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Motivation
Mennesker består af sind, krop, sanser/følelser og
spiritualitet.
Jeg tror, Gud har lagt længslen som pant i vore hjerter
efter ham (Karen Blixen)
Guds rige på denne jord….
Fælles for mange af os er en smerte dybt i os, som vi
prøver at leve med eller håndtere og heles fra.
Problemer med regulering, strategier, for lidt/for
meget.
Vi er forpligtet ind i fællesskabet – hvordan lykkes vi…

Normalfordelingskurven
% af robuste mennesker

Børn i dag!

Gruppen af
sårbare børn
er øget!

68,2 %
Den brede
midtergruppe!

Før!
13,6 %
0,1 % 2,1 %

34,1 %

34,1 %

13,6 % 2,1 %
0,1 %

meget
Høje

lidt
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At være forskellig – ikke forkert
Udviklingsforstyrrelser
- Genetisk, arveligt

Personlighedsforstyrrelser
- Social arv, genetisk,
tilknytning

- Autismespektret
- Add/Adhd
- Tourette

-

Borderline
Narcissisme
Sociopati
Skizotypi

Problemer med Mentalisering / ToM
Skizofreni, OCD, svær angst/depression

Diagnose - Autismetriaden
Lorna Wings triade (1981)
1. Forstyrrelse af socialt samspil
(enestående)

2. Forstyrrelse af social kommunikation
(verbal og non-verbal)
(autentisk)

3. Forstyrrelse af forestillingsevne
(fordybende)
(vedholdende, repetetiv)

Forestillingsevne
• Empati – indlevelsesevne - mentalisering
– Har du let/svært ved at forstå andres tanker, følelser,
forventninger, behov
• Sociale strategier
– Hvordan reagerer du i situationer, hvor andre forventer
din indsats? Ved problemløsning?
• Særlige interesser
– Har du (haft) interesser, der optager dig vildt meget?
• Planlægningsevne – forudse konsekvenser
– Hvis du vil være sammen med andre, hvordan
arrangerer du det?
• Foretrækker systemer
– Kan du lide, at tingene er i orden efter dit hoved?

5 Kernetræk ved AST, Garnett & Attwood, 2007
1. Tage andet perspektiv (perspective taking)
2. Rigid fastholdelse af rutiner (rigid adherence to
routine)
3. Sanseintegrations følsomhed (sensory sensitivity)
4. Forstå samt udtrykke følelser (understanding and
expressing emotion)
5. Affektsmitte
6. Fakta orienteret (fact-oriented)
Þ
Autismespektret og cyklusdyk
Tilstand

Forstyrrelse

Diagnosekriterier – DSM 5
A: Vedvarende problemer med social kommunikation og social interaktion
A1: Social emotionel gensidighed
A2: Nonverbal kommunikation, adfærd og forståelse (egen og andres)
A3: Udvikling og vedligeholde relationer og interesse for det
B: Restriktive gentagende mønstre i adfærd, interesser og aktiviteter (mindst 2)
B1: Stereotype eller gentagende bevægelser
B2: Insistere på ”sameness”, ufleksibel ift rutiner, (rutiner, forandring, skift)
B3: Særligt begrænsede interesser som er anderledes i fokus eller intensitet
B4: Hypo eller hyper sensitivitet (sanseforstyrrelser, optaget af særlige dufte eller
ting)
C: Til stede fra barnsben, men evt. maskeret af tillærte strategier eller først
tydelige når krav overstiger kapacitet
D: Symptomer skal forårsage vanskeligheder socialt, arbejdsmæssigt, eller øvrige
funktionsniveau

Autisme og ADD/ADHD tilgange
De 10 hv’er
1. Hvad skal jeg lave? (indhold)
2. Hvordan skal jeg lave det? (metoden)
3. Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)
4. Hvor skal jeg lave det? (placeringen)
5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunktet)
6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisonten)
7. Hvem skal jeg lave det med? (andre/voksne)
8. Hvor meget skal jeg lave? (mængden)
9. Hvad skal jeg så? (hvad kommer bagefter)
10. Hvorhen skal jeg? (målet)

Hensyn til sanserne

Og vigtigst: Super søde, tålmodige voksne/personaler, der
aldrig skælder ud eller får én til at føle skyld eller skam!
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ASTIP - Autisme og ADHD specifik
traume informeret pædagogik
Her er et bud på 3 strategier, som kan være en start på at hjælpe
de elever, der er belastede, men som stadig kæmper for at
komme i skole. Ingredienser som alle skoler kan benytte:
1. Indret gode trygge rum med hyggelige kroge og mulighed for
skærmning enten fysisk eller elektronisk og med super søde
voksne, der laver relationer og skaber tillid og håb.
2. Tænk på mikro-undervisning som exposure for angst og
traumer. Drop overflødige formelle målekrav, som intet gør for at
støtte børnenes trivsel. Lav aktivitetsbaseret socialt samvær.
3. Lad en eller to personaler blive uddannet i de mest
elementære traume behandlingsteknikker. Det er ikke svært og
det er lige så vigtigt, som at blive uddannet i alt muligt andet.
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Hjernesnak

Har
det
godt!

Tanker
Glad!
Bange!

Det er
farligt!

Følelser
Krop og sanser
Afslappet/anspændt
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Hjernens kemi
1. Det neurale netværk: i hjernen er der ca. 80-125 milliarder
af neuroner – hjerneceller modnes ved følelses afstemning,
berøring og tilknytning
2. Neuroner kommunikerer gennem synapsforbindelser
(axoner og dendritter), ca. 2.000-12.000 forbindelser pr.
neuron
3. Synapsforbindelser har brug for signalstoffer for at sende
impulsen videre
4. Myelinisering: Jo flere forbindelser og aktiviteter jo
hurtigere forarbejdning og automatisering
5. Anderledes neuroudvikling: teorier om Dysconnectivity og
spejlneuroner
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Definitioner på traume:
• Traume er en ekstraordinær hændelse(r), hvor kraftfulde og
farlige oplevelser overvælder et menneskes evne til at
regulere sine følelser (Early Trauma Treatment Network, ND).
• Uanset hvilken definition man bruger, så er oplevelsen af eller
den subjektive vurdering af fare eller traume forskellig
afhængig af alder og modenhed (Scheeringa and Zeanah,
2001).
• Symptomer: stress, angst, depression, funktionsforstyrrelser,
ukontrollable følelsesmæssige reaktioner

Traume og belastning er en subjektiv oplevelse
Når et menneske føler sig overvældet og mister fodfæste og mangler
gode strategier eller evne til at integrere de ting, der sker i livet, så
installerer hjernen og kroppen nogle markører, som skal hindre, at man
kommer i nærheden af det samme ubehag – afmagtsfølelser, fastlåsning.
Det føles som angst og man får nærmest flashback af fysiologiske
følelser og reaktioner.
Når man har bearbejdet oplevelserne, og kroppen og hjernen kan forstå
og integrere det skete, så fjernes de fysiske markører, og man kommer
ud af belastning og traumetilstanden.
Mål for al traumebehandling er, at man kan være tilstede i livet og
regulere sine følelser i de situationer, man kommer ud for.
Hjerneceller modnes ved følelsesafstemning, berøring og tilknytning.
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Hvilke slags traumer?
• Fysiske traumer/slag i hovedet (Traumatic brain injurie,
concussion/hjernerystelse, whiplash, blast trauma, hjerneskade,
hjernesygdom)
• Særlige hændelser – chok, overgreb, uheld, begivenheder
• Opvækst problemer – emotionelle traumer (overgreb, svigt, mobning,
sanse overload, forældres historier)
• PTSD – post traumatisk stress disorder
• Multiple traumer, kronisk belastningssyndrom, kompleks ptsd
(http://traumadissociation.com/complexptsd)
• Sekundær og vikariende traumer, compassion fatigue (stedfortrædende
traumer via empati/spejlneuron systemet), skam, afmagt, reaktivering af
egne traumer, svært at rumme andres smerte, kan ikke påvirke eller hjælpe,
fastlåsthed i sin hjælperrolle. Man kan være under- eller overinvolveret.
• Symptomer: stress, angst, depression, hukommelsesproblemer,
funktionsforstyrrelser, ukontrollable følelsesmæssige reaktioner
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Traumetyper
• Fysiske traumer/slag i hovedet/hjernesygdomme (TBI –
traumatic brain injury)
• Opvækst problemer – emotionelle traumer
• PTSD – post traumatisk stress disorder (hos barn og
forældre)
• Kompleks PTSD - flertraumer og strategi underskud
• Sanse induceret belastningstilstand
• Sekundær (vikariende) traumatisering
• Spejlneuronsystemet:
–
–
–
–

Forældre kan mærke deres barns tilstand
Forældre kan udvikle egen belastning
Forældre kan blive reaktiveret på egen historik
Fagpersoner kan opleve samme reaktioner

Hvordan opstår belastning?
Når et menneske gennem længere tid har været i for meget pres,
så ændres hjernens biokemi sig og kroppens bindevæv
stivner/nedbrydes og der mangler blodgennemstrømning i
hjernen og organer.
Dette kan opstå akut (chok) eller ved længere tids påvirkning.
Behandling er en kombination af kropsterapier, samtaleterapi,
fællesskab, stress reduktion, skabe nyt håb og strategier, evt.
medicinering.
Hypotese: Udvikler børn med autisme en sanseinduceret
belastningstilstand, som gør dem sårbare for traumer/PTSD? Og
dette kan føre til eksistentiel angst og PDA.
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Det limbiske system
Hypotalamus:
Hjernens termostat,
screener og skaber
balance i alt.
Styring af temperatur,
hormoner, stofskifte,
tørst, sult, seksuel
adfærd, frygt, vrede

Talamus:
Styrer alle sansemæssige
og motoriske input og
fordeler dem til resten af
hjernen
Amygdala:
Bearbejder alle føleog sanse input.
”Biased towards
negative emotions”.
Hippocampus:
Hjernens følelseshukommelse.
Sæde for neurogenese –
nye hjerneceller.

Hypofysen:
Udskiller
stresshormoner via
binyrer på befaling af
hypotalamus –
kortisol / adrenalin
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A: Hændelse i livet.
B: Amygdala tager bestik –
venlig/fjendtlig?
C: Binyrer udskiller Adrenalin
(flight, fight, freeze) eller
Kortisol (øge tanker/analyse,
skærpe opmærksomheden –
øge blodsukkeret)
D: Og man løser problemet.
ELLER
E: Udskiller mere
adrenalin/kortisol som får en
modsat effekt – stress
nedbrud på synapseplan.
FOLDE HÆNDER ØVELSE
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Hvorfor er belastning et problem?

Der er forskel på
a. traumatiske hændelser, som for nogle indlejres som traumer
eller chok og
b. reaktivering af traumer, med aktivering lige fra
angst/ubehag til hippocampus induceret flashback - PTSD
(sanse-, følelse-, tanke-aktiveret).
Nogle mennesker er robuste og kommer videre fra
oplevelsen/den traumatiske hændelse uden mén! Det er
subjektivt, hvordan man oplever belastningen.
Hvis man kan ændre oplevelsen fra en aktiv fysisk reaktion til
at blive til bare et minde, så er man ude af chok/traumet.
Der udskilles kortisol og adrenalin, som i små doser regulerer
vores mestring, men som i for høje doser har paradokseffekt og
skaber angst, kronisk stress og udtrætning.
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Psykiatriske følgetilstande
Ift autisme og andre udviklingsforstyrrelser:
70%: 1 og 40%: 2 eller flere af nedenstående tilstande
- Depression, Angst tilstande/OCD, Spise/sanseforstyrrelser
- Selvskade, misbrug, stress
- Traumetilstande (ptsd, kompleks ptsd), emotionel regulering
- Social udsathed: Uddannelse, økonomi, adl færdigheder,
mobning, ensomhed
Der er genetisk disposition for autisme, ADHD, og andre diagnoser
– men problemet er oftest følgetilstandene!
Dette løses ikke med piktogrammer og struktur!
Hvad gør folkeskole/inklusion – specialskoler – behandlingsskoler?
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Dilemmaet kan være, at det er bagateller – små detaljer i
hverdagen, som kan støde til kortisol niveauet hos en person
med autisme eller belastningstilstande.
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!
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Hvad er udfordringen ved angst, belastning 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 (Frankl, Antonovsky). Hvis man kan skabe ‘coherence’
i sit liv, kan man tåle det meste.
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.
Hvis man bliver presset, kollapser man! Og mister håbet!
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Autisme og traumetilstande
https://www.spectrumnews.org/features/deepdive/intersection-autism-trauma/
Krænkelser, seksuelt misbrug, vold, naturkatastrofer og
krigshandlinger er alle almen kendte grunde til PTSD blandt
almen befolkningen. Blandt mennesker med autisme er det
mindre ekstreme hændelser, som kan virke
destabiliserende, fx brandalarmer, skriftlige afleveringer,
tabet af et kæledyr, endda en fremmed persons
bemærkninger. De kan blive traumatiseret af andres
adfærd mod dem (Kerns, 2018).

Alle har et breaking point!
Summen af pres giver
belastningsreaktioner.
Hvis man har været i pres for
længe (subjektivt), er man
sårbar for at vilkårlige
oplevelser kan lejres som
traumer. Det er kroppens
måde at passe på én!

© Kirsten Callesen

Hjernen, signalstoffer og stress
Signalstoffer/hormoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopamin
Serotonin
Endorfiner
Oxytocin
-----------------------Kortisol/adrenalin
-----------------------Kost / mad
Søvn (fase 3 og 4)
Motion (moderat)
Gode oplevelser/gerninger
Fællesskab og berøring

Sårbarheder/psykiatri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stress
Angst
Depression
Traumer
Selvskadende adfærd
Udadreagerende adfærd
Lavt selvværd
Spiseforstyrrelse
Misbrug
Belastningstilstande
PTSD - kompleks

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.
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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)
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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?
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Neurotransmittere - signalstoffer
Oxytocin
Påvirker mennesker til at blive mere empatiske,
gavmilde, samarbejdsvillige og styrker indlæringsevnen.
Bedre evne til at aflæse ansigtsudtryk og bliver ikke
nervøse i sociale situationer.
Gør sociale interaktioner lettere og øger tilliden til andre.
Det produceres både i hjernen og i blodet og har en
halveringstid på 3 minutter. Oxytocin nedsætter kortisol i
blodet.
Hvordan får du boostet dit oxytocin i hverdagen?
Hvem krammer, roser, lytter, rører, smiler, masserer,
nusser, leger og griner du med? Hvem passer på dig?
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Typiske former for behandling

• Skab ro og tryghed, benævn tingene uden pres, trøst og giv tid (A-B-C)
• Kognitiv terapi/ACT/Narrativ terapi (tænke/handle ud af fastlåsthed –
fokus på gode ting) Skab glæde, fokuser på styrker, empowerment.
• Sport, søvn, kost (skab sundt miljø for krop og hjerne til heling)
• Vejrtrækning (4, 7, 8 træk ind, hold vejret, pust ud)
• Meditation, mindfulness, bøn og bevægelse, Hyperbaric oxygen,
infrarød sauna, neuro feedback, body SDS, auriculo medicin, myoreflex
terapi, terapi med dyr, musikterapi, kunstterapi, hypnose
• Rollespil, drama (handle scripts), kamp teknikker, krops terapi (ikke
tale), exposure, dyr ryster sig efter angreb (Peter Levine og Bessel van
der Kolk)
• Medicinsk (oftest ssri)
• EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, Shapiro
80’erne), TFT (tankefeltterapi) og EFT (Emotionel Frihedsteknik),
Havening - www.havening.org, dr. Ronald Ruden
• Fællesskab og berøring – løsne fastlåstheden mentalt og fysisk
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A-B-C-modellen i KARM
(kognitiv affektiv relationel model)

A
Tænk på dengang
tingene var ok.
Billeder, historier,
hvordan du var….
Hvad var godt og
gjorde dig glad..
Hvad sker når ”A”
bliver flosset….?

B
Alle de ting som
er/var svære:
Angst, traumer,
belastning, psykiatri,
sorg…
Løsne via samtaler,
terapier, fællesskab
Behandling skal være
varsom og kun når
man er tryg!
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C
Opklar, hvad du gerne vil have
til at ske…. Lav et vision-board,
kollage af fremtiden…. Den
nære og fjerne…
Hvilke signalstof-aktiviteter kan
give dig energi?
Hvis ikke du havde ”B”, hvad
ville du så kunne/gøre?

Typer af berøring
Husk altid at få tilladelse!
Tilbyd forskellige slags berøring – hvad virker bedst…
• Havening (www.havening.org)
3 forskellige typer:
Event, wellness og self-help
• Ulla Weekes ”greb” (www.skolenforpsykosomatik) Relationel
biologisk traumeterapeut
• Hold om foden – hælen og på oversiden af foden
• Hold om albuen og lillefinger/ringefinger og tommel/pegefinger
• Hold på binyrerne – på ryggen!
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Reaktioner ved berøring og fysisk påvirkning

Blodet søger hen, hvor man holder og gennemstrømmer bindevævet!

Ændret puls og blodgennemstrømning
Skuldrene afspændes og ”falder på plads”
Vejrtrækningen søger dybt ned i lungerne
Der kommer et enkelt eller flere suk
Maven kan begynde at rumle
Blikket kan blive klarere
Fødderne kan føles ”større” og flader ud
Fødderne bliver varme og dernæst kan det skifte mellem
kølen/varme i kroppen
• Muskulaturen bliver afslappet i hele kroppen
Kroppen bliver ”iltet” og blodfyldt med næring og ”vasket”
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 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.

Forældrearbejdet - 2 tilstande
Robuste forældre uanset
børns belastningsgrad.
Lyst og evne til at
integrere strategier og
overskud til samarbejde.

Forældre med en grad af
subjektiv belastning.
Egne udfordringer eller
”systemstress”-induceret
belastninger.
Kortisol, adrenalin, reaktivering,
skyld, skam, afmagt.

Mere pres løser ikke problemet! Pres forstærker problemet!
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Stress-sårbarhedsmodel
Stressniveau

Sårbarhedslinje
Advarselstegn

(f.eks. minutter, timer, dage, uger, måneder, år…)

Tid

Grundlæggende stressfaktorer
Stressniveau

Forældre
Skole
Søvnproblemer

Øjebliksbillede

4Søvnproblemer
4Seksuelle frustrationer
4Økonomi
Sårbarhed
4Uddannelse/Job
4Ikke at have styr på min dag
4Problemer med
kommunen
Advarselstegn
4Kæreste/partnere
4Familie/forældre
4Sygdomme
4Rod
4Når folk ikke forstår mig
4Ensomhed
4Uoverskuelige arbejdsopgaver
4Rod i hjemmet
4Søskende
4Lektier/eksamen

Situationsbestemte stressfaktorer
Stressniveau

Sover over sig
Forældre
Skole

Søvnproblemer

Øjebliksbillede

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Folk siger noget, som jeg ikke forstår
Sårbarhed
Hovedpine
Larm
Akutte problemer
Advarselstegn
Afvisninger af klassekammerater
Pludselige forandringer
Skænderier med partner
Problemer med venner
Arbejdsopgaver
Vejret
Manglende kontrol
Mad
Uretfærdighed og skuffelser
Højtider, ferier og fester
Transport problemer

Advarselstegn
Stressniveau

Sover over sig
Forældre
Skole

Søvnproblemer

Øjebliksbillede

4Trækker sig
4Tab af færdigheder:
4Aggressiv
4Hygiejne
4Bekymring
4Sprog
4Utryghed
4Nærvær
4Træthed
4Koncentration
4Støjfølsomhed
4Hukommelse
Sårbarhedomgang
4Lysfølsomhed
4Social
4Forstyrret søvn
4Skolefærdigheder
Advarselstegn
4Lettere irritabel
4Lyst
til at spise
4Pessimistisk
4Miste appetit
4Ugidelig/doven
4Forværrede tics
4Rastløshed
4Ked af det
4Modløshed
4Manglende overskud til:
4Skole
4Kammerater
4Familie

Kaostegn – over sårbarhedslinjen
Stressniveau

Sover over sig
Forældre
Skole

Søvnproblemer

Øjebliksbillede

4Depression / lavt selvværd
4Apati
4Angst
4Fobier
Sårbarhed
4Psykoser
4Selvmordsforsøg
Advarselstegn
4Selvskadende adfærd
4Udadreagerende adfærd
4Tvangstanker
4Tvangshandlinger
4Ritualer
4Mannerismer
4Spiseforstyrrelser
4Søvnproblemer (for meget)
4Søvnproblemer (for lidt)

Hvad gør man så?
Stressniveau

Sover over sig
Forældre
Skole

Søvnproblemer

Øjebliksbillede

Sårbarhed
Advarselstegn

4Få hjælp fra andre
4Fjern stressfaktorer
4Tilpas krav
4Tydelighed
4Struktur
4Samvær med ligestillede
4Evt. kognitiv terapi
4Evt. medicinsk behandling

Beskyttende faktorer
Stressniveau

4Personlige:
4Gode hverdagsstrategier
4God selvforståelse
4Altid en bagdør

Sover over sig
Forældre
Skole

Øjebliksbillede

Sårbarhed

Advarselstegn
4Omgivelser:
4Fælles problemforståelse
4Gode netværk
4De formelle
4De uformelle
4Samtaler/rådgivning

https://dk.hbonordic.com/movies/temple-grandin/1f10ced-0049df2234c/play

