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Allt beror inte på funktionsnedsättningen
- viktigt att känna igen tecken på sjukdom
och kunna kommunicera kring symptom



Fysisk och psykisk ohälsa 

hos autistiska individer med intellektuell funktionsnedsättning
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o Svenska nationella register ger en 

unik möjlighet att studera hälsa och 

ohälsa – samtidigt som individens 

integritet garanteras

o Viktig med kompetens inom alla 

utvecklingsrelaterade 

funtionsnedsättningar, 

för att studera autism+IF i kombination



Individer med autism och IF: vanligare med ohälsa jämfört med andra

▪ Lever upp till två decennier kortare liv än personer i den generella populationen 

▪ Dör av behandlingsbara somatiska sjukdomar 

▪ sjukvårdens tillgänglighet? 

▪ sjukdomar upptäcks för sent eller inte alls?

▪ Ungefär dubbelt så hög risk för psykisk ohälsa och suicidala beteenden

▪ dessutom stort mörkertal?
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Diagnostisk överskuggning (eng. diagnostic overshadowing) 

▪ När professionella tolkar ”allt” utifrån personens funktionsnedsättning, t.ex. 

▪ personens egenrapporterade symptom avfärdas (tolkas som en del av funktionsnedsättningen)

▪ ändringar i beteenden, beteendeutmaningar etc ses direkt som en del av funktionsnedsättningen, och inte t.ex. som 

uttryck för smärta 

▪ gäller även psykisk ohälsa, t.ex. depression som kan uttryckas som irritabilitet 

▪ läkemedelsbiverkningar (t.ex. katatona symptom, trötthet) avfärdas som en del av funktionsnedsättningen 

▪ Risk för uteblivna eller fel insatser och vård 

▪ Inte frågan om illvilja – det handlar om kompetens! 

▪ Kräver kompetens att identifiera somatisk och psykisk ohälsa hos individer med kommunikationssvårigheter
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”Symptoms and signs” – båda är viktiga inom LSS-boenden! 

▪ Egenrapporterade symptom och observerbara tecken på sjukdom

▪ Egenrapporterade symptom

▪ Viktigt med kompetens i anpassad kommunikation och kommunikationshjälpmedel 

▪ Observerbara sjukdomstecken

▪ Viktigt med basal medicins kompetens, utöver omsorgskompetens 

▪ Grundutbildning inom vård- och omsorg! 
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(Socialstyrelsen, 2021, Kompetens i LSS boenden)  
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Hur kan vi göra bättre? 
▪ Kompetenshöjning och jämnare kompetens

▪ Både när det gäller kommunikation av symptom och att identifiera sjukdomstecken

▪ Hälsokontroller: dokumenterat ”baslinje” (s.k. habitualtillstånd), och uppföljning över tid 

▪ Inkl uppföljning av läkemedelsbehandling

▪ Inkl psykisk hälsa

▪ Tydligt uppdrag så delar av primärvården kan specialisera sig på funktionsnedsättning (brett!)

▪ Samverkan boende-primärvård 

▪ Samordning av hälso-, LSS- och utbildningsregister för bra täckning i registerforskning

▪ Öka delaktighet för personer med autism+IF och deras anhöriga i vård- och omsorgsplanering, och i forskning
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Tack för din uppmärksamhet – och tack till de 
som möjliggjort  forskning om autism+IF


