
Videnskabende netværk 
om autisme og aldring

”Hvordan hjælper vi bedst muligt mennesker med autisme med at 
mestre de forandringer, der opstår i forbindelse med aldring?”



Baggrund for projekt autisme og aldring

Hverken på nationalt eller internationalt plan findes der 
viden om mennesker med autismespektrumforstyrrelser 
og aldring. En viden, som medarbejdere på bo- og be-
skæftigelsestilbud til voksne med autisme, mærker, at 
der er behov for, fordi de oplever, at denne målgruppe 
får særlige vanskeligheder, der har relation til aldring. 

Derfor har fem autismetilbud skabt et videnskabende 
netværksprojekt, der skal indsamle viden om ældre 
med autisme og give bud på pædagogiske meto-
der. Projektet strækker sig fra 2014 til 2018 og er 
støttet økonomisk af Veluxfonden. Socialstyrelsen er  
repræsenteret i netværkets styregruppe. 

Hvorfor videnskabende netværk?

Videnskabende netværk er et samarbejde, hvor  
praktikere samarbejder aftalt, målrettet og produkt- 
orienteret om at skabe viden på et bestemt praks-
isområde og om at dele denne viden med andre  
gennem en på forhånd aftalt systematik.

“I netværket arbejder medarbejderne på de fem 
autismetilbud med praksisbaseret forskning, hvor de 
selv undersøger problemstillinger relateret til aldring 
og autisme og selv arbejder med at finde løsninger 

herpå. Det betyder, at medarbejderne bliver klogere  
på præcis det område, de har brug for, og udvikler  
løsninger tilpasset de lokale forhold,” siger Lise Marie 
Witt Udsen, konsulent hos CFK - Center for Folkesundhed 
og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der har  
ansvaret for at føre netværket gennem projektet.   

Hvem deltager i projektet?

Netværket om autisme og aldring er etableret med tan-
ke på at sikre bred geografisk dækning og inddragelse 
af hele målgruppen inden for autismespektret. I alt 
deltager fem autismetilbud:

• Seniorhuset, Hinnerup, Specialområdet Autisme, 
Region Midtjylland 

• Holmehøj, Ringe, Autismecenter Region Syddanmark 

• Højtoft, selvejende, København, drives af Sofiefonden

• SOVI, selvejende, København, drives af Sofiefonden

• Spurvetoften, Vejle Kommune 
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Formål med projektet

Netværket om autisme og aldring ønsker gennem det-
te projekt at udvikle ny, praksisnær viden om, hvordan 
tilbud bedst muligt kan hjælpe mennesker med autis-
me til at ældes på en måde, så de kan fastholde livs-
kvaliteten. Formålet med projektet er:

• At skabe viden om, hvad der sker, når mennesker 
med autisme bliver ældre. 

• At udvikle metoder til at hjælpe dis-
se mennesker med at opretholde en god  
livskvalitet på trods af ændringer i livsvilkår og fær-
digheder, fysiske som mentale. 

Den nye viden og erfaring vi opnår med projektet 
bliver formidlet til fagprofessionelle i både ind- og 
udland.

Projektets tre temaer

Med fokus på projektets to formål er den fireårige  
periode opdelt i tre temaer. Hvert tema har sin egen 
projektperiode på 14 måneder. Det første tema,  
”ændrede hverdage”, er påbegyndt i sommeren 2014. 

Tema1: Ændrede hverdage 

En velkendt hverdag giver struktur, indhold, mening 
og livskvalitet, når man har autisme. Derfor har det 
stor betydning, når hverdagen ændrer sig i takt med 
aldringen, fordi det netop har taget mennesker med 
autisme mange år at lære at mestre denne hverdag, 
der skaber tryghed for dem. 

Ud fra dette vil vi undersøge, hvordan medarbejdere 
bedst kan hjælpe mennesker med autisme til at 
fastholde en meningsfuld hverdag og håndtere de 
forandringer, som opstår. Vi vil herunder undersøge 
mulighederne for at anvende velfærdsteknologi som 
støtteredskab. 

Videnskabende netværk 
om autisme og aldring
”Hvordan hjælper vi bedst muligt mennesker med autisme med at 
mestre de forandringer, der opstår i forbindelse med aldring?”



4

Tema 2: Ændret helbred 

Netværket om autisme og aldring har gjort sig ob-
servationer, der tyder på, at mennesker med autisme  
oplever hurtige og voldsomme fysiske forandringer. 
Det kan være svækket orienteringsevne og hukom-
melse og tegn på begyndende demens. Det er blandt 
andet sådanne ændringer i målgruppens helbreds- 
situation, vi vil belyse. 

Ud fra dette vil vi undersøge, hvordan medarbejderne 
bedst kan støtte op om aldringens konsekvenser hos 
mennesker med autisme. Vi vil herunder undersøge 
mulighederne for at anvende velfærdsteknologi som 
støtteredskab. 

Tema 3: Ændrede relationer 

Ét af kernesymptomerne for mennesker med autisme 
er, at de har vanskeligt ved at skabe og opretholde  
relationer til andre mennesker og indgå i sociale net-
værk. Aldringen medfører fx vanskeligheder ved at 
bevare relationen til forældre, der selv oplever al-
dersmæssig svækkelse eller måske går bort. På den 
måde falder en central, tryghedsgivende relation helt 
eller delvist bort, og det kan være svært at finde er-
statninger. 

Ud fra dette vil vi undersøge, hvordan medarbejderne 
bedst kan håndtere disse udfordringer med at bevare 
netværk, så mennesker med autisme kan opretholde 
bedst mulig livskvalitet. Også her vil vi undersøge  
mulighederne for at anvende teknologiske løsninger. 
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Effekter

Vi forventer, at projektet kan være med til at ska-
be praksisnær viden og metoder, som kan hjælpe  
mennesker med autisme til at opleve en bedre alder-
dom.

Effekten for de fagprofessionelle vil være, at de får en 
helt ny og afgørende viden om de særlige udfordringer 
og behov, der opstår, når mennesker med autisme 
ældes. Medarbejderne får også konkrete, praksisnære 
metoder til at håndtere disse særlige udfordringer og 
behov.

Effekten for mennesker med autisme vil handle om 
at udarbejde strategier til at opretholde livskvalitet 
ved fx fortsat at:

• føle sig anerkendt som person

• have en interessant hverdag

• kunne træffe egne valg og få egne ønsker opfyldt

• kunne vedligeholde og forny sociale relationer.

Resultater

Resultaterne af hvert af de tre delprojekter vil bestå 
af en afsluttende rapport, der beskriver den nyskabte 
viden. Afslutningsvist udarbejder projektledelsen en 
tværgående, opsamlende rapport, som ser på tværs af 
de tre delprojekter. Denne rapport vil blive udarbejdet 
i en form, så andre tilbud til voksne med autisme kan 
få glæde af og anvende den viden, som netværket 
har skabt.
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