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Autisme –
Når sanserne larmer
• 17.10-18.00 Lidt om autisme
• 18.00-18.15 Pause
• 18.15-19.00 Om sanserne og hjernen
• 19.00-19.20 Pause
• 19.20-19.50 Om sanserne fortsat
• 19.50-20.00 Spørgsmål
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En fodnote om sprog.. Ord betyder noget!
• Neurotypiker eller neurotypisk udviklede
• Menneske med autisme versus autist
• Autismespektrumforstyrrelse og autismespektrumtilstande
• Højt og lavt-fungerende
• Vi har fokus på livskvalitet, ikke normativitet…
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Verden har brug
for alle slags
hjerner
• Tidlig indsats (forståelse) er
afgørende for trivsel, mestring og
livskvalitet
• Sårbare hjerner er endnu mere
afhængige af at andre møder dem
med venlighed og imødekommer
deres behov
• Ensomhed handler ikke om mangel
på mennesker, men om mangel på
forståelse

”Different, not less”
- Temple Grandin
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Får flere og flere
autisme??

Schendel DE, Thorsteinsson E. Cumulative Incidence of Autism Into
Adulthood for Birth Cohorts in Denmark, 1980-2012.
JAMA. 2018;320(17):1811–1813. doi:10.1001/jama.2018.11328

• Tidligere < 1 % af befolkningen
DK 2000-2001: 2,8%
3,9% 👦🏼, 1,6% 👱🏻♀️

Autisme+
33% intellektuel funktionsforstyrrelse (Maenner et al., 2020)
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Fra køleskabsmødre til
biologi og genetik
• Neural udviklingsforstyrrelse
• Poly-genetisk prædisposition
• Ca. 80% genetisk forklaring (Bai D, Yip BHK, Windham GC, et
al..2019)

• Diagnosticeret på baggrund af adfærd!!
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Samspil mellem
genetik og miljø
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AutismeSpektrumForstyrrelser
(ASF: DSM-5 og ICD-11 https://icd.who.int/en)
Fuentes, J., Hervás, A., Howlin, P. et al. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and
treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry (2020).

ICD-10 autisme-subtyper: Infantil autisme; atypisk autisme; Aspergers syndrom; GUA;
Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret
ICD-11 spektrum: 6A02) ASF - m/u funktionelt sprog, m/u intellektuel udviklingsforstyrrelse; ASF
anden, ASF uspecificeret (mangler kriterier)
1.
2.

Problemer med at igangsætte og opretholde, gensidig social kommunikation og interaktion
Stereotyp, repetitiv, infleksibel adfærd, interesser eller aktivitet
Atypisk sensorisk sensitivitet og interesser
Observerbare på tværs af kontekster, men tillader variation af sværhedsgrad og udtryk
NB! Ujævn udviklingsprofil
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Særlige evner forbundet
med autismen..
• Dedikation, fordybelse og stor faktuel viden
• Systematisering og detaljeopmærksomhed
• Høj tolerance for repetition
• Logisk tænkning
• Visuelle styrker og sensorisk følsomhed
• Kunstneriske færdigheder (visuelt og musik)
• Ærlig og retfærdighedssøgende
• Peter Vermeulen’s ‘birthday present test’
• Ekstraordinære evner/savant syndrom ca.
10%
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Empati
Det er en skrøne at børn med autisme ikke har empati, men
empatien kan opleves og blive udtrykt på anderledes måder
end hos neurotypiske børn
Empati handler om at:
Forstå den andens perspektiv (kognitiv empati)
Med-opleve den andens følelse (emotionel empati)
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The double empathy
problem
(Milton,; Sasson & Morrison, 2019; Davis & Crompton, 2021)

• Vi ved aldrig fuldt ud hvad andre tænker og føler. Jo
mere vi ligner hinanden, jo bedre forstår vi hinanden.
• Den manglende mentalisering går begge veje. Det er
svært at sætte sig i andres sted hvis de ikke ligner én selv
eller har brug for det samme som én selv.
• Mennesker med autisme har ofte andre intentioner bag
deres adfærd, end dem vi (ikke-autistiske) opfatter
• Ikke-autistiske mennesker opfører sig anderledes overfor
mennesker med autisme
• Ikke-autistiske mennesker er mindre præcise i deres
afkodning af mennesker med autisme
• Viden om autisme øger forståelsen og forbedrer
samarbejdet
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Forestillingsevnen – vores ”predictive
mind”
(se f.eks. Fleischer & Fromm, 2021; Vermeulen, )

•
•
•
•
•

Konkreter - abstraktion
Valg og konsekvensberegning
Fleksibilitet
Mentalisering – Theory of Mind
Generalisering og kontekstviden

• Livshistorie
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Kontekstblindhed (Peter Vermeulen)
• Kontekst-specifik viden er ofte implicit
• Generalisering af viden på tværs af kontekster
• Følelsesudtryk
• Autismegruppen har ikke specifikke vanskeligheder med at matche
følelser, når konteksten er fjernet
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Hovedpointer
• Hvorfor er sanserne så vigtige for os
alle??
• Anderledes fortolkning af sanserne er
kerne-symptom på autisme
• Anderledes neuroanatomi og funktion
• Sanserne hænger sammen med stress og
angst
• Hvad hjælper…?
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“A ‘real’ person, profoundly as we
may sympathize with him, is in a
great measure perceptible only
through our senses.”
- Marcel Proust (1922, p. 113)
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Uforudsigelighed
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Visuel
Lys, farve, form, dybde,
bevægelse

Olfaktorisk
Lugte/dufte

Vestibulær
Balance og ligevægt, rumretning og acceleration

Auditorisk
Frekvens, volumen,
klang/timbre, lokalitet,
temporal information

Gustatorisk
Surt, salt, sødt, bitter, umami

Proprioceptiv
Muskel-led sansen, position,
muskelspænding/tonus

Taktil
Berøring og tryk,
konsistens/strukturer,
kulde/varme, vibration

Interoceptiv
Hjerterytme, vejrtrækning,
arousal, sult, tørst, træthed,
toiletbesøg, smerte
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Hvordan er sanserne typiske påvirket
hos mennesker med autisme?
Subjektiv oplevelse/adfærd:
Hyper-reaktivitet
Hypo-reaktivitet
Sensorisk selvstimulation
Sensoriske selv-beskyttelses strategier
Perceptuel (detektion):
Hyper-sensitivitet
Hypo-sensitivitet
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https://www.pinterest.dk/pin/430304939378588556/

36

8

06-09-2022

• Sensoriske og motoriske symptomer er kerne
symptomer på autisme
• Sensoriske og motoriske symptomer til stede
fra 6 mdr.
• Ændret neuroanatomi i primære sensoriske
områder i hjernen
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https://study.com/learn/lesson/sensory-cortex-function-location-do.html
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Simplificeret beskrivelse af dyskonnektivitet og
excitatorisk/inhibitorisk ubalance. Egen figur
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Interoception

https://www.tiimoapp.com/blog/interoception/
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Aleksithymi
(uden ord for følelser, Sifneos, 1973)

•

Type I og type II aleksithymi

•

Interoceptiv oplevelse af følelser og verbal formidling

•

•

Besvær ved at identificere følelser

•

Besvær ved at adskille kropslige signaler og følelser

•

Besvær ved at beskrive følelser til andre

•

Indskrænket forestillings og fantasiliv

•

Stimuli-bunden, ydre-orienteret kognitiv stil (Taylor, Bagby & Parker, 1997)

Nedsat regulering af arousal til både fysiske og emotionelle påvirkninger

-> øget stress og angst
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Body budget
(Feldmann Barrett, 2017. ”How emotions are made”)

• Hvordan hjernen budgetterer din energi for at sikre din overlevelse
og dit velbefindende gennem allostase
• Allostase – aktiv tilpasning til forudsigelige og uforudsigelige
begivenheder
• Interoceptive signaler er essentielle for et bæredygtigt krops-budget
• Når krops-budgettet er ude af balance (stress, angst og smerte)

Balance

Overforbrug

Gæld

Nedlukning
43

https://sequencewiz.org/2018/03/28/balance-your-body-budget/
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Opsamling…
• Anderledes sansning er i virkeligheden udtryk for en anderledeshed i
hjernens måde at skabe forudsigelser og danne mening af de
informationer der er tilgængelige
• Den autistiske hjerne får for mange uvæsentlige (sanse-) detaljer –
især i situationer der er nye eller uforudsete – hvilket aktiverer
trusselssystemet og lærer hjernen at forudsige fare/utryghed
• Dette bidrager til et body budget ude af balance, hvilket kan medføre
stress, angst og øget risiko for fysiske og mentale vanskeligheder
• Når verden opleves mere uforudsigelige, bliver man mindre fleksibel i
sin adfærd og tænkning for at opretholde en smule kontrol og
forudsigelighed
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Hvad hjælper…
• Sensorisk venlighed og fleksibilitet
• Tid - Når verden får lov at gå lidt langsommere (krav, tale,
sansestimulation)
• Løsningen er ikke at fjerne alle sansepåvirkninger, men at skabe
forudsigelighed og kontrol
• Hvilket sensorisk støj bliver jeg udsat for? Hvordan vil det
påvirke mig? Hvor længe vil jeg udholde det? Hvordan kan
jeg trække mig? Hvad kan jeg gøre bagefter for at oplade?
• Viden om sanserne giver større forståelse -> mindre angst og
uforudsigelighed
• Hvad (sensorisk) skaber tryghed og forudsigelighed?
• Hvad er nydelsesfuldt?
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Hvad hjælper…
• Tillade stimming og beroligende
sansestimulation/ritualer
• Dyr – natur
• Fokus
• Stress-reduktion
• Opmærksomhed på indre kropsfornemmelser
• Arousal-regulering - Hvor meget kan jeg holde til?
• Hormonelle udsving hos kvinder
• Tillade langsommelighed, for det tager tid at opdatere
et krops-budget der har været ude af balance
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Spørgsmål, kommentarer, feedback og debat
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Tak for i aften… ☺

E-mail: psykolog@linegebauer.dk
Hjemmeside: www.linegebauer.dk

50

50

12

