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Antallet af børn med autisme
er steget med 40 procent
Mange børn og unge lider i dag under det stigende krav om omstillingsparathed og sociale kompetencer. Men udviklingen rammer formentlig én
gruppe særlig hårdt. Det er børn og unge med
autisme. De har det i forvejen svært med netop
omstilling og det sociale.

Ifølge leder af forsknings- og
udviklingsafdelingen på Center for Autisme, Jens ChristiAntallet af børn og unge, som
ansen, er der ikke nogen umidfår diagnosen autisme, er stedelbar nagelfast forklaring på
get voldsomt fra 2013 til 2017.
Det viser en ny analyse fra So- stigningen.
cialstyrelsen. I 2013 var cirka
Men en svensk undersøgelse
11.900 børn og unge diagnosti- fra 2014 har påvist en stigning
ceret med autisme. I 2017 var
i autismediagnoser specifikt
antallet cirka 16.900, svarende blandt børn med normal intelligens eller høj intelligens.
til en stigning på 42 procent.
Opgørelsen dækker alene børn, – Den stigning kan kun forklares med bedre diagnostiske
som har haft sygehuskontakt,
og derfor kan tallene i virkelig- redskaber, bedre identifikations- og screeningsredskaber,
heden være større.
tekst SIDSEL BOYE

Børn og unge (0-17 år) diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse pr. år (udvalgte årstal):
2007: 1.719
2008: 2.719
2012: 3.230
2013: 4.846
2016: 4.639

KILDE: SOCIALSTYRELSEN OG
ANALYSEENHEDEN, KL.

Usynligt handicap

Tidligere var det fortrinsvis
børn med lav intelligens, der
kom i kontakt med psykiatrien, og de blev derfor oftere
identificeret og diagnosticeret. Omvendt ser det ud som
om, at personer med autisme
af normal eller høj intelligens
lettere har kunnet gemme sig i
mængden, forklarer Jens Christiansen, med henvisning til at
autisme ofte kaldes et ”usynligt handicap”.
Når man som i det svenske eksempel i dag ser flere begavede
børn blive diagnosticeret, kan
det ifølge forskeren hænge
sammen med samfundsudviklingen i øvrigt. I dag er også an-
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FAKTA

I 2013 var der kun én kommune,
hvor mere end fem procent af kommunens børn og unge havde en
psykiatrisk diagnose. I 2018 gælder det for 16 kommuner. 45.000
børn og unge (0-17 år) har pr.
2018 en psykiatrisk diagnose.

da man ikke kan forestille sig,
at der findes miljømæssige
påvirkninger, der kun rammer personer med normal eller
høj intelligens, forklarer Jens
Christiansen.

dre typer diagnoser i vækst, og
noget tyder på, at flere og flere
børn og unge kommer til kort i
hverdagen.
– Uden at citere videnskaben
kan man roligt sige, at samfundet i dag stiller langt højere
krav til for eksempel omstillingsparathed og sociale kompetencer fra helt ned i førskoleog skolealderen over ungdom
og voksenliv og ikke mindst på
arbejdsmarkedet, end det har
gjort tidligere. Det betyder, at
mennesker generelt ofte har
det vanskeligt i deres hverdag,
konstaterer Jens Christiansen.
Han forklarer, at samfundsudviklingen rammer mennesker
med autisme særligt hårdt, da
deres kernesymptomer netop
består af vanskeligheder med
omstillingsparathed og krav
om sociale kompetencer.
– Det kan føre til en række belastningsfølger så som angst,
depression, skolevægring og
tvangshandlinger, som kan være lettere at få øje på end autismen. Dermed kommer barnet
i kontakt med psykiatrien og
kan således blive diagnosticeret, forklarer Jens Christiansen. sib@kl.dk

En svensk undersøgelse har
påvist en stigning i autismediagnoser blandt børn med
normal eller høj intelligens.
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Nyt råd skal sikre tillid
mellem kommuner og banker
Storbankers medvirken til skatteunddragelse og
hvidvask af sorte penge får ﬂere kommuner til at
true med at droppe deres bankforbindelse. Nu
nedsætter KL et råd, som skal udarbejde principper, der sikrer tillid mellem kommuner og banker.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

Panama-papers, lux leaks og
hvidvask af sorte penge vækker bekymring i kommunerne.
Derfor har KL nedsat et råd, der
skal udarbejde en række principper for bankernes og kommunernes samspil. Det skriver
KL i en pressemeddelelse.
– Som kommunalpolitikere har

vi ansvaret for borgernes skattekroner, og borgerne skal have
tillid til, at de politikere, de har
valgt, sørger for, at den bank,
kommunen indgår aftale med,
forvalter pengene godt og tager
de fornødne moralske og etiske
hensyn, siger KL’s formand,
Jacob Bundsgaard (S), i en pressemeddelelse.
Rådet skal inden sommer have

udarbejdet et sæt såkaldte
governance-principper eller
forventninger til samarbejdet mellem kommunerne og de
banker, der står for kommunernes bankforretninger.
– Principperne skal indeholde
kommunernes forventninger
til bankerne i forhold til det
samfundsmæssige ansvar og
etiske og moralske forhold. Det
handler i høj grad om at sikre
tillid og troværdighed i samarbejdet. Hvis en kommune vælger at tilslutte sig principperne,
bliver det en del af kontrakten
med banken, som så også skal
følge op på principperne og vise,
at de efterlever dem, siger Jacob
Bundsgaard.
Formand for rådet bliver KU-

professor Rasmus Feldthusen.
Desuden skal Ulrik Nødgaard,
direktør i Finans Danmark, være medlem af rådet. • jki@kl.dk

FAKTA

Ud over rådet vil KL igangsætte
to andre initiativer, som skal
skabe større klarhed for kommunerne:
• Et advokatfirma skal gennemgå et antal kommuners kontrakter med banker. Formålet
er at få et bredt billede af de
eksisterende kontrakter og vurdere kontrakternes indhold og
karakter, herunder kommunernes handlemuligheder, hvis der
opstår mistanke om uhensigtsmæssigheder/fejl hos banken.
• KL vil sammen med advokatfirmaet udarbejde en guideline til
kommunerne om ”kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger”. Denne guideline skal give
kommunerne et lettilgængeligt
redskab ved fremtidige udbud
af bankforretninger.
KILDE: KL.DK

Kommuner overtager ansvaret for regionaltraﬁkken
Hvis regionerne bliver nedlagt, skal en række
opgaver ud over sundhedsopgaverne fordeles.
Kommunerne skal ifølge regeringens udspil
overtage ansvaret for den kollektive traﬁk.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

let, fremlægge et forslag til,
hvordan den kollektive trafik i
hovedstadsområdet skal organiseres, når regionerne er nedlagt. Læs mere om sundhedsreformen på side 18. • jki@kl.dk

Opgaver der varetages af regionerne ﬂyttes
enten til kommunerne, staten eller falder bort
Kommunerne overtager

Kollektiv
trafik

Det specialiserede
socialområde

Specialundervisning
for børn og voksne

Staten overtager

Kultur

Udbud af ungdomsuddannelser m.v.

Bortfalder

Jordforurening
m.m

Regional
partistøtte

Den regionale
udviklingsstrategi

KILDE: SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET

Regeringens udspil til en sundhedsreform flytter også på andet
end sundhedsopgaver. Fordi
regionerne bliver nedlagt, bliver
en række opgaver ud over sundhedsopgaverne nemlig forældreløse og skal derfor fordeles mellem stat og kommuner.
Det drejer sig om en række
opgaver inden for kollektiv trafik, miljøbeskyttelse, regional

udvikling og kultur. Kommunerne kommer til at overtage
ansvaret for den regionale bustrafik, privatbanetrafikken og
får desuden det fulde ejerskab
af de regionale trafikselskaber.
Trafikselskaber får opgaven
med at planlægge den kollektive trafik, der overskrider kommunegrænser. Det bliver derfor
også kommunerne, som skal
betale for den regionale trafik.
Trafikselskaberne vil dog som

hidtil få statstilskud.
I hovedstadsområdet må kommunerne dog vente lidt længere
på afklaring af den kollektive
trafik. Regeringen vil inden
længe, som det hedder i udspil-

