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Autistiska ungdomars behov

▪ Kunskap om styrkor och svårigheter

→ Mindre fokus på allt som är funktionsnedsättande

▪ Olika sätt att kommunicera på

▪ Tillgänglighet



Digitala interventioner för autistiska ungdomar

▪ Social färdighetsträning

→ Känslo-igenkänning

→ Social kommunikation

▪ Utvecklingsrelaterad träning

→ Språk

→ Visuell monitorering

▪ Psykiatriska symptom – ångest

▪ Arbetsträning

▪ Exekutiva funktioner

Grynszpan et al (2014); Gillespie-Lynch (2015); Fletcher-Watson (2014) 



Internetbaserad psykoterapi och coachning

▪ KBT 

→ OCD

→ Ångest

→ Sömn

▪ Coachning

→ Underlätta anställningsprocessen



Digitala insatser för unga med autism i Sverige

▪ SCOPE

▪ MILAS

▪ E-autism

▪ Coaching 



Fördelar med internetbaserad kommunikation

❖ Unga med autism är vana och duktiga datoranvändare

❖ Faciliterad kommunikation = Digital kommunikation

▪ Ökad kontroll

▪ Mer strukturerad och lättare att förstå/tolka

▪ Visa sin ”sanna” personlighet

▪ Sociala kontakter

(Gillespie-Lynch et al. 2015; Gillespie-Lynch et al 2014; Benford, 2008)



▪ Som första insats efter diagnos

▪ Internetbaserad, nationell plattform

▪ Psykoedukativ

▪ Äldre tonåringar och unga vuxna: 16-25 år

❑ SYFTE: ökad kunskap om autism kan leda till 
ökad känsla av 
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Personlig handledare guidar

▪ Handledare är erfaren habiliteringspersonal

▪ Systematisk handledarutbildning och manual

▪ Veckovis kontakt via plattformen (meddelarfunktion)



består av 8 kapitel
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Erfarenheter från SCOPE - deltagare

Första faktatexterna om 
ASD som jag har kunnat 
ta in utan att få negativa 

vibbar!

Spännande att höra om någon som inte 
ser det som något konstigt med att ha 

en diagnos och ser det som en 
självklarhet och rättighet att söka stöd 

när hon känner att detta behövs!

Bra att ta upp en film om osäkerheten med 
diagnosen. Och vad för positiva 

kommentarer det kan ge att ha AS.

Att få feedback på svaren och respons på tankar 
som kom upp under kursen har verkligen varit 

givande. Och också gjort att det känts 
motiverande att göra kursen även under veckor 
med låg energinivå. Tack för en bra och givande 

kurs



Erfarenheter från SCOPE - behandlare

Jag tror det hade känts 
väldigt opersonligt utan en 

handledare

Mycket bra respons på det jag skrivit 
i de olika kapitlen vilket har varit 
väldigt bra och det har känts mer 
meningsfullt att ha en handledare 

genom kursen som kommenterat och 
gett svar.

Det har varit intressant att se varje vecka 
vad man får för kommentarer av sin 

handledare och vad handledaren tycker 
om de kommentarer man själv skrivit

Att få feedback på svaren och respons på tankar 
som kom upp under kursen har verkligen varit 

givande. Och också gjort att det känts 
motiverande att göra kursen även under veckor 

med låg energinivå.



Sammanfattning

▪ Kommunikation på egna villkor för unga med autism

▪ Digitala interventioner för att träna olika förmågor

→ EXEMPEL

▪ Internet-baserade interventioner

→ KBT

→ Coaching

→ Psykoedukation

▪ Erfarenheter från SCOPE

→ Gillade strukturen, variationen, behövde handledare.

→ Mer lätthanterat, ungdomarna behöver stöttning och påminnelser



08/03/2021

Tack för finansiering!


