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Diagnosekriterier for ASD

• Diagnose = kjernesymptomer + 
funksjonsnedsettelse 
!

• Klinisk «terskel» /»cut off» for diagnose:                             
 Hva skal veie tyngst?                                                     
 Hvordan måle funksjonsnedsettelse? 

  
• Skal subterskelsymptomer/autistiske trekk som 

medvirker til funksjonsnedsettelse/forverrer annen 
tilstand diagnostiseres som ASD?   
     (Constantino & Charman, 2015)
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Subterskelsymptomer/  
autistiske trekk

• Kjernesymptomer ved ASD/autistiske trekk 
kontinuerlig fordelt i befolkningen. 
!

• Populasjonsstudier indikerer et stort antall barn 
med subterskelsymptomer på ASD/autistiske trekk              
(Norge: 2,7% med høy skåre på  ASSQ (Posserud et al., 
2006)). 

!
• Forskning på grupper med subterskelsymptomer/

autistiske trekk indikerer økt risiko for psykiske 
lidelser, kognitive vansker, motoriske vansker.
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Funksjonsnedsettelse   
!

• Vist å «drive» opplevd behov for å søke og yte hjelp 
for barnepsykiatriske tilstander, også for 
subterskelsymptomer  (Angold et al., 1999) 

!
• Vist å predikere outcome/fremtidig fungering             

      (Costello  et al., 
1999)                                                             

      
• For ASD og andre tilstander:                              

Funksjonsnivå og alvorlighetsgrad av kjernesymptomer 
er to ulike dimensjoner som ikke alltid korrelerer                                   
     (Szatmari  al., 2002; 2015)
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Motorikk

• 80-90% av barn med ASD viser en grad av motoriske 
vansker.  

    

• Motoriske vansker er vist å korrelere med 
alvorlighetsgrad av autistiske kjernesymptomer og IQ 
        
(Hilton et al., 2012) 

• Det drøftes hvorvidt motoriske vansker kan være et 
kjernesymptom ved ASD                                                                
               (Hilton et al., 2012; Staples et al., 
2012) 

!
• I mindre grad studert ved subterskelsymptomer/

autistiske trekk.
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Formål med prosjektet (1)

Undersøke om en klinisk gruppe barn med 
subterskelsymptomer på ASD/autistiske trekk 
!
fremviser ulik grad av funksjonsnedsettelse 
!
sammenlignet med barn som har fått 
diagnose ASD.
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Formål med prosjektet (2)

Studere mulige forskjeller mellom en klinisk 
gruppe barn med subterskelsymptomer på 
ASD og barn som har fått diagnose ASD når 
det gjelder 
!
• Komorbiditet 
• Vansker på andre utviklingsområder 
 (språk, motorikk, kognisjon)
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Formål med prosjektet (3)

Studere mulige sammenhenger mellom 
• Grad av sosiale vansker/kjernesymptomer 
• Ferdigheter på andre utviklingsområder     

(språk, motorikk, kognisjon) 
• Komorbiditet 
 og funksjonsnivå, 
!
uavhengig av diagnosekategori                              
(på tvers av de to diagnostiske gruppene)
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BUPgen nasjonale data (6-18år)  

ASD 
N=?

Subterskel ASD/ 
Autistiske trekk 

N=?

-    Demografiske data 
-    Opplysninger om tidlig avvik i utvikling 
- Somatisk sykdom/motoriske avvik 
- Resultat av medisinske undersøkelser 
- Medikamentbruk 
- Diagnostisk informasjon 
- Resultat av utredningsverktøy  
     (SRS, SCQ, Wechsler, ADI-R, ADOS, CCC-2)



Planlagt underprosjekt HMR (6-18 år) 
 

ASD 
N=50

Subterskel  ASD/ 
Autistiske trekk 

N=50

Kvantitative mål på: 
-    Grad av sosiale vansker/kjernesymptomer (SRS, ASSQ?) 
- Motoriske ferdigheter (DCDQ 07 + MABC-2) 
- Språkferdigheter (CCC-2) 
- Kognitive ferdigheter (Wechsler) 
- Funksjonsnivå (CGAS, DD-CGAS) 
!
Psykiatrisk og somatisk komorbiditet:  
Diagnoser, klinisk informasjon, Kiddie-SADS  PL



Hva skal resultatene brukes 
til?
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Takk for meg!
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