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Sammanfattning 
 
 

Denna undersökning avser att belysa vad personalen anser är de bästa 
insatserna de kan göra för patienter med högfungerande autism. Intervjuer har 
utförts på en psykiatrisk klinik inom länet angående vad deras tankar är. 
Personalen bestod av fyra yrkeskategorier läkare, psykologer, arbetsterapeuter 
samt sjuksköterskor. Resultaten visar att de olika yrkesgrupperna har ett flertal 
gemensamma tankar kring personer med högfungerande autism, exempelvis 
vad dessa personers begränsningar består av, att en förtroendefull relation 
samt hög kontinuitet är viktiga faktorer i behandlingen. De skiljer sig åt när 
det gäller vilken vårdinstans som är mest adekvat. En reflektion över resultatet 
kan vara att det finns behov av en diskussion inte bara kring rätt vårdinstans 
utan också vad denna vårdinstans skall ha för kompetens och resurser. Denna 
intervjustudie är förhoppningsvis ett litet bidrag till att ytterligare synliggöra 
personer med högfungerande autism samt peka på möjliga förbättringar av en 
behandling som hittills är i sin linda. 
 
 
 
 

 
 

High – Functioning Autism – An interview study regarding the 
thoughts about treatment of psychiatric personnel. 

 
 

Abstract 
 

The aim of this study has been to focus on the interventions that members of 
staff consider to the most appropriate for patients with High Functioning 
Autism. Interviews have been conducted in a psychiatric clinic in the Västra 
Götaland region concerning the opinions of four different categories of 
personnel: psychiatrists, psychologists, occupational therapists and nurses. The 
results show several common opinions about persons with High Functioning 
Autism, for example what are the psychic limits of these persons, the 
importance of a trustful relation and a high degree of continuity. One reflection 
on the results could be that there is a need of a serious discussion, not only in 
relation to where these patients should be treated, but also in terms of the 
competence, skills and resources that is needed. This study thus hopefully 
provides a small contribution to the process of making persons with High 
Functioning Autism more visible and also an attempt to identify possible ways 
of improving treatment for persons with High Functioning Autism. 
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Det finns studier som visar att skillnaden mellan högfungerande autism och Aspergers 
syndrom är små eller obefintliga, och om de finns, pekar studier på att det är mera tydligt 
i yngre åldrar (Howlin, 2003). Det har då beskrivits att barn med autism först 
uppmärksammas på grund av språkproblem och motorisk försening medan barn med 
Aspergers syndrom uppmärksammas för deras avvikande beteende. När det gäller 
prognosen för högfungerande autister och de med Aspergers syndrom är de också mycket 
likartade. Båda grupper fungerar dåligt i den meningen att majoriteten av individerna i de 
båda grupperna i regel saknar nära vän/vänner, förblir mycket beroende av sin familj och 
förekomst av yrkesarbete är låg. Högfungerande autism avser personer som uppfyller de 
diagnostiska kriterierna för autistiskt syndrom enligt DSM – IV och ICD – 10 men med 
en IQ> 70, det vill säga de är inte mentalt retarderade (American Psychiatric Association, 
1994 & Socialstyrelsen, 1997). 
   Personer med autism har svårigheter att skapa varaktiga vänskapsrelationer och har 
också svårare att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter, om det senare beror på ointresse 
eller oförmåga är forskarna inte säkra på än (Orsmond, Krauss & Seltzer, 2004). 
Orsmond et al (2004) har upptäckt att barn som har autism och kommer från familjer med 
engagerade föräldrar som själva är socialt aktiva, har större förutsättningar för att kunna 
skapa meningsfulla fritidsaktiviteter. Samma effekt visar sig också integrerade 
skolmiljöer ha på barn som lider av autism, det vill säga desto mer varierande och 
stimulerande omgivningen är, desto fler förutsättningar skapas för att den autistiske 
personen själv kan hitta på egna aktiviteter. Det är framförallt på detta sätt som de menar 
att omgivningsfaktorer kan ha stor betydelse för den personens möjligheter att skapa egna 
meningsfulla aktiviteter. Däremot finns inte belägg för att omgivningsfaktorer i någon 
betydande omfattning påverkar personen med autism och dennes förmåga till nära 
relationer (Orsmond et al, 2004). 
   Enligt Rutherford, Baron-Cohen & Wheelwright (2002) har personer med 
högfungerande autism även påvisat svårigheter med att tolka sinnestillstånd via hörseln. 
Denna studie anses också bekräfta att personer med högfungerande autism har en skada 
som påverkar det som kallas ToM (Theory of Mind) det vill säga, de har svårt att sätta sig 
in i vad andra människor tycker, tänker och känner. Matson & Dempsey (2008) har 
studerat användandet av psykofarmaka vilket visar en i stort sett avsaknad av bevisade 
effekter medan man ironiskt nog vet mycket mer om bieffekter. Många studier belyser 
också det anmärkningsvärda i att så mycket medicin skrivs ut till personer med autism 
utan vetenskapliga belägg för deras effekt. Det enda tillstånd där de tror sig vara något 
säkra på att mediciner ändå har en effekt är vid mycket svåra beteende och 
relationsstörningar, där fara för personens eget eller andras liv kan vara mer eller mindre 
akut. 
   Mandre (1999) menar att gränserna mellan diagnosernas kategorisering av personer kan 
vara flytande. Symptomen kan även överlappa och förekomma i kombination med 
varandra. Den psykiatriska diagnosen har egentligen en mycket liten betydelse för 
behandlingen. De människor som har samma diagnos skiljer sig åt och behöver därmed 
olika behandling. Mandre (1999) anser därför att det finns flera olika pedagogiska 
uppgifter för patienterna, där behovet bland annat blir att lära sig leva på nytt med en helt 
ny identitet. Det talas ofta om praktisk erfarenhet och intuition som viktiga delar men det 
har också framkommit att det handlar om tyst information och att teorierna inte har så 
stor betydelse när det gäller praktisk handling. Pedagogiken ses mer som konst än 



praktisk tillämpning av olika pedagogiska teorier. Det verkar som att teorierna ligger 
långt bort från den praktiska verkligheten. Mandre (1999) anser också att den erfarenhet 
som finns säger att personer med autism är i behov av pedagogik för att kunna utvecklas 
och lära sig leva med sitt handikapp. 
Endast några få av de vuxna som har högfungerande autism har en universitetsutbildning, 
klarar ett eget boende, har nära vänner eller ett arbete (Renty & Roeyers, 2006). Det är 
brister i deras sociala och kommunikativa färdigheter som gör att de fungerar sämre 
socialt än på grund av deras språkliga och kognitiva förmågor. Trots att de har en 
intelligensnivå som inte är alltför låg har mer än trefjärdedelar av de vuxna i Renty & 
Roeyers (2006) studie visat att de antingen bor hos sina föräldrar eller har någon form av 
boendestöd. Detta har även påvisats i andra studier (Szatmari et al., 1989). När det gäller 
arbete hade ungefär hälften av personerna ett arbete, de andra hade olika ströjobb eller 
gick på någon daglig verksamhet och en femtedel hade inget arbete alls. 
   Personer med högfungerande autism talar flytande efter förskolan och har en IQ på 70 
> men även om de talar flytande, har en akademisk utbildning och ett socialt beteende, 
har ändå frågan uppstått om de verkligen har en normal språkutveckling (Minshew, 
Goldstein, & Siegel, 1995). I en studie jämfördes personer med högfungerande autism 
och normala personer. Studien avsåg att jämföra grundläggande språkfärdigheter med 
mera komplexa och tolkningsbara färdigheter. Personer med högfungerande autism hade 
i stort sett inga problem med de grundläggande färdigheterna men när det gällde 
uppgifter som krävde mer och var mer komplexa presterade de sämre än den gruppen 
med normala personer. 
   När det handlar om planering och problemlösning har flera studier visat att personer 
med högfungerande autism presterar sämre än normala personer (Williams, Goldstein, 
Carpenter & Minshew, 2005). Det som gör att de inte kan prestera likvärdigt med 
normala personer är att de personer som har högfungerande autism har svårigheter med 
att hålla information i arbetsminnet. Desto mer komplex en uppgift är, desto tydligare 
syns svårigheterna. En viktig upptäckt inom autismforskning på senare tid är att det 
verbala arbetsminnet är relativt intakt medan det spatiala arbetsminnet inte alltid är det. 
Minnesfunktionen hos personer inom autismspektrumet karaktäriseras av att de har större 
svårigheter med återskapande av minnen när det gäller att minnas utan igenkänning. Ser 
de något som påminner dem om något, har de alltså lättare att minnas det (Bowler, Gaigg 
& Gardiner, 2008). I en studie angående mätning av intelligens hos personer med 
högfungerande autism, visade det sig att gruppen med personer som har högfungerande 
autism inte skilde sig nämnvärt från kontrollgruppen, dock var det lättare för 
kontrollgruppen att med hjälp av ett delresultat förutsäga värdet på de andra deltesterna 
(Goldstein et al., 2008). I gruppen med personer som har högfungerande autism kunde de 
inte göra sådana förutsägelser. Det test som användes var WAIS (Wechsler Adult 
Intelligence Scales) och som består av 11 deltest. 
   Att veta vad andra människor känner, tycker och tänker kallas theory of mind 
(Kleinman, Mariano & Ault, 2001). Personer som saknar denna förmåga förstår inte vilka 
faktorer det är som motiverar andra människors beteende eller att andra människor har 
egna tankar och önskningar. Denna förmåga utvecklas under förskoletiden och 
svårigheter med theory of mind uppstår hos personer med autism oberoende ålder och IQ. 
Eftersom autism är som ett kontinuum och theory of mind är en påfallande svårighet, är 
det lätt att tro att svårigheterna med theory of mind kan ligga på ett parallellt kontinuum, 

 2



människor som har högfungerande autism skulle då ha ett mera intakt theory of mind. 
   I Kleinman et al (2001) studie ville undersöka om vuxna med högfungerande autism 
skulle prestera sämre än normala vuxna på både visuella som auditiva test. De vuxna med 
högfungerande autism presterade sämre än icke – autistiska personer när det gäller att 
uppfatta andra människors tankar och känslor både när det gäller visuella (att titta på 
bilder av ansikten och kunna avgöra hur personen känner sig) och auditiva test (att lyssna 
på en röst som säger en mening med olika röst och betoningslägen). Resultatet har 
bekräftats i andra studier. Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe (1997) utvecklade ett 
avancerat test för att undersöka hur personer med högfungerande autism presterade och 
resultatet blev att de personerna med högfungerande autism presterade signifikant sämre 
än kontrollgruppen. De noterade också att dessa personer ofta misslyckades att läsa av 
andras känslor på grund av att de ofta undvek ögonkontakt. Dock kan en del personer 
med högfungerande autism klara av att utföra uppgifter där det krävs theory of mind, men 
det finns exempel på personer som klarar testerna men som sedan inte kan använda 
kunskaperna i det vardagliga livet (Steindal, 1997). 
   Enligt Mandre (2002) beskriver den personal som hon har intervjuat att det centrala i 
behandlingen som inte är medicinsk består av att ge patienten en struktur, prata med dem 
och försöka att få de att förstå vad som väntar och krävs av de i det normala livet som 
pågår där ute i samhället. Med detta förutser man att alla vet vad som egentligen är 
normalt när det gäller att umgås med andra människor, hur man ska klä sig, att möblera, 
att handskas med alla vardagssysslor men även att vara en samhällsmedborgare med alla 
skyldigheter och rättigheter som det innebär. Personalen ska genom olika 
behandlingsmetoder lära patienterna vad det är som förväntas av dem utanför den 
psykiatriska avdelningen, det finns dock inget enhetligt sätt att utföra det arbetet på och 
det kan skilja sig mellan olika arbetslag. 
   För att kunna förstå vuxna personer med en misstänkt autismspektrumstörning som 
kommer till psykiatrin för att få behandling eller genomgå en utredning, bör man sätta sig 
in i den annorlunda psykologiska utveckling som de här vuxna personerna har genomgått 
i sin barndom (Mandre, 2002). När dessa personer ska behandlas eller utredas bör man ha 
med i beräkningen att det inte är självklart för dem vad ett utredningssamtal eller 
behandling innebär. 
   Ett viktigt mål i behandlingen av personer med autism är att kunna skapa en bra relation 
(Schopler & Mesibov, 1992). Denna relation kan etableras genom att behandlarna visar 
intresse för personen med autism och saker som personen värderar högt. När det har 
byggts upp en bra relation kan behandlaren börja fokusera på andra objekt, som att lära 
personen med högfungerande autism att lösa vardagliga problem, att tänka mer 
självständigt och att utveckla strategier som de själva kan använda sig utav. Det är också 
viktigt att de hjälper personer med autism att analysera och organisera sina tankar vilket 
ökar deras förståelse för omgivningen och dess förväntningar, även personer med 
högfungerande autism har svårigheter med att förstå världen och sin egen plats i den 
omgivande miljön.  
   Bemötandet av personer med autism kräver en annan kunskap än den som ges på 
utbildningar som så småningom leder fram till olika befattningar inom psykiatrin 
(Mandre, 2002). Utbildningarna förutsätter att alla människor följer samma psykologiska 
utveckling, de får inte lära sig att psykologisk utveckling kan ske på annat sätt om det är 
ett medfött eller förvärvat funktionshinder hos patienten. Om pedagogiken ska fungera 
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krävs att man får kontakt med patienten och hittar rätt kommunikationsvägar fast de 
kanske är lite okonventionella och annorlunda. Det som skiljer autistiska personer från 
andra människor är att människor inom normalspektrumet har fått öva sig på sociala 
färdigheter under hela barndomen, det sker för dem helt naturligt medan personer med 
autism har många svårigheter som gör att dessa personer inte har samma möjlighet till att 
utveckla ett socialt samspel. 
   Enligt Mandre (2002) handlar den psykiatriska behandlingen i stor utsträckning om att 
fostra patienterna. Detta är den främsta behandlingsmetoden vid sidan av medicineringen. 
Detta innebär att patienterna ska lära sig sådant de inte kan eller sådant de har glömt. Om 
man använder teorier om normalutvecklingen och lärande på autistiska personer blir det 
ganska självklart att patienter med autismspektrumstörning inte som vuxna kan förväntas 
lära sig på samma sätt som en person med normal utveckling. 
   En uppföljning som gjordes av ett barn med högfungerande autism visar att det är 
viktigt att fortsätta med att stötta dem även i vuxen ålder (Bolman, 2008). Under 25 år 
följdes en liten pojke, “Shane” och hur han redan som liten visade tecken på svårigheter 
med social interaktion, sämre kommunikation och ett repetitivt beteende. Han följs upp i 
skolåldern och med stöttning klarar han sig bra och kan gå i vanlig klass. När han börjar 
komma upp i åren blir det stökigare och han uppfattas som störande och hänger upp sig 
på saker som i hans ögon är “fel” eller om fröken säger något som inte stämmer överens 
med hans tankebanor. Han fick då träffa skolpsykologen och tillsammans gjorde de ett 
specialschema med extra stöd, detta medförde att han klarade att gå ut skolan och även 
läsa på universitetet och gå ut med bra betyg. Han sökte därefter en rad olika arbeten men 
klarade sig inte igenom intervjuerna men fick då ett temporärt arbete på universitetet. Det 
varade dock bara i några månader då “Shane” inte klarade av de sociala förväntningarna 
som ställdes på honom och han frågade heller inte om det var något som han inte förstod. 
Föräldrarna tog då kontakt med en jobbcoach och fick därigenom ett deltidsarbete inom 
ett dataföretag, han uppfattas fortfarande som en ensamvarg men det bekymrar honom 
inte alls. Det räcker inte med att bara ge dessa personer stöd i barn och ungdomsåren utan 
även fortsätta med det när de når vuxen ålder (Bolman, 2008). 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka olika yrkeskategorier (läkare, psykologer, arbetsterapeuter, samt 
sjuksköterskor) inom psykiatrin och vad de anser är de viktigaste insatserna man kan göra 
för personer med högfungerande autism.  
 
Frågeställningar 
Finns det några skillnader mellan de olika yrkeskategorierna. En annan frågeställning 
som är av vikt, är att se om de skiljer sig åt när det gäller synen på autism som ett 
konstant eller utvecklingsbart tillstånd. 
 

Metod  
Deltagare 
De som har intervjuats är två läkare, två psykologer, två arbetsterapeuter samt två 
sjuksköterskor. Läkarna hade relativt lång erfarenhet (16 respektive 25 år), när det gällde 
sjuksköterskorna har de arbetat i 21 respektive 5 år, psykologerna skiljer sig dock mycket 
åt när det gällde erfarenhet, då en av de har arbetat i 35 år medan den andra enbart har 
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arbetat som legitimerad psykolog i fem månader men har dock arbetat som PTP psykolog 
under 1 år (praktisk tjänstgöring efter psykologexamen) och arbetsterapeuterna hade 4 
respektive 8 års erfarenhet. Vårdpersonalen som intervjuades representerade fyra olika 
yrkeskategorier varav fyra var män och fyra var kvinnor. Alla arbetade inom sluten 
psykiatrisk vård med lite olika inriktningar. 
 
Mätinstrument 
För att få svar på frågeställningarna utfördes det intervjuer på en psykiatrisk klinik inom 
Västra Götalandsregionen. Enligt Patel & Davidson (2003) syftar det till hur forskaren 
väljer att ta fram, bearbeta och analysera den information som samlats in. Det är sedan 
formuleringen av undersökningsproblemet som styr val av metod, det vill säga, vilken 
kunskap som eftersöks? Informanternas uppfattning av behandling av personer med 
högfungerande autism har varit fokus för dessa intervjuer. 
   En intervjuguide med öppna frågor som stöd för intervjuerna användes (Patton, 2002). 
Genom att använda öppna frågor kan intervjupersonerna ge sin subjektiva bild av vad de 
anser är de viktigaste insatserna en person med högfungerande autism behöver. Frågorna 
inför intervjuerna hade förberetts med riktlinjerna från intervjuguiden, detta kan hjälpa 
den som ska utföra intervjuerna och innebär att intervjuerna kan vara ganska fria gällande 
frågorna men ändå ha en viss struktur. (Se bilaga 1). 
 
Procedur 
Studien genomfördes på en psykiatrisk klinik inom Västra Götalandsregionen. I studien 
ingick fyra olika yrkeskategorier (läkare, psykologer, arbetsterapeuter samt 
sjuksköterskor) som intervjuades med avseende att undersöka vilka insatser de anser är 
viktigast när det gäller personer med högfungerande autism. Olika yrkeskategorier valdes 
för att se om de skiljde sig åt. Totalt utfördes åtta intervjuer. Intervjuerna planerades och 
utfördes på tider då personalen hade möjlighet att ställa upp. De kontaktades via mail, 
telefon eller personligen och fick själva bestämma tid för intervjun eftersom de oftast har 
mycket att göra och är ganska upptagna. Detta gör att de inte alltid är tillgängliga. 
Intervjuerna tog cirka 30 minuter och genomfördes under en fyraveckors period. 
   Intervjuerna skedde enskilt på respektive deltagares arbetsrum samt på avdelningen 
men då på en expedition för att få vara ostörda. Varje intervju inleddes med att 
undersökaren presenterade sig själv, berättade kort om syftet med  
undersökningen/studien samt tidsåtgång för intervjun men också hur resultaten kommer 
att användas och rapporteras. Innan själva intervjun startade försäkrades deltagarna om 
att svaren skall bearbetas konfidentiellt och att de endast kommer att användas i denna 
undersökning. De informerades också om att deltagandet var frivilligt och att de fick 
avbryta om de ville. 
 
Bearbetning och analys  
Patton (2002) skriver att oavsett form av kvalitativ intervju som används och hur 
noggrann forskaren är med frågorna faller allt om inte varje ord personen säger i 
intervjun kommer med. Rådatan är oerhört viktig, det vill säga att få med varje ord den 
intervjuade säger, för inget kan ersätta det, det är det som eftersträvas i en kvalitativ 
intervju. Intervjuerna spelades in med en bandspelare och transkriberades ordagrant. 
   Intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån de kategorier som framkom av 
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intervjuerna. Efter varje kategori presenteras svaren från de olika yrkesgrupperna samt en 
efterföljande diskussion. Kvale (1997) skriver att genom att använda sig av 
meningskoncentrering kan intervjutexter i större mängd behandlas. Dessa kan sedan 
förkortas ned till mer koncisa formuleringar. Alla intervjuer lästes först igenom vilket då 
gav undersökaren en helhetsbild. I nästa steg skapades teman och de ställda frågorna var 
anpassade till studiens syfte. Därefter sammanfattades intervjuerna till teman/kategorier 
som gav undersökaren summerande utsagor. Dessa kategorier ledde undersökaren till 
svaren på frågeställningarna.  
 

Resultatdiskussion 
Kategorierna blev följande: 

 Erfarenheter 
 Förändringar 
 Utveckling  
 Roll i behandlingen 
 Behandling och förtroende 
 Behandling av personer med högfungerade autism 
 Personliga uppfattningar 

 
Erfarenheter 
 
Sjuksköterskor 
De har stött på en del patienter med högfungerande autism men då har de oftast något 
tilläggssymptom som exempelvis mycket tvång eller ångest. Det har även hänt tidigare 
att en av dem har stött på patienter med högfungerande autism men att patienten då hade 
en annan diagnos, förr blev de ofta feldiagnostiserade, fick ofta en psykos eller 
schizofrenidiagnos.  
   De anser att psykiatrin i grunden har ganska dålig kunskap, att det är en svår 
patientgrupp att förstå sig på. Det är lätt att det blir fel, ”man klarar sig inte bara med 
sunt förnuft utan man behöver kunskap om deras sätt att fungera och tänka”. Det är först 
på senare år som de har fått mer kunskap och erfarenhet när det gäller denna 
patientgrupp. Tittar man historiskt sett har det naturligtvis varit väldigt dåligt, det är först 
på senare år som det har kommit utbildningar och som de har börjat uppmärksamma 
denna grupp av patienter. Dessa patienter är lätt att missförstå och det är ju tyvärr en av 
deras svagheter.  
   Eftersom kunskapsnivån har varit mycket dålig inom detta område är det logiskt att 
erfarenheten inte är stor. Det har varit många feldiagnostiseringar och därmed har flera 
patienter också felbehandlats och behandlingsresultatet har kategoriserats som andra 
diagnoser vilket då inte kan ge några erfarenheter.  
 
Arbetsterapeuter 
Deras erfarenheter grundas på de patienter som de har stött på i sitt arbete. Det är också 
viktigt vad de går in med och när, med de här patienterna är det inte lika lätt att prova sig 
fram utan att de har ordentligt med underlag att utgå ifrån, det försvårar nämligen för 
patienten annars. En annan viktigt faktor är tid, de behöver ha god tid på sig och även ge 
patienten den tid som den behöver. Det är viktigt att de är tydliga när de ska ge 
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information om något, var det skall ske, hur det skall ske och när, att de gör det här 
tillsammans och att patienten också känner sig delaktig.  
   Psykiatrin saknar kunskap, den är inte van att handskas med denna patientgrupp, det är 
lätt att glömma bort vilka problem som patienterna egentligen har och skyller på något 
annat när det inte fungerar. Det är ett komplext begrepp, de behöver kunna väldigt 
mycket för att kunna hantera en sådan person, dessa patienter har kanske också någon 
mer diagnos eller någon utvecklingsstörning, detta gör att det ställs oerhört stora krav på 
personalen hur de ska bemöta dessa patienter. Det är också viktigt att personalen är enig 
angående behandlingen, vissa behöver kanske delges information i ett enskilt rum, de kan 
vara utagerande och detta kan leda till konflikter. Autismspektrat är väldigt brett och det 
gör att kraven på personalen är oerhört stora.   
   Arbetsterapeuterna framhåller betydelsen av bra förberedelser, tillräckligt med tid och 
genomtänkt information redan vid första mötet. Detta anses vara en nästan nödvändig 
förutsättning för fortsatt lyckad behandling. De framhäver också brister i kunskapsnivån 
och i viss mån förmågan hos personalen att leva upp till de komplexa krav som denna 
patientgrupp fordrar. Mandre (2002) menar att det är personalen som skall lära 
patienterna vad det är som väntar utanför den psykiatriska avdelningen. 
 
Psykologer 
Det är återigen så att de också har erfarenheter utifrån de patienter som de har stött på och 
det är klart att desto längre erfarenhet de har desto mer patienter med denna diagnos har 
de stött på. En del av dessa patienter hade dock en annan diagnos, då det först är de sista 
fem – tio åren som det har blivit aktuellt att tänka i banor av autism och neuropsykiatriska 
störningar överhuvudtaget. En av psykologerna har dessutom arbetat med psykiskt 
utvecklingsstörda där det också förekom en del patienter med autism. 
Psykiatrin blir bättre och bättre på att ta hand om denna patientgrupp och det är inte länge 
sedan som psykiatrin har börjat tänka i dessa banor, ”det är ju först, ska vi säga, sista tio 
åren som det har blivit aktuellt att tänka i de banorna”. Förut behandlades dessa 
patienter som psykotiska eller schizofrena men psykiatrin har börjat inse att det inte 
fungerar utan att det behövs ett helt annat förhållningssätt gentemot denna patientgrupp. 
Det söks mera kunskap och det finns mer utrymme att utvecklas för att kunna ta in mera 
kunskap.  
   Svaren från psykologerna antyder att patienter med högfungerande autism har varit en 
frånvarande diagnos i deras värld fram till för cirka tio år sedan. Deras svar kan också 
tolkas som att fortfarande är psykologisk behandling av personer med högfungerande 
autism inte vanligt förekommande. Psykologerna säger sig dock ha noterat att psykiatrin 
som helhet på senare tid kommit att uppmärksamma denna grupp av patienter.  
 
Läkare 
Det handlar mestadels om de patienter som de möter i arbetet och som då också har en 
psykosdiagnos men en av läkarna har även arbetat på en neuropsykiatrisk 
utredningsmottagning där de dels både utreder samt också hjälper till med rehabilitering 
av patienter med autism och beteendehandikapp eller beteendesvårigheter men har även 
arbetat inom omsorgen. Denne läkare träffar även dessa patienter ute i öppenvården, då 
på en psykosmottagning eller andra psykiatriska mottagningar. Dessa patienter finns i 
vården överallt kan man säga, fast oftast med andra etiketter som exempelvis 

 7



personlighetsstörning, schizofreni eller med tvångssyndrom. Det är inte helt ovanligt att 
de finns i vården och då psykiatrin. 
   Psykiatrin har en övertro på att försöka medicinera bort problemen som dessa patienter 
har, när de här patienterna kommer in har de ofta symptom som aggressivitet eller tvång. 
Det finns då en missriktad tro på att de skall komma till bukt med problemen genom 
medicinering istället för att anpassa omgivningen. De kan också säga emot sig själva 
genom att säga att det finns så lite för de här patienterna att det i slutändan ändå är 
nödvändigt med medicinering för att på något sätt komma åt problemet. Aggressiviteten 
ska medicineras bort och då inte bara med dämpande mediciner, för de analyserar oftast 
inte situationen tillräckligt utan använder sig av psykosmedicin, ”man medicinerar mot 
misstänksamhet när det egentligen handlar om interaktionssvårigheter”. Detta för att få 
bort eventuell misstänksamhet, kanske används även SSRI eller antidepressivt. Det finns 
vissa likheter mellan schizofrena patienter och autistiska patienter i behovet av struktur 
och tydlighet, det gör att det ändå oftast fungerar bra. 
   Läkarnas erfarenheter är att personer med högfungerande autism kan återfinnas lite var 
som helst inom olika vårdinrättningar. De anser att feldiagnostiseringar är vanligt och att 
medicinsk behandling principiellt är felaktig men ändå måste tillämpas i vissa fall, 
kanske beroende på frånvaro av strukturellt stöd runt personen med högfungerande 
autism. Detta har olika studier visat, bland annat Matson & Dempsey (2008) som har 
belyst det anmärkningsvärda i att så mycket medicin skrivs ut till personer med autism 
utan belägg för effekt. 
 
Förändringar 
 
Sjuksköterskor 
Deras uppfattning om hur psykiatrin har tagit hand om dessa patienter är att kunskapen 
har ökat och då i alla personalgrupper, från läkare till skötare, sjuksköterskor och 
psykologer. Det märks på avdelningen bland annat genom att vården har blivit mer 
anpassningsbar. De har en ram på avdelningen som de följer och att de då inte trycker in 
dessa patienter i en generell ram utan att de har en grundtanke och att patienterna när de 
kommer in får veta hur dygnet ser ut med måltider och det som sker på avdelningen, att 
personalen är flexibel och tar reda på hur de fungerar hemma, vilka behov de har och 
vilka krav de kan ställa på patienten. Denna patientgrupp har uppmärksammats mer de 
senaste åren vilket naturligtvis har gjort att det har blivit bättre om de ser tillbaka 
historiskt. Den kunskapen fanns inte förr på samma sätt som idag, patienterna blev ofta 
feldiagnostiserade och ansågs vara lite udda och i och med det säkert även 
felmedicinerade. Idag finns det de som har högfungerande autism och är ute och 
föreläser, vilket en av sjuksköterskorna har lyssnat på.  
   Deras egna uppfattningar av dessa patienter, är att de själva har fått en bättre förståelse 
och ökad kunskap om hur de här personerna fungerar. Kommer man direkt från skolan 
har de läst om klassiska skolboksexempel om hur de ska vara, att de har svårt för det och 
det och det och att de fungerar så och så. När de sedan träffar på dessa patienter i 
arbetslivet märker de att vissa uppvisar mer svårigheter än andra och att vissa behöver 
mer stöd. Kunskapen gör att de lättare ser individen bakom sjukdomen. Idag kan en av 
dem se tillbaka på patienter som de träffade för kanske 20 år sedan och med den kunskap 
de har nu, inse att det troligen var en patient som hade högfungerande autism. Dessa 
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patienter hade då fått en psykosdiagnos istället och medicinerades också utifrån det. 
Behandlingen av psykoser och autister skiljer sig åt, med psykoser får de lirka lite och 
vara ganska flexibla, autisterna mår bäst av fasta ramar och rutiner. Denna kunskap har 
behandlarna tagit till sig och framförallt de sista åren då de har träffat på patienter från 
gruppen av autism. Som en sa, ”Så det har ju blivit litegrann det här, Learning by doing”. 
En sjuksköterska påpekade också att denne inte har läst en rad om denna patientgrupp i 
någon av sina utbildningar, undersköterske – sjuksköterske utbildningen eller KBT´n, har 
dock läst lite själv men annars inte fått någon kunskap innan. Det som också är positivt, 
det är att de vet att den här patientgruppen finns och lite mer om hur behandling skall ske, 
fast det finns mer att lära och då framförallt att kanske individualisera ramarna och 
gränserna. 
   Förutom ökad kunskap om denna patientgrupp, lyfter sjuksköterskorna också fram att 
psykiatrin har förändrats i fråga om lyhördhet och flexibilitet på ett sätt som gynnar bland 
annat denna patientgrupp. De ser det också ur ett individuellt perspektiv och anser att 
förändringen bland all behandlingspersonal spelat stor roll för deras egen uppfattning om 
patienter med de här svårigheterna.  
 
Arbetsterapeuter 
Psykiatrin har blivit bättre på att ta hand om de här patienterna nu, problematiken 
diskuteras mer nu och möjligheterna till stöd har förbättrats och blir bättre och bättre. Det 
finns också mer utbildningar och information till behandlarna. Det är svårt när man inte 
har så mycket erfarenhet ännu men de kan ändå se att psykiatrin har blivit bättre på att 
bemöta dessa patienter. Det finns naturligtvis mycket mer att göra men det går åt rätt håll.  
   Själva säger de att de har fått en ökad förståelse, desto mer de arbetar med denna 
patientgrupp desto mer förståelse får de och de vågar mer, är inte lika rädda nu för att 
misslyckas. Kunskapen har ökat, ”alltså det man lärde sig i skolan var ju absolut inte 
tillräckligt”. Det är i verkligheten de se hur det faktiskt fungerar. 
   Arbetsterapeuterna menar att det är delvis mot den bakgrunden, det vill säga ökad 
kunskap, som de själva har fått en ökad förståelse och mer kunskap. Dessutom har deras 
egna direkta erfarenheter av personer med högfungerande autism varit lärorikt medan det 
som skolan lärde ut har haft en relativt liten betydelse på deras förändrade synsätt. 
 
Psykologer 
Förr betraktades och diagnostiserades de här patienterna som psykoser ofta inom 
schizofrenispektrat. Felföreställningar har tolkats som vanföreställningar och de har nog 
många gånger setts som generellt, hela autismpopulationen då, som ganska besvärliga. 
Psykiatrin har inte vetat vad högfungerande autism är och de har inte haft något bra 
förhållningssätt gentemot dessa patienter och det har lett till att mycket konflikter och 
ibland våld har uppstått. Dessa konflikter har tillskrivits patienten med autism istället för 
att erkänna och se att ansvaret faktiskt ligger i ett felaktigt bemötande. På detta område 
har det ändrats väldigt mycket, de har en betydligt klarare och skarpare syn på denna 
patientgrupp idag. Psykiatrin är mer uppmärksam på att se tecken på autism hos personer 
och de har insett att det är omgivningen som måste anpassas och förändras till de här 
personerna och efter deras behov och funktionsnivå, det kan göra att många konflikter 
undviks. Förhoppningen är att det hela tiden utvecklas till det bättre.  
   Under utbildningstiden så gick autism under kurserna kring utvecklingsstörning, det vill 
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säga den psykologi som kunde tillämpas genom omsorgerna på intellektuellt 
funktionshandikappade. Inom autismpopulationen finns det många med just intellektuella 
svårigheter även om högfungerande autister ansågs bättre rustade på det området fördes 
de ändå till den gruppen och de patienter som inte hade någon omsorgsklassning 
betraktades som psykoser och även behandlaren såg precis som de flesta andra att de här 
patienterna var besvärliga och våldsamma. Idag skulle väldigt många av de här 
personerna ha fått diagnosen högfungerande autism eller Asperger som de då behandlade 
på ett felaktigt sätt. Detta är ganska nytt för psykiatrin men samtidigt väldigt intressant 
och spännande. Det finns hela tiden nya saker att lära sig, hur de ska bemöta en människa 
som inte fungerar som de själva, för dessa patienter avviker från hur andra människor är 
och det är de inte vana vid. Det är en utmaning att lära sig att förhålla sig till den här 
patientgruppen, att tänka på hur de uttrycker sig, hur de säger saker och hur de gör. 
   Psykologerna anser även att alltmer rätt diagnostik har lett till alltmer adekvat 
bemötande av personer med högfungerande autism. Detta har lett till att många negativa 
situationer inklusive våldsamma har kunnat undvikas. En av de viktigaste 
behandlingsprinciperna menar de är att omgivningen i stor utsträckning måste anpassas 
efter personerna med högfungerande autism eftersom dessa personer har brister i 
förmågan att delta i normalt socialt samspel. Psykologerna framhåller även brister i 
psykologutbildningen inom detta område. Detta nämner även Mandre (2002) som menar 
att bemötandet av personer med högfungerande autism och även autism i allmänhet 
kräver en annan kunskap än den som ges på utbildningar som sedan leder fram till olika 
befattningar inom psykiatrin.  
 
Läkare  
Folk börjar bli mer intresserade nu och en kommun i länet håller på att ansöka om pengar 
för att försöka utbilda boendestödshabiliteringspersonal, att människor som inte är 
generellt begåvningshandikappade, utan har den här typen av handikapp och att bättre 
kunna utbilda för att bemöta dessa människor. Det är i alla fall på gång att hända något 
när det gäller de här bokstavsdiagnoserna vare sig det gäller Asperger, autism eller 
ADHD, kan de här fungera bättre och att de inte tappas bort i mängden. Rent historiskt 
sett är det ganska kort tid som man har bollat med dessa begrepp, innan dess hette det 
barndomsspykoser men BUP klarade inte av att ta hand om dem och även 
vuxenpsykiatrin tappade bort dem, många av dessa patienter hamnade istället under 
schizofrenietiketten. Diagnostiskt sett har de inte funnits länge, de har naturligtvis funnits 
förut men då under andra diagnoser. I och med att de lär sig mer och mer och när de 
sedan kan beskriva ett tillstånd, då kan de också hitta behandlingsmöjligheter, det är först 
då det händer saker och kunskapen sprider sig vidare. De äldre med denna diagnos 
kommer nog att träffas på, på olika institutioner med ovanligt mycket mediciner. 
   En av läkarna ser det som att detta är någonting de föds med, kanske kan tycka att det 
inte är ett tillstånd som de insjuknar i, de skulle kunna ha fått hjälp tidigare, i skolan 
exempelvis. Det märks tydligare, att när de kommer in är det lite sent kanske, ungefär 
som med personlighetsstörningar, de skulle vilja kunna ingripa tidigare. När patienterna 
kommer in är det en del som ska modifieras och egentligen är det ganska många problem 
som är tillåsta. Det är självklart att de kan hjälpa de här patienterna och göra stor nytta 
men de skulle kunna göra ännu större nytta om de kunde upptäckas tidigare, redan i 
skolan alltså för det är ett handikapp de skulle kunna få hjälp med tidigare. Kunskapen 
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har ökat och därmed även förtrogenheten, vilket innebär att mötet med patienten blir 
bättre. Osäkerheten är också mindre, då de inte riktigt visste vad det var för något, autism 
förut hade de bara kallat utvecklingsstörning det vi idag kallar begåvningshandikapp. 
   Läkarna säger också att ökad fokusering på denna diagnostyp har lett till större insatser 
och mer intresse för olika behandlingsformer. De framhåller att en kommun i Västra 
Götalands län ansöker om att få börja utbilda speciella boendestödjare med speciell 
kunskap om bemötande av personer med högfungerande autism. De pekar på att mer 
förändringar i denna riktning vore önskvärt då det finns ett stort mörkertal av patienter 
som inte fått vare sig rätt diagnos eller rätt behandling. De vill också se mer förändringar 
i riktning mot tidiga insatser, helst redan i skolan, då dessa personer anses ha ett medfött 
handikapp som i de flesta fall är möjliga att upptäcka tidigt i barnens liv. 
 
Utveckling 
 
Sjuksköterskor 
Hur mycket de här personerna kan eller klarar av att utvecklas beror till viss del på hur 
deras intellektuella förmåga är, många av de här personerna har en mycket god förmåga 
att lära in ett beteende rent intelligensmässigt, de har förmågan att kompensera sådant 
som de egentligen saknar en känsla för. Pedagogiken spelar en viktig roll här, det vill 
säga hur man samtalar med patienterna, att de förstår och kan ta till sig det som sägs. 
Viljan att fungera socialt är också en viktig faktor för att skapa bättre förutsättningar för 
att lyckas utvecklas. De här personerna behöver även få information och lära sig om sitt 
handikapp och veta vilka brister de har och på det sättet bättre lära sig att hantera dem. 
Deras stora svaghet är det sociala samspelet, ”men hittar man rätt ställe för dem så 
kommer det att fungera ypperligt, tror jag”.  
   De här patienterna har möjlighet att fungera socialt, vissa vill gärna delta i sociala 
sammanhang medan andra anser att det inte alls är nödvändigt. De ska naturligtvis inte 
påtvingas att delta i sociala sammanhang men många av dem vill ha vänner och kunna 
fungera socialt eller i alla fall fungera bättre. Det är också viktigt att lära dem sina 
begränsningar och att hantera dessa, utifrån det kan deras liv förhoppningsvis bli bättre 
och de kan även sköta ett arbete och ha en social kontakt med andra utifrån deras egna 
förutsättningar.  
   Sjuksköterskorna anger att viktiga förutsättningar för utveckling är den intellektuella 
kapaciteten samt hur motiverade personerna är att vilja delta i sociala sammanhang. Man 
skulle kunna säga att det fordras både insikt och vilja för att en person med 
högfungerande autism skall kunna leva ett relativt normalt liv med boende och kanske 
arbete. Dessa åsikter stöds av Renty & Roeyers (2006) som menar att det är brister i deras 
sociala och kommunikativa färdigheter som gör att de fungerar sämre än deras språkliga 
och kognitiva förmågor.  
 
Arbetsterapeuter 
Dessa patienter kan dock självklart utvecklas över tid, de kan få en ökad förståelse och 
veta sin egen roll, de har bäst förutsättningar att utvecklas när de har funnit den nivå som 
passar dem själva. De har då bättre koll på sitt liv och sina aktiviteter som ingår och som 
de vill ska ingå. Det har också en betydelse vad de har med sig i bagaget, det vill säga 
vilken kognitiv nivå de ligger på och sedan kräver de här patienterna mycket resurser och 
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att personalen runtomkring är duktiga, mycket beror på vad de har för insatser utifrån. Då 
kan de utvecklas mycket i jämförelse med vad de började med. Motivation är en annan 
stor del, att finna det som just den personen tycker om eller är intresserad av kan bidra till 
att personen lyckas med utvecklingen. De här personerna är också människor och har 
någonting som de tycker om. 
   Förhoppningarna är att dessa patienter ska må bättre eller att få det att fungera bättre för 
dem. Det krävs mycket av personen i fråga självt men kan behandlingen få ordning på 
aktiviteter och miljön runtomkring och om de kan styra upp patientens privatliv, att de 
känner ett lugn, en förutsägbarhet, då kan det fungera bättre. I den mån de kan, även lära 
sig om sociala normer, att om jag gör så här, så sker detta, att det kan bli positiva eller 
negativa konsekvenser av deras handlande.  
   Arbetsterapeuterna menar att viktiga faktorer för personer med högfungerande autism 
och deras möjligheter till utveckling är deras kognitiva nivå, deras bakgrund samt vilket 
stöd som kan mobiliseras i deras omgivning. Studier har visat, bland annat Williams et al 
(2005) att personer med högfungerande autism har svårare med planering och 
problemlösning och att de behöver någon som stöttar dem när det gäller dessa saker. 
 
Psykologer 
De här patienterna har förmågan att lära sig livsmönster och rutiner, de kan även ha en 
viss kunskap om hur de ska bete sig när de är med andra människor. De kan genom att 
inte vara så avvikande och kontroversiella undvika att alltför mycket konflikter uppstår. 
De har möjligheter att lära in men inte att känna, det vill säga att inte ta in det på ett 
emotionellt plan, det beror också på deras utvecklingsnivå men en person med 
högfungerande autism har ändå goda möjligheter att med rätt förhållningssätt och 
bemötande kunna utvecklas. Något som kanske är ännu viktigare är hur omgivningen 
anpassas till dessa patienter. De måste då självklart veta det är just en sådan person, alltså 
veta hur den fungerar, vad som är viktigt att tänka på och hur de skall bemötas. Det är 
också möjligt för denna patientgrupp att fungera i ett arbete förutsatt att arbetsplasten och 
arbetsuppgifterna är anpassade till dem, det kan till och med vara så att de kan klara av ett 
mer avancerat arbete under förutsättningar att det inte är för abstrakt utan relativt 
konkreta sysselsättningar samt välorganiserade. 
   Privatlivet påverkas i den mån att det kan bli lugnare familjeliv eller med vännerna de 
umgås med därför att patienterna har lärt sig lite om hur de ska bete sig och vad andra 
människor reagerar negativt på. Det är också så att familjen och anhöriga lär sig hur de 
ska agera och reagera för att det ska vara lugnt. Det är ungefär lite samma sak när det 
gäller arbetet men först måste de hitta ett arbete som passar personen i fråga, detta gäller 
såväl genomförandet av arbetsuppgifter och vad som händer om störningar på 
arbetsplatsen sker eller om arbetet ska läggas upp på något annat sätt, det är även viktigt 
att arbetskamrater och chefen har kunskap om vad det innebär att ha en 
autismspektrumstörning och hur de ska reagera vid en konfliktsituation, att försöka 
analysera situationen som uppstod, sig själv och omständigheterna istället för att skylla 
allt på den autistiske personen.  Det kan vara en ganska stor omställning att gå från teori 
till praktik processen är ganska lång. Det beror också på hur tidig diagnos de har fått och 
vilka förutsättningar de har med sig för att kunna klara av både privatliv och arbetsliv. 
Om de kommer in i arbetslivet och arbetsgivaren vet att denna person har en 
autismdiagnos, finns där en förståelse och då finns det naturligtvis stora förutsättningar 
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för att det ska fungera bra. I privatlivet krävs det mer av patienten själv, att reda ut och 
förstå sin egen roll i ett sammanhang därför att människor runtomkring inte har någon 
koll på dessa personer, ”alltså diagnosen står ju inte i pannan”.  
   Psykologerna anser att personer med högfungerande autism har ganska stora 
möjligheter att kunna fungera både i privat respektive arbetslivet. Avgörande är att 
personen använder sitt intellekt till att lära in vissa beteendemönster som kan tillämpas i 
de flesta kända situationer. Förutsättningarna för ett bra arbetsliv ökar på arbetsplatser 
med hög grad av struktur och övervägande praktiska arbetsuppgifter, detta stöds av 
Minshew et al (1995) som hävdar att dessa personer kan ha en akademisk utbildning och 
därmed också kunna klara av ett arbete. Förutsättningarna för framgång både i privat som 
arbetsliv är att respektive omgivning känner till att de här personerna har högfungerande 
autism. En intressant tanke däremot är att behovet av information till omgivningen 
runtomkring personerna med högfungerande autism aktualiserar ett integritetsproblem: 
här fordras att personen med högfungerande autism godkänner att den här informationen 
ges ut till omgivningarna.  
 
Läkare  
Dessa patienter kan utveckla sin sociala förmåga, alltså social förmåga i den bemärkelse 
att de kan träna in att förstå andra människors signaler, både verbalt och nonverbalt. De 
kan träna upp sin lyhördhet, en sådan sak som konversationssvårigheter, att kunna lyssna 
på vad en annan människa säger. De kan även träna bort sin ”kantighet”, att de försöker 
komma till bukt med sina egna sociala uttryck som gör att de annars lätt missförstås. 
Detta är en patientgrupp som har en tendens att både missförstå och missförstås. Det är 
viktigt att dessa personer har en och samma person som stöttar dem och att de inte har 
flera olika kontaktpersoner. De skulle behöva någon samordnare som de kunde vända sig 
till, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en psykolog utan någon som är intresserad och 
som förstår sig på de här personerna och kan hjälpa dem med vardagliga färdigheter. Får 
de rätt stöd och att lära sig hur de ska hantera olika situationer, men det beror också på 
litegrann när du kommer in och hur uppväxten har varit. Exempelvis om det kommer in 
en besvärlig patient i 30 – 40 årsåldern är det ganska svårt att göra så mycket, då gäller 
det att göra det bästa av situationen och försöka skapa det här med tydlighet och 
förutsägbarhet, de skall helst veta vad som händer senare idag, imorgon och helst nästa 
vecka och alltid få samma svar. 
   Ambitionen är att de ska bli bättre och det ser de att patienterna blir, kommer de 
tillbaka igen, att då se till att hjälpa dem att hitta tillbaka till vardagen och få det att 
fungera, vissa har till och med arbete. Kan de här patienterna etablera någon sorts 
förtroende med personal på en mottagning, att kunna prata av sig och få lätta sin börda, 
patienten kanske undrar varför folk tittar så konstigt på dem, vill de mig något ont och att 
då den personen talar om att det är så människor ser ut när de är skeptiska. Det är också 
viktigt att personalen samverkar med anhöriga och blir en länk däremellan, då kan de 
undvika att det uppstår en massa missförstånd. Om de ska kunna utvecklas behövs det en 
förståelse för hur de fungerar och att de har möjlighet att få stöd i vardagen men det 
måste vara en person som den här patienten litar på. 
   Personens intellektuella förmåga är en tydlig gemensam nämnare bland tre av 
yrkeskategorierna, det som är intressant att notera är att läkarna pekar på att personer med 
högfungerande autism kan med hjälp av träning lära sig både verbalt och icke – verbalt 

 13



samspel. Tidigt insatta åtgärder är också ofta korrelerade med bättre behandlingsresultat. 
Med en bra och fungerande kontaktperson som för lång tid finns där som ett användbart 
bollplank och stöd för personen med högfungerande autism kan en person med de här 
svårigheterna fungera i samhället och gentemot sin familj och vänner. 
 
Roll i behandlingen 
 
Sjuksköterskor 
Deras roll är att samtala med patienterna, att leda arbetet runtomkring, så som planering, 
målsättningar, ha kontakt med anhöriga för att få en bild av hur det har varit tidigare. De 
ska vara med på ronder och vårdplaneringar, att hjälpa patienten att föra dennes talan, 
deras önskemål, en del kan ha svårt att göra det själv. De har även ansvaret för 
medicineringen, se till att upprätta riktlinjer i kontaktmannagruppen, lägger upp 
planeringen i samråd med läkare och eventuellt psykolog. De ska se till att omvårdnaden 
fungerar, det vill säga göra upp en planering, titta på vad det är som fungerar och vad det 
är som inte fungerar, klarar patienten detta eller ska vi backa ett steg, det är också viktigt 
när de behandlar att de vet skillnaden på olika diagnoser.    
   Sjuksköterskorna förefaller ha mycket av en ”spindel i nätet” funktion, det vill säga 
samordning av nätverket runt personen med högfungerande autism.  
 
Arbetsterapeuter 
Arbetsterapeuternas roll är att göra en aktivitets och funktionsbedömning, för att se vad 
patienten klarar av att utföra i vardagslivet, vad är det som fungerar men också lika 
viktigt att se vad som inte fungerar. De ska också föra denna information vidare till dem 
som är med patienterna i vardagen, det kan vara handfasta råd som exempelvis att den här 
patienten tycker inte om att åka med på handlingsresa utan kanske hellre vill sitta och 
spela kort än att vara ute bland folk. Det är kanske något som denna patient måste träna 
på och att man då tar små steg i taget. De här människorna fungerar inte som oss och att 
personalen då inte får utgå från sina egna referensramar när det gäller dessa patienter. De 
hjälper alltså till att underlätta inom de problemområden som patienterna har i olika 
aktiviteter. Arbetsterapeuterna skulle kunna sägas ha huvudsakligen kartläggande 
arbetsuppgifter och är inriktade på praktisk funktionskartläggning. 
 
Psykologer 
Deras roll består av två delar kan man säga, det ena är utredning, alltså att ta reda på 
vilken intellektuell nivå den här personen ligger på men även att ta reda på styrkor och 
svagheter i personens kognitiva förmågor. Detta för att lägga upp behandlingen på ett 
effektivt sätt. Har personen i fråga ingen diagnos alls är det självklart att göra en testning 
och utredning eftersom diagnostiken är viktig. Detta sker i samarbete med både kurator 
och arbetsterapeut men även avdelningspersonal och läkare. Förutom att göra utredningar 
är det att planera och lägga upp rutiner på avdelningen och diskutera bemötande av just 
den här personen och handleda personalen i detta. Lite som att vara en länk mellan oss 
som behandlare och avdelningspersonalen, att kunskapen kommer dit. I förhållande till 
patienterna är det mycket att undervisa dem, dels om diagnosen i den mån det är möjligt 
och sedan att ge dem strategier och förutsättningar att klara vardagen utifrån de 
förutsättningar som finns, att finnas där som ett stöd.  
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   Psykologerna har en mer psykisk funktionskartläggning, men gemensamt för både 
arbetsterapeuter och psykologer är att de också har nätverksstödjande funktioner 
gentemot behandlande personal.  
 
Läkare 
Bland patienterna inom omsorgen är det här autistiska handikappet väldigt underordnat 
ett större handikapp, problemområde nummer ett är då ofta saker som är associerade med 
att de har en svår utvecklingsstörning, även om de har autism eller sådana inslag är det 
viktigt men det är inte så kritiskt, de har oftast redan hjälp. Inom psykiatrin är det att 
läkarna försöker hitta de bitar eller delar tillsammans med en psykolog som gör att de kan 
ställa en diagnos, att patienten inte behandlas med exempelvis psykosmedicin eller 
mediciner som gör att de blir ännu mer inbundna. Dessa patienter kan komma in med 
stereotypa beteenden sådant som vi kallar tvång eller att de har ett självskadebeteende. 
Då försöker de att komma till bukt med det genom att ge patienterna cisordinol eller 
något dämpande. Detta gör bara saken värre och värre och det hjälper inte men trots det 
får medicineringen stå kvar och då kan läkarna nästan förutse att det kommer att bli 
sämre och sämre med åren. De här människorna tål inte hur mycket lugnande som helst, 
då blir de ännu mera autistiska. Deras roll är då att ställa rätt diagnos som gör att de inte 
behandlar fel. De här patienterna dyker oftast upp med andra diagnoser också, inte enbart 
autism.  
   Läkarna har som sin viktigaste funktion, att tillsammans med psykologen ställa rätt 
diagnos, vilket är särskilt viktigt med tanke på hur vanligt det tidigare varit med 
feldiagnostiseringar.  
 
Behandling och förtroende 
 
Sjuksköterskor 
Förtroendet är mycket viktigt, att ha ett förtroende till någon är viktigt vilken patient det 
än är och då självklart även när det gäller patienter med högfungerande autism. Kan de få 
patientens förtroende, att de litar på en, är det lättare att nå fram till den här patienten. Det 
är även lättare att nå dem i situationer där det sker missförstånd i kommunikationen med 
andra, att sätta sig ner med patienten och reda ut vad som hände i situationen. Detta 
förtroende är oerhört viktigt men de bör också ha i åtanke att en relation med personer 
som har problem med sociala kontakter, har också svårare att knyta an än andra patienter, 
detta är viktigt att veta när de ska behandla eller vara kontaktperson. Dessa patienter visar 
inte tacksamhet på samma sätt som andra, att personalen då inte förväntar sig för mycket, 
tacksamheten finns där men de har svårt att uttrycka det i ord. Förtroendet är i grunden 
mycket viktigt för att patienten ska lita på behandlarna, att personalen ska tro på vad 
patienten tycker och tänker och vad som är bäst för patienten. De här patienterna behöver 
ha ramar, en ganska strukturerad tillvaro när det gäller rutiner, får man då deras 
förtroende att prova detta och de märker att det fungerar, då blir effekten oftast bra i 
resten av behandlingen också. ”Detta är A och O”, dels för att patienterna ska må bättre 
och få en bra tillvaro och dels att det blir mindre inläggningar. Effekterna runtomkring 
påverkas alltså av detta och måste det bli en inläggning, att den blir kortare och att de inte 
tappar för mycket och kommer ”hem” fortare. Denna relation är oerhört viktig. 
   Förutom förtroendet anser sjuksköterskorna också att trygghet och stabilitet är viktigt 
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för att behandlingen skall bli så effektiv som möjligt. Det är också viktigt att intressera 
sig för personernas vardagsliv och det som de värdesätter. Detta kan associeras till 
Schopler & Mesibov (1992) som säger att denna relation kan skapas genom att 
behandlarna visar intresse för patienten och när relationen är uppbyggd, då kunna 
fokusera på det som är problemet. Forskare pekar även ut ursprungsfamiljens intresse och 
stöd för personen med högfungerande autism samt betydelsen av föräldrarnas 
engagemang utanför familjen. När man läser deras åsikter kan man se paralleller med 
forskningen, det vill säga i behandlingen försöker de återskapa de framgångsfaktorer i en 
ursprungsfamilj som visat sig positiva, detta stöds av Orsmond et al (2004).  
 
Arbetsterapeuter 
Förtroendet mellan behandlare och patient har mycket stor betydelse, för att kunna 
komma någonstans måste båda två känna att de hittar varandra och förstår varandra, att 
hitta den nivå där båda två kan spela i. De här patienterna bör de träffa korta, korta 
stunder, exempelvis bara en kvart för att påbörja uppbyggandet av relationen, att de 
träffar patienterna korta stunder men flera gånger i veckan och inte en gång per vecka i en 
och en halv timme som de gör med andra patienter. ”En god relation är A och O”, utan 
den har de svårt att komma någonstans. 
   Arbetsterapeuterna nämner också kontinuitet som en grundstomme i patientkontakten. 
De anser att det är bättre med flera kortare träffar än en lång för att kunna bygga upp en 
bra relation med patienten, bakom denna tanke finns kunskapen att det är mycket 
mödosammare för en person med autism att bygga upp ett förtroende och därför bör det 
ske stegvis. 
 
Psykologer  
”Den här alliansen och tryggheten har en stor och avgörande betydelse för patienterna”. 
Detta är även en tanke som en av behandlarna själv har funderat över då dessa patienter 
fungerar på ett annat sätt rent emotionellt. Betydelsen är ändå stor, att patienten känner 
sig trygg, de behöver struktur och tydlighet och det är viktigt att samma person 
återkommer. Eftersom det finns en känslomässig komponent med måste personen med 
högfungerande autism på något sätt förstå eller till och med veta att behandlaren inte 
tänker göra honom/henne något ont. Patienten måste ha ett förtroende för dem som 
behandlare och det är svårt att veta i vilken mån det går att ha samma innebörd i ordet 
förtroende som man har mellan två icke autistiska personer, där det också finns en 
känslomässig bindning.  
   Psykologerna anser att en stabil, strukturerad miljö präglad av en förtroendefull relation 
mellan dem som behandlare och personen med högfungerande autism är grunden till 
behandlingen. De pekar dock på att det kan vara ett dilemma att en person med 
högfungerande autism definierar ordet ”förtroende” annorlunda än en person utan 
högfungerande autism. Mandre (2002) säger att när dessa personer ska behandlas eller 
utredas bör man ha med i beräkningen att det inte är självklart för dem vad ett 
utredningssamtal eller behandling innebär.  
 
Läkare  
Att förtroendet har stor betydelse är det ingen tvekan om, det gäller alla patienter oavsett 
diagnos. Ett problem dock som kan uppstå är att patienterna kan vara arga, stötta eller 
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ledsna utan att de som behandlare förstår vad de har gjort. Patienten kanske påbörjar 
något jobb eller så och så vill de avsluta detta i protest mot läkaren eller att de har stött på 
något problem och inte ser helhetsbilden och att det här faller tillbaka på dem själva och 
inte på läkaren. Sedan kan en del personer uppfattas som ilskna fast egentligen så har de 
den tonen bara, de har liksom inte lärt sig att prata ”normalt” utan deras framträdande är 
kanske hetsigt, de har helt enkelt inte lärt sig något annat. De uppfattas som ilskna men 
om man säger det till dem blir de väldigt förvånade, för det är inte så de uppfattar sig 
själva. Förtroendet är viktigt, att någon förstår att de mår dåligt, för det gör de, och att de 
är ledsna och vill bli förstådda. Det är även lättare att få en patient att göra som de vill om 
de har hittat en god behandlingsrelation och att patienten tycker att de kan lita på oss, att 
vi står för vad vi säger och att det blir som det är bestämt.   
   Läkarna anser att upprätta ett förtroende är en mycket viktig faktor, speciellt som 
behandlaren ska försöka upprätta en relation till en person som faktiskt har svårigheter att 
förstå vad en relation är. Idag försöker de undvika medicinsk behandling så mycket som 
möjligt då de vet att speciellt längre tids behandling med fel mediciner ofta gör att 
personen blir mer autistisk. De försöker i den mån det går att använda icke medicinsk 
behandling som stödjande strukturer, att skapa trygga relationer samt kontaktmannaskap 
som accepteras av patienten med högfungerande autism.  
   På svaren kan man möjligen ana att den medicinska behandlingen kan ha orsakats av 
bristande personalresurser eller för hög omsättning på personal. Mandre (2008) menar att 
för att pedagogiken ska kunna fungera, krävs det att de får kontakt med patienten och 
hittar rätt kommunikationsvägar fast de här patienterna är annorlunda. En annan tanke 
kring behandlingen handlar om hur moderna samhällen ser ut idag. Allt snabbare 
förändringar i både privat och arbetsliv är ändå ett ofrånkomligt konstaterande, alltmer 
ansvar för beslut och handlingar överlåts på individen. Kontrasten mellan vårt moderna 
samhälle och den behandlingsmodell som anses vara den bästa för personer med 
högfungerande autism blir allt större och det finns kanske en uppenbar risk att den 
behandling de föreslår snarare blir en förvaring. 
 
Behandling av personer med högfungerande autism 
 
Sjuksköterskor 
När det gäller det som fungerar bäst för den här patientgruppen anser de att det är 
strukturen eller snarare att det finns ett kontaktnät runt patienten, att patienterna har ett 
nätverk och en meningsfull sysselsättning. Med nätverk menas att det finns någon i 
närheten som finns där som stöd och kan ta tag i saker och ting och säga till när det är på 
väg att spåra ur, att denna person bromsar upp och får dem att tänka till. Dessa patienter 
behöver någon som kan tolka omvärlden åt dem och ge dem rätt information till att fatta 
ett eget beslut, annars är det lätt hänt att det blir impulsivt och det kan orsaka problem. 
De behöver någon som kan hjälpa dem med information för att kunna fatta egna och 
korrekta beslut. De här personerna behöver också hjälp med att få in rutiner i vardagen 
som fungerar, även till det ställe de ska till sedan, antingen det är eget boende, 
boendestöd eller gruppboende. Det finns idag också mycket teknisk hjälp, bland annat en 
hemdator med ett program, går även att få till mobilen, där någon eller personen själv 
matar in data, exempelvis ringer en klocka för att påminna om att nu är det dags att ta 
medicinen eller nu ska du tvätta, städa, handla etc. Det är ett mycket bra hjälpmedel för 
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personer med högfungerande autism som har svårigheter med sådant.  
   ”Det svårast är när man inte kan få till en bra relation”, patienten själv kanske är 
negativt inställd till vården överhuvudtaget och det kan ha blivit fel vid första mötet när 
de träffade patienten. Det kan ha blivit tvångsvård för att det är något som har gått snett 
hemma. Förtroendet är mycket viktigt och utan det blir det svårt att få patienten att lyssna 
och ta till sig det de säger. Det är också viktigt att som personal förstå att de har vissa 
problem, att personalen ibland blir besviken, att det går två steg bakåt i behandlingen men 
oftast beror detta inte på patienten utan på personalen själva som i all välmening vill 
skynda på och det blir kanske för mycket för patienten och då kan den reagera på det 
sättet. Det är oftast svårt att veta var den gränsen går, har de lagt på för mycket, för lite 
eller lagom. 
   Sjuksköterskorna anser att för att behandlingen skall fungera är förtroendet och 
frivilligheten viktigt men även att bygga upp ett nätverk med stödpersoner runt patienten, 
vilket också kan ses som en positiv del i behandlingen. Om dessa mål inte kan uppnås 
minskar möjligheterna till effektiv behandling drastiskt.  
 
Arbetsterapeuter 
Det är väldigt individuellt vilka behandlingsmetoder som är bäst men kan de hjälpa 
patienterna att skapa en bra struktur utifrån det liv de lever och vill leva och vad de vill 
att det ska innehålla är det bra. Det är viktigt att även skapa en relation, som troligtvis tar 
kommer att ta lång tid att skapa. De bör gå långsamt till väga men ändå att det är ganska 
intensivt och att de ger det många chanser. De bör också ta hänsyn till om patienten har 
något mer handikapp eller hur intelligensnivån ser ut. Om de exempelvis ska ge patienten 
information om ett tandläkarbesök, att de sätter sig i ett stimulifattigt rum, att de tänker 
på hur de ska förmedla informationen så att patienten förstår. Det är bättre för dessa 
patienter att vistas på mindre enheter som det är just nu är det alldeles för många patienter 
på samma yta, detta gynnar inte denna patientgrupp. De drar sig då ofta tillbaka till sina 
rum vilket inte alltid är bra, de får inte den uppmärksamhet de behöver och försvinner i 
mängden.  
   Det som kan upplevas som svårast är att lokalisera det verkliga problemet i en aktivitet, 
”vad är hönan och vad är ägget?”. Det är mycket som spelar in, en aktivitet består av 
många delar men även var den utförs och hur den utförs spelar roll. Det gäller att hitta det 
där problemet och sedan lägga det på en nivå som patienten klarar och att de ger det tid. 
Kunskapen har också betydelse, de lär sig hela tiden mer och de gör misstag på vägen. 
Det kan också vara ett problem att det är mycket ruljangs på personalen som arbetar med 
dessa patienter, det kan vara svårt att föra informationen vidare till alla om hur man 
exempelvis skall förhålla sig till en viss patient. Att de alla är eniga om vad det är som 
gäller, hur patienten ska behandlas/bemötas. Patienten i sin tur skall veta i en given 
situation vad det är som skall ske och då ska all personal veta hur ramarna ser ut. 
   För en lyckad behandling anser arbetsterapeuterna att insatserna ska förankras utifrån 
det liv de lever och förtroendefulla strukturer byggas upp runt personen och patientens 
egen motivation, att lära sig förstå sina begränsningar och viljan att medverka också är 
viktiga delar. Bland svårigheterna framhålls att det kan vara ett tålamodskrävande 
mänskligt arbete, att förstå vilken detalj i en aktivitet/situation som är det avgörande 
problemet eller med andra ord att behandlarna skall kunna förstå hur patienten verkligen 
upplever världen. Enligt Kleinman et al (2001) saknar dessa personer förmågan att förstå 

 18



vad det är som motiverar andra människors beteende och att de har egna tankar och 
önskningar. 
 
Psykologer  
Pedagogiska träningsprogram av olika slag är viktigt att använda sig av, där dessa 
patienter nästan som i skolmiljö undervisas om hur människor beter sig och hur de själv 
bör bete sig, hur de ska göra i en viss situation exempelvis i skolan eller på arbetet. 
Informationen ska vara tydlig och rak och när något blir fel, i första hand fundera över 
vad de som behandlare har gjort för fel i deras bemötande eller om deras rutiner brister på 
något sätt, inte titta vad det är för fel på den här personen. De vet redan att de här 
patienterna har brister och svårigheter det är inget som de behöver fundera på, utan om de 
istället har missat något. Har patienten fått för stora krav på sig, har de uttryckt sig 
luddigt och vagt eller på ett sätt att den här personen har uppfattat det på ett sätt medan de 
har menat någonting annat. Pedagogik kan även innefatta det här med relationer, hur de 
ska göra för att ta kontakt med någon, hur de umgås med andra, att lära sig att inte gå tätt 
intill andra och prata intensivt och försöka lära sig att vänta på sin tur när de stöter på två 
människor som pratar om någonting. Det finns också ett pedagogiskt material som utgår 
från det sociala, det vill säga vardagssamtal, det handlar om att kunna kommunicera och 
relatera, ha koll på sin omgivning och sig själv. Vad är det för signaler, då både 
kroppsspråk och i ord, som jag sänder ut och som jag får tillbaka av andra. 
   Det som är svårast, är att hitta rätt nivå, varje patient med högfungerande autism är en 
person med sina vanor, sina idiosynkratiska funderingar och tankegångar men även sina 
felföreställningar och sitt sätt att tolka och förstå omvärlden. Detta betyder att de måste 
hitta rätt miljö för just den här personen, hur de ska bemöta den och hur de ska göra vid 
aktiviteter. Det kan vara olika från person till person när det gäller hur de bäddar sängen, 
hur de sköter tvätten eller hur de duschar. Det är även viktigt att se vad den här personen 
är duktig på, det vill säga styrkorna, finns det något att bygga vidare på och som de kan 
utveckla. Inom sjukvården har de en tendens att se till det ”sjuka” men när det gäller 
personer med högfungerande autism är det viktigt att se till det ”friska” och vad de har 
för fungerande förmågor och funktioner. Det är svårt att se det här och det kan ta lång tid 
innan de kommer på hur en person fungerar och ska bemötas och hur denne tänker och 
funderar på vad de ska säga till personen och hur säga det. Har de inte kunskapen om hur 
personen fungerar blir det ett glapp i dialogen, det svåraste är att arbeta med dessa 
patienter utan att ha tillräckligt på fötterna om diagnosen och hur de här personerna 
fungerar och att all personal som arbetar runtomkring dessa patienter har denna kunskap. 
   Psykologerna är eniga om att en bra pedagogik utformad ungefär som en skolmiljö är 
en bra metod att arbete utifrån. Pedagogiken skall då omfatta att tydliggöra och 
verbalisera många mänskliga situationer, beteende och reaktioner som för människor utan 
autism är konkludenta. Det svåra är att veta vad just varje individ behöver få verbaliserat 
och förtydligat när det gäller socialt samspel. Underskattar de personen i fråga kan det bli 
pinsamt och situationer kan uppstå där behandlaren i patientens ögon till och med blir 
kränkande och även omvänt, att de misstar sig och tror att patienten kan förstå saker i 
större omfattning än vad som är fallet, då kan de missa hela syftet med pedagogiken och 
personen står kvar på samma nivå som innan. Mandre (1999) säger att pedagogiken har 
flera olika betydelser för patienten, bland annat att lära dem leva på nytt med en helt ny 
identitet.  
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Läkare  
Det viktigaste är kanske någon slags habilitering, att de har en person som de litar på och 
som kan hjälpa dem att överbrygga missförstånd och sådant gentemot omgivningen. Det 
bästa vore om de hade något eget ställe att gå till, exempelvis en autismmottagning och 
ha en samordnare, ungefär som det är på psykosmottagningar, att patienterna har en och 
samma person och löser problem och sådant tillsammans. En del av de här patienterna är 
så stressade att de får panik, även de som klarar sig självständigt kan få panik över vissa 
saker och att de då ska kunna få hjälp med praktiska saker och liknande. Ett 
samordnarsystem och nära hjälp från kuratorer och att de kan få hjälp med mediciner om 
de har det men mediciner är inte nummer ett på listan. Det är även viktigt att arbeta med 
individens insikt om deras svårigheter och att hjälpa de hitta lösningar på hur de ska 
hantera vardagen och problem som dyker upp. De behöver tydlighet, rutiner och veta vad 
som gäller, de är ganska lätta att prata med och är strukturerade och de kan lära sig att så 
här gör man inte, utan gör så här istället. 
   De här patienterna tänker på ett annat sätt än vad vi gör och ser även annorlunda på 
saker och ting och sedan har de svårigheter med att läsa av andra människor. Det svåra 
ligger i kontakten, den här osäkerheten om hur de ska bemötas, det gäller att vara lite 
ödmjuk. En annan sak som är svårt, är att kanske förklara för patienten och ännu svårare 
att prata med anhöriga om det här. Anhöriga anser ofta att det låter bättre om det här var 
en sjukdom. Har patienten en schizofrenidiagnos vill de helst hålla fast vid den diagnosen 
även om medicinen aldrig har hjälpt kan det ju någon gång dyka upp något som hjälper 
mot detta, istället för att patienten får en autismdiagnos som de ofta förknippar med 
omsorgen och förståndshandikapp. Det är svårt att förklara men det som kanske är 
jobbigast av allt, är att det finns nästan ingen hjälp, inga arbeten eller sysselsättningar, 
omsorgen har sina dagcenter, psykiatrin har sina allaktivitetshus och de här patienterna 
passar inte in någonstans. De skulle behöva ha någon som gick omkring med dem på en 
arbetsplats och hjälpte dem. Det svåraste är att få med folk och att förklara för patienten 
och anhöriga och kanske även för beslutsfattare.  
   Läkarna anser att det skulle underlätta behandlingen om det fanns någon typ av 
mottagning för patienter med högfungerande autism där de hade resurser och kompetens 
för att tillhandahålla det speciella stöd som dessa patienter behöver. Viktigt på denna 
mottagning skulle kunna vara att erbjuda psykologsamtal för att de ska kunna få bättre 
insikt om sina egna svårigheter, möjligheten att få en kontaktperson samt eventuellt stöd 
för att hitta en sysselsättning eller kanske ett arbete. Det svåraste i behandlingen av 
personer med högfungerande autism är att kunna sätt sig in i hur de upplever sig själva 
och andra människor. Varje patient med högfungerande autism har sitt speciella sätt att 
uppleva sina svårigheter. En stor svårighet är också bristen på utbildade kontaktpersoner. 
 
Personliga uppfattningar 
 
Sjuksköterskor 
Det är ofta patienterna själv som har en viss inverkan på personalen, då de måste tänka 
igenom vad de ska göra, hur det blev och varför, att de är lyhörda och reflekterar över det 
de har gjort, när de arbetar med denna patientgrupp. En annan sak som också påverkar 
dem är att denna patientgrupp har blivit mer synliggjord idag och det har haft effekter på 
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hur de arbetar som behandlare och även att de har fått tillfälle att gå någon enstaka kurs 
men framförallt erfarenhetsmässigt, i början var det svårt och det var ibland psykos linjen 
som gällde vilket inte fungerade särskilt bra.  
   Öppenvården skulle kunna vara ett ställe för dessa patienter och att slutenvården finns 
om det skulle uppstå problem eller gå helt galet. Då kan det vara bra med ett stopp, att 
öppenvården och kommunen kan se över sina resurser och om de behöver ändra på något 
samtidigt som patienten kan observeras i slutenvården och sedan börja från början igen, 
från noll. Detta är individuellt naturligtvis, vissa kanske inte behöver någon vårdinstans 
alls, om allt fungerar som det ska kanske de behöver ha en kontakt/år för att kolla upp 
medicineringen (i förekommande fall). När det inte krävs specialpsykiatri är de som vilka 
andra människor som helst och får då vända sig till vårdcentralen. Har de lärt sig hantera 
sina brister på ett bra sätt är det kanske inte nödvändigt att vara på en vårdinstans 
överhuvudtaget. 
   När det gäller sjuksköterskornas egna personliga uppfattningar anges att patienternas 
eget beteende och personlighet har stor påverkan på personalens bemötande och sätt att 
hitta lämpliga metoder. Att kunskapsnivån rent allmänt har ökat innebär också att 
gruppen har blivit mer synliggjord. Intressant att notera är att i takt med psykiatrins ökade 
lyhördhet och förmåga att göra patienterna delaktiga i sin behandling är detta en faktor 
som förefaller ha gynnat patienter med högfungerande autism. Enligt sjuksköterskorna är 
öppenvården att föredra framför slutenvården och denna åsikt stöds även av läkarna. 
Fördelen med öppenvården är att det är lättare att skapa en känsla av frivillighet, å andra 
sidan omsättningen av behandlande personal kanske är betydligt större i öppenvården, 
vilket skulle kunna innebära att det är svårare att bygga relationer.  
 
Arbetsterapeuter 
Det som har påverkat dem själva är att titta på vad det är som har fungerat och vad det är 
som inte har fungerat. Det är viktigt att samarbeta och inhämta kunskap från andra men 
att de ändå håller sig till ramarna för deras egen profession, då deras roll är att titta på 
aktiviteter.  
   Det är viktigt att uppmärksamma problemet i tid, redan när de är små på BUP och att de 
sedan har ett nära samarbete med skolan. Det är bra om de kan fångas upp i tid, kommer 
de in som vuxna och det är mycket problem involverat blir startsträckan lång och det tar 
tid att försöka reparera. Annars är habiliterings team specialiserade på barn och vuxna bra 
och deras kunskap borde föras ut mer. 
   Arbetsterapeuterna anser att det är viktigt med kunskapsinhämtning från olika 
yrkesdiscipliner. De tycker också att det är viktigt att problemen upptäcks i tid och då att 
det görs utredningar på BUP och att de bör samarbeta med förskola och skola, detta för 
att så tidigt som möjligt sätta in relevanta insatser. Detta kan man läsa om i fallet ”Shane” 
som Bolman (2008) har studerat. Hur viktigt det är att uppmärksamma problemen och 
sedan stötta personerna hela vägen. Omvänt anser de att om lång tid förflyter med 
felaktig inlärning på grund av samhällets oförmåga att identifiera individens svårigheter 
kan det medföra att problemen antar proportioner som är mer eller mindre omöjliga att 
komma till rätta med. 
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Psykologer 
Deras inställning till dessa patienter har påverkats av bland annat föreläsare men även 
den generella uppmärksamhet som det här har fått i samhället genom bland annat tv 
program om barn eller ungdomar och vuxna som har de här störningarna. Det finns de 
personer som i vuxen ålder fått sin diagnos, har de då tillräckligt med begåvning kan de 
dels förstå och även acceptera sina svårigheter och själv hitta system som gör att de kan 
fungera i vardagen och är ute och föreläser eller skriver böcker. Har man en 
autismdiagnos innebär inte det att de måste leva sitt liv på en institution eller i total 
isolering. Sedan naturligtvis de egna erfarenheterna också, när de tänker tillbaka på 
patienter som de har mött, inser de att det där var ingen schizofrenipatient, det var en 
autist. Detta förstår de när de tittar tillbaka i backspegeln, att i vissa fall var det rent 
slumpmässigt att de hittade rätt i behandlingen och bemötande medan de i vissa fall helt 
misstolkade patienten och det blev fel och behandlingen hjälpte inte alls. De hade inte 
den kunskapen då eller tänkte i de banorna, de fick patienterna remitterade som 
schizofrenipatienter och behandlade dem utifrån det. Något som också tas upp är 
sårbarheten och utsattheten hos patienterna. Exempelvis de konflikter som dessa personer 
kan utsättas för om de är på stan där det då finns människor som inte har någon kunskap 
om dessa personer, detta kan skapa många konflikter. De är ju så olika andra i samhället 
och det gör att de kan bli sårbara i sociala sammanhang, det är därför viktigt att ge dem 
förutsättningar för att klara det. 
   I unga år borde barnhabiliteringen vara det bästa och i vuxen ålder kanske 
vuxenhabiliteringen men det beror lite på vad de har för resurser. Egentligen borde de 
inte hålla till inom psykiatrin, att de kommer in beror ofta på att något har gått snett 
antingen i privatlivet, på arbetsplatsen eller gruppboendet. Kunde vuxenhabiliteringen 
vara mer aktiv när det gäller handledning, utbildning och stöttning till personal på 
gruppboenden eller arbetsplatser skulle dessa patienter inte behöva komma till 
vuxenpsykiatrin. En person som har autism kan också få ett psykosgenombrott om 
påfrestningarna har varit för stora och då måste de vårdas inom psykiatrin men i övrigt 
bör skola, habilitering och boenden ta hand om dem. ”Psykiatrin bör vara den sista 
utvägen”, det borde kunna lösas ute på annat sätt. Det är dock bra att psykiatrin finns om 
de skulle få exempelvis ett psykosgenombrott, då kan de hjälpa patienten att hitta rutiner 
och beteendemönster i lugn och ro och sedan föra detta vidare till boendet, familjen eller 
arbetsplatsen. Har patienten ingen familj kan det vara viktigt att ha ett bra nätverk, att det 
finns någon som de kan vända sig till, att de har någon som stöttar dem.  
   Psykologerna tycker att de påverkats mest av den uppmärksamhet som under senare år 
varit framförallt i massmedia men även föreläsningar. Denna uppmärksamhet har även 
bidragit till att de retroaktivt också har insett att de tidigare haft att göra med personer 
med högfungerande autism, vilket de då inte förstod. Psykologerna har uppfattningen att i 
grunden är inte psykiatrin rätt instans för behandling, bäst lämpad är barn och 
vuxenhabiliteringen. Däremot är de inte säkra på att vuxenhabiliteringen har adekvata 
resurser. En tanke skulle då kunna vara att personer med högfungerande autism riskerar 
att hamna i psykiatrin på grund av resursbrist.  
 
Läkare 
Inställningen har inte kunnat påverkas av utbildning eftersom de inte har gått någon 
utbildning, utan det är mer erfarenhet utifrån när de har träffat människor. En av läkarna 
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har träffat många personer med autism och ganska många som har högfungerande autism 
också, personer som har någon form av neuropsykiatriska störningar. Det finns andra 
grupper att jämföra med, patienter som har insjuknat i vuxen ålder men även att jämföra 
med andra människor med funktionshandikapp, exempelvis schizofrena patienter, som 
skiljer sig mycket i vad de behöver. Med högfungerande autism är förutsättningarna 
mycket bättre. En annan viktig faktor är kunskap om själva tillståndet. 
   Båda läkarna är eniga om att det är öppenvården som passar bäst för personer med 
högfungerande autism och menar att så långt som det är möjligt ska de inte vara 
inneliggande. ”Diagnosen i sig är inget som helst skäl för inneliggande vård”, om så 
måste det bero på något mera. Det är inte ens säkert att de behöver ha någon läkarkontakt, 
av de personer som har högfungerande autism har många av dem fått med sig så pass att 
de klarar sig i livet och har även stöd från familjen. Sedan diskuteras även habiliteringen 
men vuxenhabiliteringen tar inte hand om dem för då ska de ha haft en förvärvad 
hjärnskada, inom omsorgen ska de ha en hjärnskada som ger ett generellt 
begåvningshandikapp och på de psykiatriska mottagningarna platsar de egentligen inte 
heller. De patienter som de stöter på har fått problem av något slag men de borde 
egentligen inte ha fått problem. De borde få ungefär samma hjälp som de som har 
ADHD. Det kan också tänkas en BUP kontakt för att utreda detta och att de sedan då i 
övrigt har kontakt med någon rehabilitering som inte finns idag, någon sorts 
neuropsykiatrisk behandlingsenhet i kommunen med något samarbete med öppenvården. 
   Läkarna grundar sina personliga uppfattningar uteslutande på sina egna erfarenheter då 
de inte har någon fortbildning inom detta område. De tycker att den behandling som kan 
behövas skall utföras i öppenvården men de konstaterar också att helt adekvata 
behandlingsställen idag saknas. Psykiatrin är ingen bra vårdgivare men tyvärr finns inget 
annat alternativ i dagens läge. Personer med högfungerande autism som inte under sitt liv 
har förvärvat andra pålagrade psykiska symptom är ju inte sjuka utan har ett medfött 
handikapp. Problemet är att det egentligen saknas resurser och kompetens för att 
möjliggöra för dessa personer att leva ett självständigt och fungerande liv i vårt samhälle. 
 

Slutdiskussion 
En av frågeställningarna gällde skillnader mellan de olika yrkeskategorierna, om man 
börjar med likheterna kan man säga att samtliga yrkeskategorier inte uppger sig ha haft 
någon större nytta av sin utbildning inom detta område. Samtliga yrkesgrupper har också 
noterat att under de senaste cirka tio åren har personer med högfungerande autism 
uppmärksammats mer och mer både i media och inom sjukvården. De intervjuade 
yrkesgrupperna grundar sin nuvarande uppfattning om personer med högfungerande 
autism på egna erfarenheter, direkt från patienterna men även via massmedia samt böcker 
skrivna av personer som har högfungerande autism. Intressant att notera utifrån 
intervjusvaren är att inom detta område förefaller erfarenheterna och informationen från 
det omgivande samhället ha varit drivkraften bakom viktiga förändringar snarare än 
vetenskapliga teorier. Den forskning som relaterats inledningsvis pekar på flera sätt mot 
att behandling av högfungerande autism är ett pedagogiskt problem snarare än medicinskt 
(Mandre, 1999). Det handlar om att ta fram en speciell pedagogik för människor som 
under sin uppväxt varit oförmögna att lära sig det sociala samspelets ofta underförstådda 
koder. Detta är kanske en del av förklaringen till att alla intervjupersoner anger 
erfarenheter och impulser från omvärlden (det vill säga andras erfarenheter) som grund 
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för sin uppfattning. 
   När det gäller olikheterna kan anas tre olika mönster, ett mönster skulle kunna 
sammanfattas med vad sjuksköterskorna och arbetsterapeuterna framför. De anser att 
behandlingen bör hängas upp kring strukturer, nätverk och fasta rutiner, det vill säga att 
skapa en så förutsägbar och trygg värld för att personer med högfungerande autism skall 
kunna hantera sig själva på ett bra sätt. Om man betänker de svårigheter som en person 
med högfungerande autism uppvisar är det ganska logiskt att tänka ut behandlingsformer 
som ovan nämnts. Men med tanke på den värld som alla människor på något sätt måste 
hantera idag, en komplex, föränderlig och motsägelsefull tillvaro är behandling efter 
principen ”trygg omgivning” inte speciellt realistisk, speciellt inte som enda inslag. De 
åsikter som sjuksköterskor/arbetsterapeuter för fram stämmer väl överens med den 
forskning som beskrivs i denna uppsats. Struktur och trygghet är nästan som ett mantra 
som genomsyrar i princip alla studier gjorda på personer med högfungerande autism och 
autismliknande tillstånd.  
   Det andra mönstret skulle man kunna säga att psykologerna står för. De pekar mera 
tydligt ut att psykiatrin inte är rätt instans för personer med högfungerande autism, de 
pekar på att så många feldiagnoser har upptäckts att det då ofta rör sig om förväxlingar 
med schizofreni och psykospatienter. Eftersom dessa sistnämnda patientgrupper många 
gånger får tung psykofarmaka menar de att det har blivit ganska svåra konsekvenser för 
patienter med högfungerande autism. Till exempel att de autistiska dragen förstärks ännu 
mer, (vilket även läkarna anser). De framhåller att barn och vuxenhabiliteringen torde 
vara en mycket mer adekvat instans för dessa personer. Psykologernas uppfattning kan 
jämföras med den forskning som pekar på att evidensbaserade grunder för medicinsk 
behandling av högfungerande autism aldrig har kunnat säkerställas, däremot har studier 
visat att exempelvis psykofarmaka förskrivs till dessa personer i en relativt betydande 
omfattning. Man kan lite kortfattat säga att psykologernas uppfattning har ett välgrundat 
stöd i den forskning som gjorts av medicinsk felbehandling av personer med 
högfungerande autism. 
   Ett tredje mönster står läkarna för. Man kan säga att de på sätt och vis spinner vidare på 
psykologernas tankegångar, även läkarna är emot medicinsk behandling och tänker sig i 
framtiden speciella center med speciell kompetens för personer med högfungerande 
autism dit personer med denna diagnos kunde vända sig till för att få kompetent stöd och 
möjlighet till kontaktperson. Kontaktmannaskapet skulle då kunna ses som ett inre 
strukturellt stöd snarare än ett yttre, vilket måhända är en mer framkomlig väg om en 
person med högfungerande autism ändå ska kunna fungera någorlunda självständigt i 
denna alltmera komplexa värld som omger oss. 
Det är intressant att läkarna vågar formulera ett ”nytt” alternativ, det vill säga inte bara 
byte av behandlingsinstans utan även tankar kring uppbyggandet av särskilda stödcenter 
med speciell kompetens där möjlighet till ett speciellt kontaktmannaskap skulle kunna 
finnas. Den forskning som finns inom hela autismområdet skulle mycket väl kunna vara 
underlag för just startande av projekt med sådan inriktning. 
    Ingen av yrkesgrupperna har i sin grundutbildning fått kunskap om högfungerande 
autism, ingen har heller hänvisat till sin utbildning gällande deras inställning till personer 
med högfungerande autism. Därmed skulle man kunna säga att det inte är sannolikt att de 
olika yrkesgruppernas utbildningsbakgrund har påverkat deras inställning till personer 
med högfungerande autism. På många sätt kan man säga att de olika yrkesgrupperna har 
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en likartad syn på utvecklingsbarheten hos en person med högfungerande autism, fast de 
uttrycker det på lite olika sätt. Alla anser att grunden till framgång är en förtroendefull 
relation vilket kräver en hög grad av inlevelseförmåga hos behandlaren för att förstå vad 
som är nyckelproblemen hos just den person med högfungerande autism som de har 
framför sig. 
   Intervjuerna gav ändå en tydlig bild av hur det ser ut idag med bemötande och 
behandling av personer med högfungerande autism, det positiva är att gruppen förefaller 
ha blivit identifierad och synliggjord. Olika yrkesgrupper inom psykiatrin har en relativt 
samstämmig syn på behandlingsinsatser när det gäller patienter med högfungerande 
autism. Det finns tecken på att en diskussion om vilken vårdinstans som är mest adekvat 
för denna diagnos skulle vara välgörande. Ett dilemma som de inte riktigt hittat formerna 
för är hur tanken om en fast struktur, nätverk med hög kontinuitet samt fasta rutiner skall 
kunna förenas med den alltmer föränderliga och komplexa värld som alla människor ändå 
måste leva i. Kanske finns svaret på detta dilemma bland läkarnas tankar på ett eget 
stödcentrum med speciella kontaktpersoner som personen med högfungerande autism kan 
hänga upp sin tillvaro kring. 
   Slutligen skulle kunna sägas något om generaliserbarheten i de resultat som denna 
studie visar. Med tanke på det ringa antalet intervjuer som denna studie bygger på vill jag 
inte påstå att resultaten kan tas till intäkt för att gälla vilka uppfattningar och åsikter som 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer och läkare inom svensk psykiatri har idag 
gällande personer med högfungerande autism. Studien säger däremot en del om en 
arbetsplats inom psykiatrin idag. Den säger också att det som forskningen ändå har 
kommit fram till idag finns förankrat hos den här enhetens personal, den pekar på 
behovet att forskningen blir en del av olika utbildningar inom bland annat psykiatrin idag 
samt slutligen pekar den på bristen på adekvata resurser för målgruppen. 
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Bilaga 1 
Intervjumanual till personalen 
 
Introduktion 

 Kort presentation av undersökningen 
 Syfte 
 Dokumenteras med bandspelare 
 Hur resultaten kommer att användas och rapporteras 

 
Inledande frågor 
1. Hur länge har du arbetat inom yrket? 
2. Bortsett från din grundutbildning har du fått fortbildning kring behandling av personer 
med högfungerande autism? Om ja, vilken/vilka? 
 
Huvudfrågor 
Erfarenheter 
3. Vilka erfarenheter har du av behandling av personer med högfungerande autism? 
4. Hur uppfattar du psykiatrins förhållningssätt till behandling av personer med 
högfungerande autism? 
5. På vilket/vilka sätt anser du att personer med högfungerande autism kan utvecklas över 
tid? 
6. Vilken betydelse tror du att förtroendet mellan personen med högfungerande autism 
och dig som behandlare har för effekt på behandlingen? 
 
Förändringar 
7. Hur har du uppfattat att inställningen till behandling av personer med högfungerande 
autism har varit i ett tidsperspektiv från nutid och bakåt? 
8. Hur har din syn på behandling av personer med högfungerande autism varit i ett 
tidsperspektiv från nutid och bakåt? 
 
Behandling 
9. Vad är din roll i behandlingen av personer med autism? 
10. Vad är din uppfattning om de bäst fungerande behandlingsmetoderna av personer 
med högfungerande autism? 
11. Vad uppfattar du är svårast i behandlingen av personer med högfungerande autism? 
12. Vilka faktorer har påverkat din inställning till behandling av personer med 
högfungerande autism? 
13. Hur tror du att personer med högfungerande autism påverkas av behandlingen vad 
gäller deras privatliv/arbetsliv? 
14. Vilken vårdinstans är enligt din uppfattning mest relevant för personer med 
högfungerande autism? 
 
Avslutning 
Tycker du att det är något vi har glömt att ta upp eller diskutera? 
 
Tack! 
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