sentral metodisk innvending mot prosjektet er det begrensede antall deltakere. Fordi det kun var ni 
pasienter som ble rekruttert inn, og to som ikke gjennomførte opplegget, er grunnlaget for å trekke slut-
ninger begrenset. På planleggingsstadiet av prosjektet var ambisjonene med tanke på å utarbeide effekt-
mål større enn hva som viste seg å være realistisk ut fra omfang og organisering. For å oppfylle metodiske 
krav til å trekke konklusjoner om effekt av behandlingsformen burde utvalget vært større, deltakerne 
tilfeldig fordelt til intervensjons- og kontrollgruppe, og data samlet inn over en lengre tidsperiode. Det er 
å håpe på at erfaringene samlet inn her kan inngå som grunnlag for å utforme nye prosjekter for å kvali-
tetssikre behandlingsformen. Til tross for mangel på randomisert design med kontrollgruppe, kan erfarin-
gene kaste lys over noen av utfordringene en står overfor knyttet til å kontrollere for variabler som kan ha 
effekt på behandlingsutkomme.

Evalueringene er videre basert på subjektive data. Det er en utfordring å formulere spørsmålene på en 
god måte, og å tolke svarene korrekt. Videre kan det tenkes at behandlerne, av lojalitet til oss som drev 
prosjektet, var tilbøyelige til å evaluere intervensjonen i positiv retning. Til tross for eksplisitte oppfor-
dringer om ærlige, fremfor snille, tilbakemeldinger, kan en «pleasing»-effekt ha forekommet. Det samme 
gjelder for evalueringene fra foreldrene og pasientene selv.
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9. Konklusjon

Prosjektet har bidratt til å samle erfaringer med bruk av «Jeg er noe helt spesielt» og evaluere/kvalitets-
sikre intervensjonen. I denne oppsummering er det forsøkt redegjort for at hensikten med behandlingen 
ikke er å kurere utviklingsforstyrrelsen, men at behandlingen, sammen med annen oppfølging, skal hjelpe 
pasienten til en helhetlig, økologisk og anvendbar forståelse av vanskene, som igjen kan hjelpe personen 
å takle hverdagen på en bedre måte. Selv om foreldre til en av pasientene i prosjektet vurderte at inter-
vensjonen ikke var egnet, ble behandlingen vurdert å være virksom/egnet av et flertall av behandlerne 
og foreldrene. Evalueringene fra pasientene var også i hovedsak positive. Prosjektet gir derfor belegg for 
å tilbakevise påstandene om at samtalebehandling generelt sett er kontraindisert for barn og unge med 
Asperger syndrom, og at pasientene generelt sett bør skånes for å måtte forholde seg til egne vansker. 
Spesielle hensyn bør imidlertid tas når det gjelder tilpasning av samtaleintervensjon til pasientgruppen.

Målsettingen om å gi behandlere i spesialisthelsetjenesten kompetanse i å utføre tilpasset samtaleinter-
vensjon med barn og unge med Asperger syndrom ble nådd gjennom at alle de ni behandlerne som ble 
rekruttert til prosjektet deltok i gruppeveiledningen i tilstrekkelig grad til å lære å utføre intervensjonen.

Behandlerne som var med utvekslet informasjon om oppfølging av pasientgruppen som varierte mellom 
de ulike behandlingsstedene, og fikk således relevante innspill fra hverandre for å evaluere egen praksis. 
Fordi fagpersoner fra ulike steder i spesialisthelsetjenesten mottok veiledning fra pedagoger med for-
ankring i utdanningssystemet, kunne deltakerne øke sin kunnskap om ulike instanser som gir et tilbud til 
pasientgruppen. Bare det å foreta en skriftig henvendelse til 48 instanser som driver med oppfølging av 
pasientgruppen med informasjon om metoden, ble ansett å kunne spille en rolle som opplysningsarbeid i 
seg selv.
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Skjemaet fylles ut av      Gutt               Jente                   Alder:                   år 
 
 
Dato:                                   Sted:                                                                                                
 
 
 
Hensikten med dette skjemaet er at du skal beskrive deg selv. 
 
På første side finner du spørsmål hvor du skal skrive ned egne svar. På neste side  
finner du beskrivelser hvor du skal velge et svaralternativ som passer. 

 
 

Hva slags person er du? 
Beskrivelser av meg selv:

Jeg er  
    
Jeg er  
 
Jeg er 
 
Jeg er  
    
 
 

Hva er du stolt av ved deg selv? 

 
 
 
 
 
 
 
Hva liker du ikke ved deg selv?

 
 
 
 
 
 
 
Hva er det som gjør deg annerledes enn andre mennesker du kjenner?  
Hvordan er du forskjellig? 
 

Beskrivelse av meg 

1

2

3

4

11.1 Beskrivelse av meg
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Her skal du velge blant 5 mulige svar for hver beskrivelse. 
Sett ring rundt det alternativet du synes passer best.   
 
 

 

Jeg synes friminutt kan være slitsomme 

Jeg gjør det bra i matematikk 

Jeg har mye å være stolt av ved meg selv 

Jeg gjør det bra i sport/gym 

Jeg er en bekymret/nervøs person 

Jeg krangler mye med foreldrene mine 

Jeg gjør det dårlig i de fleste skolefag 

Jeg har mange venner på min alder 

Jeg liker å vite på forhånd hva som skal skje 

Jeg vet ofte ikke hva jeg skal velge 

Jeg trives sammen med andre barn/ungdommer 

Noen ganger irriterer jeg andre (uten at jeg mener å gjøre det) 

Jeg liker best å være alene 

Det meste jeg gjør, gjør jeg bra  

Jeg forstår ikke så godt hvorfor andre mennesker blir sinte 

Jeg er mislykket  

Jeg synes det er vanskelig å starte en samtale med andre 

Jeg gjør det bra i språkfag (norsk, engelsk) 

Jeg blir lett sint eller lei meg 

Hvis jeg virkelig prøver, kan jeg få til nesten alt jeg vil  

Jeg blir forvirret eller irritert når det er for mye prat 

Jeg er god til å lytte til andre 

Jeg snakker lenge om samme tema eller jeg gjentar de samme spørsmålene 

Jeg misliker plutselige forandringer 

Jeg blir ertet/mobbet  

Jeg er fornøyd med hvordan jeg ser ut  

Jeg føler meg ofte forvirret  

Jeg får til ting like bra som andre mennesker  

Jeg har en eller to spesielle interesser som jeg bruker mye tid på 

Jeg synes det er vanskelig å dra til ukjente steder eller å være i ukjente situasjoner 

Jeg er ærlig

5 Beskrivelsen stemmer: 
0 = ikke /aldri
1 = ikke i særlig grad / sjelden
2 = delvis /av og til
3 = i stor grad /ofte
4 = helt /alltid 

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4
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Skjemaet fylles ut av      Mor               Far                   
Barnet er       Gutt               Jente                   Alder:                 år 
 
 
Dato:   Sted:  
 
 
Her skal du velge blant 5 mulige svar for hver beskrivelse. 
Sett ring rundt det alternativet som beskriver barnet best.   
 
 
 
 

Synes friminutt kan være slitsomme  

Gjør det bra i matematikk 

Er stolt av egenskaper ved seg selv  

Gjør det bra i sport/gym 

Er en bekymret/nervøs person  

Krangler mye med foreldrene sine 

Gjør det dårlig i de fleste skolefag 

Har mange venner på egen alder 

Liker å vite på forhånd hva som skal skje 

Vet ofte ikke hva hun/han skal velge 

Trives sammen med andre barn/ungdommer 

Noen ganger irriterer hun/han andre (uten å mene å gjøre det) 

Liker best å være alene 

Forstår ikke så godt hvorfor andre mennesker blir sinte 

Synes det er vanskelig å starte en samtale med andre 

Gjør det bra i språkfag (norsk, engelsk) 

Blir lett sint eller lei seg  

Blir forvirret/irritert når det er for mye prat 

Er god til å lytte til andre 

Snakker lenge om samme tema eller gjentar de samme spørsmålene 

Misliker plutselige forandringer 

Blir ertet/mobbet  

Er fornøyd med hvordan hun/han ser ut  

Føler seg ofte forvirret  

Har en eller to spesielle interesser som hun/han bruker mye tid på 

Synes det er vanskelig å dra til ukjente steder eller å være i ukjente situasjoner  

Er ærlig 

Har dårlig selvtillit

Informasjon fra foreldre før intervensjonen

1 Beskrivelsen stemmer: 
0 = ikke/aldri
1 = ikke i særlig grad /sjelden
2 = delvis / av og til
3 = i stor grad /ofte
4 = helt /alltid 

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

11.2 Informasjon fra foreldre før intervensjonen
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Når ble barnet informert om egen diagnose?  
 
 

 
 
 
 
Hvordan reagerte hun/han på informasjonen? 
 
 

 
 

 
 

Kan hun/han snakke om vanskene/diagnosen selv? 
 
 

 

Har hun/han kunnskap om hva vanskene innebærer? 
 
 

 
 

Har hun/han forståelse av hva vanskene betyr for egen fungering? 
 
 

 
 
 

2

3

4

5

6
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“Jeg er noe helt spesielt” 
 
Behandlers oppsummering/evaluering 
 
 
Dato:……………………   Arbeidssted (poliklinikk):………………………. 
 
Barnets alder:………… 
 
 
 
Har du fått gjennomført intervensjonen med pasienten? ……………..…ja  /  nei 
 
 
Hvor mange timer er brukt til gjennomgang av materialet sammen med  
pasienten?  
 
…………… 
 
 
Din vurdering av pasientens motivasjon for å delta behandlingen:  
(Har det virket som motivasjonen har endret seg i løpet av behandlingen?) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Spesielle tilpassninger du har gjort for å fremme 
motivasjon/engasjement/deltakelse hos din pasient? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

11.3 Behandlernes evaluering av intervensjonen“Jeg er noe helt spesielt” 
 
Behandlers oppsummering/evaluering 
 
 
Dato:……………………   Arbeidssted (poliklinikk):………………………. 
 
Barnets alder:………… 
 
 
 
Har du fått gjennomført intervensjonen med pasienten? ……………..…ja  /  nei 
 
 
Hvor mange timer er brukt til gjennomgang av materialet sammen med  
pasienten?  
 
…………… 
 
 
Din vurdering av pasientens motivasjon for å delta behandlingen:  
(Har det virket som motivasjonen har endret seg i løpet av behandlingen?) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Spesielle tilpassninger du har gjort for å fremme 
motivasjon/engasjement/deltakelse hos din pasient? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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I hvilken grad har pasienten møtt til avtalene, og hva tror du eventuell 
uteblivelse/avbrutt behandling kan skyldes? 
 
.………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Hvor godt egnet vurderer du at tilpasset bruk av ”Jeg er noe helt spesielt” er 
som intervensjonsform for barn og unge med Asperger syndrom? 
 
Meget godt egnet      Godt egnet      Noe egnet     Vet ikke    Noe dårlig egnet     Dårlig egnet    Meget dårlig egnet 

 
 
 
(Resten av spørsmålene er kun for deg som har gjennomført intervensjonen:) 
 
Vurderer du at  ”Jeg er noe helt spesielt” har vært en egnet og virksom 
intervensjonsform for din pasient med tanke på…:  
 
1 Å tilegne seg kunnskap om Asperger syndrom? …..…………  ja  /  nei / vet ikke 
 
(Kommenter gjerne på hvert punkt med eksempler/erfaringer/synspunkter. Hvis du ønsker, kan du 
også bruke eget ark til å skrive mer utfyllende.) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 Å lære mer om seg selv og øke evnen til selvrefleksjon…… ja  /  nei / vet ikke 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………  
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3 Å kunne relatere egne vansker/styrker 
 til det å ha Asperger syndrom…………………………..………....  ja  /  nei / vet ikke  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4 Å gjøre det lettere å snakke med andre om noe som har med  
Asperger syndrom å gjøre……...………………………….………... ja  /  nei / vet ikke 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5 Å forstå og formidle egne behov……………………..……….  .  .ja  /  nei / vet ikke 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
6 Å bevare/styrke selvfølelsen……………………………………..    ja  /  nei / vet ikke 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
 
Tusen takk for innsatsen! 
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Dato:……………………   Sted (poliklinikk):………………………. 
 
Alder:……… 
 
 
 
Hvordan har det vært å jobbe med ”Jeg er noe helt spesielt”? 
 
Meget bra       Bra   Middels bra/Vet ikke     Dårlig    Meget dårlig 
 
 
 
 
Mange av arbeidsarkene er for vanskelige.......................................................ja  /  nei 
 
 
Mange av arbeidsarkene er for enkle................................................................ja  /  nei 
 
 
Det har vært for mye repetisjon.........................................................................ja  /  nei 
 
 
Temaene har vært interessante.........................................................................ja  /  nei 
 
 
Nå vet jeg mer om hvordan hjernen min fungerer ............................................ ja  /  nei 
 
 
Nå vet jeg mer om hva som er spesielt ved meg………………..………………. ja  /  nei 
 
 
Nå vet jeg mer om Asperger syndrom .............................................................. ja  /  nei 
 
 
Nå vet jeg mer om mine styrker (hva jeg er god til) .......................................... ja  /  nei 
 
 
Det er nyttig for meg å ha kunnskap om Asperger syndrom............................ .ja  /  nei 
 
 
Jeg tror andre barn/ungdommer med Asperger syndrom  
vil ha nytte av å jobbe med dette ..................................................................... ja  /  nei 
 
 
Jeg synes det er dumt at samtalene er ferdig................................................... ja  /  nei 
 
 
 
 

11.4 Pasientenes evaluering av intervensjonen
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Annet du synes har vært bra? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Annet du synes burde vært annerledes? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vennligst skriv ned din forklaring på hva Asperger syndrom er: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Hva kan være vanskelig for deg fordi du har Asperger syndrom? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Det jeg har lært om Asperger syndrom synes jeg er: 
 
 Vanskelig å forstå..................................................................................... ja  /  nei 

  

 Lite hyggelig ............................................................................................. ja  /  nei 

  

 Gode nyheter .......................................................................................... ja  /  nei 

  
 Interessant ............................................................................................... ja  /  nei 
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Følgende personer bør også vite mer om Asperger syndrom: 
 
(du kan angi flere valg; hvis du vil det, kan du også skrive ned navn) 

 
Mamma  
Pappa 
Søsken 
Venner / venninner 
Bestefar / bestemor 
Onkler / tanter 
Voksne i nabolaget 
Barn/ungdom i nabolaget 
Lærer 
Andre i klassen 
Andre på skolen 
Andre personer 

………………………………………………………………………… 
 
 
 
Takk for at du hjelper oss som jobber med dette ved å si din mening! 
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Dato:……………………   Sted (poliklinikk):………………………. 
 
Barnets alder:……… 
 
 
 
Hva har foreldreoppfølgingen i forbindelse med intervensjonen bestått i? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kunne du ønske mer informasjon om innholdet i  
intervensjonen før oppstart? ……………………………….…………………... ja  /  nei 
 
 
Kunne du ønske å bli mer involvert eller få mer  
informasjon underveis i intervensjonen?……………….………………..…    ja  /  nei 
 
Hvis ja: På hvilken måte? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………….…………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
  
Har barnet virket motivert til å komme til samtalene? 
 
Meget motivert        Noe motivert       Vet ikke       Lite motivert      Meget lite motivert 
 
 
 
 
 
 
 

11.5 Foreldrenes vurdering av intervensjonen «Jeg er noe helt spesielt»
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Totalt sett, hvor godt egnet tror du intervensjonen har vært for ditt barn:  
 
Meget godt egnet        Noe egnet       Vet ikke       Lite egnet      Meget lite egnet 
 
 
 
Hva mener du kunne vært tilpasset bedre? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
   
Tror du denne typen intervensjon har vært egnet/til nytte for ditt barn når det 
gjelder: 
 
1 Å tilegne seg kunnskap om Asperger syndrom?……………………....    ja  /  nei / vet ikke 
 
 
2 Å lære mer om seg selv og øke evnen til selvrefleksjon…………….….  ja  /  nei / vet ikke 
 
  
3 Å kunne relatere egne vansker/styrker til det å ha Asperger syndrom….  ja  /  nei / vet ikke  
 
 
4 Å gjøre det lettere å snakke med andre om noe som har med  
Asperger syndrom å gjøre………….…………………………. …..…….... ja  /  nei / vet ikke 
 
 
5 Å forstå og formidle egne behov…………………………………..…..….ja  /  nei / vet ikke 
 
 
6 Å styrke/bevare en god selvfølelse………………..………………………ja  /  nei / vet ikke 
 
 
 
Etter oppstart av intervensjonen, vurderer du at det kan ha foregått endring 
hos ditt barn når det gjelder noen av punktene over? 
………………………………………………………………………..…… ja  /  nei / vet ikke 
(Hvis ja:  
Vennligst utdyp/eksemplifiser med nummererte punkter på baksiden av arket.) 
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