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VERDENS AUTISMEDAG 

 

Autismeforeningen i Norge er en nasjonal forening for personer med autismespekterdiagnose, deres foreldre, 

pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen jobber for å bedre levekårene for våre medlemmer 

gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og ved å arrangere sosiale aktiviteter. Vi har 7000 

medlemmer og 19 lokallag over hele landet.  
 

Kjære Stortingsrepresentant,  

 

Lørdag 2. april markeres FN dagen for bevissthet rundt autisme over hele verden. Autismeforeningen 

i Norge ønsker å markere dagen ved å sette fokus på vår visjon «varig god livskvalitet i et mangfoldig 

samfunn». Autismespekterdiagnoser (ASD) omfatter flere ulike diagnoser som er beslektet med 

hverandre. Det er store individuelle forskjeller hos personer i autismespekteret og alvorlighetsgrad 

på symptomene varierer fra person til person. Noen av de vanligste symptomene på ASD er 

vanskeligheter eller utfordringer med språk, sosialt samspill og kommunikasjon. I den ene enden av 

autismespekteret finner du personer med et funksjonsnivå som gjør at de kan leve helt vanlige liv 

med enkelte tilretteleggingstiltak. I den andre enden av autismespekteret finner du personer med 

sterke utviklingshemminger som er helt avhengig av å få hjelp til å ta vare på seg selv.  

 

Det er mange strukturelle endringer som må til for å oppnå vår visjon. Vi opplever at mange av våre 

medlemmer møtes med fordommer og manglende forståelse i møte med det offentlige 

tjenestetilbudet. Personer med autismespekterdiagnoser opplever stigmatisering og diskriminering, 

samt mangel på tilrettelegging og hjelp. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og 

brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

De siste to årene er det kommet to viktige politiske rapporter på autismefeltet. Den første er NOU 

2020:1 «Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes 

syndrom». Den andre er riksrevisjonens rapport fra september 2021 «Undersøkelse av helse- og 

omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser». Disse rapportene peker på mange områder 

som trenger forbedring og er anbefalt lesning for alle som jobber med helse eller likestilling. På 

vegne av Autismeforeningen vil jeg be deg som stortingsrepresentant om å legge press på 

regjeringen for å sikre at 

- FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inkorporeres i 

menneskerettsloven 

- Alle som trenger det skal få hjelp til å koordinere de kommunale helsetjenestene og andre 

tilbud uavhengig av hvilken kommune de bor i 

- Det er tilstrekkelig kunnskap om autisme i det offentlige tjenestetilbudet slik at de av oss 

med en autismespekterdiagnose blir møtt med nødvendig forståelse og tilrettelegging.  

 

Styreleder i Autismeforeningen i Norge 

Hjørdis Annette B. Drangsholt 
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