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Aldrende personer med autisme og Asperger
syndrom og problemer i hverdagen

Det har blitt publisert et stort antall bøker og tusenvis av vitenskapelig
artikler om barn og ungdom med en autismespektertilstand (AST; autisme, atypisk autisme og Asperger syndrom), men sjeldnere om aldrende
personer med en slik tilstand. Man vet følgelig forholdsvis lite om denne
gruppen, for autismeforskere synes å ha ”glemt” at denne type tilstander
vanligvis er livslange.
Innledning
I løpet av de siste par tiårene har det blitt publisert et stort antall bøker og tusenvis av vitenskapelig artikler om personer med AST, som for
en stor del har dreid seg om barn og ungdom,
og til en viss grad også voksne. Enda autisme
og lignende tilstander er livslange, har autismeforskningen hatt mest fokus på tidlig barndom
og synes å ha ”glemt” at autisme er i de fleste
tilfellene varer livet ut.
Autismespektertilstander (AST), som omfatter
autisme, Asperger syndrom og atypisk autisme,

karakteriseres av en kvalitativ svikt i gjensidig
sosialt samspill, en svikt i gjensidig verbal og
nonverbal kommunikasjon og begrensede, gjentatte og stereotype mønster av atferd, interesser
og aktiviteter (WHO, 1993).
En nyere undersøkelse av forekomst viser at
nærmere én prosent av eldre over 65 år har AST
(Brugha et al., 2011). Dette er på høyde med det
man finner hos barn og ungdom. Gutter/menn
rammes rundt 4-5 ganger så ofte som jenter/
kvinner (Fombonne, 2005). Det anslås at det
for tiden er rundt 3.3 millioner mennesker i den
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europeiske unionen som har AST, hvorav ca 20
prosent av disse er eldre. Til tross for dette er
det i de fleste europeiske landene etablert svært
få bolig- og tjenestetilbud til voksne og eldre
mennesker med AST (Autism Europe, 2011).
I et samfunnsøkonomisk perspektiv er de stipulerte kostnadene som er relatert til AST, store
(Barrett et al., in press; Cidav et al., 2013). Eksempelvis stipulerer Ganz (2007) at kostnader
per person med AST for hele livsløpet er nærmere 20 millioner kroner i USA, og dette omfatter ulike tiltak i voksenalderen og tapt produktivitet, både for personen selv og for foreldrene
og foresatte. Knapp og medarbeidere (2009) gir
et lignende, men noe lave kostnadsanslag per
person med AST for hele livsløpet.
Noen mener at de vestlige landene kan få problemer med å håndtere den forventede økning
i befolkningens levealder. Det kan gå ut over
behandlingen av personer med en utviklingsforstyrrelse, blant annet ved at det oppstår en
mangel helsepersonell (Parish & Lutwick,
2005). Dette er et alvorlig perspektiv og krever
effektive tiltak. Britiske forsker har regnet ut at
sammenlignet med standard pleie og omsorg vil
det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å skaffe
personer med AST et arbeid (Mavranezouli et
al., in press). Dette krever imidlertid grundig
innføring i og tilrettelegging av arbeidsoppgaver
for den enkelte (Wehman et al., 2014).
Metode
I denne oversiktsartikkelen er det meste av
datagrunnlaget hentet fra PubMed og Academic
Search Premier. En annen informasjonskilde er
biblioteket på Høgskolen i Lillehammer.
Nedenfor vil jeg se på levekår, prognose, tjenestetilbud, påkjenninger for familien og livskvalitet og medisinske og psykiske problemer hos
aldrende personer med AST, samt noen tiltak
som personer med AST kan ha nytte av. Artikkelen avsluttes med noen refleksjoner rundt
aldrende personer med AST og noen framtidige
perspektiver.
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Fra barndom til alderdom
For å få et innblikk i de kognitive og atferdsmessige særtrekkene hos eldre personer med
AST, er det også meningsfullt å se på hele
det utviklingsmessige livsløpet, fra barndom,
ungdom og fram til voksenalder og alderdom.
For å prøve å bedre forstå voksne og eldre med
AST, gir det god mening å studere de tidlige,
kognitive særtrekkene. Det er velkjent at barn
med AST ikke leker som vanlige barn, blant
annet ved at de ikke spontant deler oppmerksomhet med andre barn eller voksne (som å si
”hei”, ”ha det”, ”se flyet” osv). I den grad de
deltar i lek med andre, har de tendens til å ville
styre ”leken” på sin måte. Disse trekkene er ofte
kjennetegn på en autistisk tilstand (Mundy &
Thorp, 2007)
Selv om det skjer forandringer på flere områder gjennom livet, endrer ikke kjernetrekkene i
den autistiske personligheten seg fundamentalt
(Gillberg, 1998). Nyere forskning tyder på at en
minoritet innenfor AST kan bli relativt symptomfri som ungdommer og voksne (Fein et al.,
2013).
Levekår og prognose
Man har begrenset kunnskap om hvor og
hvordan den eldre delen av de med AST lever
i samfunnet, men man antar at aldrende personer med AST blant annet vil være å finne i
forskjellige omsorgs- og behandlingsenheter.
Lyng (2006) fant at rundt 60 prosent av voksne
og eldre personer med AST bodde i et bofellesskap, sammenlignet med at bare 10 prosent
bodde i egen bolig. Noen bor sannsynligvis på
en institusjon for eldre, andre som enslige i egen
bolig, eventuelt med noe hjelp og støtte fra egen
familie eller fra hjemmesykepleien. Noen har et
kommunalt tilbud på dagtid.
Forholdsvis mange med AST er uføretrygdet, og
en del har bodd hjemme hos foreldrene sine så
lenge disse har hatt krefter til å påta seg omsorgen for dem (Griffith et al., 2012). I de tilfellene
der personer med AST har bodd sammen med
foreldrene sine, og foreldrene selv har blitt for
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dårlige til å ta seg av barna sine, er det behov
for hjelp fra andre instanser. Det kan blant annet
dreie seg om hjelp til å skaffe seg en kommunal bolig, hjelp til daglig pleie og til å delta på
fritidsaktiviteter (Povey et al., 2011).
Antall personer med AST som bor i egen bolig,
varierer fra land til land. I en britisk undersøkelse fant man at av de over 65 år med egen bolig,
ble nesten halvparten fremdeles støttet av familiene sine, og samme antall fikk ingen støtte av
det offentlige (Gomez de la Cuesta & Michael,
2012). Disse tallene er fra Storbritannia, og det
er usikkert i hvilken grad de kan overføres direkte til norske forhold. De peker imidlertid på
forhold som mange innenfor autismespekteret
og deres pårørende vil kjenne seg igjen i, nemlig
at dersom familien av forskjellige grunner ikke
lenger greier stille opp, kan det røyne hardt på
for mange med AST.
Prognosene er ikke de beste for mange med
AST; i en nyere oppfølgningsstudie av 60
voksne med AST mellom 29 og 64 år, og som
hadde fått en autismediagnose for gjennomsnittlig 40 år siden, fant Howlin og medarbeidere (2013) at det gikk godt eller svært godt
med 17 prosent av deltakerne i undersøkelsen.
Dårlig eller svært dårlig gikk det derimot med
60 prosent av dem. Når det gjelder prognose
for personer med AST som er 65 år eller eldre,
foreligger det få data.
Tjenestetilbudet til voksne og eldre
med AST?
I tillegg til at mennesker med AST ofte sliter
med kommunikasjons- og samspillproblemer,
har de ofte for liten tilgang til ulike tjenestetilbud (Mukaetova-Ladinska et al., 2012). Vanlige
problemer hos denne gruppen er mangelfulle
tjenester, som kan skyldes for få fagfolk innenfor autismefeltet. For noen dreier det seg om
knapt med penger til livets opphold og ulike
helseproblemer. Et annet forhold er at mange
voksne med AST kan gå glipp av livslang læring
– med de følger det kan få for kognitiv og sosial
utvikling og livskvalitet.

Funksjonshemning kan betraktes som en funksjon av samspillet mellom individets ferdigheter
og den sosiale konteksten, der denne konteksten
spiller en betydelig rolle. Mer konkret synes
det å være en betydelig kløft mellom individets
behov for tjenester og de ytelser som generelt
tilbys personer med AST. På et kommunalt nivå
kan det vel så mye dreie seg om føringer hos de
som fordeler ressursene som hvorvidt man har
noe å fordele; Tantam (2009) mener at samfunnet kan ta seg råd til å gi et tilfredsstillende
tjenestetilbud til personer med AST. Problemet
er imidlertid at det noen ganger foreligger en
ubegrunnet frykt hos de som er ansvarlige for
helsebudsjettene, idet de synes å vegre seg for å
påta seg de kostnadene det innebærer å gi personer med AST gode, pedagogiske, psykologiske
og medisinske tilbud. Dette viser også at det er
nødvendig med større bevisstgjøring og deltakelse av personer med AST der beslutningene
tas (Shattuck et al., 2012; Willey, 2004).
Brukermedvirkning, som er en lovfestet rettighet og dermed noe tjenesteapparatet ikke kan
velge å forholde seg til eller forkaste, betyr at
mennesker som søker hjelp, kan få innflytelse
på de avgjørelser som styrer viktige deler av
livet deres. Dette har både en egenverdi og er
et virkemiddel til å forbedre og kvalitetssikre
tjenestene.
Funksjonsevnen hos den enkelte vil være avgjørende for behovet for hjelp. Noen personer
med AST trenger mye hjelp, uansett alder, mens
andre greier seg med et minimum av støtte. I
realiteten er de langt på vei henvist til å ta imot
den hjelpen de får, for i mange tilfeller dekker
den bare et absolutt minimum.
Myndighetene har tendens til å se på personer
med AST, og særlig eldre med AST, som en lavfrekvent gruppe. Dette stemmer dårlig med det
man finner i nyere prevalensundersøkelser (Baird
et al., 2006; Brugha et al., 2011). Noen med AST
og psykisk utvikingshemning kan på grunn av
store atferdsproblemer være krevende behandlingsmessig - og kostbare for kommunene.
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Det er imidlertid stor mangel på kvalifisert fagpersonell som kan gi god behandling av voksne
og eldre personer med AST (Shattuck et al.,
2012). De som arbeider direkte med personer
med AST, har i svært mange tilfeller for dårlig
kunnskap om ulike sider ved autismen, og dette
gjelder særlig å kunne identifisere de hyppig
forekommende psykososiale helseproblemene
hos denne målgruppen (Ghaziuddin, 2005).
Selv om kvaliteten på de tjenestene som gis,
varierer, foreligger det indikasjoner på at tjenestene ofte er mangelfulle, og at man ikke greier
å dekke de behovene som mange med AST har.
Eksempelvis indikerer en survey blant allmennpraktiserende leger i USA at standarden på de
tjenestene mange av legene gir, ikke holder mål
når det gjaldt å behandle personer med AST
(Bruder et al., 2012; Griffith et al., 2012). Henvisning til spesialisthelsetjenesten synes heller
ikke å fungere særlig bedre (Stuart-Hamilton et
al., 2010). Dette er uheldig, fordi mange med
AST ifølge Krauss og medarbeidere (2003)
trenger fortløpende tilsyn med sin forholdsvis
ustabile helsetilstand
Påkjenning for familien
Den nærmeste familien til personer med AST
som ofte påtar seg et betydelig ansvar - og
kanskje hovedbyrden – både i barnets oppvekst, men også sønnens eller datterens ve og
vel gjennom voksenlivet (Griffith et al., 2012).
Dette kan blant annet ha sammenheng med at
samfunnet ikke har investert tilstrekkelig med
ressurser til gruppen voksne og aldrende med
AST, verken faglig eller økonomisk.
Å ha sønn eller datter med AST boende hjemme, er krevende og passer ikke for alle foreldre
og foresatte. For mange vil et bofellesskap være
en bedre løsning. Det avlaster familien og gir
den større frihet. Foreldrenes forhold til sønn
eller datter med AST kan være svært komplisert; selv om foreldrene ønsker det beste for
sine nærmeste og arbeider hardt for å hjelpe
dem med å leve et mest mulig selvstendig liv,
kan trekk som er forbundet med autismen skape
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betydelige mellommenneskelige problemer
(Griffith et al., 2012). Karaktertrekk som er
forbundet med AST kan bidra til at det oppstår
betydelige gnissinger i forholdet mellom foreldre og sønner/døtre. Griffith og medarbeidere
(2012, s. 243) refererer følgende om foreldres
oppfatning av problematisk atferd hos sine
voksne barn:
“He would be very caring, if he hadn’t got his
autistic problems. He sounds like he is perfectly normal, but actually he’s very intense,
very autistic, very … he tends to go on an
awful lot about his own problems, his own
things, his own needs.”
“Although I feel very close to Mark I’ve never
really unlocked him completely.”
Mange søsken forventes å spille en aktiv rolle
når det gjelder å støtte bror eller søster med
AST. Mange er villige til det, særlig når det
viser seg at kommunale aktører etter familiens
mening ikke evner å stille opp på en tilfredsstillende måte (Gomez de la Cuesta & Michael,
2012; Orsmond & Seltzer, 2009). Det kan være
vanskelig for arbeidsgivere og arbeidskolleger å
forstå hvilke store forpliktelser familien til personer med AST påtar seg. Søsken som i tillegg
skal ivareta forpliktelser overfor egne familier,
trenger forståelse og støtte når de går inn for å
gjøre frivillig arbeid overfor sin bror eller søster
med AST.
Aldringsprosessen hos personer med AST kan
forverres av tilleggsvansker som ofte er forbundet med autismen. Personer med AST kan ha
betydelige problemer med å takle forandringer
som skjer i livet (Stuart-Hamilton et al., 2010),
fra trivielle dagligdags hendelser til å forholde
seg til at nære omsorgspersoner dør. Det kan
resultere i at personer med AST mister omsorg
og i verste fall hjemmet sitt – med alle de omstillinger, fortvilelse og den sosiale isolasjonen
det kan medføre.
Gamle foreldre
Middelaldrende personer med AST og deres
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avhengighet av gamle foreldre er særlig bekymringsfull (Griffith et al., 2012; Howlin et al.,
2013). Gamle foreldre har fremdeles ansvaret
for sønn eller datter med AST, idet sistnevnte
synes å ha gjort seg avhengig av foreldrenes
hjelp og støtte (Povey et al., 2011). Å ha en sønn
eller en datter med AST boende hjemme kan by
på betydelige utfordringer ettersom årene går.
Griffith og medarbeidere (2012), som intervjuet
gamle foreldre til personer med AST, som selv
var i 40- og 50-årene, fant at disse foreldrene
var slitne og følte seg bundet på grunn av at de
alltid måtte være tilstede for sønn eller datter.
Flere av dem hadde akseptert at de alltid måtte
være der for å hjelpe. Samtidig hadde de en
kontinuerlig frykt for hva som kunne skje hvis
noe gikk på tverke for sønn eller datter.

tomer, kognitive funksjoner, intelligens og alder
ikke hadde noen innvirkning på livskvaliteten
hos eldre med AST. Disse i og for seg positive funnene indikerer at det ikke forelå noen
holdepunkter for en forverring eller bedring av
livskvaliteten med årene hos de aldrende personene med AST som de undersøkte. Forskerne
understreker imidlertid at de individuelle forskjellene i livskvalitet hos deltakeren med AST
var store, og at funnene bør tolkes med en viss
forsiktighet på grunn av forholdsvis få deltakere
i undersøkelsen.

I en britisk undersøkelse svarte hele 85 prosent
av foreldrene at de var alvorlig bekymret for hva
som ville skje med sønn eller datter den dagen
de selv ikke lenger hadde krefter til å ta seg av
dem (Povey et al., 2011).

Medisinske sykdommer
Personer med AST synes generelt å være overrepresentert når det gjelder helseproblemer (Billstedt et al., 2005; Geier et al., 2012; Gillberg &
Billstedt, 2000). Omlag halvparten av dem har
et medisinsk problem som trenger oppfølgning
(Billstedt et al., 2005). Dette står i motsetning til
den rådende oppfatningen man hadde tidligere,
nemlig at mennesker med AST har få fysiske
helseproblemer.

Livskvalitet hos aldrende personer
med AST
Det foreligger et fåtall studier av livskvalitet
hos voksne og eldre med AST (Billstedt et al.,
2011; Heijst & Geurts, in press; Kamp-Becker
et al., 2010). Man har undersøkt en rekke ulike
aspekter som utdanning, yrke, sosiale tjenester,
boform, fysisk og psykisk helse og fritidsaktiviteter hos voksne personer med AST et par tiår
etter at opprinnelig diagnose var blitt stilt (Billstedt et al., 2011). Disse undersøkelsene viste
at flertallet av de med AST forble avhengig av
støtte fra foreldre og foresatte i forbindelse med
opplæring, bolig og arbeid. Billstedt og medarbeidere (2011) har etterlyst forbedringer på
områdene arbeid, fritidsaktiviteter og et sosialt
miljø, og at disse miljøene blir bedre tilpasset de
med AST og mer ”autismevennlige”.

Noen av de vanligste tilleggslidelsene som er
forbundet med AST, er epilepsi, tale- og språkforstyrrelser og syn- og hørselsproblemer og
en rekke andre, generelle og aldersrelaterte
helseproblemer. Hos eldre med AST må man
regne med at mange er utsatt for hjerte-/karsykdommer, hypertensjon, diabetes og mage-/
tarmproblemer (Geier et al., 2012; Murphy et
al., 2011). Mer spesifikke, medisinske tilstander, som i mange tilfeller er genetisk betinget,
kan forekomme sammen med AST (Gillberg &
Billstedt, 2000). Foruten søvnproblemer (Paavonen et al., 2008; Øyane & Bjorvatn, 2005),
sensoriske problemer (Klintwall et al., 2011) og
epilepsi (Canitano, 2007), synes personer med
AST ha betydelige problemer relatert til mat og
mageproblemer (Geier et al., 2012; Wentz et al.,
2009).

I en nyere undersøkelse av livskvalitet hos
aldrende, høytfungerende personer med AST,
som var mellom 52 og 83 år, fant van Heijst og
Geurts (in press) at effekten av autistiske symp-

Psykiske lidelser
I tillegg til en rekke medisinske sykdommer
synes personer med en tilstand innenfor AST å
være spesielt sårbare overfor psykiske lidelser
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som blant annet angst, depresjon og tvangsatferd. Psykiske lidelser forekommer betydelig
oftere innenfor en autistisk populasjon enn i den
generelle befolkningen (Hofvander et al., 2009;
Geier et al., 2012; Ghaziuddin, 2005). Også
hos de med AST som har et evnenivå innenfor
normalområdet eller høyere, kan man finne
betydelige psykiske og psykososiale problemer
(Hofvander et al., 2009).
Når det gjelder kausale faktorer, er det forhold
i det sosiale miljøet som kan trigge de psykiske
problemene; mange med AST har vansker med
å finne seg et arbeid og med å beholde det over
tid (Howlin et al., 2013; Hurlbutt & Chalmers,
2004). De har oftest få eller ingen nære venner,
bor hjemme hos foreldrene sine og har problemer med å etablere sosiale relasjoner (Gutstein,
2003; Müller et al., 2008).
Hvordan psykiske problemene i årevis kan
dekke over en autistisk tilstand, er beskrevet av
blant andre van Elst og medarbeidere (2013),
og nedforstående er i betydelig grad basert på
deres framstilling. Mange forholdsvis høytfungerende med AST har ofte forholdsvis gode
kognitive ferdigheter på enkelte områder, og
mange klarer seg bra på skolen, på universitetet
eller på høgskolen – i hvert fall så lenge kravene
til sosial kompetanse og deltakelse ikke er for
store. Når det gjelder å tilegne seg lærestoffet,
har de ofte de kognitive ferdighetene de trenger.
Personenes dårlige sosiale kompetanse derimot
fører ofte til at de får betydelige problemer med
å forholde seg til andre mennesker. De psykiske problemene kan langt på vei forklares som
sekundære reaksjoner på den påkjenningen som
er forårsaket av det autistiske kjerneproblemene. Omgivelsene oppfatter gjerne personer med
AST som rigide, kompliserte og litt pussige. De
takler samspill med jevnaldrende heller dårlig,
og de kan bli ertet og plaget - eller ekskludert
fra det sosiale fellesskapet. Dette kan resultere i
at de vikler seg inn i en sammenhengende kjede
av misforståelser og nederlag. Særlig hvis det
foreligger et ønske om å delta i sosialt samspill,
noe som en del med Asperger syndrom kaster
10

seg ut i, kan en tilsynelatende uforklarlig mislykkethet i sosialt samspill skape en følelse av
depresjon hos den enkelte (Frith, 2004; van Elst
et al., 2013).
Tiden etter skolen med jobb og andre samfunnsrelaterte aktiviteter er mindre strukturerte enn
skolehverdagen. Derfor kan situasjonen for
mange bli enda verre når de slutter på skolen.
Kravene til sosial kompetanse øker, og det samme gjør sosial bruk av språket. Dette fører ofte
til at mellommenneskelig problemer oppstår,
noe som gir stadig flere negative erfaringer.
Strategier som å holde blikkontakt, ta tur i samtaler og forsøk på å småsnakke kan føre til at
voksne personer med AST etter hvert blir veldig
slitne og får symptomer på angst og depresjon,
med påfølgende sosial tilbaketrekning (van Elst
et al., 2013). Summen av alt dette gjør at de
søker faglig hjelp. De depressive symptomene
og angsten kan bedre forstås i lys av den rollen
autismen spiller for utviklingen av de sosial-kognitive problemene.
Paradoksalt nok synes forholdsvis gode kognitive ferdigheter, som det man ser hos mange med
Asperger syndrom, å øke angstnivået (Kushki et al., 2013). Dessuten vil høytfungerende
personer med AST i større grad eksponere seg
sosialt enn de svakere fungerende med samme
tilstand. De har trolig har større bevissthet om
sine vansker i sosiale settinger og sin ”annerledeshet” og svake sider, sammenlignet med sine
jevnaldrende. Mange har over tid fått oppleve
negative erfaringer på kropp og sinn (Sterling et
al., 2008).
Andre forklaringer går ut på at den høye forekomsten av sosial angst hos høytfungerende
personer med AST er relatert til et temperament
som utmerker seg ved høy fysiologisk aktivering i sosiale situasjoner (Bellin, 2006). Angst
og uro hos personer med AST er ofte assosiert
med, og forsterkes av, overfølsomhet overfor
visse sensoriske stimuli (Kern et al., 2006;
Klintwall et al., 2011). En ubalanse i det autonome nervesystemet med en overaktivering i det
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sympatiske og en underaktivering i det parasympatiske nervesystemet, spiller trolig en rolle. Det
kan resultere i et høyt fysiologisk aktiveringsnivå og generalisert angst (Bellini, 2006; Kushki
et al., 2013). At personen trekker seg bort fra
sosiale situasjoner, medfører mindre trening i
sosialt samspill og mindre sosial kompetanse og følgelig mer angst. Den vonde sirkelen er at
faktum (Bellini, 2006).
van Elst og medarbeidere (2013) mener at tradisjonell psykiatri er for fastlåst i gamle modeller
i møtet med høytfungerende personer med AST,
idet man har en tendens til å tolke de atferdsmessige stereotypiene, trangsmessigheten og ritualene som uttrykk for en atypisk tvangslidelse.
Fenomener som bisarr og særegen atferd, dårlige
emosjonelle uttrykk og perseptuelle vrangforestillinger blir ikke sjelden feiltolket som schizofreni. Autistisk stressreaksjon med sensorisk
overbelastning, redusert eller økt smerteterskel
og tilbaketrekning fra sosiale situasjoner som
et forsøk på å opprette stresskontroll, blir ofte
diagnostisert som en ”borderline personlighetsforstyrrelse” (van Elst et al., 2013), mens det
i realiteten ofte dreier seg om høytfungerende
autisme eller Asperger syndrom.

eller flere psykiske tilleggslidelser (Simonoff et
al., 2008).
I mange tilfeller kan de psykiske problemene
behandles, mens de ubehandlet kan gi en rekke
komplikasjoner (Towbin, 2003). Opplæring av
helse- og pedagogisk personell bør etableres,
og det bør gis relevante tjenester som kan bryte
tendenser til sosial isolasjon og fremme noe sosial deltakelse hos aldrende personer med AST
(Mukaetova-Kadinska et al., 2012).
James og medarbeidere (2006) rapporterte at
noen eldre med AST i deres kliniske gruppe
har blitt betraktet som ”behandlingsresistente”,
dvs. at de ikke var mottakelig for behandling.
Denne ”resistensen” hadde sammenheng med at
personene med AST hadde gjennomgått langvarige medisinske og psykologiske behandlinger,
uten å bli bedre. Eksempelvis ble symptomer
som rastløshet og angst feiltolket som depressive symptomer. Dette viser at det er et behov
for betydelig mer forskning på psykologiske og
pedagogiske tiltak overfor eldre med AST.

Det foreligger data som kan tyde på at psykiske
problemer avtar noe hos de med AST som er 50
år eller eldre, dvs. at de trolig har færre psykiske
problemer i tillegg til autismen enn yngre personer med samme tilstand (Totsika et al., 2010).
Man trenger imidlertid flere undersøkelser av
psykiske problemer hos eldre med AST for å
kunne bekrefte dette.

Behandlingsopplegg bør også inkludere syn- og
hørselsproblemer hos personer med AST. Det
kan også være nødvendig med tiltak mot de
sensoriske fenomenene som mange med AST
sliter med (Klintwall et al., 2011). I de oppleggene man initierer bør man også være sensitive
overfor eldre med AST og deres atferdsmessige
og kognitive særtrekk – blant annet med følsomhet overfor blant annet lyd og lys, og deres
motstand mot endringer i hverdagen og trangen
til rutiner.

Noen tiltak overfor aldrende personer med AST?
Det er et stort og udekket behov for effektive
behandlingstiltak overfor personer AST generelt
og eldre med AST spesielt. Dette behovet blir
åpenbart når man vet at ca 50 prosent av barn,
ungdom og voksne med AST har en psykisk
lidelse i tillegg til autismen (Abdallah et al.,
2011; Leyfer et al., 2006; Lugnegård et al.,
2011; Mattila et al., 2010), og at 4 av 10 har to

Når det gjelder pedagogiske og psykologiske
tiltak overfor voksne med AST, brukes kognitiv atferdsterapi (KAT) stadig mer, særlig
mot angsttilstander (Bjåstad, 2011; Gaus,
2007; Lang et al., 2010; White et al., 2010).
KAT har vist seg å være effektiv, og det er
betydelig interesse for KAT overfor voksne
og aldrende personer med AST (Gaus, 2007;
Kuroda et al., 2013). Derimot har man lite
kunnskap om hvordan denne tilnærmingen
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kan brukes overfor de med AST og psykisk
utviklingshemning.
I noen miljøer brukes såkalt lavaffektiv tilnærming (”law arousal approach”), som blant annet
handler om hvordan de som arbeider med personer med en utviklingsforstyrrelse, best kan takle
blant annet utfordrende atferd. En sentral del i
denne tilnærmingen er personalets refleksjon
over egen atferd og måten man forholder seg til
brukerne på. Å forebygge uønsket atferd er alltid bedre enn å intervenere, og hvis en atferd bør
forandres, kan det like gjerne være personalets
egen som den utviklingshemmedes (McDonnell
et al., 2008).
Musikkterapi har som mål å fremme helse, velvære og å lindre mental og fysisk smerte. Bak
vanskene ligger ofte en utviklingsforstyrrelse,
en kognitiv eller fysisk svikt eller sosiale og/
eller emosjonelle vansker. Musikkterapi har vist
seg å være effektiv overfor eldre brukere med
angst og uro, depresjoner, demens, motoriske
og kognitive vansker (Myskja, 2005). Rossignol (2009) hevder at musikkterapi i dag er en
av de mest lovende intervensjoner, og den er
så å si uten bivirkninger og virker på de fleste
alderstrinn.
Gjennom fysisk trening over et visst nivå kan
aldrende personer med eller uten AST forbedre
både kondisjon, utholdenhet, balanse, styrke og
bevegelighet og forebygge og redusere aldersrelaterte forandringer og sykdommer. Kondisjonstrening kan motvirke ulike risikofaktorer og
uten at det kan påvises noen alvorlige bivirkninger av treningen (Carmeli et al., 2009; Heyn
et al., 2004). Hos personer med AST kan fysisk
trening redusere selvstimulerende og stereotyp
atferd, og den kan styrke læreevnen (Lofthouse
et al., 2012). Når det gjelder komplementerende
og alternative tilnærminger, foreligger det for
tiden et mangfold av behandlingstilbud.
Den medisinske behandlingen av mennesker
med AST må nødvendigvis bli symptomatisk, så
lenge man ikke har midler som kan behandle de
12

autistiske symptomene. Medisiner foreskrives
ofte for å behandle tilleggslidelser som blant
annet angst, depresjon, søvnløshet, aggresjon og
selvskadende atferd (Piven et al., 2011). Noen
foreldre og foresatte tyr til komplementære
og utradisjonelle behandlinger – til tross for
at effekten av disse stort sett er udokumentert
(Dwayne et al., 2012; Piven et al., 2011).
Diskusjon og framtidige perspektiver
Forskere og fagfolk innenfor helsesektoren er i
økende grad å blitt oppmerksomme på at man
har et betydelig antall eldre med AST som ikke
har en formell diagnose (Brugha et al., 2011;
James et al., 2006; Mukaetova-Ladinska et al.,
2012; Piven et al., 2011; van Niekerk et al.,
2011). I disse tilfellene dreier det seg ofte om
personer som oppfyller kriteriene til Asperger
syndrom (James et al., 2006; van Niekerk et al.,
2011).
Det som i mange tilfeller synes å føre eldre
med en udiagnostisert AST til behandling, er
ulike psykiske problemer som angsttilstander,
depresjoner og tvangshandlinger. Det betyr at
psykiske lidelser i en del tilfeller kan dekke over
symptomene på AST, slik at de grunnleggende
problemene blir oversett eller feiltolket (Frith,
2004; Ghaziuddin, 2005; van Elst et al., 2013)
Når disse personene undersøkes av personell
med relevant kunnskap om autistiske tilstander,
kan de underliggende problemene identifiseres
(James et al., 2006; van Niekerk et al., 2011).
Dette kan tolkes som at en del eldre, og særlig
de forholdsvis velfungerende voksne og aldrende med denne type tilstander, framstår med et
mer eller mindre skjult handikapp, og der en
utredning og en eventuell diagnose kan være
relevant.
At de autistiske særtrekkene er skjult bak
psykiske problemer, kan trolig delvis forklare
hvorfor aldrende personer med en samspillvanske lever uten en diagnose. Innenfor psykisk helsevern for voksne, men også innenfor
eldreomsorgen, er sannsynligheten stor for at
helsepersonell vil ha møtt personer som har de
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psykiske lidelsene, særlig angst og depresjoner,
som ofte forekommer sammen med AST. I en
del tilfeller har eldre personer som seinere kommer ut med en autisme- eller Aspergerdiagnose,
ofte primært blitt henvist til behandling for sine
psykiske problemer (James et al., 2006; van
Niekerk et al., 2011; van Elst et al., 2013).
Så kan man spørre om det er relevant å foreta
en diagnostisk utredning av eldre mennesker
med samspillvansker? Noen mener det er det.
Argumentet er at også eldre mennesker med
en samspillvanske kan trenge en utredning og
eventuelt en diagnose, idet diagnosen kan si noe
om de grunnleggende vanskene som disse eldre
personer har (James et al., 2006; Ritvo, 2006;
van Niekerk et al., 2011). Andre argumenter er
at en korrekt diagnose vil kunne hindre at det
initieres behandlinger som har liten eller ingen
effekt, eller som til og med kan være skadelige. En diagnosen kan også forebygge at eldre
mennesker settes på sjablongmessige behandlingsopplegg som ikke bare er virkningsløse
(Gillberg, 1998), men som i verste fall kan gi
uheldige bivirkninger og redusere generell funksjonsevne (Dove et al., 2012). I mange tilfeller
kan diagnosen forklare vansker man har hatt i
fortiden – i tillegg til nåværende problemer, som
i sum har påvirket sosialisering og deltakelse i
samfunnslivet negativt. Veiledning overfor personen og familien hans kan derfor ha en viktig
terapeutisk verdi og bør formidles til boligpersonalet dersom personen bor på en institusjon
(van Niekerk et al., 2011).
Funksjonsevnen hos den enkelte med AST er
avgjørende for behovet for hjelp, og en diagnose
innenfor AST vil i noen ikke være særlig aktuell. Perkins og Birkman (2012) påpeker at man
kan finne en gruppe voksne personer med en
kognitive funksjonssvikt, som kan ha en lettere
autistisk tilstand eller autismelignende trekk.
Disse personene kan ha levd selvstendig og
uavhengig av andre mesteparten av livet - eller
sammen med ektefelle eller en omsorgsperson.
De kan ha hatt et forholdsvis godt, uformelt
sosialt nettverk, en jobb og en forholdsvis stabil

økonomi, slik at de i liten grad har følt behov
foroffentlig støtte.
Nyere forskning indikerer at noen personer med
AST kan registrere betydelig symptombedring
med årene (Esbensen et al., 2009; Seltzer et al.,
2003), men man vet foreløpig lite om hvilke
faktorer som genererer disse bedringene. Evnenivå, kognitive funksjoner og tidlig intervensjon synes å spille en betydelig rolle hos de som
oppnår såkalt ”optimal outcome” i ungdom- og
voksenalder (Fein et al., 2013; Mukaddes et al.,
in press). Derimot vet man mindre om andre
mulige variabler og deres påvirkning av det som
skjer med personer med AST i eldre år.
Kan det tenkes at noen med AST vokser av
seg autismen? Attwood (2006) mener at det er
godt tenkelig at noen kan bli så godt som kvitt
autismen eller betydelig bedre ettersom årene
går; på samme måte som det er barn som går
og snakker seint, kan man finne de som sosialiserer seg seint, selv om ”seint” kan dreie
seg om flere tiår, dvs. godt ut i voksenalderen
og kanskje alderdommen. Aldringsprosessen
hos personer med AST som er 50-60 år eller
eldre, vil også kunne innebære en god periode for læring, i første rekke når det gjelder
å tilegne nye, sosiale ferdigheter (Perkins &
Berkman, 2012). Etter hvert som personene
blir eldre, synes en del å ha flere samspill med
andre personer i nye, sosiale settinger. ”Livets
skole” er for mange en effektiv skole. Noen
blir etter hvert flinkere til å tolke dagliglivets kommunikasjon (Stuart-Hamilton et al.,
2010) og lærer å knekke noen sosiale koder
gjennom ”læring ved gjøring” (Jones et al.,
2011) - eller gjennom å utvikle alternative
løsningsstrategier (Schulte-Rüther et al., in
press). Et eksempel på dette er Temple Grandin, som gjennom en rekke bøker, artikler og
visninger på YouTube med hell har frontet det
å ha autisme og Asperger syndrom. Hennes
intellektuelle ferdigheter, pågangsmot og sosiale relasjoner synes å ha spilt en viktig rolle
for hennes selvbevissthet og yrkesmessige
suksess (Jacobson, 2013).
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Når det gjelder barn og ungdom med AST, har
man i dag bra oversikt over hvilke tiltak som er
aktuelle (Levy et al., 2009). Dette reiser også
spørsmålet om middelaldrende og eldre med
AST ville ha nytte av samme type tiltak, og
det gjelder også de som ikke tidligere har vært
identifisert og utredet. Forskjellige intervensjoner kan også være effektiv på ulike alderstrinn
(Piven et al., 2011).
Som et virkemiddel til å kvalitetssikre og
forbedre tjenestene til personer med AST er
brukermedvirkning en lovfestet rettighet for
den enkelte og ikke noe tjenesteapparatet kan
forkaste eller velge å forholde seg til. Innenfor
autismefeltet er det for tiden et betydelig fokus
på brukermedvirkning, som innebærer at man
har rett til å medvirke i saker som gjelder en
selv. Willey (2004) påpeker at den enkelte har et
betydelig ansvar i egenskap av å være sin egen
talskvinne/-mann. Alle mennesker vil ha noe
å bidra med i samfunnslivet, for som Temple
Grandin uttrykker det - ”The world needs all
kinds of minds.”
Det er nødvendig med økt oppmerksomhet på
eldre med AST for å varsle forskere og politikere, slik at aldrende personer med AST kan få
den hjelpen de trenger og har krav på. Kunnskap
om hva det vil si å eldes med en autistisk tilstand er grunnleggende for å kunne utvikle gode
tjenester for eldre med AST (Ghaziuddin, 2005).
Framtidig forskning AST bør i større grad strekke seg til middelaldrende og eldre mennesker,
da behovene deres og aktuelle tiltaksmodeller
sannsynligvis vil være noe forskjellig fra tilsvarende hos de som i dag er i 20-årene eller yngre
(Piven et al., 2011).
Pleie- og omsorgssektoren i de vestlige samfunnene står overfor store utfordringer i årene
framover. Prognosene for levealder viser en
økning i mange land, og man frykter at arbeidsstyrken i de vestlige landene ikke vil greie å
takle den forventede økningen i antall eldre i
befolkningen, medregnet de med AST (Piven et
al., 2011). Noen frykter at behovene for pleie
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og omsorg i framtiden vil overgå det et bærekraftig samfunn kan makte, både kvantitativt
og kvalitativt (Parish & Lutwick, 2005). Det
minner oss om at det gjelder å tenke nytt og ta
i bruk de ressurser som den enkelte med AST
har – som for eksempel å legge til rette for å
skaffe personer med AST et arbeid som de kan
mestre og trives i over tid. Nyere undersøkelser
indikerer at det å skaffe et arbeid til de innenfor
AST vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt når
man sammenligner med kostnader for standard
pleie og omsorg (Mavranezouli et al., in press).
Arbeidsoppgavene må imidlertid tilrettelegges for den enkelte på en slik måte at det blir
gitt grunnleggende opplæring (Wehman et al.,
2014). På den måten kan personer med AST
kan bli værende i arbeidet over tid - og fram til
pensjonsalderen. Hvis et tilfredsstillende arbeid
er på plass i forholdsvis tidlig i livet, vil det i
de fleste tilfeller virke positivt på livskvalitet og
helse i eldre år.
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