
Hvordan hjælper vi bedst unge voksne 

med autisme ud af social isolation?



VIVE
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• Fusion i 2017 mellem KORA og SFI

• Seks forsknings- og analyseafdelinger

(Arbejde & ældre, Sundhed, Børn & skole, Social, Effektmåling, Styring & ledelse)

• Viden i dybden kræver viden i bredden



Børn og unge i Danmark
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• Viden om børn og unge i 

Danmark 2018 (2014/2010)

• Børn med psykosociale 

udfordringer, mistrivsel og 

ensomhed

• Fra det brede blik til det 

specifikke fokus
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Program

13.00: Velkomst v. forsknings- og analysechef Kræn Blume Jensen, VIVE

13.10: Baggrund og mål for inspirationskatalog v. konsulent Bent Aagaard Andreassen, 

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)

13.30: Autisme og social isolation hos unge voksne v. forsker Nichlas Permin Berger og 

senioranalytiker Pernille Skovbo Rasmussen, VIVE

14.15: Kort pause

14.30: Fortællinger fra praksis v. afdelingsleder Annette Møller Autismecenter, Nord-Bo

15.20: Opsamling og spørgsmål v. forsknings- og analysechef Kræn Blume Jensen, VIVE 

Efter dagens oplæg vil der være tid til netværk og en sandwich!



Autisme og social 
isolation hos unge 
voksne

- VISO-intro
- baggrund
- formål



Socialstyrelsen

• VISO - den nationale VIdens og Specialrådgivnings Organisation

• Gratis rådgivning udført af specialister funderet i specialiseret viden og 

erfaring fra praksis

• Landsdækkende leverandørnetværk

Hvem kan bruge VISO?

• Kommuner, regioner og specialinstitutioner/tilbud – myndighed og 

fagpersoner som relaterer til Servicelovens eller Specialunder-

visningslovens bestemmelser

• Borgere, pårørende

20. september 2019

Specialiseret viden fra praksis
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Hvad er VISO?



Socialstyrelsen

Enkeltforløb

Gruppeforløb 

Socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen 

myndighedsydelse - inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og 

opfølgning.

Henvendelser i 2018

4.700 henvendelser  1800 rådgivningsforløb

Specialiseret viden fra praksis
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VISO-rådgivning  

20. september 2019



Socialstyrelsen

Mange henvendelser!

ASF-området: 

2018: 428 forløb – 2019: 331 forløb

ASF og isolation:

2018: 100 forløb – 2019: 58

Specialiseret viden fra praksis
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Baggrund for projekt autisme og isolation

20. september 2019



Socialstyrelsen

Pres på og generel oplevelse af

fastlåsthed, 

frustration, 

opgivelse

fortvivlelse

hos myndighed, fagpersoner, 

pårørende, borger

VISO

vidensforpligtigelse

Specialiseret viden fra praksis
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Baggrund for projekt autisme og isolation

20. september 2019



Socialstyrelsen

Fokus på autisme og isolation 

via opsamling og formidling af viden og erfaringer og med 

hjælp fra VIVE

- internt:

Hvad ved vi om ASF og isolation, hvad ved vi om, hvorfor 

isolationen opstår, hvordan forebygger vi, at isolationen 

opstår, hvordan håndterer vi fagligt isolationen, når vi står 

over for afvisningen og den lukkede dør?

- eksternt:

Hvilke erfaringer har verden omkring os gjort – hvilken viden 

er tilgængelig i det store perspektiv?

Specialiseret viden fra praksis
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Formålet med inspirationskataloget

20. september 2019



Socialstyrelsen

Specialiseret viden fra praksis
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20. september 2019



Præsentation af formål, metode og indhold i 

inspirationskatalog

Nichlas Permin Berger og Pernille Skovbo Rasmussen

september 2019

Temamøde:

Unge voksne med autisme og isolation



VIVE bag inspirationskataloget
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Hvem er vi, og hvad er vores baggrund for arbejdet med 

inspirationskataloget?

Nichlas Permin Berger     Pernille Skovbo Rasmussen      Maria Røgeskov Louise Høyer Bom

• Ph.d. om unge/ 

voksne med ADHD

• Mange års praksis-

erfaring/autisme 

• Forskningsprojekter 

om unge/autisme

• Ph.d. om børn/unge med 

autisme

• Mange års praksis-

erfaring/autisme 

• Forskningsprojekter på 

botilbud og om 

unge/autisme

• Ph.d. på botilbud

• Forskningsprojekter 

på botilbud og om 

unge/autisme

• Erfaring med 

litteraturreviews

• Specialiserede 

socialområde, 

borgere med 

udsathed og mødet 

med systemet

• Erfaring med 

litteraturreviews



Begreber og definitioner i inspirationskataloget
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Hvad er autisme? Hvornår er der tale om isolation?

(der findes ikke én, men mange (der findes ikke én, men mange

forskellige definitioner)                                 forskellige definitioner)

 Er man isoleret, hvis andre synes det, 

men man ikke selv oplever sig isoleret?

 Er man isoleret, hvis man bare ikke er 

særlig social og ikke har behov for at 

være sammen med andre?

 Kan man tale om isolation, hvis man er 

i selskab med andre hver dag, men 

føler sig ensom og udenfor?

 Er isolation noget, man gør (isolerer 

sig), eller noget andre gør (isolerer én 

fra fællesskabet) eller begge dele?



Baggrund og formål med inspirationskataloget
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Inspirationskataloget tager afsæt i to delundersøgelser:

1) Systematisk litteratursøgning.

2) Kvalitativ undersøgelse baseret på: 

a) gennemgang af ti VISO-forløb og 

b) interview med borgere, pårørende og kommunale 

repræsentanter.



Sociale vanskeligheder
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• Sociale vanskeligheder er et kendetegn ved

autismespektrumforstyrrelser (ASF) og en af de første tydelige

indikatorer på forstyrrelsen.

• Socialiseringsvanskeligheder og generel sværhedsgrad af ASF er 

stærkt forbundet til negative følelser såsom ensomhed og til social 

angst, stress, depression, dårlig livskvalitet og social isolation. 

• Social støtte som væsentlig beskyttende faktor.

“Problems with socialization for individuals with ASD result from their difficulty 

with interpersonal communication, their ability to be flexible, their need to be 

literal, their tendency to be disorganized, and their difficulty to generalize or 

transfer social skills to novel circumstances” (Cihak & Smith, 2017, p. 244). 
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Delundersøgelse 1: Systematisk litteratursøgning
- Formålet var at identificere virksomme metoder på området 

unge voksne med ASF og social isolation
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• Søgetermer: 

− Indsats – metoder og sociale indsatser målrettet afhjælpning af 

social isolation.

− Målgruppe – unge med ASF, der har problemer med social 

isolation, som bor i egen bolig, hos pårørende eller venner.

• Otte internationale og syv nordiske (forsknings-) databaser og 

hjemmesider afsøgt for studier publiceret 2008-2018.

• Studier med alle typer af design.

• Antal fund: i alt 2.903 studier. Endeligt inkluderet: 15 relevante og 3

metoder (plus nogle, som ikke systematisk er afprøvede).

•



Delundersøgelse 1: Systematisk litteratursøgning -
Resultater
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• Få studier har at gøre med sociale indsatser for unge voksne med 

ASF, og forskningsområdet er internationalt set relativt nyt.

• De 15 studier omhandler metoder eller tilgange til unge voksne med 

autisme, der har problemer med social isolation eller relaterede 

problematikker, fx social angst, social fobi eller ensomhed.

• Generelt ikke et højt evidensgrundlag. Mangler studier af høj kvalitet. 

Understuderet forskningsområde unge voksne/voksne med ASF.

• Men der kan være god inspiration at hente fra de præsenterede 

metoder.



Delundersøgelse 1: Systematisk litteratursøgning: 

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)
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• Ni studier, KAT-metoder i forskellige varianter. 

• Primært gennemført i forhold til angst og/eller andre tilstande (fx 

depression eller social fobi) hos personer med ASF.

• Metoden må tilpasses mennesker med ASF pga. besvær med 

følelsesregulering, kommunikationsvanskeligheder, lav motivation, 

kognitiv ufleksibilitet, konkrete tankemønstre, forstyrrelser i de 

eksekutive funktioner.

1. ”Modificeret KAT” med visualisering.



Delundersøgelse 1: Systematisk litteratursøgning 

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) - ”Modificeret KAT”
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Formål: Visualisering som støtte for det kognitive behandlingsprogram 

med det formål at hjælpe personer med ASF til nemmere at kunne forstå, 

huske og lære af terapien.

• Metode tilpasset den kognitive profil hos mennesker med ASF, angst 

og undvigende/tillukkede (”avoidant”) adfærd eller 

tilknytningsproblematikker. Både unge og voksne.

Resultat: signifikant forbedring af livskvalitet, dagligt 

funktionsniveau og reduktion af undvigende (”avoidant”) adfærd 

• Efterlyser bedre/flere studier at metoden.



Delundersøgelse 1: Systematisk litteratursøgning 

Resultater (A) – Social færdighedstræning – The 

Aspirations Program
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Formål: At træne sociale færdigheder hos unge og voksne med ASF (+ 

angst eller depression).

• Resultat: Deltagere rapporterede en signifikant reduktion af angst 

(70 %), nedsat niveau af depression (77%) samt forbedringer i 

deres sociale relationer (58%) (dog ikke-signifikant) efter deltagelse. 

• Desuden indikation på øget bevidsthed om andres tanker, følelser 

og forstærket evne til at se på situationer fra andres perspektiver.

• Tilgang er lovende, men ikke veldokumenteret. 



Delundersøgelse 1: Systematisk litteratursøgning 

Mindfulness (MBT-AS (mindfulness-based-therapy for 

autism spectrum disorders)
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Formål: at mindske og lindre angst og depression hos mennesker med 

ASF

• Metoder: Deltagelse i et mindfulness-forløb, som var tilpasset de 

kognitive udfordringer, mennesker med ASF ofte har med 

informationsbearbejdning.

• Målgruppe: 18-65-årige med ASF og samtidig symptomer på angst 

eller depression 

• Resultat: oplevede reduktioner i angst, depression og rumination 



Begrænsninger og opmærksomhedspunkter ved 

litteraturstudiet
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Viden om gennemførte studier af metoder/tilgange, som systematisk har 

været afprøvet i forhold til målgruppen og herefter blevet afrapporteret.

Men hvad med:

• … indsatser specifikt for målgruppen og dennes problematikker, som 

er afprøvede, men blot ikke dokumenteret?

• … lokalt udviklede metoder med betydelige gode praksiserfaringer?

Generelt behov for yderligere viden om unge voksne/voksne med ASF og 

social isolation og for viden om, hvordan dansk praksis kan implementere 

nye metoder og hvilke.



Delundersøgelse 2: Kvalitativ undersøgelse – Metode 

og design
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Dokumentgennemgang: 

• ti VISO-forløb

Interview med: 

• to borgere

• ni pårørende

• fem VISO-specialister 

• otte kommunale repræsentanter…



Delundersøgelse 2: Kvalitativ undersøgelse –

Resultater
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Hyppige karakteristika og veje ind i isolation

• Sen diagnosticering (føle sig anderledes, misforstået, ‘slået sig mange 

gange på det sociale’)

• Følgediagnoser som angst, depression eller fysiske sygdomme

• Skolevægring (ingen hjælp, forkert hjælp, for sen hjælp)

• Svær overgang til voksenlivet (at fylde 18 år – forventninger og 

systemiske faktorer)

• Manglende tilpassede tilbud (og manglende timing)

• Familiens (delvist misforståede) omsorg og hensyn

• Stressudløsende hændelser (familiekriser, flytning mv.)

• Forstyrret døgnrytme, online-fællesskaber erstatter sociale behov. 



Delundersøgelse 2: Kvalitativ undersøgelse –

Resultater
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”Det er en gruppe, der kan snyde rigtig meget, man kan se en masse 

potentialer hos dem, men man kommer så til at overvurdere deres 

funktionsniveau, og så kommer den unge på et tidspunkt til at lukke ned. 

De har kravlet sig gennem børne- og ungdomslivet, men så bliver det for 

alvor sat på spidsen, når de skal ud i voksenlivet og forventes at kunne 

klare sig selv.” (VISO-specialist)

”Det er ubeskriveligt hårdt, vi er svært belastede af situationen og er 

nærmest afsondrede fra omgivelserne efterhånden, vi har ikke mange 

venner og netværk tilbage, fordi det er så krævende af os at være der for 

vores søn..(..).. jeg oplever også selv stor ensomhed.” (Pårørende)



Delundersøgelse 2: Kvalitativ undersøgelse –

Resultater
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Hvad kan understøtte, at unge/voksne hjælpes ud af isolation?

• Tidlig udredning, tidlig indsats (timing, indsats, når den unge er klar)

• Match mellem tilbud og borger (tilpasse løsninger, ikke borgere...)

• Borgers egen motivation, at komme ud af fastlåste forestillinger

• Smidigt samarbejde mellem systemer (barn – voksen, skole –

uddannelse, flytning mellem skilte forældre...)

• Pårørende som ‘brobyggere’ (frem for ‘hulebyggere’)

• Optimere forhold for VISO-rådgivning (inddragelse af de unge selv, 

skabe samarbejde i den unges netværk, acceptere at ting tager tid…)



Delundersøgelse 2: Kvalitativ undersøgelse –

Resultater

29

”Det kan være en udfordring, at jobcenter ikke kan tilkende førtidspension 

inden arbejdsprøvning, men arbejdsprøvning er umulig, når borgeren er 

svært isoleret..(..)..samtidig gives ikke støtte til forældre til voksne med et 

handicap..” (Kommunal repræsentant)

”Pårørende kan være en hæmsko..(..)..fx når en borger arbejder på at 

blive selvhjulpen og har aftalt med sin mentor selv at gå i vaskekælderen 

hver onsdag, og når mentor så følger op, fortæller borgeren, at min mor 

kom og gjorde det og sagde, at det ikke er nødvendigt, at jeg presser mig 

selv til den slags” (Kommunal repræsentant)



Afrunding og spørgsmål
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• Begrænsninger (antal informanter/cases, behov for forskning)

Spørgsmål fra VIVE:

• Har I erfaringer med eller kendskab til metoder/tilgange til at arbejde 

med målgruppen, som I vil dele? 

• Har I viden om, at der eksisterer lokale tiltag med gode erfaringer?

• Ville en systematisk kortlægning af dansk praksis give nye indblik og 

metoder?

Spørgsmål fra jer?

Find inspirationskataloget her: https://www.vive.dk/media/pure/14222/3353040

https://www.vive.dk/media/pure/14222/3353040


Litteratur
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Metode Referencer

Kognitiv adfærdsterapi • White et. al. (2009; 2010; 2013; 2013).

• Turner & Hammond (2016).

• Ekman & Hiltunen (2015).

• Scattone & Mong (2013) – review.

• Ung, Selles, Small, & Storch (2015) – review.

• Green & Wood (2013) – review. 

Social færdighedstræning • Ahlers, Gabrielsen, Lewis, Brady & Litchford 

(2017).

• Hillier, Fish, Siegel & Beversdorf (2011).

Mindfulness • Spek & Nyklicek (2013).
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Læs mere, og hent inspirationskataloget her

https://www.vive.dk/da/nyheder/2019/kognitiv-terapi-og-mindfulness-kan-hjaelpe-unge-voksne-med-autisme-ud-af-social-isolation/


PAUSE
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14.15 - 14.30



At komme til en lukket dør…
om autisme og social isolation

v/afdelingsleder i Viden & Udvikling, 
Annette Møller, Autismecenter Nord-Bo
Socialstyrelsen, d. 20/9 og d. 25/9 2019 



Præsentation 

• Uddannet pædagog, med efteruddannelse i pædagogisk psykologi. 

• 22 års erfaring fra autismeområdet. 

• Afdelingsleder i Viden & Udvikling, Autismecenter Nord-Bo, gennem 5 år. Der 
før ansat som specialpædagogisk konsulent gennem 3 år.

• 4 år  i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Udredningsteamet, som 
specialpædagogisk konsulent.

• Har arbejdet 10 år i kontaktklasse for børn med autisme.

• Forfatter til bøgerne, ”Studieliv, en håndbog for studerende med autisme og 
andre særlige forudsætninger” og ”Det er derfor...hvad forældre og andre 
bør vide om autisme” (Spektrum Forlag).

• Nuværende arbejdsopgaver; Ledelse, administration, konsultative opgaver, 
VISOspecialist, oplægsholder og popcornmaskine.



Social isolation – en fastlåst situation

Bare gi’ mig 
det rigtige så 

virker jeg



Børn og unge (0-17 år) diagnosticeret med 
autismespektrumforstyrrelse pr. år (udvalgte årstal):

2007: 1.719
2008: 2.719
2012: 3.230
2013: 4.846
2016: 4.639

Kilde: Socialstyrelsen

I 2013 var der kun én kommune, hvor mere end fem procent af 
kommunens børn og unge havde en psykiatrisk diagnose. I 2018 
gælder det for 16 kommuner. Cirka 45.000 børn og unge (0-17 

år) har pr. 2018 en psykiatrisk diagnose.

Kilde: Analyseenheden, KL.



Når to verdener møder hinanden



Sammenhæng mellem autisme, stress og 
belastning



Typiske problemstillinger

• For høje krav (skole, job, uddannelse)

• Manglende forståelse og viden hos omgivelserne 
(fagfolk og pårørende)

• Kommunikative udfordringer – f.eks. i samarbejdet 
med fagfolk, myndighedspersoner, kollegaer osv.

• Sociale udfordringer

• Manglende autismefaglig støtte 

• Nedsat forestillingsevne hos borgeren ift. fremtidige 
indsatser og i det daglige.

• Autisme møder neurotypi



Det der kommer naturligt for de fleste børn, unge og voksne…..
har de fleste børn, unge og voksne med autisme brug for at indlære

• Psykoedukation (diagnoser)
• Selvforståelse 
• Komorbiditet
• Stress 
• Hjernen 
• Søvn 
• Kost 
• Seksualitet 
• Venskaber
• Fremtiden
• Uddannelse og job
• Kærester
• Sundhed
• Kommunikation 
• Konflikthåndtering 
• Relationer
• Osv. osv. osv.



Advarselstegn og mestrings-strategier 

• De positive advarselstegn (mestring) skæld ud, nægte, råbe, beskæftigelse med 
særlige interesser,  selvskade osv.

• De negative advarselstegn (belastningsrelateret) fysiske symptomer, uro, 
tvangsadfærd, aggressivitet, osv.

• Tabte færdigheder tale, hygiejne, koncentration, tab af sociale og faglige 
færdigheder osv.

• Personlige advarselstegn lyde, bevægelse, tics, ”sorte øjne” osv.

• Akutte advarselstegn voldsom udad reagerende, voldsom selvskadende, 
selvmordstanker, selvmordsforsøg, angstanfald osv.

• Kognitive advarselstegn nedsat arbejdshukommelse, svag central kohærens, 
kontaktvanskeligheder, indlæringsvanskeligheder

• Sanseoverload

• Langvarige advarselstegn depression, psykose, angst, social isolation



Hvordan forebygger man social isolation







Opmærksomhedspunkter i arbejdet med at 
bryde isolationen

• Det er vigtigt at sætte sig ind i borgerens baggrund, diagnostik, historik osv. Det skal gå 
”hånd-i-hånd” med relationsarbejdet. 

• ”Tålmodighed er en dyd” – men der skal handling på, hvis du vil bryde isolationen. Det 
kommer ikke af sig selv. 

• Benyt altid visuel tilgang.
• Forbered borgeren på, hvad du vil ham / hende.
• Send brev forud for første møde, hvor du introducerer dig selv, beskriver dit formål med 

mødet, hvor lang tid I skal mødes, hvad der skal foregå og ikke mindst hvorfor du 
kommer ind og ”forstyrrer”.  

• Tag gerne udgangspunkt i borgerens særlige interesse når du skal ”bryde isen”, men 
sikrer dig, at selve formålet med mødet er tydeligt.

• Vær tydelig i kommunikationen. Forvent ikke small-talk.
• Benyt spørgeskema, hvor der er mulighed for at krydse-af (ud fra de områder hvor du 

tænker borgeren er påvirket) når du afdækker.
• Lav tydelige (visuelle) aftaler om, hvad der skal ske næst efter mødet.
• Inddrag vigtige personer omkring borgeren.
• Vær obs. på borgerens evne til koncentration og opmærksomhed.



Når isolationen er brudt

Hvad skal erstatte den tryghed som isolationen 
repræsentere?

Hvem skal støtte personen fremover?
Hvad er støttebehovet? 



De pædagogiske nøgleord

Struktur

Forudsigeligh
ed

Genkendelig
hed

Visualisering

Mening

Motivation
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Struktur

Forudsi
ge-

lighed
Genke

n-
delighe

d

Visuali-
sering

Mening

Motivati
on

Metoder til struktur:

• De 10 H’er

• Visuelle skemaer (med 

tekst/billeder/piktogram

mer)

• Dagsprogrammer

• Rejseplaner

• Time-timer/ æggeure

• Påmindelser på 

telefonen / Apps

• Ensartethed og 

genkendelighed hos 

personale og i aktiviteter

De pædagogiske nøgleord
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Struktu
r

Forudsigelig
hed

Genke
n-

delighe
d

Visuali-
sering

Mening

Motivati
on

Metoder til 

forudsigelighed:

• De ti H’er

• Forberedelse på 

ændringer

• Forberedelse på 

nyt - ting og 

begivenheder

• Visuel indretning af 

miljøet 

• Plan A og Plan B

De pædagogiske nøgleord
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Struktu
r

Forudsi
ge-

lighed

Genken-
delighed

Visuali-
sering

Mening

Motivati
on

Metoder til rutine/ gen-

kendelighed:

• Samme pladser til 

ting

• Samme pladser ved 

bordet

• Samme 

skema/rækkefølge

• Visuelle markeringer i 

miljøet

• Konkreter, billeder, 

piktogrammer

• (Personlig) tavle med 

billeder af personale

De pædagogiske nøgleord



De 10 H’er

1. Hvad skal jeg lave? – indhold

2. Hvorfor skal jeg lave det? – meningsdannelse

3. Hvornår skal jeg lave det? – tidspunkt

4. Hvor skal jeg lave det? – hvor og hvorhenne, placering

5. Hvem skal jeg lave det med? – person

6. Hvordan skal jeg lave det? – metode

7. Hvor længe skal jeg lave det? – tidsperspektiv

8. Hvad skal jeg lave bagefter? – indhold

9. Hvem kan hjælpe mig hvis jeg har brug for hjælp? –

Lav en klar aftale om hvem der kan hjælpe hvis der er brug for det, og hvordan 

behovet for hjælp kommunikeres, tryghed

1. Hvordan ved jeg, at jeg har brug for hjælp? – Hvilke ting skal jeg være opmærksom på som 
tegn på, at strukturen er ved at skride, og jeg bør bede om hjælp

52
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Struktu
r

Forudsi
ge-

lighed
Genke

n-
delighe

dVisualisering

Mening

Motivati
on

Øger forståelsen – visuelle 

informationer lagres og 

forsvinder ikke.

Borgeren forberedes (så 

overraskelser minimeres) 

Visuel støtte skaber overblik

Gensidig 

forventningsafstemning –

hvad forventer mine 

omgivelser af mig? Hvad kan 

jeg forvente af dem? Hvornår 

lever jeg op til 

forventningerne? 

Tekst, Fotos, Piktogrammer, 

Konkreter, 

symboler, markeringer, 

modeller…

alt hvad der kan SES.

De pædagogiske nøgleord
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Struktur

Forudsige-
lighed

Genken-
delighed

Visuali-
sering

Mening

Motivation

• Sociale historier 

(mening og 

omverdens 

forståelse)

• Tegneseriesamt

aler (strategier, 

konflikthåndterin

g, omverden-

forståelse

• Katkassen

(omverden-

forståelse og 

egenforståelse

• Samtalemapper 

(selvforståelse)

• Udgangspunkt i 

interesser og 

styrkesider 

(motivation)

De pædagogiske nøgleord



Info

Hjemmeside: www.nordbo.dk

Find os på facebook:

https://www.facebook.com/autismecenternordbo

Annette Møller

Afdelingsleder i Viden & Udvikling

Autismecenter Nord-Bo

Lindholm Brygge 2-4, 1. sal

Nørresundby

Tlf.: 41699640 / email am@nordbo.dk



Opsamling og spørgsmål

Hvordan hjælper vi bedste unge voksne 

med autisme ud af social isolation?



NETVÆRK OG SANDWICH
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Tak for i dag!


