SIKON 2015
Autisme og Angst

Kirsten Callesen, psykolog
Leder af Psykologisk Ressource Center
Stifter og leder af Søstjerneskolen i København med opstart
1. april 2014. Elever med autisme, angst og svær skolevægring.

Angst er en del
af vort følelsesmæssige
beredskab.
Den irrationelle
angst kan
mindske ens
funktionsniveau og være
invaliderende.

Nogle af angstens facetter
Traume
oplevelser
Sanse
overload
Traume
belastende
oplevelser
Kroppens
hukommelse

Neurobiologi
Neurokemi,
signalstoffer
Gentagelsestvang på neuroniveau

Indre
robusthed

Genetisk
disponering

Kost, søvn,
motion

Familiær
disponering

Gode
tanker/
følelser

Tilknytning i
tidlig
barndom

Gode handle
strategier

Hjernens neurobiologi
CORTEX
Styrer alle vore tanker

Cortex og det
limbiske system er i
samspil via det
neurale netværk.
Hypotese om
’dysconnectivity’
ved autisme.
DET LIMBISKE SYSTEM
Samling organer som styrer
vore følelser og sanser

Det limbiske system
Hypotalamus:
Hjernens termostat,
screener og skaber
balance i alt.

Hypofysen:
Udskiller
stresshormoner på
befaling af
hypotalamus –
kortisol / adrenalin

Amygdala:
Bearbejder alle føleog sanse input.
”Biased towards
negative emotions”.

Hippocampus:
Hjernens følelseshukommelse.
Sæde for neurogenese –
nye hjerneceller.

Det neurale netværk
Det neurale netværk
består af 80-125
milliarder hjerneceller
(neuroner).
Signalerne i det neurale
netværk bliver sendt via
synapsforbindelser.
Der bruges neurotransmittere (signalstof)
til at sende impulsen
videre.
Neurotransmitterne er i
synapskløften.

Neurotransmittere - signalstoffer
Dopamin
Primær signalstof i den forreste del af hjernen.
Hjælper med hukommelse, opgaver, planlægning, krav,
impuls hæmning og at gennemføre projekter.
OG dopamin er hjernens belønnings signalstof.
Det er Lækkert med naturlig dopamin i løbet af dagen.
Hvad kan udløse dopamin hos dig?
Hvad ser du frem til?
Små belønninger i løbet af dagen (en lille kage, få en
parkeringsplads, yndlingssang i radioen, kys Nirvana)
Gerne en spændingsfyldt oplevelse.

Neurotransmittere - signalstoffer
Serotonin
Primær signalstof til at skabe balance i livet og holde
angst, stress, depression og aggression nede.
Hjælper med at balancere amygdala og holde angst,
stress og depression i ave.
Man kan lettere sige ”pyt med det” når der er god
balance i serotonin systemet.
Øges af forudsigelighed, struktur, overskuelig hverdag,
hvor man får løst sine problemer.
Hvad kan styrke serotonin hos dig?
Har du balance i søvn, kost og motion?
(Langvarig kortisol kan udmatte serotonin systemet og
føre til stress og depression)

Neurotransmittere - signalstoffer
Endorfiner
Kroppens eget smertestillende signalstof.
Hjælper med at få sanserne til at slappe af.
Giver roligt åndedræt og afspænding og ro på i
kroppen.
Kaldes også ”Runners high”.
Massage, sport, øvelser, musik, sanseterapi mm. kan
udløse endorfiner.
Hvad kan udløse endorfiner hos dig?
Hvordan får din krop slappet godt af efter
opspænding/anspændthed?

Kortisol – adrenalin hormoner

A: Hændelse i livet.
B: Amygdala tager bestik –
venlig/fjendtlig?
C: Udskiller Adrenalin (flight,
fight, freeze) eller
Udskiller Kortisol (skærpe
opmærksomheden – øge
blodsukkeret)
D: Løser problemet.
ELLER
E: Udskiller mere kortisol som
får en modsat effekt – stress
nedbrud på synapseplan.
FOLDE HÆNDER ØVELSE

Hjernen & stress
Kortisol ramt hjernevæv i hippocampus

Jes Gerlachs bog om Angst

Dilemmaet kan være, at det er bagateller – små detaljer
i hverdagen, som kan støde til kortisol niveauet hos en
person med autisme.
Lærer: ”Saml lige det papir op.”
Elev: ”Jamen, det var ikke mig!”
Lærer: ”Gør det nu bare alligevel.”
Elevens følelser: forkert forkert forkert – kortisol udslip –
aktivering af amygdala – amygdala/kortex kredsløb –
kortisol overload – svigt af strategier og
undgåelsesadfærd – tilsæt lidt adrenalin – og få et melt
down.
Det var bare én hændelse i geografitimen. Dagen er lang
endnu!

Hvad hjælper normalt med at overkomme angst?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kognitiv Terapi
Metakognitiv terapi
Manual baseret terapi (fx Cool kids)
Mindfulness i mange variationer
Social træning
Exposure
Medicin
Inddrage forældre/miljø
Sociale historier
KAT-kassen
Aktøren

Hvad er udfordringen ved angst og autisme?
Central coherence:
At skabe indre sammenhæng i sociale informationer og intuitivt at
kunne aflæse en social situation og finde sig til rette og være ok.

Theory of Mind:
Intuitivt at kunne forestille sig hvad andre tænker og føler og handle i
overensstemmelse med, hvad der er passende i den givne situation.

Executive functioning:
Aflæse en social situation og bruge handle strategier, som er passende
og som afstemte. Bevare overblik og fleksibilitet.

Sanse sensitiv:
Have et godt sanse filter, og stoppe unødige sanse informationer.

Hvad er udfordringen ved angst og autisme?
Når man er overloadet og har svært ved at skabe
mening med livet omkring sig, så trækker man sig.
Det gælder om at bevare kontrollen.
Men hvis man skal overkomme sin angst, frygt eller
sanseoverload, så skal man kunne tro på den nye
indsats.
Man skal kunne mærke en indre sammenhæng i de
ting, der skal prøves af.
Man skal kunne forestille sig, at det kan virke.
Man skal kunne vide, at det går lige præcis så
langsomt, så ens sanser kan tåle det og følge med.
Det er svært med en manual baseret tilgang!

Bygge nye strategier og få nye vaner

Når man gør det samme flere gange, så dannes
der en neural kæde af synapsforbindelser.
Disse forbindelser bliver myeliniseret, de får et
beskyttelseslag af myelin, som sikrer
automatiseringen af den nye kæde, så den bliver
stærk og hurtig.
Det kan tage op til mellem 21-61 dage at
myelinisere nye vaner, så disse føles naturlige.
Folde hænder øvelsen igen!
Dopamin hjælper på at gennemføre nye tiltag.

Exposure som metode
For at træne exposure, så skal
trinnet være lille nok, så personen
kan magte at gennemføre uden
der kommer et kortisol/adrenalin
kup! Men stort nok til at føle
mestring og automatisering.
Hjernen skal kunne fortsætte
myeliniseringsprocessen.
Dopamin hjælper på dette!
Tanke – handling – ny
tanke/følelse (bygger på ny
erfaring).

Mød Victoria
10 år gammel.
Har CAT eye syndrom,
autisme, selektiv mutisme,
OCD, hypermobilitets
syndrom, hormon
forstyrrelse (vækst og
reproduktion og tidlig
pubertet).
Er velbegavet, har humor,
og elsker Nirvana, Joey
Moe og Iskender fra Aldi.

Victoria 6 år
1. Victoria skulle starte i super god special skole i
indskolingsklasse.
2. Der blev lavet skemaer, sociale historier, PECS
piktogrambøger pga mutisme, fast taxa chauffør,
mindsket timetal. Ret godt program 
3. Men Victoria begyndte bare at græde hver dag – i
starten kun lidt – indtil det blev til hele tiden.
4. Og Victoria blev sygemeldt efter 6 uger med stress
sammenbrud.
5. Victoria havde troet at det ville blive godt og ville
gerne starte i skole. Det gjorde bare ondt i hendes
indre system. Hun var ikke klar til at gøre det på den
almindelige autisme tilpassede måde.

Sanseforstyrrelser

Autisme systemer
Amygdala
overaktivitet

OCD
Angst

Angst:
Social
Separation
Panik
Fobi

Frygt
V

Frygt = manglende social skills?

Detaljer
binder
verden
sammen

Victorias skema:
Hvad udløser
• Frygt
• Angst
• OCD
• Autisme system
ubehag
• Sanse overload
Amygdala overaktivitet

Victorias Angst / Amygdala skema
Angst

Frygt

Nys

x

x

Høje lyde

x

Sanse Autisme
x
x

OCD
x

x

2-tal-system

x

Gå på trapper

x

Sove alene

x

x

x

Vaskemaskine

x

Kaste op

x

Tale med
andre

x

Køre i bus

x

x

x

x

x

x

x

Andet

Victoria går i skole igen
Victoria har Ella med i skole (den
søde hund, som bor hos
skolelederen Rie).
Victoria har et rum som tager
hensyn til hendes sanseintegrations
program.
Victoria har sin mor med i skole,
som gør et kæmpe arbejde – planen
er at Victoria skal være sammen
med flere lærere og pædagoger.
Men det skal nok komme.
Victoria er glad for at gå i skole nu.

Victoria vil gerne:
1. Have hjælp til at kunne
tale med flere personer
2. Mindske de dumme
drilletanker (OCD
forpinthed)
3. Kunne være i skole
mere tid
4. Få mere glæde hver
dag

Victoria vil gerne:
1.

Have hjælp til at kunne tale med flere
personer (overkomme sin mutisme).

Da Victoria var hjemme fra skole sidste
vinter, så var der Big Brother i fjernsynet.
Victoria blev vild med Nirvana. Som er
kommet på besøg i skolen 3 gange nu.
September, december og februar måned.
Hver gang har Victoria taget kvantespring i
sin tale træning.
1. Talte for første gang
2. Talte selvom mor var til stede
3. Holdt tale til Nirvana

Victoria vil gerne:
2. Mindske de dumme drilletanker (OCD forpinthed)
Victoria har vildt mange drilletanker og der kommer hele tiden nye
til.
Medicin virker ikke.
Victoria vil gerne kunne styre sine drilletanker og hun arbejder
med at kontrollere, hvor meget de må fylde.
Og hun prøver at udslukke dem, selvom det er møg svært. Og
bytte dem ud med andre gode, sunde tanker.
Nogle af dem er så lækre at tænke på, at det er svært at stoppe
dem, selvom Victoria også bliver ked af at have dem.
Nogle af dem vil gerne føres ud i livet – og det er svært at stoppe
dem.

Et par ord med på vejen
Det er hverdagens små mirakler vi skal gå efter.
Hvor barnet skaber indre sammenhæng og udvikler
gode selvejede strategier, som giver mening. Og
hvor man er elsket, uanset hvor lang tid det tager,
før man lykkes (eller om man lykkes).
Det kan tage 1 -2 - 3 år, men det er ok.
Angsten, frygten og sanse overload skal man måske
lære at leve med som et grundvilkår, hvis man har
autisme. Men undervejs skal man have det godt
alligevel.

Mestringsmål tager tid
Vi væver robusthed ind i barnets sind ved
hjælp af nye synapsforbindelser, som bliver
dannet som en mosaik af gode tanker, gode
følelser, gode mestrings strategier og et
”YAH – jeg gjorde det” energi.

Mestringsmål tager tid
Vi skal tage udgangspunkt i barnets logik,
ejerskab og forforståelse, hvis det skal
lykkes.

Giv altid en bagdør, så det aldrig betyder
noget, om tingene lykkes lige nu og her. Vi
må aldrig trigge skammen over ikke at slå til.

Mestringsmål tager tid
Hav tillid til hvert barn.
Vi kan ikke forcere den biologiske dannelse
af synapsforbindelser, men vi kan skabe
motivation og i samspil med barnet lokke de
næste hjerneceller i spil. Nogle gange skal
der 100 gentagelser til.

Det sidste nye eksperiment
Victoria har simpelthen været med til at lave en video
sidste uge hvor vi taler om, hvordan det går med at arbejde
med at tale med flere mennesker (komme ud over sin
mutisme) og hvordan det går med drilletankerne (lidt svært
men det tager tid).
Victoria er her faktisk i dag.
Victoria og Nirvana kommer på scenen nu – og ser videoen
sammen med os på scenen. Videoen varer 14:36 minutter.
Og bagefter skal vi se om Victoria kan sige ”hej” til os
allesammen  Hvis Victoria siger ”hej”, så skal hele salen
svare ”Hej Victoria” tilbage. Nirvana kan hjælpe med ”hej”.
Og ellers giver Victoria bare Nirvana et kram, og det er flot,
at hun er kommet på scenen. Så siger Nirvana bare ”Hej”
fra Victoria i stedet for – og så siger vi ”Hej Victoria”
tilbage. Victoria får kys og kram af Nirvana – lækker dopamin 

Se Videoklip med Victoria Hjuler og psykolog Kirsten Callesen
Linket kan copy pastes:
https://vimeo.com/125569674

Victoria og Nirvana sagde ”HEJ Sikon” efter videoen – og det var
helt fantastisk 

