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Hvordan oppdage utvikling av autisme i 
de første leveår  

 

Synnve Schjølberg, Spesialist i klinisk psykologi 

Denne artikkelen har stått i bladet Helsesøstere nr 1 (2001)og i Autisme i dag nr. 3 2001 

 

Bakgrunn 
Autismespekterforstyrrelsene eller alvorlig gjennomgripende utviklings-forstyrrelser er noen 

av de alvorligste utviklingsvanskene vi kjenner til. De mest kjente gruppene i dette spekteret 

er Autisme, Asperger syndrom, Atypisk autisme, Rett Syndrom og Disintegrativ forstyrrelse. 

En kaller gruppene samlet sett for alvorlig gjennomgripende utviklingsforstyrrelser fordi 

barnets grunn-leggende problemer utgjør et alvorlig handikap ved at det rammer så viktige 

funksjoner som kommunikasjon og sosialitet. Forstyrrelser i utviklingen av disse områdene 

gir ofte i tillegg store ringvirkninger på utviklingen av andre funksjoner dersom tilstanden går 

ubehandlet.   

 

Barna kjennetegnes både ved en svikt i sosial utvikling, ved å ha vansker med både språklig 

og ikke-språklig kommunikasjon og ved at de har et begrenset og repeterende mønster i måten 

å beskjeftige seg på. Med unntak av Rett syndrom, finnes det ingen medisinske prøver en kan 

ta for å fastslå diagnosen. Diagnosen stilles derfor ut fra en vurdering av de atferdsmessige 

symptomene barnet viser, både omfang og sammensetning. En kaller ofte disse vanskene for 

Autismespekterforstyrrelser. Selv om det finnes ulike diagnostiske grupper i autismespekteret, 

så kjennetegnes alle av de ovenfor nevnte vanskene, og det synes å være en flytende overgang 

fra de mildest rammede barna og til dem som er alvorligere rammet. 

 

Sen diagnose 
Autisme (den best kjente av alle autismespekterforstyrrelsene) regnes som en alvorlig 

utviklingsvanske, men blir likevel sjelden diagnostisert før barna er 3 år. Flere undersøkelser 

viser at mange barn med autisme blir både 5 og 6 år før en diagnose blir satt, til tross for at det 

er enighet om at forstyrrelsen nesten alltid har prenatale årsaker.  
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Det kan være mange grunner til at diagnosen kommer sent. På helse-stasjonen er helsesøster 

og barnelege sjelden spesielt trenet til å kunne gjenkjenne autisme hos svært små barn. Disse 

tilstandsbildene har også vært regnet som svært sjeldne, og en har ikke regnet med å treffe på 

mange barn med autisme på helsestasjonen. Nyere epidemiologiske studier antyder imidlertid 

at det er langt flere barn med autismespekterforstyrrelser enn tidligere antatt. Det kan være så 

mange som 1-2 pr 1000 barn som har slike vansker.  

 

Mange kommuner har for få barnefødsler til at fagfolk klarer å samle seg nok kunnskap til å 

gjenkjenne hele variasjonsbredden i symptomer som finnes i autismespekteret. Dette vises 

også i en Norsk epidemiologisk undersøkelse hvor barn under tre år ikke ble fanget opp 

(Sponheim og Skjeldal 1998), hverken av 1. eller 2. linje-tjenesten.  

 

Flere studier har likevel vist at erfarne klinikere kan diagnostisere autisme med stor sikkerhet 

hos barn som er yngre enn tre år. De senere år er det også vist at det å starte tidlig med 

tilretteleggelse av miljøet for å kompensere for barnas handikap, fører til bedre prognose for 

de fleste barn med autisme (Rogers 1998), (McEachin et al. 1993), (Ozonoff og Cathcart 

1998). 

 

Barn med sammensatte vansker 

Barn som viser forsinket utvikling har ofte sammensatte vansker. Dette kan innebære at de 

fyller kriteriene for flere ulike diagnoser som barnet trenger behandling for.   

 

De fleste barn som får autismediagnosen, har også tilleggsvansker som påvirker deres 

utvikling. En vet bl.a. at ca. 70 % av barna med autisme i tillegg har en generell 

utviklingsforsinkelse som kan gi seg utslag i både forsinkede motoriske og kognitiv utvikling. 

Mange av barna kan ha spesifikke medisinske tilleggsdiagnoser som f.eks. epilepsi. De 

medisinske tilstandene har bidratt til at en ofte har fulgt barna fra første leveår med en større 

årvåkenhet enn med andre barn. De får medisinsk oppfølging, de kan få fysioterapi og det blir 

ofte satt i gang generelle tiltak som at barnet får plass i en barnehage hvor en vektlegger 

stimulering i bred forstand. Selv om barna i tillegg kan oppleves som kontaktsvake og svake 

kommunikativt, så venter en dessverre alt for lenge før en gjør spesifikke vurderinger av 

sosial og kommunikativ kompetanse for å avklare om symptomene indikerer at barnet også 

har en autismespekter-forstyrrelse. Det er viktig at en gjør slike vurderinger der en har 
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mistanke, fordi disse barna vil ha behov for spesifikke behandling/opplæringsstrategier for at 

deres utviklingspotensial skal kunne utnyttes optimalt. 

 

Med økt fokus på tidlig identifisering av utviklingsvansker hos små barn blir nå flere barn 

med sammensatte vansker henvist for å få en avklaring av diagnose, også i autismespekteret.  

 

Beskrivelser av tidlig utvikling 
Autisme skal kunne diagnostiseres ved 3 år i følge de internasjonale kriteriene satt i ICD-10, 

og som vi er pålagt å bruke i Norge (WHO 1993).  

 
DIAGNOSTISKE KRITERIER FOR AUTISME i ICD10 

Barnet skal ha utviklingsvansker knyttet til totalt 6 av de 12 punktene under. 

 

A-  kvalitativ svikt i sosial interaksjon som viser seg ved minst 2 av følgende:  

(a) betydelig svikt i bruken av ikke-språklig atferd slik som blikkontakt, ansiktsuttrykk, 
kroppsholdninger og mimikk for regulering av sosial interaksjon  

(b) manglende evne til å utvikle vennskap med jevnaldrende (vurdert ut fra utviklingsnivå)  

(c) mangel på spontan atferd for å dele glede, interesser eller prestasjoner med andre 
(f.eks. ved mangel på å vise fram, ta med seg til eller peke på ting som er av interesse)  

(d) mangel på sosialt eller emosjonelt gjensvar  

 

B-  kvalitativ svikt i kommunikasjonsevnen som viser seg ved minst 1 av følgende:  

(a) forsinkelse i eller total mangel på, utvikling av talespråk (gjør ingen forsøk på å 
kompensere for dette ved å bruke alternative metoder for kommunikasjon slik som 
gester eller mimikk)  

(b) hos individer med adekvat utviklet taleevne er det betydelig svikt i evnen til å innlede 
eller opprettholde en samtale med andre  

(c) stereotyp og gjentatt bruk av vanlig språk eller idiosynkratisk bruk av ord og 
setninger  

(d) mangel på varierte, spontane late-som-om-leker, eller mangel på sosiale 
imitasjonsleker som er passende for utviklingsnivået  

 

C- begrensede, gjentatte og stereotype mønstre av atferd, interesser og aktiviteter som viser 
seg ved minst 1 av følgende:  

 (a)  omfattende fiksering ved en eller flere stereotype og begrensete interesser som er 
avvikende i intensitet eller i fokus  

 (b)  tilsynelatende ubøyelig fiksering ved spesifikke, ikke-funksjonelle rutiner eller ritualer  

 (c)  stereotype og gjentatte motoriske manerer (f.eks. vifte med eller vri hender eller 
fingre, eller kompliserte bevegelser av hele kroppen)  

 (d)  overdreven opptatthet av deler av ting fremfor av helheten    

 

Mange foreldre rapporterer imidlertid bekymringer for barnets utvikling allerede i det 1. 

leveår. En rekke undersøkelser finner at så mange som 50 % av foreldre til barn som senere 
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ble diagnostisert med autisme, hadde bekymringer allerede i barnets første leveår, og hele 80 

% av foreldrene var bekymret før barnet var fylt 2 år.  

 

Foreldre beskriver ofte at barna sine var som svært passive i de første 2 leveår. Barnet virket 

tilfreds med å aktivisere seg selv uansett om det var sammen med noen eller ikke. Foreldrenes 

uro og bekymring knytter seg da til at det virker som om barnet "ikke trenger dem" ved at det 

bare i liten grad påkaller foreldrenes oppmerksomhet for å bli kost eller lekt med. Barnet kan 

henvende seg og ta kontakt for å få hjelp med noe, men svært sjelden bare for å få være 

sammen med noen. Bekymringene knyttes også til at barnet kan bli så opptatt av leker og ting 

at det er vanskelig å få kontakt. Barna oppleves ikke som å mangle kontaktevne, men den 

syntes å variere med situasjon. Noen ganger når en sier barnets navn snur barnet seg med en 

gang, mens andre ganger kan det nesten virke hørselshemmet. 

 

Selv om barna i disse undersøkelsene senere fikk diagnose autisme, viste de mange ressurser 

og hadde kompetanse innen flere områder i de første leveårene. Over 60 % av foreldrene 

beskrev at barna deres hadde sosialt smil som helt små, og at de likte å bli båret rundt og viste 

ikke motstand mot kroppskontakt. Det var også svært få foreldre som beskrev repeterende 

atferdsmønstre hos barna før de var tre år (Stone et al. 1994).  

 

Dette reiser viktige spørsmål om tidlig utvikling hos barn i autisme-spekteret. De symptomene 

mange fagfolk har knyttet til autisme, er ofte problemer som blir mer åpenbare hos barna først 

når de nærmer seg 4 års- alderen. Diagnosekriteriene i ICD-10 (Fig.1) har vist seg å være 

mest karakteristiske for barn med autisme som er mellom 4-8 år og har en mild til moderat 

grad av utviklingsforsinkelse. Når en skal vurdere barn som er utenfor disse grensene, vil 

symptomene som kjennetegner dem, være litt annerledes enn slik de er spesifisert i 

diagnosekriteriene. For å kunne fange opp barna tidlig, er det nødvendig å fokusere på milde 

symptomer og vite at autismespekter-forstyrrelsene ikke nødvendigvis framstår som alvorlige 

og gjennomgripende hos alle barn i de første 2 leveårene.  

 

Det finnes nå strukturerte samtale-/intervjuguider som gir nok relevant informasjon om 

barnets tidlige utvikling til å kunne sannsynliggjøre en diagnose i autismespekteret selv hos 

barn ned til 18 måneders alder (Lord et al. 1994), (Le Couteur et al. 1989). 
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Bekymrer en foreldre unødig? 
Å fokusere på diagnostisering av autisme hos svært små barn, innebærer for mange fagfolk en 

”stempling” som de frykter kan ha uheldig effekt på barnets videre utvikling. De vil hevde at 

det å stille en såpass alvorlig diagnose, kan få alle rundt barnet til for tidlig å gi opp håpet om 

optimal utvikling. Fagfolk kan også være engstelig for å ta feil i sin vurdering av barnet, og en 

venter derfor med å tilkjennegi sin egen bekymring overfor foreldrene til en selv er sikrere. 

En vil ikke vekke foreldrenes bekymring unødig.  

 

Det er viktig å huske at de fleste foreldre til barn med autisme sannsynligvis har hatt mistanke 

om at barnet deres har utviklingsproblemer allerede fra før 2 års-alderen. De er derfor på 

fortvilet jakt etter å få vite hva barnets vansker innebærer slik at en kan iverksette riktig 

behandling. De svinger mellom håp og fortvilelse. Når de ser på barnets kompetanse, vil de ha 

håp om at alt er normalt og når de sammenlikner barnet med andre barn, er det åpenbart for 

dem at barnet har utviklingsproblemer. Foreldrene går derfor med en nagende uro om at ikke 

alt er som det skal.  Fagpersoner som møter foreldrene i dette dilemma av hva en skal knytte 

håp og realisme til, har en tendens til å minimalisere og tildekke problemområdene og 

fokusere på barnets kompetanse og ressurser. Det er dessverre slik at en ikke bidrag til 

optimal utvikling for problemet barna kan ha, spesielt innen sosial-kommunikative området, 

før en spesifikt identifiserer barnets vansker slik at det blir mulig å kompensere for dem.  

 

Et viktig steg i retningen av å få bedre kompetanse om disse barnas tidlige utvikling, vil være 

at vi som fagpersoner lytter nøye til bekymrede foreldres beskrivelser av barna og prøver å 

bekrefte observasjonene deres gjennom selv å leke og samhandle med barnet. I den grad man 

faktisk observerer noe av det samme som foreldrene beskriver, bør en straks gjøre en bredere 

vurdering av flere funksjoner. 

 

Foreldres møte med hjelpeapparatet 

I en undersøkelse av Howlin og medarbeidere (Howlin og Moore 1997) ble det vist at selv 

hos barn som fikk en autismediagnose svært sent, følte foreldrene at det var noe galt ved deres 

barns utvikling allerede før 2 års-alderen. De fleste hadde selv oppsøkt hjelpeapparatet for å 

lufte sin bekymring med en fagperson. Færre enn 10 % av disse henvendelsene resulterte i en 

diagnose på det tidspunkt, og ca. 10 % ble bedt om å komme igjen eller ble fortalt at barnet 

deres kom til å vokse det av seg. Resten av barna ble etter flere konsultasjoner henvist videre 

til en spesialist, og da var barna i denne undersøkelsen allerede blitt ca. 3,5 år. Ca. 20 % av 
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foreldrene beskrev at de måtte legge betydelig press på fagpersonen i 1. linjen for i det hele 

tatt å bli henvist videre.  

 

Tilsvarende resultater fant en i en norsk undersøkelse (Kvale et al. 1984) hvor også foreldrene 

i mange tilfeller ble sittende med hele pådriveransvaret for å få barnets utviklingsproblemer 

vurdert. I tiden fram til foreldrene fikk en bekreftelse fra en fagperson på at barnet faktisk 

hadde utviklingsproblemer, opplevde spesielt mødrene skyldbelastning fra egen familie. Tema 

som gikk igjen fram til en diagnose ble stilt var at barnet var uoppdragent eller manglet 

grenser hjemme. 

 

Mange foreldre opplever at fagfolk ikke engasjerer seg tilstrekkelig i å finne en forklaring på 

hva barnets problem kan komme av. Ofte får foreldre generelle og vage uttalelser om at 

barnet har en utviklingsforsinkelse eller er psykomotorisk forsinket uten at barnets kognitive 

kompetanse eller andre funksjoner er vurdert spesifikt. 

 

Én far uttrykte det slik at "det å snakke med fagfolk, er som å arbeide med bomull; de er 

diffuse og gir etter, og en får aldri noe håndfaste svar eller forklaringer". Familien synes de 

fikk ekstremt lite forklaring eller hjelp med hensyn til å forstå detaljer om barnets vansker, og 

det ble heller ikke iverksatt intervensjon for barnet før nærmere det tidspunkt en diagnose ble 

satt. For foreldre er nesten det mest smertefulle i denne fasen frykten for at barna deres 

kanskje går glipp av viktige behandlingsmuligheter. 

 

Hvilke barn bør en vurdere nøyere? 

Det er noen viktige milepæler som bør fungere som klare indikasjoner på når en bør vurdere 

et barn nøyere med hensyn til sosiale og kommunikative vansker.  

Det er barn som:  

1. ikke viser babling ved 12 mnd (varierte lyder) 

2.  ingen bruk av gester ved 12 mnd (peke, vinke ha-det, riste på hodet for "nei" ol.) 

3.  ingen ord ved 16 mnd (el. lydsammensetning brukt som ord) 

4.  ingen 2-ords kombinasjon ved 24 mnd (spontant, dvs. ikke ved herming) 

5.  viser noe som helst tilbakegang av språk eller sosiale ferdigheter uansett alder  
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Dette er kriterier som nå er nedfelt internasjonalt som viktige indikatorer for når en skal 

vurdere et barn nøyere for å avklare muligheten for at det foreligger en 

autismespekterforstyrrelse (Bristol-Power og Spinella 1999).  

 

Tilstedeværelse av vansker innen noen av disse områdene betyr selvsagt ikke at barnet 

nødvendigvis utvikler seg slik at han/hun senere får en diagnose i autismespekteret. Det 

innebærer at en bør følge barnets utvikling nøyere og gjøre spesifikke vurderinger av sosiale 

og kommunikative funksjoner ut over den observasjonen en gjør ved de vanlige 

helsestasjonskontrollene.  

 

Hva skal vi se etter? 

Når en skal vurdere barns fungering innen de sosiale og kommunikative områdene for å 

avklare muligheten for en autismespekterforstyrrelse, er det viktig at en ikke bare har 

oppmerksomhet mot de mest alvorlige tilfellene. Internasjonale undersøkelser har vist at 50 % 

av de barna som hadde svært like, men for milde symptomer til å diagnostiseres med autisme 

ved 2 år, utviklet karakteristiske symptomer på autisme ved 3 år (Stone et al. 1999). Den 

samme undersøkelsen viste at en kun tok feil for to av de 37 barna man hadde mistanke om 

autismespekterforstyrrelse hos. Tilsvarende lav feilprosent er også vist i andre undersøkelser 

(Cox et al. 1999), (Lord 1995). Selv om en tok feil for noen få av disse barna fikk de likevel 

en diagnose knyttet til en utviklingsforsinkelse og spesielle vansker med hensyn til å uttrykke 

seg (ekspressive kommunikasjonsvansker). Det er derfor grunn til å ta på alvor foreldres 

beskrivelse av slike vansker hos barna og ikke vente før en utreder nøyere eller henviser 

videre. 

 

Det er intet enkeltfenomen som med utvetydighet indikerer at et barn har en 

autismespekterforstyrrelse. Det er kun en systematisk og sammenfattende kartlegging som 

kan bekrefte mistanken.  

 

Innen områdene sosialitet og kommunikasjon er det viktig å finne ut om det er et mønster av 

forsinket utvikling eller om det er avgrensede områder med spesifikke problemer. Ved å 

tilrettelegge enkle årsakvirkning leker (popp-opp-leker, spilledåse, såpebobler, ballong, 

bil/garasje ol.) som en målrettet prøver å samhandle med barnet rundt i ca. 10-15 minutter, 

burde en kunne gjøre anmerkninger om barnets kompetanse som er viktig for en videre 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



8 
 

utredning og henvisning. 

 

Observer om barnet ser på deg når du snakker og leker med det. Om barnet ser på deg når du 

henvender deg, eller om det skjer mest når barnet selv vil deg noe? Skifter barnet blikket til 

og fra leken og mot deg mens han/hun holder på med leken selv? Kan du da få et smil fra 

barnet bare ved at du smiler til han/henne? Hvis barnet er litt sky og forsiktig i nye 

situasjoner, kan en godt prøve å observere dette i forhold til hvordan barnet er i forhold til 

foreldrene. 

 

Andre viktige observasjoner er om barnet vil delta i gi og ta lek med deg og om du klarer å 

bygge opp forventning hos barnet om at noe skal skje, f.eks. at du kommer til å slippe en 

"lydleke" på gulvet, slippe luften ut av en ballong og lignende. De fleste barn viser 

forventning i en slik situasjon ved at de veksler blikk mellom deg og den leken forventningen 

er knyttet til.  

 

Når barnet er opptatt av noe og du sier navnet til barnet, snur han/hun seg og ser på deg? Når 

du får barnets oppmerksomhet og peker rett ut til siden mot en leke og med begeistring sier 

"neimen hva skjer?", snur da barnet hodet i den retningen du har pekt? 

 

Tilsvarende viktige observasjoner er det om barnet spontant i egen lek peker mot ting han/hun 

holder på med eller holder leken opp mot deg eller foreldrene for å vise fram leken. Når 

barnet peker eller viser fram leken, blikkveksler han/hun da med deg eller forelderen? Rister 

barnet på hodet hvis du prøver noe som han/hun ikke vil? 

 

Ingen av disse eksemplene er avgjørende dersom en finner at barnet mangler kompetanse men 

hensyn til bare én av dem. Det er først når en finner et mønster av de nevnte eksemplene som 

barnet ikke synes å mestre eller forstå betydningen av, at en har en økt mistanke om en 

autismespekterforstyrrelse. Denne mistanken bør føre til at en snarest får vurdert barnets 

funksjoner spesifikt slik at en kan iverksette riktige strategier for å kompensere for barnets 

utviklingsvansker. 
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