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terne på det specialiserede voksen-
område. Generelt har der været et
fald i antallet af modtagere. Når der
sker et fald i antallet af modtagere,
stiger de gennemsnitlige enhedspri-
ser. Det gælder især for botilbud.
Stigningen i udgifterne kan især
henføres til stigende udgifter til
herberger og krisecentre.
Her melder sig en diskussion om
fordele og ulempe ved privat drevne
tilbud og kommunalt drevne tilbud.
Kommunerne køber en del hos pri-
vate udbydere. Man kunne så have
den hypotese, at de private udby-
dere sætter prisen op, når kommu-
nerne køber mindre. Men så enkelt
er det måske ikke ifølge Rødovre
Kommunes direktør.
– Analyser peger på, at private til-
bud er dyrere end egne kommunale
tilbud. Og de offentlige tilbud er
mindst lige så gode og billigere. Vi er
heldigvis blevet bedre til at give bor-
gere en indsats tæt på, hvor de bor.
Derfor er efterspørgslen på botilbud
blevet mindre. Til gengæld er der
større krav til de specialiserede ind-
satser. Målgruppen for indsatserne
ændrer sig og derfor bliver prisen
også dyrere, siger Henrik Abildtrup.
Albertslunds borgmester Steen
Christiansen tror, at rapporten vil
give anledning til en diskussion om
vægtningenmellem de private og
kommunale tilbud.
– Jeg tror, at hvis kommunerne fort-
sat skal købe private tilbud på sam-
memåde som nu, så skal der være en
gennemsigtighed i takststrukturen,
så vi ved præcist, hvordanman er
kommet til den pris. Derudover vil
der være øget kontrol af kvaliteten,
siger KKR-formanden.
Derudover vilmedieomtalen af de
private tilbud forsat skabe debat.
– Det vil ske blandt andet på bag-
grund af de sager, Ekstrabladet har
oprullet om de private udbydere.
Der er en ekstrem opmærksom-
hed fra Folketinget, så jeg tror, der
kommer til at ske noget. De private
må indstille sig på flere krav, siger
Steen Christiansen.
Det specialiserede socialområde er
”hot stuff” og KKRHovedstaden
vil granske og analysere rapporten
yderligere. • tkn@kl.dk

Det er først inden for de seneste 10 år, at man er begyndt at
diagnosticere piger, kvinder og voksnemed autisme. Det forklarer
den voldsomme vækst i diagnoserne. Det er vigtigt, at kommu-
nerne får specialviden på området, lyder opfordringen fra forman-
den for autismeforeningen.

Førhen var autisme
kun for drengebørn

tekst THOMAS KOKHOLM

Det er kun godt og vel 10 år siden, at den
svenske forsker SvennyKopp påviste, at
piger også kan være autister. Førhen var
diagnosen stort set reserveret til drenge-
børn. Efterfølgende erman også begyndt at
udrede og diagnosticere voksne kvinder og
mænd for autisme.
Førhen blev piger, kvinder og voksnemed
autisme puttet i andre diagnosekasser som
bipolar, skizofren, spiseforstyrrelser, angst
depressionmed videre.
– Den svenske forsker SvennyKopp fandt,
at 70 procent af de piger, der blev diag-
nosticeretmed spiseforstyrrelser, havde
en grundlæggende autisme. Det var ikke
spiseforstyrrelsen, der var det grund-
læggende. Og sådan er det formange, der
bliver diagnosticeretmed angst, stress og
depression, forklarer Heidi Thamestrup,
der er landsformand for Landsforeningen
Autisme.
– Autister føler sig som aliens i vores ver-
den. De forstår ikke, hvorfor vi gør, som
vi gør.Men de er intelligente, så de lærer
sig at navigere og prøver at leve op til det,
vi kræver.Men de bruger ekstremtmange
ressourcer på det og overkompenserer, og
det giver dem andre lidelser, siger Heidi
Thamestrup.

Brug for specialviden
IfølgeHeidi Thamestrup kan kommunerne
godt forberede sig på, at der kommer flere.
–Man er begyndt at diagnosticere anderle-
des. I psykiatrien udrederman folk, men så
er det farvel, nu er det kommunens ansvar,
for autisme er ikke en psykisk sygdom. Der

er brug for viden og specialisering, forkla-
rer hun.
Autisme kan være svært at forstå. De ser
påmangemåder så normale ud og er intel-
ligente, ogman får lyst til at stille samme
krav til dem, somman gør til andre.
–Men det er den stress, der er ved at være
særlig uden at blive behandlet særligt, der
giver dem andre lidelser. Hvis vi kan spotte
dem tidligere og stille færre eller andre
krav til dem, kan de fungere bedre. De skal
også ud og bruge deres særlige hjerner, der
kan specialisere sig i højere grad end an-
dres. Der er brug for flereH.C. Andersen’er
og Einsteins, siger Heidi Thamestrup.
Hunmener, kommunernemed fordel kan
udvikle forståelse for de særlige rammer,
autisterne har brug for.
– Vi har brug for, at alle socialrådgivere,
der harmed autister at gøre, har en viden
omdet og tid til at læse og forstå journaler-
ne, så de kan placere de hermennesker de
rigtige steder, så de ikke går i stykker, siger
hun.• tkn@kl.dk

Personer med autisme udvikler angst,
depression, spiseforstyrrelser og stress
af at overkompensere i en verden, de ikke
forstår, forklarer Heidi Thamestrup, lands-
formand for Landsforeningen Autisme.
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