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1. INTRODUKTION 

Projektet “Workplace Inclusion and employmeNt opportunities for youth WITH aUtism (WIN-WITH-U)” 

(Projektnummer: 2020-1-IT02-KA204-079826) har til formål at forbedre inklusion af mennesker med autisme 

på arbejdsmarkedet ved at tilbyde uddannelse til arbejdsgivere og virksomheder, samt støtte mennesker 

med autisme i deres rejse mod beskæftigelse. Dette projekt forløber i tre år fra september 2020 til august 

2023 og er finansieret af Europa-Kommissionens Erasmus+ program. 

Mennesker med autisme har mange egenskaber og evner, der gør dem til konkurrencedygtige kandidater til 

jobs på arbejdsmarkedet. Desværre er arbejdsgivere ikke altid opmærksomme på autisters styrker eller 

hvordan man kan gøre brug af deres færdigheder og potentiale i en beskæftigelsessammenhæng. På denne 

baggrund vil WIN-WITH-U-projektet udvikle en innovativ og åben uddannelsestilgang, herunder to 

læringsforløb, hvor den ene primært har fokus på mennesker med autisme og den anden på 

entreprenører/ledere, der ønsker at forbedre deres viden om autisme. 

Projektet vil arbejde med at bryde adgangsbarrierer for beskæftigelsen for autister, øge bevidstheden om 

autisme og forbedre autisters beskæftigelsesmuligheder. Projektpartnere vil undersøge og producere et 

læringsmetodedokument for at forbedre inklusion af unge mennesker med autisme sammen med et sæt 

læringsmoduler, som vil være frit tilgængelige på en e-læringsplatform. Desuden vil en uddannelsespakke 

blive oprettet og leveret på fem sprog i projektkonsortiet, herunder engelsk, bulgarsk, italiensk, dansk og 

fransk. 

Et multisektorielt team på fem partnere er blevet oprettet til dette projekt. LUISS Guido Carli University 

(Italien) vil koordinere projektet, der også involverer European Centre for Quality – ECQ (Bulgarien), Campus 

Bio-Medico University of Rome (Italien) og to nonprofitorganisationer, herunder Specialisterne Foundation 

(Danmark) og Autism-Europe (Belgien). 

Projekterne planlagde udviklingen af 3 intellektuelle output: 

1. WIN-WITH-U Læringsmetodologi (leder: Campus Bio-Medico University) 

2. WIN-WITH-U Ressourcer og læringsintegreret område (leder: ECQ) 

3. WIN-WITH-U Læringsindhold (leder: Luiss University – Business School) 

Dette dokument repræsenterer den endelige rapport om de aktiviteter, der er udviklet under det 

intellektuelle output 1. 



 

 

2 . PARTNERES VIDENDELING 

2.1 Autismespektrumforstyrrelse (ASF) 

2.1.1 Definition 

Autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en neuroudviklingsforstyrrelse, der påvirker social kommunikation og 

social interaktion og kan omfatte begrænsede og gentagne mønstre af adfærd, aktiviteter eller interesser 

(Hodges, 2020). 

ASF er et komplekst livslangt ”handicap”, defineret af nogle standardiserede kriterier (APA, 2013). De er: 

1. Vedvarende mangler i social kommunikation og social interaktion på tværs af flere sammenhænge, 

manifesteret af følgende, aktuelt eller af historie: 

(a) Underskud i social-emotionel gensidighed, der for eksempel spænder fra atypisk social tilgang og 

fejlslagen gensidig samtale; til reduceret deling af interesser, følelser eller affekt, til manglende evne til 

at igangsætte eller reagere på sociale interaktioner. 

(b) Underskud i nonverbal kommunikativ adfærd, der bruges til social interaktion, der for eksempel 

spænder fra mindre godt integreret verbal og nonverbal kommunikation til atypisk øjenkontakt og 

kropssprog eller mangler i forståelse og brug af gestus, til en total mangel på ansigtsudtryk og nonverbal 

kommunikation. 

(c) Mangler i at udvikle, vedligeholde og forstå relationer, f.eks. fra vanskeligheder med at tilpasse 

adfærd, så den passer til forskellige sociale sammenhænge; til vanskeligheder med at dele fantasifuld leg 

eller med at få venner, til fraværet af interesse for jævnaldrende. 

2. Begrænsede, gentagne mønstre for adfærd, interesser eller aktiviteter, som manifesteret af mindst to af 

følgende, aktuelt eller af historie: 

(a) Stereotype eller gentagne motoriske bevægelser, brug af genstande eller tale (f.eks. simple motoriske 

stereotyper, opstilling af legetøj eller vende genstande, ekkolali, idiosynkratiske formuleringer). 

(b) Insisteren på ensartethed, ufleksibel overholdelse af rutiner eller ritualiserede mønstre af verbal eller 

nonverbal adfærd (f.eks. ekstrem pinsel ved små ændringer, vanskeligheder med overgange, faste 

tankemønstre, ritualer til at hilse, behovet for at tage samme vej eller spise den samme mad hver dag). 

(c) Meget begrænsede, fikserede interesser, der er unormale i intensitet eller fokus (f.eks. stærk 

tilknytning til eller optagethed af usædvanlige genstande, overdrevent afgrænsede eller vedvarende 

interesser). 

(d) Hyper- eller hyperaktivitet over for sensoriske input eller usædvanlig interesse for sensoriske aspekter 

af miljø (f.eks . tilsyneladende ligegyldighed over for smerte/temperatur, ugunstig reaktion på specifikke 



 

 

lyde eller teksturer, overdreven lugt eller berøring af genstande, visuel fascination af lys eller 

bevægelser). 

3. Symptomer skal være til stede i den tidlige udviklingsperiode (men bliver muligvis ikke fuldt ud 

manifesteret, før sociale krav overstiger begrænset kapacitet eller kan maskeres af lærte strategier 

senere i livet). 

4. Symptomer forårsager klinisk signifikant svækkelse i sociale, erhvervsmæssige eller andre vigtige 

områder af den nuværende funktion. 

5. Disse forstyrrelser er ikke bedre forklaret af intellektuelt ”handicap” (intellektuel udviklingsforstyrrelse) 

eller global udviklingsforsinkelse. Intellektuelt ”handicap” og autismespektrumforstyrrelse forekommer 

ofte samtidig; for at stille en samtidig diagnose af autismespektrumforstyrrelse og udviklingshæmning, 

bør social kommunikation være lavere end forventet i forhold til det generelle udviklingsniveau. 

2.1.2. Epidemiologi 

ASF påvirker én person for hver 100 fødsler, over hele verden, uden forskelle mellem lande, racer eller 

kulturer. Den estimerede prævalens er 1:54 børn ifølge den sidste ”Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)” rapport (2020), med et forhold mellem mænd og kvinder på omkring 4:1. Nogle kliniske 

karakteristika ved autismeforstyrrelse er tilstedeværelsen af hyppige (epileptiske) anfald (op til 30 %) 

[Woolfenden et al, 2012] og mental retardering (op til 80 %) [Ghosh et al, 2009]. 

2.1.3. Ætiologi 

ASF har en klinisk heterogenitet (måske på etiologisk grundlag), som fx afspejles af en bred fænotype 

(”autismespektret”) hos førstegradsslægtninge. En "arvelig" komponent er fremtrædende ved ASF, som vist 

ved tvillingekonkordansrater, som er omkring 60-90% for enæggede og 0-10% for tveæggede tvillinger 

[Barrett et al, 2001]. Mere end 90% af klinikvariabiliteten forklares af arvelighed. Sygdomsraten blandt 

brødre/søstre til autistiske patienter er omkring 10 % (75 gange højere end i den generelle befolkning) 

[Ozonoff et al, 2011]. Tværtimod udgør syndromtilfælde 10 % af tilfældene [Zafeiriou et al, 2013] og de novo 

mutationer eller copy-number varianter (CNV'er) er ansvarlige for op til 10 % af idiopatiske tilfælde 

[Engchuan et al, 2015]. 

Neuroanatomiske abnormiteter i autistiske hjerner kan forklares ud fra: (1) overdreven celleproliferation 

og/eller reduceret programmeret celledød; (2) ændret neuronal migration; (3) ændrede neuronale 

forbindelser (overdreven spiring og/eller reduceret beskæring af kortdistanceneuritter; reduceret vækst af 

langtrækkende neuritter; overskud af dendritiske rygsøjler i alvorlige tilfælde med MR); (4) mulige 

neuroinflammatoriske reaktioner (Hashem et al, 2020). Disse ændringer er mest i overensstemmelse med 



 

 

forstyrrelsen af tidlige neuroudviklingsprocesser (f.eks. forekommer de i første og andet trimester af 

graviditeten). 

 

2 .1.4. Idiopatisk autisme og DSM-V definition 

Idiopatisk autisme repræsenterer omkring 90 % af alle tilfælde af ASF [Bespalova et al, 2003]. Diagnosen er 

baseret på Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-V kriterier eller APA 2013 kriterier 

(nævnt ovenfor). Diagnose af ASF er hovedsageligt klinisk og baseret på nogle diagnostiske instrumenter: 

Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R); Autisme Diagnostic Observation Schedule (ADOS); Childhood 

Autism Rating Scale (CARS); Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) og præstationsskalaer for at 

værdsætte Intellectual Disabilities (ID). Det er vigtigt at udelukke "syndromisk autisme", som skal mistænkes 

ved tilstedeværelse af dysmorfe træk eller neurologiske symptomer, såsom hypotoni og hyppige (epileptiske) 

anfald. Genetisk og biokemisk analyse eller billeddannelse af hjernen har ikke en diagnostisk værdi for 

autisme. 

 

2.2 ASF og beskæftigelse 

2.2.1 Introduktion 

Beskæftigelsen af mennesker på autismespektret er stadig sjældent i dag, selvom der er sket små fremskridt 

i erhvervslivets bevidsthed om værdien som produktive medarbejdere. Der er stadig mange sociale og 

kulturelle fordomme og falske overbevisninger om evnen og kapaciteten hos mennesker på autismespektret 

til at arbejde. Virksomheder tror normalt, at de er mindre kvalificerede og mindre produktive end andre 

medarbejdere. At ansætte mennesker med autisme er ikke en prioritet for de fleste virksomheder, og 

muligheder for faglig udvikling i henhold til deres kvalifikationer og interesser er yderst sjældne. For at 

fremme adgangen til det ordinære arbejdsmarked, som en garanti for fuld og effektiv deltagelse af 

mennesker i samfundet på lige vilkår, er en af de tiltag, der anvendes, beskæftigelse med støtte. 

Støttet beskæftigelse defineres som et sæt af individualiserede ydelser og handlinger med fokus på personen. 

På denne måde kan den handicappede person få adgang til, vedligeholde og blive forfremmet i en 

virksomhed med den støtte, de har brug for (faglig eller anden form for støtte). Denne form for støtte er 

specifikt rettet mod mennesker med handicap og til personer, der er i risiko for social eksklusion, som har 

større risiko for at blive ekskluderet fra arbejdsmarkedet eller har svært ved at få adgang til det. Den yder 

støtte gennem hele deres arbejdsliv på og uden for arbejdspladsen og lignende ansættelsesvilkår (opgave, 

løn mv.) som andre arbejdstagere uden handicap i en sammenlignelig stilling inden for samme virksomhed. 



 

 

Et af nøgleelementerne i støttet beskæftigelse er den individualiserede støtte, de har, for at få adgang til, 

udføre og udvikle deres karriere. 

Mennesker på autismespektret har brug for fortsat støtte i løbet af deres arbejdsliv. Denne støtte kan variere 

i frekvens, intensitet og typologi (Vidriales , Hernández y Plaza, 2017). Beskæftigelse er en menneskeret, der 

påvirker livskvaliteten og enhver persons fulde deltagelse i samfundet. Det er naturligvis også en central 

dimension for mennesker med autismes liv. Det er også en væsentlig måde at forbedre social inklusion og 

øge autonomi og uafhængighed i voksenlivet. 

Inkorporeringen af mennesker med autisme på arbejdsmarkedet er stadig sjælden, selvom der er sket små 

fremskridt i erhvervslivets bevidsthed om vigtigheden af social mangfoldighed i løbet af de sidste par år. Selv 

hvis handicappede er beskyttet af beskæftigelseslovgivningen og modtager social støtte fra civilsamfundet, 

vil de, ifølge Eurostat, opleve skuffende lave beskæftigelsesfrekvenser. Med hensyn til autisme viste 

undersøgelser, at mellem 76 % og 90 % af voksne med diagnosen er arbejdsløse (Gerhardt og Lainer , 2011). 

Desuden har arbejdere med ASF normalt en tendens til at besætte ufaglærte og dårligt betalte roller. Denne 

underbeskæftigelse er resultatet af arbejdskulturer, som fortsætter med at undervurdere evnerne hos 

personer med ASF, og som kun tager hensyn til deres begrænsninger og handicap, snarere end deres evner 

og færdigheder. Medarbejdere med ASF kan faktisk vise sig at være en god investering for arbejdsgivere, 

forudsat at disse medarbejdere modtager passende uddannelse og støtte. 

Denne tilgang stemmer godt overens med konceptet Corporate Social Responsibility (CSR), da dette 

anerkender, at overholdelse af juridiske forpligtelser ikke i sig selv er tilstrækkelig til at forbedre alle aspekter 

af samfundet. CSR erkender, at der er behov for at gå længere, og dette indebærer investering i menneskelig 

kapital, beskyttelse og sikring af miljøet og udvikling af relationer med alle interessenter. I betragtning af de 

vanskeligheder, som arbejdsgivere kan have med at anvende nationale regler for støttet beskæftigelse, kan 

en henvendelse til CSR være en vej frem. CSR kræver især en menneskelig og intellektuel gentænkning af 

jobstillinger og opgaver og fokus på ideen om, at arbejde habiliterer: det nærer det 'menneskelige' aspekt af 

arbejdet, som er sammensat af ønsker, forventninger, behov og evner, og det er disse tilsammen, der virkelig 

kan hjælpe medarbejderen med at opnå en følelse af tilfredsstillelse. 

Der er interessante eksempler fra hele verden på projekter med det formål at fremme arbejdsinklusion for 

mennesker med ASF: 

- Prospect Employment Service (London): Tilbyder programmer til at støtte mennesker med autisme i 

tilmelding, uddannelse og rekruttering på arbejdsmarkedet. 



 

 

- The Grundtvig Multilateral Project AUTO: EU-finansieret projekt, der involverede 22 medlemslande i EU, 

USA, Tyrkiet og Rusland. Forskningen havde til formål at studere modeller for erhvervsuddannelse og 

arbejdsrelaterede projekter for voksne med ASF. Efter en detaljeret undersøgelse af uddannelses-, arbejds- 

og rehabiliteringsmuligheder for mennesker med autisme blev en undersøgelse gennemført og delt med de 

forskellige institutioner med det formål at indsamle detaljerede oplysninger om organisationen og 

metoderne, der er involveret i beskæftigelsessucces i denne kategori. 

- Auticon Group: Blev født i Tyskland som en social virksomhed, der har til formål at ansætte mennesker med 

autisme som konsulenter for virksomheder og i servicesektoren. På nuværende tidspunkt omfatter det mere 

end 200 ansatte. Det er placeret i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Schweiz, USA, Canada og Italien 

(Milano). Målet med projektet er at valorisere, i stedet for at blokere, karakteristika for mennesker med 

autisme ved at værdsætte deres mangfoldighed. Udvælgelsesprocessen involverer en kognitiv vurdering og 

en indledende periode med introduktion til arbejdsmiljø, særligt fokuseret på relationerne til medarbejdere 

og kolleger. Projektet omfatter støtte fra jobcoaches og psykologer med speciale i ASF. 

- "L'Oréal"-erfaring: Virksomheden samarbejder med 'Fondazione TEDA' (en ASF-forening) for at tilbyde 

uddannelse og beskæftigelse til voksne med autisme i alderen 30-35 år. De aktiviteter, der foreslås til 

mennesker med autisme, omfatter administrative opgaver såsom arbejde med databaser, opdatering af filer, 

indtastning af data og arkivering samt emballering af kosmetik, kvalitetskontrol og sikkerhed. Virksomheden 

sikrer, at aktiviteterne følger mennesker med autismes interesser og at de er i stand til at løse opgaver efter 

virksomhedens standarder. Som en del af projektet fremmer virksomheden specifikke træningsprogrammer 

for personer med autisme og skaber dedikerede medarbejdere, der fungerer som 'coaches' . Sanseproblemer 

i arbejdsmiljøet tages også i betragtning. De øvrige medarbejdere modtager også undervisnings- og 

informationsmateriale om autisme og selve projektet. 

  



 

 

3. LITTERATURANMELDELSE 

3.1 Baggrund 

Autismespektrumforstyrrelse (ASF) omfatter en stor variation af fænotyper, der - sammen med personlige 

faktorer såsom kognitiv svækkelse (Farley et al, 2009) eller tidlige sproglige evner (Magiati et al, 2014) og 

miljøfaktorer såsom familiesammenhæng og ydelser modtaget (Kirby et al, 2016) - kunne bidrage til 

heterogene resultater i voksenlivets udvikling, herunder jobforventninger. 

3.2 Beskæftigelsesgrad for personer med ASF: epidemiologi 

Beskæftigelsesgraden for australske voksne med ASF er på omkring 42 % (Australian Bureau of Statistics, 

2009, 2010). Situationen er den samme i England, hvor ifølge nyere data kun 15 % af voksne med ASF har en 

fuldtidslønnet beskæftigelse (Mavranezouli et al., 2013) og kun 34 % i voksenalderen har nogensinde haft et 

arbejde (Howlin et al., 2004). I USA har omkring de 58 % af mennesker med autisme mellem 18-25 år en form 

for lønnet job og kun 21 % en fuldtidsbeskæftigelse (Bureau of Labor Statistics, 2013; Roux et al., 2015). 

 

3.3 ASF - relaterede evner, der bidrager til beskæftigelse 

Det bliver tydeligt, at fokus på styrker og evner hos mennesker med ASF snarere end på deres 

funktionsnedsættelser er nøglepunktet for at forbedre deres resultater i arbejdet og det sociale miljø og sikre 

dem en generelt god livskvalitet (de Schipper et al., 2015 Mawhood og Howlin , 1999). 

Mennesker med ASF er kendt for at udmærke sig i jobs, der kræver gentagne og præcise opgaver (Baldwin 

et al., 2014; de Schipper et al., 2016;), og de besidder færdigheder, der potentielt er et styrkepunkt i 

arbejdsmiljøet: opmærksomhed på detaljer, stærk moralfølelse, intellektuelle funktioner, tekniske evner, 

troværdighed, kunstneriske færdigheder, visuel opfattelse, god hukommelse, ekspertise inden for et specifikt 

område, kreative talenter, loyalitet, matematiske evner, venlighed (Scott et al, 2018). Men de fleste 

resultater af voksne undersøgelser viser, at det på nuværende tidspunkt er en stor udfordring at finde og 

fastholde beskæftigelse for disse personer (Hurlbutt og Chalmers, 2004; Hendricks, 2010), og når de finder 

beskæftigelse, bliver deres evner ikke fuldt ud udnyttet eller de er underbetalt i forhold til deres kolleger i 

samme stillinger (Shattuck et al., 2012; Howlin et al., 2004). 

 

3.4 Udfordringer for mennesker med autisme i jobsøgning og beskæftigelse 

Dette fænomen er hovedsageligt en konsekvens af de udfordringer, som mennesker med autisme skal stå 

over for i jobsøgning og beskæftigelse, der kan opdeles i tre kategorier: 



 

 

- Jobopgaver: Vanskeligheder med at forstå og følge instruktioner eller med at udføre flere opgaver, 

manglende fleksibilitet over for uventede situationer (Baldwin et al, 2014); 

- Sociale og miljømæssige faktorer: Vanskeligheder med at kommunikere med kolleger og stå over for 

sensoriske problemer på arbejdspladsen (Krieger et al., 2012); 

- Arbejdsgivernes barrierer: Behov for specifikke tutorer/supervisorer og ekstra omkostninger (Ju et 

al., 2013). 

Fælles ansættelsesprocesser – som for eksempel kræver jobannoncering og interviews eller indebærer 

teamwork – repræsenterer barrierer for at sikre beskæftigelse for personer med ASF (Strickland et al., 2013; 

Richards, 2012). Faktiske instrumenter til beskæftigelsesstøtte er ofte mindre end optimale for denne 

kategori (Alverson og Yamamoto, 2016; Nicholas et al., 2014) og opfylder ikke fuldstændigt de heterogene 

behov for ASF (Chen et al., 2015). 

Dette fænomen har vigtige konsekvenser for mennesker med autismes samlede livskvalitet (Fleming et al., 

2013) med øgede omkostninger for samfundet (Järbrink et al., 2007; Roux et al., 2013). 

 

3.5 Beskæftigelsesprogrammer og indsatser for mennesker med autisme  

Det viser sig, hvor presserende behovet for at implementere beskæftigelsessucces for mennesker med 

autisme er. Scott og kolleger opsummerede i deres review (2018) de overordnede resultater af interventioner 

og støtteprogrammer, der er blevet foreslået i forskellige randomiserede kontrolstudier (randomized control 

studies - RCT) for at nå dette mål. Tre brede resultater blev evalueret: beskæftigelsesstatus, faglige 

færdigheder og eksekutive funktionsevner. 

I alt k = 12 af 36 undersøgelser gennemgik evalueret beskæftigelsesstatus, primært defineret i henhold til 

sådanne præstationsmål som beskæftigelsesniveau og jobfastholdelse. Det mest effektive middel til 

intervention for at opnå en forbedring af beskæftigelsesstatus viste sig at være understøttet 

beskæftigelsesproces (supported employment (SE) process). Det refererer til tjenester, der hjælper 

mennesker med handicap med at opnå og fastholde samfundsbaseret, integreret beskæftigelse med støtte 

fra en tutor eller en coach (Schall et al. 2012). 

Tre randomiserede kontrolstudier af Wehman et al. (2014, 2016b) fandt en højere beskæftigelsesfrekvens 

efter et støttet beskæftigelsesprogram (p=0,0001) kaldet 'Project SEARCH plus Autism' intervention, med de 

87 % af behandlingsgruppedeltagerne, der opnåede og fastholdt beskæftigelse ved en 12-måneders 

opfølgning sammenlignet med kontrolgruppens 12 % jobfastholdelsesprocent. Lignende resultater blev 

observeret af Mawhood og Howlin (1999) med et autismespecifikt beskæftigelsesstøtteprogram. 



 

 

Erhvervsmæssige færdigheder er blevet evalueret i i alt 23 undersøgelser i reviewet. Gruppetræning (Bonete 

et al., 2015), personlig digital assistent (Gentry et al, 2015), videomodellering (Hayes et al., 2015), træning af 

interviewfærdigheder (Smith et al., 2014) og undervisning i interviewfærdigheder (Strickland) et al., 2013) 

viste sig som nyttige midler til at forbedre organisation på arbejdspladsen, øge verbale færdigheder og 

interaktion med kolleger. 

Hvad angår eksekutive funktionelle færdigheder (undersøgt i k= 11 af 36 inkluderede studier), viste et 

randomiseret kontrolstudie, udført af Hayes et al. (2015), signifikante forbedringer i den behandlede gruppe 

i at udføre et godt interview. Desuden øgede brugen af jobcoaches og teknologi deltagernes produktivitet. 

Samråd med interessenter viste sig yderligere som grundlæggende for at dele opfattelsen af faktorer med 

plejepersonale, der påvirker processen med at finde og sikre et job til voksne med ASF. 

 

3.6 Diskussion 

Effektiviteten af beskæftigelsesinterventioner hos voksne med ASF til at forbedre resultaterne af 

beskæftigelsesstatus understøttes af adskillige randomiserede kontrolstudier. Ikke desto mindre fortsætter 

arbejdsløshedsraten efter disse interventioner med at være høj ved at være vidne til, hvordan 

funktionsnedsættelsesfokuserede indsatser alene ikke er tilstrækkelige til at opnå og fastholde arbejde for 

personer med ASF (Ellenkamp et al., 2016). 

Tre hovedforklaringer på dette fænomen kan opsummeres som følgende: 

- En oversigt over personer med ASF fokuserede hovedsageligt på deres funktionsnedsættelser 

snarere end på deres styrker og evner (Armstrong, 2010). I dette review brugte ikke en enkelt 

undersøgelse en styrke- og evnebaseret tilgang til at forbedre beskæftigelsesresultater;  

- Manglen på miljøfaktorer som det primære mål for interventionsundersøgelser (af de 36 

interventionsbaserede undersøgelser var der ingen, der adresserede dette aspekt); 

- Den manglende hensyntagen til arbejdsgivere og medarbejdere som en hovedressource til at 

fremme integrationen på arbejdspladsen. 

 

  



 

 

 

4. SPECIFIKKE MÅLGRUPPEUNDERSØGELSER 

4.1 Introduktion 

I forbindelse med resultaterne fra forskningen og manglen på tilstrækkelig information fra officielle kilder om 

afgørende aspekter vedrørende ansættelse af personer med ASF, realiserede vi tre typer af undersøgelser 

(en for mennesker med autisme, en for deres pårørende og en for arbejdsgivere), der kunne repræsentere 

et nyttigt værktøj til at udforske synsvinklen for personer med ASF, konsekvenserne af overgangen fra 

skolebaserede tilbud til voksentilbud ifølge pårørende og arbejdsgivernes overvejelser om styrker og 

vanskeligheder hos voksne med ASF i arbejdsmiljøet. 

 

4.2 Metoder 

Vi brugte Google Form til at realisere tre typer undersøgelser: en for personer med autisme; en for pårørende 

og en for arbejdsgivere. Til realiseringen af undersøgelser af mennesker med autisme brugte vi piktogrammer 

(tilbudt af partneren Autism-Europe) for at forenkle udformningen af spørgeskemaet med en slags 'grafisk 

guide' til mennesker med autisme. Til undersøgelsen af mennesker med autisme var der også mulighed for 

at sammensætte spørgsmålene under supervision af en pårørende (hvis deltageren ikke selv var i stand til at 

svare på spørgsmål). Hver undersøgelse er blevet gennemført på engelsk og derefter oversat til otte 

europæiske sprog: italiensk, spansk, bulgarsk, islandsk, fransk, dansk, tysk og belgisk. Hver partner delte 

undersøgelserne med foreninger for personer med ASF, der er aktive i hvert europæisk land, der fremmer 

inklusionen af mennesker med autisme i arbejdsmiljøet. I hvert spørgeskema skulle et informeret samtykke 

bekræftes, og en alder på 16 år blev fastsat som minimumsalder for at udarbejde spørgeskemaet. 

 

4.3 Resultater 

4.3.1 Overordnede spørgsmål 

Vi indsamlede i alt 179 svar til undersøgelser til personer med autisme, 97 svar for pårørendes og 32 svar til 

arbejdsgivernes svar, for et komplekst antal på 308 svar indsamlet til alle undersøgelserne for alle europæiske 

lande. 

I figur 1 er det samlede antal svar på spørgeskemaer og deres fordeling for hvert partnerland illustreret. 

 



 

 

 

Figur 1. Samlet antal svar indsamlet fra mennesker med autismes undersøgelser (blå), pårørendes (rød) og 
arbejdsgivernes (grøn) og deres fordeling for hvert land (i den vertikale akse). 

 

4.3.2 Mennesker med autismes undersøgelser 

Vi modtog i alt 179 svar fra mennesker med autismes undersøgelser, hvoraf de fleste kom fra Italien (77), 

efterfulgt af Danmark (55) og England (21). 

Gennemsnitsalderen for distribution var mellem 18-45 år (figur 2). De fleste deltagere kom fra det land, som 

den specifikke undersøgelse blev gennemført for (f.eks. er italienske undersøgelser blevet udarbejdet næsten 

udelukkende fra italienske deltagere). 

 



 

 

 

Figur 2. Mennesker med autismes undersøgelser: aldersfordeling for hvert land ('under 30' til venstre og 'over 30' til 
højre). 

Data fra vores stikprøve viste, at de 85,5 % af de samlede deltagere (153/179) havde erhvervserfaring i 

fortiden i modsætning til 14,5 % (26/179), der aldrig havde haft et job. 100 % af deltagerne fra Island, 

Tyskland og Belgien, 95,2 % fra England, 92,7 % fra Danmark, 91,7 % fra Frankrig, 80,5 % fra Italien og 44,4 % 

fra Bulgarien har eller har tidligere haft erhvervserfaring. Tværtimod havde de 55,6 % af deltagerne fra 

Bulgarien, 19,5 % fra Italien, 8,3 % fra Frankrig, 7,3 % fra Danmark og 4,8 % fra England aldrig haft et job 

(ingen svar fra Island, Tyskland og Belgien). Se figur 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 3. Beskæftigelseserfaring i henhold til deltagere fra hvert land. Den mørkeblå bjælke viser procentdelen af 
deltagere, der har/havde et arbejde, mens den lyseblå bjælke angiver procentdelen af deltagere, der aldrig har haft 
et arbejde. 

 

Det mest brugte middel til at finde beskæftigelse var 'internetsøgning' med 68,7% af svarene, efterfulgt af 

'forældre, slægtninge eller venner' med 45,2% af svarene og 'mund til mund' med 39,6% af svarene. De øvrige 

muligheder var således fordelt: 25,7 % 'andet'; 17,3 % 'jobmesse' og 7,8% 'skolerådgiver', som vist i figur 4. 
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Figur 4. Midler, der bruges til at finde beskæftigelse, fordelt på hvert land.  

 

Erhvervserfaring blev betragtet som "meget god" og "god" for i alt 43,6 % af deltagerne, mens den blev 

betragtet som "dårlig" eller "meget dårlig" for i alt 26,2 % af deltagerne og "hverken god eller dårlig" for 24 

% af totalen, som vist i figur 5. 



 

 

 

Figur 5. Evaluering af erhvervserfaring i henhold til deltagere, fordelt på hvert land. 

Vi bad deltagerne om at udtrykke den bedste del af deres joberfaring. De fleste af dem (47,5 %) svarede, at 

de følte, at deres færdigheder og evner blev udnyttet fuldt ud, efterfulgt af den betragtning, at deres 

medarbejdere hjalp dem med at udføre opgaver og forstå instruktioner med 18,4 % af svarene. De andre 

årsager til en positiv joboplevelse var således fordelt: 'min arbejdsgiver og kolleger forstod mine behov' med 

11,7 % af svarene og 'min arbejdsgiver hjalp mig med at integrere mig i arbejdsmiljøet' med 12,3 % af svarene. 

Se figur 6. 

 



 

 

Figur 6. Årsager til en positiv joboplevelse ifølge deltagere, fordelt på hvert land. 

De vigtigste udfordringer, som deltagerne oplevede på arbejde, var henholdsvis 'vanskeligheder med at 

kommunikere med kolleger' med 62 % af svarene, efterfulgt af 'vanskeligheder med at forstå arbejdspladsens 

sociale regler' med 53,1 % af svarene, 'sansemæssigt spørgsmål, der ikke er blevet imødekommet af 

arbejdsgiverne' med 42,5 % af besvarelserne og 'organisering af hans/hendes arbejdsbyrde' med 40,8 % af 

besvarelserne. De andre problemer, der blev oplevet på arbejde, var således fordelt: 'vanskeligheder med at 

forstå instruktioner' med 32,4%; ’misforståelser, der har ført til formelle eller uformelle disciplinære 

foranstaltninger’ med 25,7 %; 'mobning' med 20,1 pct. Kun 8,9 % af deltagerne sagde, at de ikke at havde 

oplevet problemer på arbejde. Se figur 7. 
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Figur 7. Problemer oplevet på arbejde i henhold til deltagere, fordelt på hvert land. 

De 60,3 % af deltagerne svarede, at de ikke fik hjælp til at håndtere disse problemer på arbejdet (mod 25,1 

%, der modtog hjælp, og 7,3 %, der ikke oplevede problemer). De 78,2 % sagde, at de gerne ville have mere 

hjælp til at imødegå disse problemer på arbejde (i forhold til de 8,9 %, der ikke ønskede hjælp). Se figur 8. 

 

Figur 8. Deltageres erfaring med at modtage hjælp på arbejdet, fordelt på hvert land. 

 



 

 

De fleste deltagere (55,3%) svarede, at folk på deres arbejdsplads ikke vidste, at de led af ASF. De øvrige svar 

var således fordelt: 'ja, det ved alle' (19%), 'ja, men det ved kun min vejleder' (13,4%) og 'ja, men det ved kun 

mine kammerater/kolleger' (4,5%). 

Hovedårsagen til ikke at afsløre at være ramt af ASF tilskrives hovedsageligt frygten for at blive dømt (35,8 

%), efterfulgt af frygten for diskrimination (27,4 %), ligegyldighed (25,7 %) og svært ved at fortælle det til 

kollegerne (16,8 %). De 14,5 % af deltagerne foretrak ikke at svare på dette spørgsmål. Se figur 9 og 10. 

 

Figur 9. Fordeling af deltagere, der fortalte kolleger og arbejdsgiver, at de var autister. 



 

 

Figur 10. Årsager til ikke at afsløre at være ramt af ASF på arbejdspladsen. 

57,5 % af deltagerne sagde, at de arbejder i øjeblikket, i modsætning til 42,5 %, der ikke har et arbejde. De 

29,6% har en fuldtidslønnet ansættelse, de 21,8% en deltidslønnet ansættelse, de 8,9% er i frivilligt 

arbejde/praktik (ulønnet) og yderligere 8,9% i en uddannelse for at opnå faglige færdigheder, de 4,5% er på 

fuldtidsuddannelse, de 3,9 % i deltidsuddannelse og de 3,4 % i praktik/lære (lønnet), som vist i figur 11 . 

 

Figur 11. Typer af jobaktiviteter hos mennesker med autisme, som i øjeblikket har et job. 

Af de 42,5 % af deltagerne, der ikke arbejder i øjeblikket, var hovedårsagen til dette 'andet' med 46,9% af 

svarene, efterfulgt af 'besvær med at søge job' og 'besvær med at finde et tilfredsstillende job' med både en 
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19 % af besvarelserne, efterfulgt af 'frygt for ikke at kunne løse opgaverne' med 18,4%, 'frygt for mobning' 

med 7,8% og 'ingen interesse for jobsøgning' med 3,9%. Se figur 12. 

 

Figur 12. Årsager til manglende beskæftigelse, fordelt på hvert land. 

Afslutningsvis ønskede de 79,3 % af mennesker med autisme uden job at være i beskæftigelse eller 

uddannelse, mod 4,4 %, der var uenige og 8,9 %, der ikke var interesserede i dette. Se figur 13. 

Figur 13. Villig beskæftigelse fordelt på hvert land. 



 

 

Afslutningsvis viser resultaterne af undersøgelsen, at beskæftigelsesfrekvensen i vores stikprøve var på 

omkring 60 %, hvor de fleste havde en fuldtidslønnet beskæftigelse eller en deltidslønnet beskæftigelse. 

Hovedårsagen til ledigheden var 'andet' for omkring 50 % af deltagerne, men desværre kendte vi ikke 

årsagen, fordi der ikke var andre detaljer for selve svaret. Vores resultater bekræftede, at de fleste 

mennesker med autisme står over for relevante problemer i forbindelse med at søge og få et job med en 

hjælp modtaget fra arbejdsgiver og kolleger til at overvinde dem. Disse problemer får mennesker med 

autisme til ikke at afsløre deres handicap for at forværre deres chancer for inklusion i arbejdsmiljøet. 

 

4.3.3 Pårørendes undersøgelser 

Vi modtog i alt 97 svar fra pårørendes undersøgelser, hvoraf de fleste kom fra Italien (43), efterfulgt af 

Danmark (18) og Bulgarien (20). 

Gennemsnitsalderen for distribution var 49 år gammel, 66 % kvinder og 15,5 % mænd. De fleste deltagere 

kom fra det land, som den specifikke undersøgelse blev gennemført for. Gennemsnitsalderen for det 

assisterede barn var 22,4 år. 

73,2 % af deltagerne var den primære pårørende for barnet mod de 8,2 %, der ikke var den primære 

pårørende. De 19,6 % af deltagerne havde andre børn med handicap i modsætning til 70,1 %, der ikke havde. 

Om civilstatus sagde de 57,7% af deltagerne, at de var gift, 8,2% var skilt, 5,2% single og yderligere 5,2% 

samboende, 4,1% separeret og 1% enker. 

Om den nuværende beskæftigelsesstatus havde de 40,2 % en fuldtidsansættelse, 9,3 % en deltidsansættelse 

og yderligere 9,3 % var studerende på deltid, de 7,2 % var hjemmegående og yderligere 7,2 % var pensioneret, 

de 5,2 % var arbejdsløse men søger arbejde og en 2,1 % arbejdsløs, men søger ikke arbejde, de 1 % var 

studerende på deltid, og ingen deltager var 'handicappet'. Se figur 14. 



 

 

 

 

Figur 14. Aktuel beskæftigelsesstatus for pårørende, fordelt på lande. 

 

Hvad angår det højeste uddannelsesniveau, havde 30,9% en videregående kandidat eller professionel grad, 

de 20,6% var gymnasieuddannede, de 19,6% var universitetsuddannede, de 5,2% gennemførte noget af 

gymnasiet, de 2,1% gik på 'teknisk skole eller handelsskole’, mens ingen svarede ’ottende klasse eller mindre’. 

De 61,9 % af deltagerne sagde, at deres familieindkomst ikke kom fra offentlig bistand, mod 19,6 %, der 

gjorde. De fleste deltagere (35,1%) havde en årlig husstandsindkomst mellem 20.001 - 40.000 euro. 

55,7% af de pårørende sagde, at planlægning/implementering af deres søns/datters overgang fra 

skolebaserede til voksenbaserede tjenester (inklusive jobsøgning) krævede en stor indsats, 68% udtrykte 

bekymring over denne situation, 43,3% fandt at denne overgang forstyrrede meget med deres normale 

sociale aktiviteter og for 33 % også med deres normale arbejdsaktiviteter. 

58,8 % sagde, at de ikke havde modtaget hjælp til at implementere deres søns/datters beskæftigelsessucces, 

og 67 % ønskede mere støtte. Se figur 15. 

80,4 % af deltagerne sagde, at det var svært at finde jobmuligheder til deres søn/datter. Se figur 16. 
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Figur 15. Modtaget støtte til overgang af børn med ASF. 

 

 

Figur 16. At finde beskæftigelsesmuligheder for mennesker med autisme ifølge pårørende. 

73,2 % af deltagerne sagde, at deres søn/datter ikke var i beskæftigelse i øjeblikket i modsætning til 8,2 %, 

der var (se figur 17). 

For hvem svarede, at deres søn/datter var i arbejde, sagde 27,8 % at hendes/hans færdigheder ikke blev 

brugt godt, mens 30,9 % ikke vidste det; de 19,6 % mente, at hendes/hans løn ikke var rimelig, mens 39,2 % 

ikke vidste det; de 21,6 % mente, at hun/han ikke modtog tilpasning til autisme, og de 33 % vidste det ikke. 
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Figur 17. Beskæftigelseserfaring for børn med ASF ifølge pårørende. 

 

4.3.4 Arbejdsgiverundersøgelser 

Vi modtog i alt 32 svar fra arbejdsgiverundersøgelser, hvoraf de fleste kom fra Italien (24), efterfulgt af 

Danmark (3) og Bulgarien (4). 

Det gennemsnitlige antal ansatte i deltagernes virksomheder var 764,3. 72 % af deltagerne sagde, at de ikke 

havde ansatte med ASF i deres virksomhed, mens 19 % havde 1-5 voksne med ASF og 9 % havde mere end 

10. Se figur 18. 

 

Figur 18. Antal ansatte med ASF for virksomheder ift. arbejdsgivere, fordelt på hvert land. 
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Hvad angår disse medarbejderes ekspertiseområde, var de således fordelt: 59,4 % sagde 'andet', 18,8% 

'information/teknologi' og yderligere 18,8% 'sekretær/ bureaukrati ' og en 3,1% 'assistancetjenester '. Se 

figur 19. 

 

Figur 19. Vidensområde/ekspertise for personer med ASF ifølge arbejdsgivere. 

 

59,4 % af deltagerne sagde, at de ikke var involveret i jobmatching processen, og 75 % sagde, at deres 

virksomhed ikke modtog støtte til at ansætte mennesker med handicap. Kun 18,8 % af deltagerne sagde, at 

deres virksomhed inkluderede et specifikt beskæftigelsesprogram for personer med ASF for at få succes 

med deres job. 

Hvad angår støtten fra virksomhederne for at give disse mennesker mulighed for at få succes i deres job, 

var de fordelt således: ’personlig assistance’ til 15,6 %; ’specifikt inklusionsprogram’ til 6,3 %; 'dedikeret 

individuel træning' til 15,6%; 'medarbejderhjælp til uddannelse' til 6,3 % og 'ingen af ovenstående' til 

56,3%. 

Hvad angår udfordringerne oplevet af disse mennesker, ifølge arbejdsgiverne, var den vigtigste 'sociale 

inklusionsproblemer på arbejdspladsen' for 68,8 %, efterfulgt af 'integration på arbejdspladsen' (59,4 %), 

'manglende fleksibilitet' (28,1 %) og 'besvær med at forstå opgaver' for 12,5 pct. Se figur 20. 
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Figur 20. Udfordringer oplevet af mennesker med autisme ifølge arbejdsgivere. 

 

Omvendt, hvad angår mennesker med autismes styrker, ifølge arbejdsgiverne, var den vigtigste 

'opmærksomhed på detaljer' (68,8 %), efterfulgt af 'dedikation til arbejdet' (59,4 %), 'kognitive evner' (43,8 

%), 'pålidelighed' ( 37,5 %), 'god arbejdsmoral' (31,3 %) og 'andet' (12,5 %). Se figur 21. 

 

 

Figur 21. Mennesker med autismes styrker ifølge arbejdsgivere. 
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5. STATE OF THE ART: INKLUSIONSSYSTEMER I VIRKSOMHEDER I HVERT PARTNERLAND 

5.1 Belgien 

5.1.1 Nuværende situation 

Arbejdsløshedsniveauet for personer med handicap er meget højt sammenlignet med andre EU-lande, på 

trods af at Belgien kom ret godt ud af den økonomiske krise. Problemer på rekrutteringsstadiet omfatter 

tilbageværende stereotyper, der gør det særligt svært for handicappede at finde job. Den såkaldte 

"ydelsesfælde" (relativt lille forskel mellem integrationsydelse og almindelig indkomst, samt det faktum at 

hvis handicappede mister deres arbejde efterfølgende, modtager de ikke længere erstatningsindkomst) er 

også en vigtig årsag til høj arbejdsløshed blandt personer med handicap. 

Der er et utilstrækkeligt antal personer med handicap, der er aktive i almindelig beskæftigelse. I Flandern 

(inkl. for hollandsktalende ansatte i Bruxelles) kan arbejdsgivere søge om løntilskud til støtte for rekruttering 

eller ansættelse af handicappede: dækker 40 % af lønnen (begrænset til det dobbelte af mindstelønnen) i 

løbet af det første år, 30 % i det andet år og 20% indtil femte år & muligt at bede om forhøjelse op til 60% og 

forlængelse efter femte år. Den flamske regering formår ikke at nå sine egne mål vedrørende ansættelse af 

handicappede i sin administration: der er ingen kvote for beskæftigelse i den private sektor, men et system 

af incitamenter (premiums eller reduktioner af udgifter), dog anvendes forudsete sanktionssystemer ikke og 

er derfor ikke opnået. 

 

5.1.2 National lovgivning 

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability (UNCRPD) 

I 2009 ratificerede Belgien UNCRPD. Det betyder, at landet er forpligtet til at opretholde og beskytte 

rettighederne for mennesker med handicap, herunder dem på autismespektret. 

Konventionen markerer overgangen fra en medicinsk handicapmodel til en social, idet den anerkender, at 

handicap er et begreb i udvikling, der er et resultat af “interaction between persons with impairments and 

attitudinal and environmental barriers that hinder their full and effective participation in society on an equal 

basis with others”. Fuld inklusion og deltagelse af mennesker med handicap i samfundet, herunder autister, 

er hjørnestenen i menneskerettighedstilgangen. 

Autismeplan i frankofone Belgien 

I april 2016 koordinerede den vallonske regering, Vallonien-Bruxelles Føderationen og Bruxelles-regeringen 

deres handlinger med alle sektorer relateret til autisme for at udvikle en fælles, proaktiv politik for at 



 

 

forbedre omsorg og levevilkår for alle berørte personer (børn, voksne, familier osv.). Strategien er kendt som 

Transversal Autism Plan (Plan Transversal Autisme). Hovedformålet er at muliggøre individualiseret og 

livslang støtte og sikre inklusion i samfundet. 

Autismeplan i Flandern (Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles) 

Den flamske regering besluttede den 27. januar 2017 en strategisk plan for autisme med fokus på 4 

aktivitetsklynger, der understøtter udviklingen hen imod et autismevenligt samfund: 

- Autismevenlighed (tilgængelighed for autistiske personer, der involverer personer på 

autismespektret og deres direkte omgivelser i realiseringen af skræddersyet omsorg og støtte). 

- Udvikling af yderligere ekspertise og professionalisme (bundtning af viden og fremme af lettere 

adgang til viden om autisme; investering i innovativ videnskabelig forskning). 

- Tidlig opdagelse og kvalitativ diagnose. 

- Forebyggelse af deltagelsesrelaterede problemer (omsorgsnetværk på strukturelt og skræddersyet 

niveau; tidlig indsats gennem direkte tilgængelig støtte; tilpassede arbejds- og uddannelsesforhold). 

Politikker for at inkludere mennesker med handicap i beskæftigelse 

FN's CRPD-komité havde i 2014 anbefalet, at Belgien skulle 'vedtage og implementere en plan for personer 

med handicap'. En afgørelse truffet af Ministerrådet af 26. marts 2015 forpligtede sig til at tage hensyn til 

handicappedes behov ved at tilslutte sig princippet om ’handistreaming’ (integration af ligestilling for 

handicappede), og udenrigsministeren fik til opgave at udarbejde en føderal handlingsplan inklusiv konkrete 

handlinger (plan fédéral handistreaming/Het Actieplan Handistreaming). Formålet med dette var at integrere 

handicapdimensionen i alle ministres og udenrigsministers tværgående handlinger og mål samt specifikke 

foranstaltninger og målsætninger. En føderal plan blev godkendt i juli 2016, der forpligter alle ministre til at 

integrere handicap på tværs af 70 forskellige politiske linjer, med årlig rapportering til Ministerrådet af 

udenrigsministeren for personer med handicap om gennemførelsen af disse forpligtelser. 

Årsrapporten for 2017 fra UNIA (the Interfederal Center for Equal Opportunities, et uafhængigt offentligt 

institut, der bekæmper diskrimination og fremmer lige muligheder i Belgien) analyserer føderale 

foranstaltninger, der er truffet for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for mennesker med et 

arbejdshandicap. På trods af ratificeringen af UN-CRPD i 2009 var der gjort begrænsede fremskridt i denne 

henseende, og der mangler stadig en sammenhængende beskæftigelsespolitik på alle politiske niveauer. 

Til den europæiske handlingsplan 'Disability 2016-2020' engagerede Belgien fem eksperter (C-5 medlemmer), 

der repræsenterede forskellige regionale forvaltninger i ekspertudvalget for handicappedes rettigheder 

(DECS-RPD): VAPH (Flandern regionen), AWIPH (Vallonien regionen), PHARE (Bruxelles regionen), DPB 



 

 

(tysktalende region) og Federal Service Social Affairs (med positiv rådgivning fra ’the National High Council 

for Persons with Disabilities). Dette C-5 råd for Belgien etablerede flere prioriterede indsatsområder (for 

perioden 2016-2020). 

Det føderale kongelige dekret af 5. marts 2007 om tilrettelæggelse af rekruttering af personer med handicap 

fastslår, at 3 % af alle føderale ansatte skal være personer med handicap i alle føderale departementer. Siden 

2009 har udvalget for rekruttering af personer med handicap i et offentligt embede (BCAPH) kontrolleret 

anvendelsen af denne 3 % kvotemålsætning. Dette evalueres årligt. I 2016 var beskæftigelsesfrekvensen for 

personer med handicap 1,44 %, og kun seks af alle føderale organisationer nåede kvoten på 3 %. Et lovforslag 

blev stemt igennem, som siger, at føderale regeringer nu har lov til at 'udplacere' opgaver til beskyttede 

værksteder/virksomheder (Beschutte werkplaats/maatwerkbedrijven) for at nå deres kvote på 3 % på 

handicapbeskæftigelse, en foranstaltning i direkte modstrid med UN CRPD-princippet om at fremme åben 

beskæftigelse på lige fod med andre. 

I Flandern organiserer VDAB 'aktiveringsvejledning' (Activeringsbegeleiding) for personer med et medicinsk, 

intellektuelt, psykologisk eller psykiatrisk handicap. Dette indebærer vejledning i en periode på 18 måneder 

med individuel støtte og gruppeundervisning, hvilket resulterer i fire mulige anbefalinger: almindeligt 

arbejdsmarked, socialøkonomi, arbejdsomsorg eller uarbejdsdygtig. I 2017 begyndte 1.268 baner af denne 

type (15 % flere end tilsigtet). 

 

5.2 Bulgarien 

5.2.1 Nuværende situation 

Der er ingen pålidelige oplysninger om antallet af personer med ASF i Bulgarien. Dette faktum skyldes en 

række årsager: 

1. Diagnostikken er ikke let, og der er kun få klinikker i landet, der har ret til at diagnosticere ASF; derudover 

er der ingen koordinering af de eksisterende centre; 

2. Forældre frygter stadig, at børn, der officielt er diagnosticeret med ASF, vil blive stigmatiseret i børnehave 

og skole; 

3. I Bulgarien rettes opmærksomheden primært mod børn med ASF, ikke unge eller voksne. Der er ingen 

statistik på sidstnævnte. 

Det nationale statistiske instituts officielle statistik dækker kun "patienter under tilsyn af psykiatriske 

institutioner og strukturer". De sidste data der er tilgængelige på instituttets hjemmeside, er fra 2018 (99 



 

 

personer med ASF i sådanne strukturer) og 2019 (131 personer). Ifølge nogle uofficielle data er der dog 

mindst omkring 60.000 mennesker i Bulgarien, der lever med ASF. 

De sidste statistiske data fra det nationale statistiske institut om personer med varige helbredsproblemer 

aktivt engageret på arbejdsmarkedet er leveret under særlig forskning udført i 2011. Ifølge den var der i 2011 

878,3 tusinde mennesker med varige helbredsproblemer i en alder af 15-64 år, hvoraf 368,6 tusinde var i 

arbejde, 58,9 tusinde søger job og 450,8 tusinde var ikke aktive på arbejdsmarkedet. 49,1 tusinde led af 

psykologiske, neurologiske og følelsesmæssige problemer. Blandt dem var 14.000 personer i alderen 15-24 

år og 27.900 personer i alderen 25-34 år. 

Der er ingen tilgængelige data vedrørende procentdelen af arbejdsløse autistiske personer, antallet af 

virksomheder med autistiske ansatte og eventuelle specifikke data vedrørende status for 

inklusionssystemerne for autistiske arbejdere i virksomheder i Bulgarien. Mennesker med handicap er for 

det meste ansat i specialiserede virksomheder og et beskyttet arbejdsmiljø. 

 

5.2.2 National lovgivning 

I Bulgarien er der ingen særlig lovgivning vedrørende personer med ASF. Normalt skal personer med ASF 

gennemgå lægeundersøgelser for at modtage et dokument om, at de har et "handicap". Med disse 

dokumenter kan de (eller deres forældre) ansøge om social bistand. Den økonomiske støtte afhænger af 

graden af "handicap". Et stort skridt fremad er den nye lov for mennesker med handicap, der træder i kraft 

pr. 01.01.2019 og loven for integration af mennesker med handicap. Alle mennesker med handicap kan søge 

personlig støtte på de respektive afdelinger for socialhjælp. De udfylder et skema til Individuel selvvurdering 

af funktionsnedsættelsen. I skemaet er der et særligt afsnit for ASF. Der er også sektioner, hvor der kan gives 

information om sociale relationer (herunder selvevaluering af evnen til at udvikle og opretholde sociale 

kontakter og evnen til at deltage i aktiviteter med andre mennesker) og psykosociale funktioner (herunder 

koncentration og stabilitet af opmærksomhed og overholdelse af de sociale normer for adfærd). 

Selvevalueringen har til formål at give socialbistandsdirektoraterne information om typen af handicap, så de 

kan yde den nødvendige støtte til den enkelte og deres familier. Det ordinære resultat er dog, at personen 

får en personlig assistent, som tager hele ansvaret. 

Vedrørende deres deltagelse på arbejdsmarkedet kan personer med ASF benytte støtten fra det nationale 

program for beskæftigelse og uddannelse af mennesker med handicap under arbejdsformidlingen. Ifølge 

Handicaploven skal alle virksomheder med mere end 49 ansatte ansætte mindst én person med handicap. 

 



 

 

5.3 Danmark 

5.3.1 Nuværende situation 

Landsforeningen Autisme gennemførte i 2019 en undersøgelse, der undersøgte mennesker med autismes 

tilknytning til arbejdsmarkedet. De fandt, at 2,8 % af befolkningen i Danmark – omkring 160.000 mennesker 

– har en autismediagnose. Kun 11 % af stikprøven var i fuldtidsjob og 5 % var deltidsansatte på ordinære 

vilkår, mens 9 % af respondenterne var ansat i et fleksjob (et job på nedsat tid for personer med fysiske eller 

psykiske vanskeligheder). Det betyder, at størstedelen af personer med ASF ikke er på arbejdsmarkedet. 

At være ledig i Danmark er dog ikke lig med ingen indkomst. Faktisk tilbyder Danmark en række af dagpenge 

og sygedagpenge, som udgør sikkerhedsnettet i samfundet. De to mest almindelige og største offentlige 

overførsler på fuld tid er dagpenge - du har ret til dagpenge i op til 2 år, hvis du er medlem af en a-kasse - og 

kontanthjælp - du kan få kontanthjælp, hvis du er uden arbejde og ikke studerer og ikke er i stand til at 

forsørge dig selv økonomisk. I 2. kvartal af 2021 var der i alt 90.115 personer på dagpenge, 13.941 personer 

der modtog kontanthjælp og 86.691 der modtog sygedagpenge. 

Ifølge den førnævnte forskning udgør dagpenge og sygedagpenge i alt 7 % af de adspurgtes indkomst. 

Midlertidige ydelser på kontanthjælpsniveau er i alt på hele 38 %. Derfor er andelen af personer med autisme 

på dagpenge eller kontanthjælp meget højere sammenlignet med resten af befolkningen. 

En stigning i uddannelsesniveauet vil give samfundsøkonomiske gevinster i form af en produktivitetseffekt 

og en beskæftigelseseffekt. Dette skyldes, at beskæftigelsesfrekvensen generelt er højere for dem med en 

videregående uddannelse med hensyn til uddannelseslængde, især personer med handicap. Et højere 

uddannelsesniveau blandt mennesker med psykiske og kognitive handicap vil alt andet lige føre til en højere 

beskæftigelsesfrekvens. Hvis 1 % flere mennesker med handicap kommer i ordinær beskæftigelse, er der 

13,9 mia. kr. i samfundsøkonomisk gevinst og 8,5 mia. kr. i budgetøkonomisk overskud at hente over 10 år. 

Selv hvis disse personer får fleksjob, er der 3,9 milliarder kroner at opnå. Udover at ni ud af ti personer med 

ASF er uden ordinær beskæftigelse i Danmark, er de også ofte marginaliserede på arbejdsmarkedet. Sådan 

lyder konklusionen på en kvalitativ undersøgelse (vedrørende beskæftigelse) foretaget af to danske 

organisationer ’Landsforeningen Autisme' og 'Det Nationale Autismeinstitut’ i 2016. 

 

5.3.2 National lovgivning 

Samlet set har vi ingen politiske regler eller love for ansættelse af personer med autisme i Danmark. Vi har 

dog flere forlig samt forskelsbehandlingsloven, der kommer mennesker med autisme til gode. 



 

 

For det første beskytter forskelsbehandlingsloven mennesker med handicap og forbyder eksempelvis en 

arbejdsgiver at diskriminere ansøgere til ledige stillinger negativt på grund af handicap. Det gælder 

ansættelse, afskedigelse, forflytning, forfremmelse eller løn- og arbejdsvilkår. Desuden er offentlige 

arbejdsgivere forpligtet til at give fortrinsadgang til en person, der på grund af handicap har udfordringer 

med at opnå beskæftigelse på det almindelige/generelle arbejdsmarked. Dette hjælper også rekrutteringen 

af mennesker med autisme. 

I forhold til ordninger er der flere kompenserende ordninger til fordel for personer med handicap, herunder 

diagnosticeret autisme. Kompensationsordningerne giver jobcentret mulighed for at yde støtte til 

kompensation for handicap. Ordningerne er: 

- Hjælpemidler: 

● Handicappede kan få bevilget hjælpemidler, hvis handicappet medfører barrierer knyttet til job, 

uddannelse eller ved deltagelse i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

- Personlig assistance: 

● Personlig assistance er en mulighed for støtte til mennesker med handicap, som står over for barrierer 

knyttet til job, uddannelse eller deltagelse i offentlige beskæftigelsesaktiviteter. 

- Arbejdspladsenheder: 

● Undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og små arbejdspladsenheder. 

- Isbryderordningen: 

● I op til et år kan nyuddannede med handicap tilbydes ansættelse med løntilskud. Isbryderordningen har til 

formål at give nyuddannede med handicap erhvervserfaring inden for området, som deres uddannelse har 

kvalificeret dem til, samt netværk der kan styrke jobsøgningen. 

- Fortrinsadgang: 

● Personer med handicap kan tilbydes fortrinsadgang, der giver mulighed for at komme til jobsamtaler til 

opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxabeviser, boder mv. 

- Mentorstøtte: 

● For at opnå eller fastholde et job- eller beskæftigelsesrettede forløb kan Jobcentret tilbyde borgere 

mentorstøtte. 

Ovennævnte ordninger skal alle styrke og stimulere personer med handicaps beskæftigelsesmuligheder for 

at give dem samme muligheder for erhvervsmæssig aktivitet som personer uden handicap. 

 

5.4 Italien 



 

 

5.4.1. Nuværende situation 

Det antages generelt, at beskæftigelsessucces kun er mulig for mennesker med højtfungerende autisme. 

Integrering kan dog også være mulig for personer med mellemsvære former for autisme, hovedsageligt 

takket være dedikerede laboratorier i sociale virksomheder, konceptualiseret som rigtige arbejdspladser med 

specifikke træningsprogrammer og ikke blot beregnet som klinikker for ergoterapi. 

Beskæftigelse for voksne med ASF kan konceptualiseres holistisk ved hjælp af ICF-rammen (International 

Classification of Functioning, Disability and Health). ICF definerer de domæner (elementer), hvori 

gruppering af de psyko-fysiske og sociale særegenheder hos et individ for at planlægge interventioner, 

forbedre færdigheder, evaluere eventuelle fremskridt og regressioner (opfølgning) og forbedre social- og 

arbejdsintegrationsprocesser gennem et retroaktivt programmeringssystem (feedback). ICF er et gyldigt 

instrument, der har til hensigt at fjerne enhver form for barriere, der begrænser aktivitet og deltagelse i det 

sociale liv. 

I Italien er der nogle projekter, der fremmer professionelle muligheder for voksne med ASF: 

- Inklusion i beskyttede laboratorier: Den nemmere måde at få job til mennesker med autisme på, med 

den grænse at mange af dem faktisk er "containere", hvor der ikke udføres rigtigt "arbejde" med en 

effektiv markedsproduktion, men hvor enkeltpersoner udfører simple aktiviteter. 

- Målrettet jobformidling: Denne realitet er til stede i de fleste europæiske lande og i USA. I Italien er 

det reguleret af lov nr. 68/99. I dette tilfælde modtager folk støtte fra en operatør og/eller specifik 

information – træning/oplæring af værtsvirksomhedens personale. 

- Jobplacering med grunduddannelse: Hos mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse kan 

beskæftigelsessuccesen være højere, hvis jobformidling forudgås af specifikke træningsprogrammer 

dedikeret til mennesker med autisme, interessenter, arbejdsgivere og kolleger. 

 

5.4.2 National lovgivning 

Lov 68/99 "Ret til arbejde for mennesker med handicap" 

Italiensk lovgivning indførte metodologien for dedikerede beskæftigelsesprogrammer for handicappede ved 

at støtte dem med passende incitamenter. Artikel 1 i lov 68/99 henvender sig til personer "der lider af fysiske, 

psykiske og sensoriske handicap, og som har mere end 45 % intellektuelle handicap" ("... Mennesker med 

handicap skal henvise til en person med ansvar for territorial kompetence. Arbejdsformidlingskontoret, som 

på en specifik liste vil notere arbejdsevnerne, arten og graden af handicap og analysere karakteristikaene ved 

de virksomheder, hvor de kunne tildeles, ved at tillade den deraf følgende placering…”). 



 

 

I det "toårige program for handicap", som blev præsenteret af den italienske regering i 2013, kom fejlen i lov 

68/99 frem af indsamlede data, der viser, at kun 22.000 mennesker med handicap fandt et arbejde på et år i 

modsætning til 750.000 registreret på listen. Arbejdsløsheden for personer med handicap er fire gange 

højere end antallet af mennesker med autisme. På nuværende tidspunkt er det kun 1:10 af mennesker med 

autisme, der finder og vedligeholder et job, især inden for landbrug og havearbejde (Censis report. The hidden 

dimension of disability. Rom, februar 2012). 

Lov 134/15 «Instruktioner til diagnosticering, pleje og kvalificering af mennesker med ASF og støtte til 

familier» 

Denne lov giver fokuserede interventioner til at forbedre mennesker med autismes livskvalitet gennem 

beskæftigelse og social integration. Hovedbidraget fra denne lov er for første gang at overveje færdighederne 

hos personer med ASF og valorisering af omsorgspersoners grundlæggende rolle i ansættelsessucces. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Data indsamlet i ovenstående rapport viser de fremskridt, der er gjort gennem årene, også med hensyn til 

efterspørgsel efter arbejdskraft, både i offentlige og private virksomheder, med hensyn til mæglertjenester 

og det tyder på, at stigningen i nystartede virksomheder og rekruttering har været mulig takket være 

vedtagelse af personaliserede tjenester til inklusion af mennesker med handicap og til 

reguleringsforanstaltninger, der har forenklet ansættelsesprocedurer. 

 

6. "STUDIE AF DEN SENESTE FORSKNING OG FREMSKRIDT VEDRØRENDE PÅVIRKNINGEN AF 

AUTISMEKTRUMFORSTYRELSER (ASF) PÅ ARBEJDSPLADSEN" I HVERT PARTNERLAND 
6.1 Belgien 

6.1.1 Projekter og initiativer 

Autism-Europe identificerede to hovedprojekter i Belgien med det formål at fremme inklusion af mennesker 

med ASF på arbejdsmarkedet. 

PASSWERK 

Passwerk er en andelsvirksomhed med en social dimension med fokus på test af software og udførelse af 

meget forskelligartede kvalitetsopgaver i forbindelse med Supportprocesser. Fra 2017 har Passwerk udvidet 



 

 

disse specifikke ekspertiser ved også at rekruttere og få softwareudviklere med autisme til at arbejde. 

Bagefter blev deres tjenester yderligere udvidet med Business Intelligence (BI) og Managed Business Process 

Services (MBPS). Passwerk fokuserer på de unikke og værdifulde egenskaber hos mennesker med autisme. 

Tilpasning af autisters behov og kompetencestyring er virksomhedens kerneværdier. Passwerk har siden 

2008 haft succes med at lade flere og flere mennesker med autisme tage deres fortjente plads på det 

almindelige arbejdsmarked. I praksis understøtter Passwerk autistiske medarbejdere i rekruttering og 

udvælgelse, placering hos klient baseret på deres behov og løbende supervision. Sektionskriterierne dækker 

en liste over obligatoriske handlinger, før personen placeres i en virksomhed. Passwerk arbejder med 

mennesker med autismediagnose og interesse for IKT. Derfor er langt størstedelen af mennesker med 

autisme, der samarbejder med Passwerk, softwaretestingeniører, som selvstændigt kan mobilisere med 

offentlig transport. Desuden er der forskellige kriterier, som Passwerk-professionelle overvejer, inden de 

placerer en autist i en virksomhed. Nogle af dem er: webstedsundersøgelsen, relevante opgaver, 

arbejdspladsen, matchende profiler, eventuel efteruddannelse for virksomheden. 

DIVERSICOM 

DiversiCom forfølger missionen om at understøtte mangfoldighed på arbejdsmarkedet ved at lette 

jobansøgningsprocessen for mennesker med handicap, herunder mennesker med autisme, og ved at blive 

ansat på baggrund af deres kompetencer. Deres mission drejer sig om tre kernepunkter: 

1. At øge antallet af handicappede ansatte i Belgien. 

2. At støtte et mangfoldigt arbejdsteam gennem en åben rekrutteringsproces for handicappede kandidater. 

3. At tilskynde virksomheder og ansatte med handicap til at tale for andre organisationer om deres succes. 

DiversiCom tilbyder følgende aktiviteter: 

- Støtte til handicappede jobsøgende; 

- Rådgivning til den pågældende virksomhed gennem de forskellige faser af rekrutteringsprocessen; 

- Skabelse af forbindelser mellem jobsøgende og virksomheder; 

- At kommunikere og dele bedste praksis, faktorer for ændringer i adfærd. 

Derudover samarbejder DiversiCom direkte med gymnasier, såsom École des 4 Vents, ved at tilbyde unge 

autistiske børn, mens de stadig går i skole, erhvervserfaring i virksomheder for at forberede dem til deres 

fremtidige integration på arbejdsmarkedet. Virksomheden sikrer kontinuitet i den støtte, gymnasiet yder til 

unge autistiske voksne, ved at lette deres adgang til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

 

6.2 Bulgarien 



 

 

6.2.1 Projekter og initiativer 

ECQ identificerede tre hovedprojekter i Bulgarien med det formål at fremme inklusion af mennesker med 

ASF på arbejdsmarkedet: 

"Udvikling og pilotering af en model for erhvervsuddannelse og beskæftigelse af mennesker med ASF i IKT-

sektoren", PROGRESS-projekt 

Et af hovedformålene med projektet var inklusion af 20 personer med ASF i foreløbig praktisk træning til at 

arbejde med IT. På den anden side blev der under projektet afholdt en række seminarer og træning for 

arbejdsgivere for at give dem retningslinjer til at arbejde med mennesker med autisme. Ifølge resultaterne 

blev medarbejdere med autistiske lidelser ansat til at teste softwareprodukter for fejl, tilgængelighed for 

mennesker med handicap, administration af data, arbejde på virksomheders kontorer mv. 

En gruppe eksperter ydede støtte til personer med autisme og arbejdsgivere i uddannelses- og 

arbejdsprocessen gennem hele projektet og efter dets afslutning. Resultaterne af pilotmodellen var baseret 

på den konstante søgen efter skæringspunkterne mellem behovene hos arbejdsgivere for kvalificerede 

medarbejdere og potentialet og begrænsningerne for mennesker med særlige behov. 

Partnere: 

o  European Software Institute – Centre Eastern Europe Home | ESI CEE www.esicenter.bg  

o  Bulgarsk sammenslutning af it-virksomheder (BASSCOM) www.basscom.org  

o  “Autisme Association” http://www.autism-bg.net  

o  Center for social rehabilitering og integration https://autismbulgaria.com/ 

 

"SWICH U" EEA Grants-projekt: "Samfunds- og arbejdsinklusionsteknologier for børn og unge med ASF 

(SWITCH YOU)", https://switchu.esicenter.bg/  

Hovedformålet med projektet var at skabe en fungerende model for inklusion af mennesker med handicap i 

uddannelse og arbejdsmarked med støtte fra alle interessenter via træning og kommunikation med 

arbejdsgivere og familier. Projektet involverede som direkte støttemodtagere 24 børn og unge med autisme, 

32 familier til mennesker med handicap og 10 arbejdsgivere. 

Den effektive inklusion af unge med autismespektrumforstyrrelser på arbejdsmarkedet blev understøttet 

ved at udvikle og levere praktisk træning og lette tilpasningen til det virkelige arbejdsmiljø i et simuleret miljø. 

 

Partnere: 

o  European Software Institute – Centre Eastern Europe Home | ESI CEE (esicenter.bg); 

http://www.esicenter.bg/
http://www.basscom.org/
http://www.autism-bg.net/
https://autismbulgaria.com/
https://switchu.esicenter.bg/


 

 

o  Bulgarsk sammenslutning af it-virksomheder (BASSCOM) www.basscom.org;  

o  “Autism Association” http://www.autism-bg.net; 

o  “Fundación Adapta” https://www.fundacionadapta.org/; 

o  "Varna Free University" Varna Free University " Chernorizets Hrabar" (vfu.bg). 

 

"Pages" Erasmus+ Projekt: "Vejledning til at vejlede beskæftigelsesfærdigheder for ASF", 

www.pagesproject.eu 

PAGES-projektet var artikuleret omkring tre akser: intervention, uddannelse og inklusion på 

arbejdsmarkedet. Projektets mål var, at: 

o  Uddanne/træne personer med ASF (autismespektrumforstyrrelse) til at komme ind på 

arbejdsmarkedet. 

o  Bidrage til en metodik for inklusion af personer med ASF på arbejdsmarkedet. 

o  Facilitere et positivt arbejdsmiljø for ASF-medarbejdernes uddannelse/træning og også for 

arbejdsgivere, ledere. 

o  Vejlede virksomhederne til rekruttering af personer med ASF og facilitere tilpasning til jobbene. 

Resultaterne af projektet er meget interessante og er tilgængelige på projektets hjemmeside og i 

særdeleshed her: https://pagesproject.eu/en/node/75. 

Resultaterne af undersøgelsen blandt arbejdsgivere på europæisk plan er angivet som følger: 

o  66 % af de virksomheder, der indgik i undersøgelsen under projektet, beskæftiger mindst en person 

med et handicap. 

o  75 % "planlægger at ansætte mennesker med handicap", hvilket giver en ide om, at begrænsningerne 

med hensyn til denne form for beskæftigelse var faldende, men ikke så hurtigt som ønsket. 

o  40 % beskæftigede en person med ASF til "socialt engagement", eller fordi "medarbejdernes 

kompetencer er til gavn for virksomheden" og ikke for socialpolitiske fordele. 

Forskerne oplyser, at personer med ASF ifølge undersøgelsen i de fleste tilfælde begynder at arbejde i en 

virksomhed gennem personlige anbefalinger og tidligere praksis i stedet for at blive kontaktet af en 

specialiseret tjeneste. Dette hænger sammen med, at 63,6 % af de ASF-personer, der er ansat i disse 

organisationer, ikke har særlig støtte fra en specialiseret tjeneste. 

Et andet vigtigt resultat fra undersøgelsen er de udviklede retningslinjer for arbejdsgivere, der er tilgængelige 

her: https://pagesproject.eu/en/node/99. De omfatter anbefalinger om ansættelse af personer med ASF og 

god praksis for virksomheder for at skabe et passende miljø for autister. 

http://www.autism-bg.net/
https://www.fundacionadapta.org/


 

 

6.2.2 Interessenter 

ECQ identificerede følgende interessenter. Dette er dog kun en foreløbig liste, som bør udvikles yderligere: 

1. NGO'er, der arbejder med mennesker med ASF og deres familier: 

- Autism Association: http://www.autism-bg.net/about_us.html 

Organisationens hovedformål er at beskytte de sociale og borgerlige rettigheder for børn og unge med 

særlige behov (generaliseret mental retardering og autismespektrumforstyrrelser) og deres familier for at 

hjælpe dem med at overvinde social isolation. Organisationen støtter en effektiv social integration af sådanne 

børn og unge og offentliggør deres problemer. Den fungerer også som en støttegruppe for forældre til 

mennesker med autisme og som kontaktpunkt for forældre til nydiagnosticerede børn, unge og unge voksne 

med autisme. Denne organisation fungerer også som en national paraplygruppe. 

- Center for social rehabilitering og integration: https://autismbulgaria.com/ 

Centret er en kommunal struktur, der har til formål at tilbyde tjenester og specialiseret pleje til mennesker - 

børn, unge og voksne - med autismespektrumforstyrrelser. Centret blev gennemført som et projekt af Sofia 

Kommune og Autismeforeningen og blev åbnet i marts 2007. Det er en social service, der tilbyder terapeutisk 

og rådgivningsarbejde til børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser. Centret yder hjælp og 

støtte til pårørende til mennesker med autisme, opbygger og understøtter deres sociale netværk af 

pårørende og bekendte. Der er også specialiserede tjenester, der tager sigte på at forbedre tilstanden og 

færdighederne hos dets brugere, primært inden for områderne: 

o  Skabe og forbedre muligheder for kommunikation; 

o  Opbygning af relationer gennem fælles aktiviteter og interesser; 

o  Forbedre adfærd, deltage i sociale situationer i forskellige sammenhænge og forskellige miljøer. 

- Autisme i dag: https://www.autismtoday-bg.eu/  

Autism Today Associationen blev grundlagt af specialister inden for anvendt adfærdsanalyse, medlemmer af 

offentligheden og forældre til børn med autisme. Organisationens mission er uddannelse af specialister og 

oprettelse af et professionelt samfund i Bulgarien til at arbejde med børn med autisme, som bruger 

videnskabeligt dokumenterede metoder og holder sig til verdens og Europas faglige og etiske standarder for 

praksis. I betragtning af det store behov i vores land og med henvisning til verdensstatistikker, på grund af 

manglen på sådanne for Bulgarien, har foreningen accepteret udfordringen om at bygge centre til 

uddannelse af anvendte adfærdsanalytikere i Bulgarien. 

- BAPID (bulgarsk sammenslutning for personer med intellektuelle handicap): 

https://bapid.com/bapid  



 

 

Den bulgarske forening for mennesker med intellektuelle handicap er et nationalt netværk af 

forældreorganisationer, der arbejder for et værdigt og uafhængigt liv for mennesker med intellektuelle 

handicap og deres familier. BAPID går ind for en national og lokal politik, der respekterer rettighederne for 

mennesker med intellektuelle handicap og understøtter udviklingen af det nødvendige støttende miljø og 

fuld integration af personer med intellektuelle handicap i samfundet. 

BAPID tror på og insisterer på deltagelse af mennesker med intellektuelle handicap og deres familier i 

udformningen, overvågningen og kontrollen af politikker, der er relevante for deres liv på alle niveauer af 

central og lokal forvaltning. Organisationen støtter sine medlemmer i gennemførelsen af aktiviteter for 

mennesker med intellektuelle handicap ved at give information, ekspert- og metodisk rådgivning, 

finansiering og støtte til projektgennemførelse. BAPID er medlem af nationale råd og andre nationale, 

europæiske og internationale organisationer. Hvor det er nødvendigt og så vidt muligt, arbejder BAPID 

sammen med andre organisationer og interessenter for at varetage interesserne for mennesker med 

intellektuelle handicap. 

- Nationalt Netværk for Børn: https://nmd.bg/en/ 

Det Nationale Netværk for Børn er en sammenslutning af civilsamfundsorganisationer og ligesindede, der 

arbejder med og for børn og familier i hele landet. Ifølge netværket bør alle politikker og praksisser, der 

direkte eller indirekte påvirker børn, udformes, implementeres og overvåges under hensyntagen til 

princippet om børns tarv og med aktiv deltagelse af børn og unge selv. En anden stor prioritet i deres arbejde 

er at opbygge et fungerende og åbent borgernetværk for børn og familier. Det nationale netværk for børn 

går ind for børns rettigheder og trivsel ved at forene og udvikle et bredt, socialt betydningsfuldt netværk af 

organisationer og støtter. 

Netværket kunne være nyttigt ved at give nem adgang til psykologer og andre interessenter i projektet. Da 

det er en paraplyorganisation, kan det være nyttigt for projektets formidling at kontakte den. 

- Virksomheder og organisationer i IT-sektoren har vist interesse for projektets område. 

2. BASSCOM (Bulgarian Association of Software Companies): https://basscom.org/ 

BASSCOM er branchesammenslutningen af førende bulgarske softwareudviklingsvirksomheder. De fremmer 

konkurrencefordele og langsigtede traditioner inden for softwareudvikling, samt tilskynder til erhvervelse af 

’best practises’ for at øge virksomhedens ekspertise. Ved at deltage i flere projekter for mennesker med ASF 

har de vist en bevist interesse for WIN-with-U-projektet. 

3. ESI (European Software Institute): https://esicenter.bg/ 



 

 

Foundation European Software Institute Center Eastern Europe (ESI CEE) er en nonprofitorganisation med 

fokus på anvendt forskning og tjenester til gavn for IKT-industrien. Deres mission er at arbejde for at øge IKT-

industriens konkurrenceevne i Østeuropa for at understøtte udviklingen af informationssamfundet og 

vidensøkonomien. De har en bevist interesse i at arbejde med mennesker med ASF ved at deltage i flere 

projekter på området. 

4. Facebook-grupper (forældre, psykologer osv.); https://www.facebook.com/groups/autismbulgaria 

’Autism Bulgaria’ er en gruppe, der har til formål at give information og nyheder relateret til autisme på 

bulgarsk. Medlemmerne af gruppen kan dele deres personlige historier og finde personer involveret i 

problemet. 

5. Fortaler for mennesker med autismes rettigheder i Bulgarien; 

https://www.facebook.com/groups/Autism.Advocate.Bulgaria/ 

Denne gruppe blev oprettet for at beskytte rettighederne for mennesker med autisme i Bulgarien. Gruppen 

diskuterer emner relateret til, hvad vi skal gøre for at udløse en forandring i samfundet og især de juridiske 

rammer for at garantere retten til et værdigt liv for mennesker med autisme. Der organiseres også aktiviteter 

i tilfælde af indberetninger om krænkelser af rettighederne for personer på autismespektret, på vegne af 

gruppen som helhed. 

 

6.2.3 Nationale anbefalinger 

Den faglige erkendelse af mennesker med ASF er mere og mere i fokus for staten og samfundet. At opnå 

reelle og bæredygtige resultater ville kræve en konstant og fokuseret indsats på alle niveauer samt præcis 

koordinering af alle politikker, der behandler problemet. Derfor skal det prises, at der allerede er langsigtede 

strategier på plads, der sigter mod at skabe de rette betingelser for en passende integration af mennesker 

med ASF i det økonomiske og sociale liv i landet gennem adgang til passende former for erhvervsuddannelse 

og beskæftigelse. Der kan iværksættes flere tiltag for at effektivisere implementeringen af de strategiske 

dokumenter. Eksempelvis bør der udføres en målrettet indsats med det formål at gøre kommunikationen og 

relationen mellem mennesker med ASF og deres potentielle arbejdsgivere mindre administrativt byrdefulde 

for begge parter. Der bør være et specialiseret system til overvågning og evaluering af den socioøkonomiske 

status for personer med ASF, som har nydt godt af de eksisterende politikker, for at sikre effektiviteten af de 

anvendte foranstaltninger og for at der kan foretages ændringer hurtigt. Manglen på tilstrækkelige data om 

modtagerne af sådanne programmer er en af de største hindringer for at udvikle og koordinere programmer 

til at stimulere beskæftigelsen blandt mennesker fra dårligt stillede grupper. Bulgarien er blandt pionererne 



 

 

i EU til at udvikle ’Unified Information System for People with disabilities’, som involverer mennesker med 

ASF, men dets eksistens vil ikke være til nogen hjælp, hvis det ikke bruges tilstrækkeligt. Der bør være en 

større diversitet i programmerne, der sigter mod at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer med 

ASF, hvilket ville gøre dem mere effektive. Dette kan opnås gennem bedre definerede målgrupper baseret 

på alder, uddannelse, erfaring og andre relevante faktorer. Stimuleringsprogrammer kan bruges til at 

tilskynde erhvervslivet til at udvikle deres egne programmer til integration af mennesker med ASF. Personer 

med ASF og/eller deres organisationer kan ansøge i fællesskab om at modtage en sådan finansiering. Der bør 

lægges mere vægt på de integrerede arbejdsmiljøer, da specialiserede og beskyttede arbejdspladser sjældent 

er bæredygtige, og da de ikke bidrager til social inklusion af mennesker med handicap. Finansiering bør være 

mere tilgængeligt for små virksomheder. I øjeblikket er det kun virksomheder, der beskæftiger tre personer 

eller flere, der kan søge om støtte. Dette forhindrer en stor mængde af små virksomheder i at deltage, hvilket 

ironisk nok bidrager til manglen på beskæftigelsesmuligheder i mindre samfund og landdistrikter. 

 

6.3 Danmark 

6.3.1. Projekter og initiativer 

Specialisterne Foundation har identificeret syv interessante projekter for inklusion af mennesker med ASF på 

arbejdsmarked, her rapporteret. 

NETCOMPANY (IT-virksomhed, +3.500 ansatte) 

En konsulent fra Specialisterne løser daglige ad hoc-opgaver i Netcompanys Group IT Services. 

Kundens udfordring: Koncern it-services i it-virksomheden Netcompany, der leverer forretningskritiske it-

løsninger og rådgivning, havde brug for ekstra hænder til opgaver som maskininstallation, udstyrsregistrering 

og automatisering af udstyr og oprydning i scripts. 

Løsningen: Netcompany har indgået samarbejde med Specialisterne, hvor konsulenten bl.a. vil løse følgende: 

- Implementering og automatisering af maskiner, der skal opsættes til nye brugere. 

- Registrering af udstyr. 

- Læsning, oprydning og dokumentation af PowerShell-scripts og deres funktioner. 

- Service af brugere, der henvender sig til Group IT Service-teamet for at få hjælp. 

 

NORDEA BANK (Bankselskab, +29.500 ansatte) 

Specialisterne har faciliteret en rekrutteringsproces, som hjalp Nordea med at finde syv nye it-medarbejdere 

med en autismespektrumforstyrrelse til bankens automationsteam. 



 

 

Kundens udfordring: Nordea ønskede at udvide sit automationsteam, som leverer nye automatiserede 

tjenester til bankens egne medarbejdere. Nordea søgte IT-medarbejdere med forskellige kompetencer. 

Nogle skulle bygge virtuelle robotter til automatisering, mens andre skulle overføre data fra det gamle system 

til den videreudvikling, automatiseringsteamet arbejdede på. Nordea ønskede at bruge rekrutteringen til at 

hjælpe IT-talentfulde mennesker med en autisme med at finde et meningsfuldt job. 

Løsningen: Nordea indgik et rekrutteringssamarbejde med Specialisterne. Rekrutteringsprocessen er 

designet med inspiration fra Specialisternes faste model for coaching og udvælgelse af flere kandidater på 

én gang, som blev tilpasset Nordeas specifikke behov. 

- Specialisterne valgte omkring 30 kandidater blandt de ansøgere, der havde svaret på 

stillingsopslaget. De blev inviteret til at deltage i en workshop, hvor LEGO-robotter for eksempel blev 

brugt til at vise, hvordan kandidaterne klarede sig i teamwork. 

- Dernæst blev 15 kandidater udvalgt til en projektfase, der varede i fire uger, hvor deres IT-

kompetencer og samarbejdsevner blev testet yderligere. I de første uger var det daglige program 

arrangeret af Specialisterne. I de sidste uger blev opgaverne stillet af Nordea, for at teste, hvordan 

kandidaterne løste it-udfordringer svarende til det daglige arbejde i Nordea. 

- Workshop og projektfasen fandt begge sted hos Nordea. Generelt er det meget vigtigt, at 

rekrutteringsprocessen primært foregår på den egentlige arbejdsplads. Det gør tilpasningsperioden 

lettere for kandidater med en autismespektrumforstyrrelse. Ydermere giver det virksomheden en 

bedre forståelse af behovene hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse, og hvordan de 

klarer sig bedst. 

- I sidste ende blev resultatet af jobsamtalerne, at syv kandidater blev tilbudt job i Nordea. Nogle af 

de nyansatte med en autismespektrumforstyrrelse havde en formel uddannelse indenfor IT, mens 

nogle var autodidakte, men meget dygtige. 

 

SEMLER GROUP (Bilimportør, +2.000 ansatte) 

En konsulent fra Specialisterne hjælper bilimportvirksomheden Semler Gruppen med at gennemføre 

automatiserede tests, der er en del af vedligeholdelsen af systemer omkring kommunikationen med 

forhandlere og værksteder. Disse systemer er afgørende for virksomhedens forretning. 

Kundens udfordring: Semler Gruppen er en virksomhed, der importerer biler, motorcykler og 

landbrugsmaskiner fra mærker som Porsche, Audi, Lamborghini, John Deere, Seat, Skoda, VW, Ducati og 

Bentley. 



 

 

Kommunikationen med forhandlere og deres værksteder foregår på Semlers elektroniske platform AutoCore, 

som integrerer alt fra tilbud, kundekartoteker, styring af salgsregninger og planlægning af værkstedsopgaver. 

Fejl inden for en funktionalitet kan påvirke andre dele af systemet. Derfor har Semler løbende haft brug for 

at lave automatiserede test, hvori eksisterende og nye funktionaliteter fra udviklerne bliver kontrolleret, 

samtidig med at der identificeres fejl, der skal rettes. 

Løsningen: En konsulent fra Specialisterne er ’udstationeret’ i Semler Gruppen. 

Konsulenten løser forskellige opgaver knyttet til test af Semlers platform AutoCore, samt CRM-systemet 

Salesforce. Opgaverne omfatter: 

- Udvikling af automatiserede test i Java ved brug af værktøjet Selenium Webdriver. 

- Test af både eksisterende og ny software i testmiljøet. 

- Rapportering til udviklerne. 

- Afklaring af kvaliteten af de rettelser, der løbende foretages i systemerne. 

 

NOVO NORDISK 

Gennem planlægning og facilitering af en rekrutteringsproces har Specialisterne hjulpet Novo Nordisk med 

at rekruttere fire nye medarbejdere med autisme i stillinger, hvor kandidaternes særlige kompetencer kan 

skabe værdi. 

Kundens udfordring: Novo Nordisk har sat mangfoldighed og inklusion højt på dagsordenen i sit arbejde med 

det sociale ansvar. Med ’Project Opportunity’, som startede i 2013, sigter Novo Nordisk på at inkludere 

mennesker med autisme i arbejdsstyrken. Hovedformålet med projektet er at give mennesker med autisme 

en chance på arbejdsmarkedet og mulighed for at bruge deres kompetencer professionelt. 9 ud af 13 

personer med autisme, som har deltaget i ’Project Opportunity’, er blevet ansat efter den halvandet år lange 

projektperiode. 

Novo Nordisk har arbejdsfunktioner, der matcher mange af de særlige kompetencer, som neurodivergente 

mennesker kan have, fx IT generelt, programmering og kvalitetssikring af data. I den seneste runde af ’Project 

Opportunity’ ønskede Novo Nordisk hjælp til at rekruttere fire nye medarbejdere, som skulle arbejde i 

forskellige afdelinger med kvalitetssikring, økonomi og regnskab, dataanalyse og programmering. 

Løsningen: Novo Nordisk indgik et rekrutteringssamarbejde med Specialisterne. Rekrutteringsprocessen blev 

skræddersyet til Novo Nordisk efter Specialisternes model for rekruttering af flere autistiske medarbejdere 

på én gang. Efter at Novo Nordisk fandt de fire afdelinger, der ønskede at ansætte en medarbejder med 

autisme, havde rekrutteringsprojektet denne proces: 



 

 

- Specialisterne holdt oplæg om autisme og autisme på arbejdspladsen hos Novo Nordisk og mødtes 

med de fire afdelingsledere for at identificere opgaver og forventninger til kandidaternes 

kompetencer. Efterfølgende udsendte Specialisterne fire separate stillinger. Blandt 40 ansøgere 

udvalgte Specialisterne 20 kandidater, og hver af dem deltog i en kompetenceafklarende workshop 

i én dag hos Specialisterne. 

- Otte kandidater blev udvalgt til et to-ugers kursus med forskellige opgaver og gruppeprojekter. Den 

første uge foregik hos Specialisterne. Her var programmet tilrettelagt af Specialisterne til afklaring. 

Anden uge foregik hos Novo Nordisk og bestod af arbejdsrelaterede opgaver og præsentation af en 

gruppeopgave foran afdelingsledere. 

- Efter projektforløbet blev der afholdt rekrutteringssamtaler i de forskellige afdelinger. Nogle af 

kandidaterne havde flere samtaler. De fire nye Novo-medarbejdere blev ansat i en periode på 

halvandet år, hvor mentorer fra Specialisterne undervejs gav sparring til både medarbejdere og 

afdelingsledere i Novo Nordisk. 

 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING (Hovedorganisation, 170 ansatte) 

En konsulent fra Specialisterne hjalp Dansk Arbejdsgiverforening med at lave ekstra kontrolværktøjer i Excel 

og SAS; til kvalitetskontrol af lønstatistikker fra organisationens SQL-miljø. 

Kundens udfordring: Fremstilling af statistik er en meget vigtig del af arbejdet i Danske Ansatte (DA). DA er i 

samarbejde med Danmarks Statistik blandt andet ansvarlig for avanceret lønstatistik, der bruges som 

grundlag for overenskomstforhandlinger og regulering af velfærdsydelser i Danmark. Formlerne bag 

statistikken er dels skrevet ud i Word, dels kodet ind i DA’s SQL-miljø. Som et supplement til deres 

eksisterende kvalitetskontrol af statistikproduktionen ønskede DA at lave et ekstra kontrolværktøj i Excel, så 

det ville være nemmere at beregne og kontrollere, om udviklerne havde fortolket udskrivningen af formlerne 

rigtigt. 

Løsningen: Konsulenten var dagligt hos DA, og løste tre hovedopgaver ved at bruge Visual Basics i Excel og 

SAS Enterprise: 

- Konsulenten sammenlignede beregninger fra SQL-kode med DA’s matematiske formler, og 

konverterede det til et Excel-regneark, som kunne teste tallenes forhold til hinanden. DA havde 

allerede et regneark til den årlige statistik, men de ønskede også et til den økonomiske 

udviklingsstatistik. 



 

 

- Bagefter lavede konsulenten et Excel-regneark med datavalidering, som virksomhederne skulle 

downloade, udfylde og sende tilbage. Konsulenten lavede makroer i regnearket, som var der for at 

tjekke, om brugerens input var korrekt. 

- Ydermere lavede konsulenten Excel-regnearkene i SAS Enterprise, der kunne beregne nøgletal og 

derfor kunne finde mulige uoverensstemmelser. Dette blev gjort for både årlige og økonomiske 

trendstatistikker. 

 

YOUSEE (teleselskab, +1.200 ansatte) 

- Kundens udfordring: Gentagende test af smartphones, efter de samme specifikationer hver gang, er 

en tidskrævende og fokuskrævende opgave, der inkluderer en stigende risiko for fejl, efterhånden 

som arbejdstiden skrider frem. Derfor allierede YouSee Mobil sig, tilbage i 2008, med Specialisterne. 

- Løsningen: Tre konsulenter fra Specialisterne er blevet fastansat hos YouSee Mobil. Her tester de alle 

nye smartphones, apps og tjenester, inden de frigives til kunderne. Specialisternes arbejde er med 

til at sikre en høj kvalitet af produkter, bedre kundetilfredshed og færre udgifter til kundeservice, i 

forhold til reklamationer. 

 

SUND & BÆLT HOLDING A/S (Udvikler infrastruktur, 100 medarbejdere) 

- Som et led i moderniseringen af Sund & Bælts ledelsessystem har Specialisterne ryddet op i mere 

end hundrede arbejdsprocedurer i Microsoft Visio. 

- Kundens udfordring: Som et led i moderniseringen af deres ledelsessystem, skulle Sund & Bælt 

Holding A/S flytte al deres dokumentation fra et ældre system på en lokal server til et nyt 

cloudbaseret system. Det betød blandt andet, at der skulle ryddes op i mere end hundrede 

arbejdsprocedurer. Virksomhedens arbejdsprocedurer beskriver alle arbejdsprocedurer og er fx 

vigtige for introduktionen af nye medarbejdere, der arbejder med overvågning af motorvejen på 

Storebæltsbroen. Det var svært for Sund & Bælt at finde interne ressourcer til opgaven, og i 

overensstemmelse med deres CSR-politik førte det til, at Sund & Bælt indgik et samarbejde med 

Specialisterne. 

- Løsningen: Siden efteråret 2018 har en gruppe konsulenter fra Specialisterne arbejdet på at rydde 

op i Sund & Bælts arbejdsprocedurer. Konsulenterne har løbende modtaget de eksisterende 

arbejdsprocedurer på papir, og de har overført og ryddet op i Microsoft Visio efter Sund & Bælts 

anvisninger og ønsker. 



 

 

 

6.4 Italien 

6.4.1 Projekter og initiativer 

I Italien er syv projekter dedikeret til ansættelse af personer med ASF, økonomisk finansieret af offentlige 

eller private midler, blevet identificeret af vores gruppe: 

➢ Projekter baseret på arbejde i sociale og landbrugsbedrifter (f.eks. Cascina Rossago; ALI);  

➢ Integrationsprojekter i private virksomheder (dvs. IDHP) 

➢ Selvstændige aktiviteter (dvs. Laboratory of Multimedia Exploration). 

 

START AUTISMO (ABRUZZO) 

Projektet "START AUTISMO" (Sistema Territoriale per l'Autonomia e la Realizzazione dei Talenti di persone 

con autismo – Territorialt system for uafhængighed og realisering af mennesker med autismes talenter) er 

født i Abruzzo med det formål at forbedre livskvaliteten for unge og voksne med autisme. Disse er projektets 

mål: Professionel dannelse af en figur kaldet "technical of professional qualification of PwA"; støttende 

mennesker med autisme i overgangen til voksenverdenen ved at skabe et netværk med lokale myndigheder; 

oprettelse af specialiserede arbejdsstationer (beskyttede laboratorier), mæglerservice og jobformidling; 

kurser til støtte for familier (forældretræning); fremme af ’god praksis’ om beskæftigelse i en interregional 

og europæisk sammenhæng. 

Cascina Rossago (LOMBARDIET) 

Cascina Rossago er en sundhedsplejebolig for handicappede beliggende i Pavia. Det blev grundlagt i 2002 og 

er en struktur akkrediteret af Lombardiet med resolution VII/16780 af 19. marts 2004. Det er en pilotstruktur 

specifikt målrettet voksne med autisme baseret på landbrugssamfundenes model. Inklusion i et passende 

miljø og støtte fra specialiseret personale giver beboeren mulighed for at udvikle sine færdigheder og opnå 

højere grad af selvstændighed. Der medfølger et nøje planlagt indsættelsesprogram, som realiseres efter en 

periode med observation og evaluering af et tværfagligt team. 

SWANS (UMBRIEN) 

Det er et pilotprojekt implementeret af Europa-Kommissionen i 2011 i Umbrien. Deltagerne er 40 personer 

med ASF (i alderen 16-40 år). Formålet med projektet er at introducere mennesker med ASF på 

arbejdspladsen ved hjælp af en vejleder. Erhvervserfaring kan vare fra 2 til 12 måneder. Alle medarbejdere 

blev støttet af en uddannet vejleder/facilitator, som gradvist reducerede sin fysiske tilstedeværelse, 

efterhånden som medarbejderen opnåede stigende selvstændighed og et stort niveau af bevidsthed og 



 

 

færdigheder i arbejdsmiljøet. Resultaterne blev evalueret af tre psykologer, som fokuserede både på 

præstationsindikatorer for ansatte mennesker med autisme og globalt på arbejdsmiljø. 

ALI (Autonomi, Arbejde, Integration), ASCOT SERVICECENTER (TOSCANA) 

Ascot Service Center SRL i Firenze er en struktur henvendt til voksne med psykiske kognitive og sociale 

problemer. Hovedprojektet er at importere en model for uddannelse og beskæftigelse udtrykt i et kontinuum 

mellem cateringaktiviteter og receptionsaktiviteter turisme, dyrehold og havebrug. Holdet opererer i et 

forfriskningssted og et lille hotel åbent for offentligheden, hvor børn med autisme er inkluderet både til 

jobtræning og til rekruttering som medarbejdere. Projektet sigter mere globalt på en effektiv integration af 

mennesker med autisme på arbejdsmarkedet med registrering af almindelige kontrakter, ved at håndhæve 

de eksisterende netværk med gymnasier og offentlig lokal administration. 

Socialt kooperativ i Rignano sull'Arno, Europæisk Terapeutisk Center (CTE) (TOSCANA) 

Det er en forening beliggende i Firenze, der med sine 40 hektar jord og skov tilbyder muligheder for aflastning 

og beboelse til personer med ASF og deres familier. CTE omfatter forskellige former for social virksomhed 

(Kooperativ A og B). Aktiviteterne, styret af en operatørstab, er fokuseret på inklusion af mennesker med 

autisme i den sociale landbrugssektor. Regionen støtter fundind takket være de produkter, der er realiseret 

af mennesker med autisme, og som sælges uden for den beskyttede struktur. 

PRO.PIL.EI ANFASS (SARDINIEN) 

Dedikeret til mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og ASF omfatter det aktivering af orienterings, 

trænings- og indsættelses-/reintegrationspraktik rettet mod social inklusion, økonomisk uafhængighed og 

rehabilitering og yder støtte til jobvedligeholdelse. Projektet tilbyder et system af træningsaktiviteter, 

herunder seminarer om emner relateret til arbejdsverdenen, vejledningslaboratorier til opbygning af 

kompetencebalance og professionelt projekt, træningscentre, dvs. mini-oplevelser af praktik, tekniske, 

relationelle og tværgående færdigheder, der kan bruges i arbejdsmarkedet og som letter faglige valg. 

IDHP (EMILIA ROMAGNA) 

Integrated and Disability Health Program (IDHP) realiserede sammen med Alstom Ferroviaria SPA i Bologna 

et yderst innovativt projekt til ansættelse af unge og voksne med høj- og lavtfungerende 

autismespektrumforstyrrelse (ASF). Projektet bestod i et praktikophold på seks måneder, i et samlet omfang 

af 560 timer, og en fornyelse til yderligere 6 måneder. Det involverede en gruppe på 5 unge voksne med 

højtfungerende ASF, i alderen 18-42 år, som kom fra Bologna eller nære provinser. Formålet med projektet 

var erhvervelse af specifikke kompetencer defineret i det enkelte projekt, gennem et type C praktikophold 

(Regional Lov nr. 7/2013) og efterfølgende ansættelse af personer med ASF i henhold til lov 68/99. De 



 

 

specifikke mål for projektet kan opstilles som følger: erfaring i et arbejdsmiljø; personlig og relationel vækst; 

erhvervelse af viden og færdigheder certificeret af kontinuerlige uddannelsesprogrammer; verifikation og 

orientering af individuelle faglige valg; færdiggørelse af den uddannelsesmæssige erfaring i beskæftigelse. I 

løbet af praktikken blev en jobcoach med speciale i autismespektrumforstyrrelser leveret af IDHP. 

Interventionen var baseret på Behavioural Skills Training (BST). 

Laboratory of Multimedia Exploration: et eksempel på selvstændig ledelsesaktivitet (LOMBARDIET) 

Det er et kooperativ oprettet af personer med ASF og er beliggende i Milano. Det blev grundlagt i 2007 af 

personer med ASF, der delte en fælles vanskelighed med at finde et tilfredsstillende job på trods af deres 

tekniske og faglige færdigheder. Laboratory of Multimedia Exploration tilbyder omfattende tjenester inden 

for webdesign, grafisk design, desktop publishing og oversættelse. 

Godega4Autisme (VENETO) 

Det er et projekt, der har til formål at skaffe hjem og job til voksne med autisme. Det er resultatet af en 

nonprofitorganisation kaldet "Fondazione Oltre il Labirinto Onlus”. Det er økonomisk understøttet af 

produkterne realiseret i strukturen og af fundraising-aktiviteter. Det er en lille landsby, der omfatter en 

bygning og et landbrugsland med et drivhus. Medarbejderne arbejder med støtte fra en supervisor og hver 

opgave forklares gennem visuelle instruktioner. Arbejdsaktiviteter omfatter montering af 'kram-cykler' 

(tandemcykler designet til at sætte en person med autisme i stand til at cykle sikkert med støtte fra en anden 

rytter), genbrug af kork og udførelse af projekter for lokale eksterne organisationer, såsom pakning af vin. 

 

6.4.2 Nationale anbefalinger 

De lovgivningsmæssige rammer i Italien viser udviklingen af tilgangen til handicap fra sundhedspleje til 

anerkendelse af forsikringen om ’livskvalitet’. Arbejdsinklusion bidrog i høj grad til opnåelsen af en god 

livskvalitet, da den kan garantere tilegnelsen af integrerende færdigheder, hvilket betyder en række 

færdigheder, der gør det muligt for den handicappede at opnå en nødvendig selvstændighed og have 

midlerne til at drage fordel af de tilbudte tjenester af fællesskabet og at aktivere givende forhold til de mest 

forskelligartede elementer i livet (Cottini, 2009). Specifikt med henvisning til autisme, har 

"normaliseringsprocessen”, som prioriterede vigtigheden af at yde støtte til autistiske arbejdere for at 

forbedre deres præstation af "normale" funktionelle resultater (f.eks. sociale, intellektuelle og manuelle 

evner), vist sig at være mislykket, da den var motiveret ved spørgsmålet 'hvilke symptomer han/hun har' og 

'hvordan kan han/hun rehabiliteres', som havde en tendens til at forværre handicap og miste autonomi og 

kompetence. Den alternative vej, som nationale initiativer inspirerer til, har til formål at give enhver person 



 

 

med autisme mulighed for at udtrykke sin egen personlighed og potentiale gennem arbejdet, på en vej med 

social og arbejdsmæssig inklusion. 

I denne forbindelse lister vi her nedenfor den nationale anbefaling om at forbedre arbejdsinklusionen af 

medarbejdere med autismespektrumforstyrrelse: 

1. Fremme arbejdsbaseret læring og praktikophold i SMV'er. For at forberede ASF-personer til at arbejde, er 

det nødvendigt at tilbyde et specifikt arbejdsbaseret lærings- og praktikforløb, allerede inden de kommer ud 

på arbejdsmarkedet. Efterfølgende erhvervsuddannelsesudbydere, der kan drage fordel af for eksempel det 

arbejdsbaserede læringsprogram (alternanza scuola-lavoro) bør designe en ad hoc-placeringstjeneste i 

overensstemmelse med partnervirksomheden for at udvikle specifikke arbejdsevner. 

2. Tilskynd SMV'er til at ansætte ASF-medarbejdere. Hvis det er rigtigt, at den nuværende lovgivning 

tilskynder til ansættelse af handicappede generelt med skattefordele, er det også rigtigt, at de vigtigste 

incitamenter og forpligtelser refererer til store virksomheder, mens der ikke henvises til mikro, små og 

mellemstore virksomheder, som reelt repræsenterer hovedkomponenterne i det italienske arbejdsmiljø. 

Som følge heraf ville det være nødvendigt at fremme kulturen for arbejdsinklusion også inden for dette 

forretningssystem. 

3. Fremme kulturen i virksomheder med social inklusion. At uddanne SMV'er (også ledere og andre 

medarbejdere) til at anerkende talentet hos ASF-medarbejdere betyder at uddanne dem til at investere i 

mennesker i stedet for blot at opfylde forpligtelser. Som et resultat heraf er det anbefalelsesværdigt blandt 

virksomhederne at fremme en kultur for inklusion på arbejdsmarkedet, som ikke nødvendigvis står i 

modsætning til profitskabelse og konkurrence, men i stedet perfekt kan udløse et mere attraktivt image, som 

er i overensstemmelse med kravene til et ansvarligt marked. 

4. Design skræddersyede placeringstjenester til ASF-medarbejdere. Som det fremgår af ovennævnte 

casestudier, repræsenterer designet af en skræddersyet anbringelse, der er specifik for hver enkelt person i 

overensstemmelse med støtte fra eksperter og lokale myndigheder, den bedste løsning til effektivt at placere 

og integrere mennesker med ASF. Når man taler om ASF-medarbejdere, er det umuligt at anvende den 

samme anbringelsesmekanisme, der er vedtaget for andre arbejdstagere, mens det er påkrævet at have en 

skræddersyet plan, der er bygget på den enkelte persons specifikke forventninger, ønsker, evner, potentiale 

og behov. Ydermere håndhæves dette også af det faktum, at standardiserede tilgange ikke passer til selve 

autismen i betragtning af de forskellige aspekter, som denne lidelse – som er en 'spektrum'-lidelse - kan vise. 

5. Jobsikkerhedsuddannelse skræddersyet til virksomheder med ASF-personale. I Italien er alle virksomheder 

forpligtet til at tilbyde jobsikkerhedsuddannelse til deres personale for at undgå og håndtere sikkerhedsrisici, 



 

 

der kan opstå, når de udfører deres job. I nødstilfælde er det vigtigt at give et struktureret og hurtigt svar for 

at begrænse konsekvenserne. I betragtning af, at selv under 'normale' forhold kan ASF-medarbejdere vise 

vanskeligheder med at interagere og håndtere situationer, kan det være meget svært for dem at håndtere 

farlige situationer såsom jordskælv, brand osv., da de måske ikke genkender faren eller viser en 

hyperreaktion. Som følge heraf skal autister på den ene side uddannes specifikt i jobsikkerhed i henhold til 

deres behov for at kunne identificere en farlig situation og opføre sig på en korrekt måde. På den anden side 

skal også deres kolleger være specifikt uddannet for at kunne opføre sig korrekt og håndtere deres autistiske 

kolleger, når sådanne situationer opstår. 

6. Tilvejebringelse af tilgængelig faglig uddannelse for ASF. I et hyperteknologisk arbejde, hvor it-løsninger 

har ændret måden, vi udfører arbejde på og adgang til uddannelse, er det nødvendigt at holde øje med de 

begrænsninger, som disse værktøjer repræsenterer fra ASF-medarbejdere. I denne forstand bør 

arbejdsgiveren vurdere fordelene og til sidst identificere alternative løsninger, der passer bedre til profilen 

og behovene hos ASF-medarbejdere for at gøre dem komfortable. 

7. Den nationale sundhedsmyndighed (ISS) styrker samarbejdet med Arbejdsministeriet, erhvervslivet og 

sociale partnere for at udvikle specifikke retningslinjer. Nationale myndigheder bør samarbejde fuldt ud for 

at give officielle retningslinjer for virksomheder og ledere for at støtte anbringelsen af ASF-medarbejdere. 

Det tværsektorielle samarbejde mellem den nationale sundhedsmyndighed og Arbejdsministeriet vil faktisk 

sikre dækningen af begge parters behov, lette nedbrydningen af fordomme og lette forståelsen. 

8. Udvikle yderligere vurderingskriterier/indikatorer for ASF-arbejdere: Livskvalitet. Da den effektive og 

tilpassede personlige plan, som nævnt ovenfor, er fokuseret på identifikation af ønskede livserfaringer og 

mål og nødvendig støtte fra den enlige arbejdstager, er det efterfølgende nødvendigt at overvåge og evaluere 

fremskridt baseret på den effektive forbedring af personlige resultater i form af: - personlig tilfredshed og 

lykke; - forbedring af livskvaliteten; - adfærdsmæssig, funktionel, sundhedsmæssig, klinisk og miljømæssig 

progression, der prioriterer opnåelsen af personlig tilfredshed og lykke frem for forbedring af sociale, 

praktiske og intellektuelle evner. 

 

7. ANALYSE AF PROJEKTMÅLGRUPPER AF LÆRINGSFUNKTIONER OG BEHOV 

ASF er heterogen af natur, og det har konsekvenser i udfordringer og støtte, som mennesker med autisme 

har brug for. Der mangler en meget individualiseret overgangsplan for unge på autismespektret. 

Berettigelseskriterier for offentlige tjenester afhænger normalt af at have et intellektuelt handicap (ID), men 

kun en tredjedel af mennesker med autisme har et ID. 



 

 

Uopfyldte overgangsbehov. Mennesker med autisme modtager ikke tilstrækkelig støtte til introduktion i 

arbejdsmiljø i løbet af det sidste år på gymnasiet, hvor 30 % af dem har tre eller flere udækkede behov. 

Specifikke behov omfatter karriererådgivning / jobfærdighedstræning og livsfærdighedstræning, men unge 

med autisme uden intellektuelle handicap (ID) var langt mindre tilbøjelige til at modtage disse tjenester. 

Barrierer omfattede omkostninger, adgang til tjenester og mangel på udbydere, der accepterede deres 

forsikring. 

Mangel på løbende beskæftigelsesstøtte. For mange mennesker med ASF er det en betydelig udfordring at 

fastholde arbejde eller post-gymnasiale uddannelsesstillinger. De få undersøgelser, der har undersøgt 

beskæftigelse ud over den tidlige voksenalder, viste ikke mønstre for forbedring over tid. De fleste voksne, 

der er arbejdsløse eller underbeskæftigede i den tidlige voksenalder, opretholder sædvanligt denne tilstand 

med et progressivt fald i uafhængighed i erhvervsmæssige stillinger over tid. 

Gode nyheder. Dårlige beskæftigelsesresultater er ikke universelle. Nogle voksne med ASF opnår og 

fastholder job. Succesfaktorerne ved jobsøgning og fastholdelse er ikke fuldt ud forklaret. En vigtig faktor er 

egenomsorgsfærdigheder, som konsekvent forudsiger beskæftigelse og er modtagelige for intervention. En 

anden velkendt prædiktor for udfald i voksenalderen er niveauet af kognitiv funktion, fordi det er blevet 

observeret, at voksne med ASF, som har et ID, er betydeligt mindre tilbøjelige til at opnå beskæftigelse eller 

bor i samfundet. Der er dog få beviser for, hvordan man kan støtte voksne med ASF og samtidige intellektuelle 

handicap i at nå deres maksimale potentiale. 

For nyligt er nogle faktorer, der påvirker resultatet af beskæftigelsen hos ASF-personer, blevet fremhævet: 

En mere fremskreden alder, et højere uddannelsesniveau, fraværet af komorbiditet. Derfor synes det at være 

særlig vigtigt at være opmærksom, efter afslutningen af studieforløbet (støttet uddannelse), og behandle 

begyndelsen af et eller andet psykiatrisk problem så hurtigt som muligt. 

Nogle interventionsforanstaltninger for at forbedre mennesker med autismes beskæftigelsessucces bør 

overvejes: 

(a) Forberede individer med ASF til overgangen til voksenverdenen. 

(b) Styrkelse af uddannelsens rolle. 

(c) Støtte familier (psykologisk og økonomisk). 

(d) Oprettelse af nye tjenester, der hjælper mennesker med autisme med at opnå økonomisk 

uafhængighed. 

(e) At skabe målrettede jobkontekster. 

(f) Udvikling af programmer for "autismebevidsthed". 



 

 

(g) Realisering af konkrete retningslinjer for beskæftigelse. 

Her giver vi eksemplet med PAGES, en vellykket liste over anbefalinger til jobintegration af mennesker med 

ASF. 

Formålet med PAGES ('Veje til at vejlede beskæftigelsesfærdigheder for ASF') er at støtte virksomheder til 

at forstå den ekstra sociale- og markedsværdi, som autistiske medarbejdere kan give. Ved at gøre dette giver 

den praktiske anbefalinger og retningslinjer, som kan hjælpe med at sikre en passende anbringelse af 

autistiske personer i beskæftigelse. Disse anbefalinger vil især give vejledning til arbejdsgivere i at lette 

inklusion af autistiske individer, men endnu vigtigere sigter mod at hjælpe dem med at identificere en 

passende rolle for den autistiske person. 

Anbefalingerne er struktureret i ni sektioner, der afspejler en typisk rekrutteringsøvelse og de karrierestadier, 

der kan opstå: (1) Uddannelse/træning på jobbet/praktik; (2) Annoncering; (3) Ansøgning; (4) Forudgående 

udvælgelse; (5) Jobsamtale; (6) Jobtilbud; (7) Opfølgning. 

Arbejdsbaseret læring 

Arbejdsbaserede læringsordninger såsom praktik eller læreplads er den første mulighed, som både en 

praktikant/lærling og virksomhed har for at lære hinanden at kende og planlægge overgangen til arbejde. 

Hvis en virksomhed tilbyder ’on-the job’ træningsaktiviteter/praktik til unge, vil den støde på personer, der 

kan være autister, men som ikke har en diagnose. Elever med en efterspørgselsundgående profil - personer 

med en efterspørgselsundgående profil deler vanskeligheder med andre på autismespektret i social 

kommunikation, social interaktion og begrænsede og gentagne mønstre af adfærd, aktiviteter eller interesser 

- vil have behov for forskellige interventioner og tilgange. Unge mennesker på autismespektret har ofte brug 

for rutine for at hjælpe dem med at forstå verden omkring dem. Det betyder, at de kan finde ustrukturerede 

tidspunkter som frokost- og pausetider særligt vanskelige. De kan have brug for længere tid til at behandle 

information og kan også finde socialt samvær og kommunikation udfordrende. Mange ønsker at få venner, 

men finder det svært, da de mangler de passende sociale færdigheder. De bliver ofte mobbet, da deres 

jævnaldrende kan mangle bevidsthed om autisme og ikke accepterer forskellighed. Nogle kan have intense 

interesser eller mangle organisatoriske- og planlægningsevner, der kan påvirke deres evne til at deltage i 

aktiviteter i løbet af dagen. Ud over dette vil mange have svært ved at behandle sanseinformation. Dette kan 

forekomme i en eller flere af de syv sanser. Deres sanser kan være intensiverede (hypersensitive) eller 

underfølsomme (hyposensitive). Sværhedsgraden vil variere fra individ til individ og i henhold til andre 

faktorer såsom humør og niveauer af stress og stimuli. At forsøge at klare ovenstående i løbet af 

arbejdsdagen kan føre til angst, adfærd der udfordrer og nedsmeltning. Ofte vil autistiske praktikanter ikke 



 

 

vise den stress, de føler på grund af overgangen mellem skole og arbejde. Nogle autistiske unges adfærd kan 

være udfordrende i denne forbigående tid. Denne adfærd skyldes ofte en underliggende angst, frustration 

eller sansefølsomhed. Det er ikke altid klart, hvad der har udløst det, hvilket gør det svært at kontrollere 

situationen og identificere nyttige strategier. Det er nyttigt at overvåge denne adfærd for at begynde at 

genkende, hvornår angst eller frustration begynder at opbygge. Arbejdsgiveren kan derefter tale med dem 

om, hvad der ville hjælpe, og sætte passende støtte på plads. 

Her er nogle enkle tips, som arbejdsgiveren kan bruge til at hjælpe autistiske praktikanter, der er i praktik på 

arbejdspladsen i hans/hendes virksomhed: 

1. Praktikantens profil. Find ud af yderligere information om praktikanten, herunder deres sensoriske 

profil og kommunikationspræferencer. 

2. Match færdigheder. Match praktikantens færdigheder og interesse med kravene i den udpegede 

stilling for at sikre, at de tildelte opgaver er passende. 

3. Definer uddannelsesprogrammet. Forbered dig på introduktionsprogrammet og sørg for, at 

praktikanten er forberedt og ved, hvad der skal ske, hvor det skal ske, hvem der skal være der, 

hvordan introduktionen vil ske og hvor længe, og hvornår arbejdsdagen slutter. 

4. Sæt læringsudbyttet. Fokuser introduktionsprogrammet på tilegnelsen af nøglearbejdsfærdigheder 

såsom organisations- og planlægningsevner og på tilegnelsen af selvbevidsthed og selvbestemmelse. 

5. Fokus på sociale aspekter. Forenkl kommunikationen og give dem tid til at behandle information. 

Brugen af sociale historier til at udvikle større social forståelse samt indførelse af sociale 

færdighedsprogrammer såsom tid til at tale og social tale kan være nyttig. 

6. Tidsplan. Brug en rutine, de har oprettet, eller som er blevet aftalt i fællesskab, og sørg for, at du 

forbereder dem på enhver ændring af deres rutine. 

7. Give støtte. Brug visuelle støtte til at hjælpe dem med bedre at forstå deres rutine og arbejdsdag; 

dette kan omfatte ressourcer såsom en timer eller et ur. 

8. Tilpas arbejdsmiljøet. Overvej arbejdsmiljøet og tænk over, hvordan du kan gøre det mere 

behageligt. For eksempel kan en elev, der kæmper for at blokere baggrundsstøj, have gavn af at bære 

høreværn. 

9. Håndter stress. Brug en stressskala til at omsætte følelser til mere konkrete begreber. For eksempel 

er Incredible 5 Point Scale (Figur E) en meget brugt ressource, der gør det muligt for autistiske 

praktikanter at have et timeout-kort eller et udgangspas for at indikere over for personalet, at de 

føler sig angste og skal forlade lokalet. En god idé kan være at have et aftalt trygt og roligt sted for 



 

 

autistiske praktikanter at gå hen, når de føler, at angsten opbygger eller er overbelastet af 

sansestimuli. 

 

Figur E. The Incredible 5 Point Scale (Tilpasset fra Buron & Curtis, 2003) 

10. Kommuniker med forældrene. Etabler god kommunikation med forældre/pårørende/lærere. De 

kender den unge bedst og kan måske foreslå interventioner, som kan bruges. Bemærk venligst, at 

forældrene også kan være autister. At prøve disse uformelle teknikker kan hjælpe autistiske unge til 

at føle sig bedre støttet i et træningsprogram på jobbet. Det er dog vigtigt at huske, at hver autist er 

et individ, og det der virker for én autistisk praktikant, fungerer muligvis ikke for en anden. 

Jobannonce og ansøgning 

Jobannoncen er det første skridt for en virksomhed til at rekruttere nyt personale til virksomheden. For 

potentielle kandidater kan jobannoncer være deres første kontaktflade med en organisation. Hvis en 

virksomhed ønsker at sikre, at annoncen er inkluderende, er der nogle krav, der skal medtages, for at 

virksomheden kan være effektiv og succesfuld: 

1. Netværk med ASF-relaterede organisationer. Kontakt organisationer eller sociale netværk, der 

fremmer beskæftigelsen for at få en klarere idé og vision om styrkerne ved autistiske ansøgere samt 

at blive støttet i planlægning og offentliggørelse af ledige stillinger. 

2. Klart sprog. Jobannoncer er altid kortfattede og skrevet i et klart sprog. 

3. Væsentlige oplysninger. De bør angive væsentlige færdigheder, undgå jargon eller unødvendig 

information, med fokus på funktioner og opgaver, der skal udføres i stillingen. 



 

 

4. Enkelt layout. Annoncen skal være tydeligt præsenteret og undgå komplekse designs. Sørg for, at 

virksomhedens logo er synligt. 

5. Liste over nødvendige færdigheder. Prøv at være virkelig objektiv om, hvilke evner og erfaringer der 

er afgørende for, at arbejdet kan udføres godt og udelad dem der ikke er det. Jobbeskrivelser og 

jobannoncer kan nogle gange uforvarende inkludere genstande, som sandsynligvis vil afskrække 

potentielle autistiske ansøgere. Almindelige eksempler kan være: "skal være en stærk 

kommunikatør", "gode kommunikationsevner påkrævet", eller "fremragende skriftlige og mundtlige 

kommunikationsevner". Hvis disse færdigheder er afgørende for stillingen, skal de tydeligt 

identificeres og specificeres med hensyn til opgaver (f.eks. evne til at tale i telefon, deltage i 

netværksarrangementer, tale og arbejde hensigtsmæssigt med mennesker på forskellige niveauer i 

virksomheden). 

6. Vær autismevenlig. Forsikre kandidater om, at organisationen vil acceptere kandidater med forskellig 

baggrund og opfordrer til ansøgninger fra autismesamfundet. Udfør målrettet opsøgende kontakt 

for at tiltrække kvalificerede kandidater på autismespektret. 

7. Angiv en referencekontakt. Tilføj kontaktoplysninger for kandidater for at få klarhed om annoncen. 

Denne kontakt skal være en e-mail eller online portal samt en telefonkontakt. Det er tilrådeligt at 

udpege en person, der kan forberede og støtte ansøgere i, hvordan de søger stillingen. Det er 

afgørende at specificere, hvordan kandidater kan ansøge om det opslåede job: forskellige metoder 

kan foreslås, såsom at svare via e-mail, uploade en anmodning på jobportaler. Men i de fleste tilfælde 

vil der være et ansigt til ansigt interview. En anden mulighed kan være at bruge skriftlig 

kommunikation (e-mail), dog bør et telefonopkald undgås: Hvis udvælgelsesproceduren involverer 

en telefonsamtale, vil mange ansøgere med autisme fejle på dette stadium. 

Pre-selection (før udvælgelse) 

Pre-selection er et tidligt trin i rekrutteringsprocessen. Formålet med denne opgave er at bortfiltrere 

kandidater, der ikke matcher jobprofilen. Evnen til at identificere og fravælge de personer, der ikke vil klare 

sig godt i jobbet (negativ udvælgelse), og til at lede efter de bedste kandidater, der opfylder jobkravene 

(positiv udvælgelse). Pre-selection er en aktivitet, hvor organisationen eller virksomheden udvælger et fast 

antal kandidater blandt et stort antal ansøgere. Udvælgelse betyder ansættelse af den rigtige person til det 

rigtige job. Udvælgelsesprocessen er tidskrævende, fordi HR-cheferne skal identificere hver enkelt kandidats 

berettigelse til stillingen. 

Nedenfor er nogle tips eller anbefalinger om forhåndsudvælgelsesfasen: 



 

 

1. Etabler interne rekrutteringspolitikker. For at prioritere at ansætte mennesker med handicap og i 

særdeleshed med ASF bør en virksomheds overordnede rekrutteringsplan udvikles. Der bør være 

mere end én person, der udfører rekrutteringsprocessen for at reducere risikoen for fordomme eller 

partiskhed. Det er nødvendigt at tilbyde uddannelse i ASF for in-company-professionelle, især for HR-

professionelle, for at sikre, at de tager hensyn til hver enkelt kandidats behov, både i 

udvælgelsesprocessen og på arbejdspladsen. Husk at ikke alt passer til alle, så for at undgå en 

"Procrustean Bed" (dvs. plan eller skema for at skabe ensartethed eller overensstemmelse ved 

vilkårlige eller voldelige metoder), er det nyttigt at designe specifikke handlinger i forhold til 

størrelsen af virksomheden. 

2. Definer en rimelig tilpasningspolitik. I mange virksomheder er der misforståelser omkring 

omkostningerne ved at lave rimelige tilpasninger for de autistiske medarbejdere, hvilket kan have en 

positiv indvirkning på organisationen og arbejdsmiljøet. Fastlæg virksomhedens politik, såsom 

inddragelse af en jobcoach i rekrutterings- og ansættelsesprocessen. En jobcoach kan skabe 

universelle værktøjer til kommunikation. En jobcoach kan hjælpe med at opstille tidsplaner, styre 

tidsstrategier osv. At give omfattende information, kommunikere på en direkte måde og give klare 

forventninger er nøglen. 

3. Kommuniker effektivt. Vær direkte. Sig præcis, hvad der menes, og identificer præcis, hvad 

virksomheden ønsker. Jo flere detaljer, desto bedre vil medarbejderen forstå. Giv instruktionerne på 

skrift, og følg derefter mundtlige instruktioner op med en e-mail. Undgå ethvert indirekte 

talemønster, herunder klichéer, underforståede betydninger og idiomer. Giv klare forventninger. 

Angiv detaljer såsom deadlines (tidsrammer, tidsplaner) og resultater (hvordan det ser ud, 

formatering). 

4. Kommuniker tydeligt. Når du kommunikerer med jobansøgeren med ASF, er det bedre at bruge 

skriftlig kommunikation (e-mail) end et telefonopkald. Det er nyttigt at være systematisk med klare 

instruktioner, der er konkrete og kortfattede. Dette vil undgå tvetydige og abstrakte budskaber, der 

kan skabe misforståelser og vanskeligheder for kandidaten. 

5. Gennemfør rimelige justeringer. I mange tilfælde er der mangel på fleksibilitet under 

rekrutteringsprocessen. Det er vigtigt at overveje, om der kan foretages rimelige justeringer for at 

sætte autistiske kandidater i stand til at opfylde virksomhedens krav. Dette bør styre 

rekrutteringsprocessen. En rimelig tilpasning er en ændring eller justering af en rolle, arbejdsmiljøet 

eller den måde, tingene normalt gøres på, der gør det muligt for en kvalificeret person med et 



 

 

handicap at nyde lige muligheder for beskæftigelse: 1) for at sikre lige muligheder i 

ansøgningsprocessen, 2 ) at gøre det muligt for en kvalificeret person med et handicap at udføre de 

væsentlige funktioner i et job, og 3) at gøre det muligt for en medarbejder med et handicap at nyde 

lige fordele og privilegier ved beskæftigelse. 

6. Udtag uskrevne oplysninger. En autist vil ikke nødvendigvis kende og være i stand til at identificere 

og beskrive bløde 'færdigheder', især kommunikations- og interpersonelle færdigheder, og derfor vil 

de muligvis ikke være i stand til at arbejde hen imod at forbedre disse eller demonstrere dem på 

deres CV eller under interviewet, selvom de tilfældigvis er meget dygtige til stillingen. Det er 

nødvendigt at gennemgå ansøgernes tidligere erfaringer til bunds og være opmærksom på dette i 

PRESELECTION fasen. Det er vigtigt at huske, at i denne fase søger virksomheden den bedste 

medarbejder til jobbet og ikke til selve jobsøgningsproceduren. Husk altid at arbejde har en tendens 

til at være endnu vigtigere for mennesker med autisme, end det er for resten af arbejdsstyrken, da 

det sandsynligvis vil være deres primære vej til social inklusion; det giver dem også en mulighed for 

at engagere sig i deres færdigheder og interesser i et struktureret miljø med klare regler og mål. 

Jobsamtale 

Når arbejdsgivere ved, at de har at gøre med en autistisk kandidat, kan der gennemføres rimelige justeringer 

af samtaleprocessen. Rimelige justeringer er tilpasninger, der foretages for mennesker med handicap på 

arbejdspladsen. Nogle gange kan det være muligt, at nogle forslag og krav kommer direkte fra kandidaten. 

Her nedenfor er der nogle vigtige justeringer, som virksomheder skal tage i betragtning før, under og efter 

interviewet med en autist. 

Justeringer før samtalen: 

1. Vær informativ. Giv klare oplysninger om, hvad der forventes ved samtalen, hvor lang tid samtalen 

vil tage, hvad der skal medbringes, og hvordan man kommer til samtalen. Beskriv eventuelle opgaver, 

de skal udføre, og de typer spørgsmål, der kan blive stillet. Giv mulighed for en ledsaget samtale, 

hvor den autistiske person støttes af en ekspert/coach i autisme (Fostering a barrier-free society for 

people on the autism spectrum, Autism Europe). 

2. Anmod om support. Virksomheder kan bede om en støttemedarbejder til at deltage i samtalen til at 

fungere som facilitator eller 'oversætter'. De kunne hjælpe med: - at omformulere uklare spørgsmål; 

give kontekst til et spørgsmål; - opfordre til at give flere oplysninger. 

Justeringer under samtalen: 



 

 

1. Bed om konkrete eksempler. Stil klare og specifikke spørgsmål såsom: 'Beskriv din arbejdshistorie i 

de sidste tre år' i stedet for 'Fortæl mig om dig selv'. Stil spørgsmål baseret på tidligere erfaringer, 

specifikt relateret til færdigheder, der er nødvendige for det job, du har søgt om såsom: 'I dit sidste 

job, lavede du nogen arkivering eller datainput? Hvilke processer eller procedurer brugte du til at 

gøre dette effektivt?' Undgå hypotetiske ('Hvad nu hvis?') spørgsmål såsom: 'Hvordan tror du, du vil 

klare arbejdet, hvis der er mange afbrydelser?' Et bedre spørgsmål ville være: 'Tænk tilbage på dit 

sidste job. Kan du fortælle os, hvordan du klarede dit arbejde, når folk afbrød dig?' 

2. Vejled interviewpersonen. Spørg og stil yderligere spørgsmål for at få alle de nødvendige oplysninger. 

Fortæl interviewpersonen tydeligt, hvis et svar er for langt. En høflig men direkte måde for 

intervieweren at gøre dette på ville være at sige: 'Tak, du har fortalt os nok om det nu, og jeg vil gerne 

stille dig et andet spørgsmål.' 

3. Korrekt fortolkning af kropssprog. At være opmærksom på, at kropssprog og øjenkontakt kan være 

anderledes end andre kandidater og at det skal ikke tolkes som manglende interesse for jobbet. Et 

alternativ til jobsamtalen kan være at foreslå en arbejdsgiver, at en arbejdsprøve eller en 

placeringsevaluering ville være en mere egnet metode end en samtale til at vurdere, om kandidaten 

har de egnede kompetencer til at udføre den udpegede rolle. Nogle arbejdsgivere har fundet ud af, 

at en placeringsevaluering – en periode med erhvervserfaring – er en bedre måde at vurdere 

enkeltpersoners talenter på end en formel jobsamtale. 

Jobtilbud 

Tilgangen til at informere kandidaten om, at han/hun er udvalgt til ansættelse, vil afhænge af deres 

foretrukne kommunikationsstil. Den valgte kandidat kan kommunikeres med enten via telefon, e-mail eller 

ved at invitere ham/hende til et andet ansigt-til-ansigt møde for at få en detaljeret samtale med ham/hende 

for at forklare betingelserne for at starte arbejdet, introduktionsproces og drøfte eventuelle justeringer. 

For at give et jobtilbud er det afgørende at følge disse instruktioner for at sikre en positiv afslutning på 

rekrutteringsprocessen: 

6. Giv tid. Efter det officielle tilbud er givet til kandidaten, bør arbejdsgiveren give ham/hende tilstrækkelig 

tid til at overveje og træffe den endelige beslutning. Deadline for dette bør være klart fastsat for 

kandidaten. 

7. Overvej jobforventninger. Vær opmærksom på, at jobtilbuddet har taget hensyn til den udpegede autists 

specifikke behov. Dette krav er meget vigtigt, når der skal skabes et arbejdsmiljø, der gør ham/hende i 

stand til at få succes på arbejdspladsen. 



 

 

8. Lav en individuel plan for placering. Udvikl en individuel plan, der har til formål at styrke og støtte 

medarbejderen. Denne plan skal udarbejdes med og godkendes af medarbejderen. For at blive støttet i 

denne fase kan socialforvaltningen inddrages for at give vejledningsstøtte til både virksomheden og ASF-

medarbejderen i at træffe valg rettet mod personlig selvbestemmelse og selvindsigt og i at træne 

medarbejdere, der er præliminært introduceret med kvaliteter hos den nye kandidat. 

 

Opfølgning 

Ansættelse af personer på autismespektret er stadig sjældent i dag, selvom der er sket små fremskridt i 

erhvervslivets bevidsthed om deres bidrag til arbejdsmarkedet. 

Der er stadig mange sociale og kulturelle fordomme og falske overbevisninger om deres evne til at arbejde. 

Det menes, at de er mindre kvalificerede og mindre produktive. At ansætte mennesker med autisme er ikke 

en prioritet for de fleste virksomheder og langt mindre at give dem mulighed for at udvikle en professionel 

karriere. Som tidligere nævnt er det nødvendigt at sikre specifikke og specialiserede støttesystemer, for at 

fremme adgangen til det almindelige arbejdsmarked for autister som en garanti for deres fulde og effektive 

deltagelse i samfundet på lige vilkår. Et af de mest relevante støttesystemer i forbindelse med arbejde er 

støttet beskæftigelse. Denne metodologi er defineret som et individualiseret sæt af tjenester og handlinger 

fokuseret på personens behov og interesser, der letter deres præstation på arbejdspladsen. Dette 

støttesystem bidrager til at få adgang til beskæftigelse, fastholde beskæftigelsen og faglig udvikling på 

arbejdsmarkedet. Det giver professionel støtte til personer med yderligere behov på arbejdspladsen for at 

blive inkluderet i beskæftigelsesmiljøet. Denne specialiserede støtte omfatter indlæring af tekniske opgaver, 

men også tilegnelse af sociale og kommunikationsmæssige færdigheder, der er vigtige på arbejdspladsen. Et 

af nøgleelementerne i støttet beskæftigelse er den individualiserede støtte, tilpasset den enkeltes behov. 

Mennesker med ASF har brug for fortsat støtte under deres arbejdsliv. Denne støtte kan variere i frekvens, 

intensitet og typologi (Vidriales , Hernández y Plaza, 2017). 

For at sikre opfølgning og faglig udvikling skal vi tage hensyn til følgende forhold: 

1. Giv en detaljeret aktivitets- og tidsplan. Et af kendetegnene ved ASF er vanskeligheden ved at tilpasse 

sig ændringer i miljøet og dagligdagen. Derfor kan personer med ASF have behov for struktur og 

rutine, hvor de føler sig godt tilpas. Det er vigtigt for dem at have en klar tidsplan med fastlagte 

pauser og en ugentlig arbejdsplan. Detaljer om rækkefølgen og prioriteringen af hver opgave bør 

etableres og afklares, såvel som andre vigtige detaljer, som implementeringsperioden eller 

leveringskalenderen. 



 

 

2. Kommuniker enkelt og tydeligt. ASF påvirker social kommunikation og interaktion og sociale 

færdigheder, så social interaktion kan være en stor udfordring i arbejdsmiljøet. For eksempel kan 

mennesker med ASF have en god forståelse af de formelle aspekter af sprog, men de kan have 

vanskeligheder med fortolkningen af ikke-bogstavelige betydninger, såsom ironier, vittigheder, 

metaforer. Derfor er det vigtigt at undgå flertydigt og abstrakt sprog. Derudover kan de have brug 

for mere tid til at behandle verbale beskeder og instruktioner samtidigt. Disse instruktioner skal være 

klare, direkte og koncise, så tvetydighed undgås. Derudover anbefales det at strukturere information 

og at give denne så tydeligt som muligt. Det kunne være nyttigt at bruge visuelle hjælpemidler, som 

lister over skriftlige opgaver eller piktogrammer og at opdele hver opgave i forskellige faser for at 

udvikle den på en ordnet måde. 

3. Udstyr medarbejderen med sociale regler. Mennesker med ASF kan også have problemer med at 

udtrække nøgleinformationen og betydningen af den sociale kontekst, når den ikke er særlig 

eksplicit, så det kan være en meget udfordrende opgave for dem at tilpasse deres adfærd til de ikke-

skrevne sociale regler. Ligeledes kan de have svært ved at forstå de forskellige typer af relationer og 

tilpasser måske ikke deres sprog og adfærd til forholdets fortrolighed i hvert tilfælde. Af disse grunde 

kan en faciliterende ressource på arbejdspladserne være at have en liste over alle disse uskrevne 

regler og gennemgå dem én efter én med en, der kan afklare dem i arbejdssammenhæng. At forklare 

disse uskrevne koder hjælper med at undgå og forhindre modstridende situationer og misforståelser. 

Eksempler på uskrevne regler kunne være: at kende virksomhedens hierarki, respektere dresscode, 

prioritere opgaver mv. 

4. Indstil et passende miljø. Mennesker med ASF behandler miljøstimuli forskelligt. De kan være hypo- 

eller hypersensitive over for forskellige sensoriske stimuli relateret til visuelle, auditive, olfaktoriske, 

smagsmæssige og taktile eller proprioceptive sanser. Det er vigtigt at være opmærksom på dette ved 

ansættelse af autister, for at tilpasse (om muligt) arbejdsmiljøet til personens behov. For eksempel 

kunne det kunstige lys forbedres; personen kunne sidde ved siden af et vindue for kun at bruge 

naturligt lys; personen kunne bruge ørepropper eller andre enheder for at minimere støjniveauet, 

selvom det kan være tolerabelt for andre mennesker. Virksomheden skal kende personens 

præferencer og sensibiliteter, og bør give ham eller hende specifikke tilpasninger, der kan hjælpe 

med at håndtere de miljømæssige sansekrav. 

5. Identifikation af sociale og naturlige støtter. Social og uformel støtte er afgørende på arbejdspladsen 

for mennesker med ASF. Denne form for støtte bør være orienteret mod at lette social deltagelse og 



 

 

social inklusion og til at håndtere vanskelige situationer. Denne ikke-professionelle støtte bør ydes 

af andre medarbejdere i virksomheden eller af arbejdskolleger. Nogle gange bør det overvåges af 

arbejdslederne, som kan opdage nye behov og forudse vanskelige situationer for personen. I 

tilpasningsperioden til arbejdspladsen kan personen have en professionel støtte, der hjælper ham 

eller hende med disse krav. Men efter tilpasningsperioden bør denne professionelle støtte erstattes 

af en uformel og naturlig støtte, som ydes af andre kolleger eller partnere på arbejdspladsen. Den 

naturlige støtterolle skal hjælpe personen med ASF med de organisatoriske og præstationsmæssige 

krav til jobbet og også med de sociale udfordringer på arbejdet. Intensiteten af denne form for støtte 

kan gradvist trækkes tilbage, når autonomien og uafhængigheden for medarbejdere med ASF øges. 

Men denne naturlige støtte er grundlæggende for at hjælpe mennesker på spektret til at håndtere 

de nye krav og udfordringer, der kan dukke op på arbejdspladsen. Det anbefales at udpege en ’peer 

mentor’, som kan støtte medarbejderen med ASF, både i deres arbejde og i at håndtere de sociale 

krav i ansættelsessammenhængen, forsøge at bevare sammenhængen i denne støtteperson og hans 

eller hendes koordinering med det formelle eller professionelle støttesystem, der hjælper personen 

med ASF. 

Konklusioner 

Denne guide giver nogle anbefalinger, der kan hjælpe virksomhederne med at tilpasse sig og inkludere 

personer med ASF på arbejdsmarkedet. Vejledningen har taget højde for kompleksiteten og heterogeniteten 

af autismespektrumforstyrrelser og behovet for en koordineret tilgang, som integrerer medarbejdernes 

interesser og prioriteter; med de støttesystemer, som institutioner, fagpersoner og familier tilbyder. 

Det er muligt for personer på autismespektret at indgå på arbejdsmarkedet og præstere som værdifulde 

medarbejdere. Det har vist sig i forskellige internationale erfaringer med sociale virksomheder og 

kooperativer, hvor det er muligt at skabe reelle arbejdsmiljøer og tilpassede sammenhænge, der inkluderer 

og fordobler medarbejdernes talent. En virksomhed, der investerer i at ansætte mennesker på 

autismespektret, viser at den er fremadskuende og socialt ansvarlig. Det øger den sociale bevidsthed og 

produktivitet i virksomheden og bidrager til motivation og engagement hos personalet. 

  



 

 

8. FIRE ‘KEY PERFORMANCE INDICATORS’ (KPI) 

Vi identificerede fire videnskabelige og validerede skalaer som ’Key Performance Indicators’ (KPI). De bør 

administreres af eksperter i neuropsykologi til en specifik vurdering af kognitive evner og færdigheder. 

 

8.1 WAIS IV (Wechsler Adult Intelligence Scale – fjerde udgave) 

Wechsler-skalaen er "guldstandarden" i kognitiv vurdering og det mest anvendte mål for IQ (Wechsler, 

2003a). Den indeholder en række skalaer kaldet 'indeks', der vurderer forskellige typer kognitive domæner, 

herunder behandlingshastighed, arbejdshukommelse, verbal forståelse og perceptuelt ræsonnement. 

Her er en oversigt over skalaens fire indekser: 

- Verbal Comprehension Index (VCI): det værdsætter evnen til at lytte, uddybe og udtrykke tanker; 

- Perceptual Reasoning Index (PRI): den vurderer evnen til at klare problemløsningsopgaver; 

- Working Memory Index (WMI): det værdsætter evnen til at huske ny information og bruge den 

erhvervede information til at frembringe nogle resultater. 

- Processing Speed Index (PSI): den er fokuseret på opmærksomhed og på evnen til at bestille 

information til at udføre en opgave. 

8.2 FSIQ (Fuld Scale Intelligence Quotient) 

FSIQ udforsker individets kognitive funktion, og den er opdelt i deltestscore, der undersøger specifikke 

kognitive funktioner. 

8.3 GAI (General Ability Index) 

GAI er en valgfri indeksscore for WISC-IV og WAIS-IV. Det er afledt af kernen af undertestene til ’Verbal 

Comprehension’ og ’Perceptual Reasoning’. GAI giver et skøn over generel intellektuel formåen, med 

reduceret vægt på arbejdshukommelse og behandlingshastighed i forhold til FSIQ. 

Teoretisk repræsenterer GAI et individs overordnede kognitive evne, hvis arbejdshukommelse og 

bearbejdningshastighedsevner lignede verbale og ikke-verbale evner. 

I WAIS-IV inkluderer GAI tre centrale verbale forståelsesundertests (Ligheder, Ordforråd og Forståelse) og tre 

centrale perceptuelle ræsonnement-subtests (Blokdesign, Matrix-ræsonnement og Billedbegreber). 

8.4 Cognitive Proficiency Index (CPI) 

CPI er en valgfri indeksscore for WISC-IV og WAIS-IV. Den udforsker den færdighed, hvormed en person 

behandler visse typer kognitiv information for at tilegne sig mere avancerede færdigheder. 

 



 

 

9. SUCCESFULDE INKLUSIONSCASES OG RELATERET LEDELSESPRAKSIS I VIRKSOMHEDER OG SMV’ER FOR 

HVERT PARTNERLAND 

Vi rapporterede nogle case-rapporter om vellykket ansættelse af mennesker med autisme i partnerlandene. 

 

9.1 Belgien (Autism-Europe) 

Autism-Europe leverede fem vellykkede eksempler på arbejdsinkludering for mennesker med autisme i 

Belgien. 

Roelands Vidnesbyrd 

Roelands vidneudsagn fundet via Passwerk. Han blev interviewet og forklarede sin erfaring som testingeniør 

med mange års erfaring. Nedenfor kan du finde en del af hans interview. 

- Hvad synes du, er den største udfordring i dine opgaver med din autisme? 

”Den største udfordring for mig er stadig at kunne kommunikere på et tilstrækkeligt højt niveau. Jeg forsøger 

at bestemme den bedste måde at kommunikere på ud fra den feedback, jeg får. Jeg kender nu nogle praktiske 

tekniske tricks, især når det kommer til at komponere data”. 

- Er coachingen fra Passwerk nyttig? Og i så fald, hvorfor finder du det så vigtigt?  

”Coachingen fra Passwerk giver mig mulighed for at tale om situationer. Den største fordel er, at jeg ikke skal  

vente til det ugentlige møde med at kontakte en coach. En samtale handler sjældent om 'alarmsignaler', men 

mere typisk om, hvad jeg kunne gøre for bedre at håndtere bestemte situationer. Hvis kunden beder mig om 

at tilpasse min måde at arbejde på, er det ofte ikke så svært for mig at gøre det og overholde det”. 

Dimitris Vidnesbyrd 

Dmitri lykkedes med at komme til Passwerk i oktober 2020 efter en lang rekrutteringsproces på næsten to 

måneder, hvor han også modtog uddannelse i softwaretest (ISTQB). 

Dimitris SPOC (Single Person of Contact) i virksomheden, hr. Vianney Maerte, uddybede sin erfaring med at 

arbejde med en autistisk person: "Dimitris vigtigste mission er at tage ansvaret for at teste alle nye udviklinger 

relateret til ovennævnte applikationer og at være en integreret del af det team, der administrerer dem. 

Personligt havde jeg allerede været så heldig at møde nogle Passwerk- konsulenter hos en anden virksomhed, 

så for mit vedkommende var jeg ikke i tvivl. Men for virksomheden var det helt nyt, og jeg tror, det er helt 

normalt at have noget frygt, at undre sig over, hvordan dialogen med konsulenten kommer til at forløbe: 

hvad det er OK at sige og gøre, og omvendt hvad man skal undgå. På grund af dette foreslog Passwerk i 

begyndelsen af samarbejdet et møde for at øge bevidstheden om autisme blandt Dimitris fremtidige kolleger. 

Dette gjorde det muligt at lindre noget frygt lige fra starten. Jeg tror, at det er et reelt aktiv at arbejde med 



 

 

en autistisk konsulent som tester. De vil generelt have evnen til at udføre den samme opgave flere gange 

med præcis det samme niveau af nøjagtighed. Desuden synes jeg, for konsulentens trivsel inden for 

virksomheden, at det er bedre at tage tingene et skridt ad gangen, for ikke at komme foran dig selv, så det 

var det, vi gjorde med Dimitri i forhold til hans kontakter med andre mennesker. I starten lod vi Dimitri 

arbejde alene med regelmæssig overvågning, og derefter integrerede vi ham gradvist i teamet. I dag er 

Dimitri fuldt integreret i holdet og deltager endda hver morgen i den daglige ’Stand Up’ med omkring ti 

personer.” 

Dimitri forklarede også sin erfaring med at arbejde for virksomheden: 

- Hvad er du mest stolt af i dit samarbejde med Forem indtil videre (NB: Forem er det vallonske kontor  

for erhvervsuddannelse og beskæftigelse)? 

”Indtil videre synes jeg, at jeg er særligt stolt af fluiditeten i mine relationer og hvordan jeg har tilpasset mig, 

og af den måde, jeg bliver taget hånd om, støttet og vejledt af de forskellige involverede parter. Jeg tror, at 

min vilje har gjort forskellen i mit arbejde for Forem”. 

- Hvordan ser du på din jobcoachs interventioner i dit samarbejde med Forem?  

”Disse indgreb gør mig enormt meget gavn. De giver mig mulighed for at drage fordel af en støtte, der  

udover at fremhæve og informere mig om vurderingen af det arbejde, jeg har udført i de foregående uger, 

frem for alt er psykologisk og giver mig sikkerhed for, at jeg holder mig på sporet”.  

- Hvor tilfreds er du samlet set med dit samarbejde med Forem?  

“Jeg er yderst tilfreds med mit samarbejde med Forem. På en skala fra 1 til 10 ville jeg sætte mit 

tilfredshedsniveau over 8,5. Tingene er gået hurtigt. Jeg føler, jeg er, hvor jeg hører til. Jeg tror ikke, det ville 

være prætentiøst af mig at sige, at jeg er et led i en kæde”. 

Baptistes Vidnesbyrd 

Baptiste er en 24-årig autistisk mand. Siden maj 2018 har han haft et job som staldkarl hos forbundspolitiets 

kavaleri, hovedsagelig kendt af den brede offentlighed for dets missioner med at opretholde  

orden og for den kongelige eskorte. Uden for sin professionelle aktivitet har Baptiste mange hobbyer. Han er 

spejderleder og indendørs fodboldleder og han er formand for skolens alumneudvalg. Han er også medlem 

af en musikgruppe, hvor han synger og spiller percussion. Det skal siges, at Baptistes socio-faglige integration 

indtil for få år siden langt fra var sikret og endda blev betragtet som en uopnåelig drøm. Men Baptiste har 

været involveret i heste i mange år. Han ved, hvordan han skal passe på dem, han ved, hvordan man rider på 

dem; han sætter stor pris på temaet. Denne erfaring fik han i hans fritid som barn. Det gav ham endelig 

mulighed for at få et job i denne aktivitetssektor, som passer ham perfekt, inden for en føderal institution.  



 

 

Baptiste har tidligere været tilknyttet DiversiCom. Så snart han kom ud på arbejdsmarkedet, nød han godt af 

passende coaching og har mangedoblet sine praktikophold. I slutningen af den sidste af disse praktikophold, 

som fandt sted hos forbundspolitiet, blev Baptiste tilbudt et fuldtidsjob. I anledningen af hans ansættelse 

blev han og hans familie assisteret af DiversiCom i de forskellige administrative procedurer. Da Baptiste  

startede sit job, var DiversiCom medvirkende til at forberede Baptistes integration i sit nye  

faglige miljø, både hos myndighederne i Kavaleritjenesten og hos sine nye kolleger. 

Andre vidnesbyrd fra DiversiCom- deltagere: 

- “Jeg havde brug for hjælp, jeg troede ikke, jeg kunne klare det alene, og jeg gik rundt i cirkler 

derhjemme. DiversiCom tilbød mig den støtte, jeg havde brug for, for at genvinde håbet om at 

arbejde." 

- "Før DiversiCom så jeg kun mit handicap som noget negativt, men DiversiCom har lavet en 

fuldstændig vending i mit hjem." 

- "Ud over denne nye professionelle fremdrift ændrede jeg også fuldstændig min mentalitet og 

genvandt tilliden til mig selv!" 

- "Dette er en uventet hjælp. DiversiCom har påtaget sig den rolle, der varetager hele den faglige side: 

administrativ støtte, akkompagnement, opfølgning mv.” 

Alexandres Vidnesbyrd 

Alexandre starter på sit sidste år på Master i Civil Engineering i Louvain-la- Neuve. Hans autisme  

forhindrer ham ikke i at føre et typisk studieliv. Før dette gik han på Institut de l'Assomption i  

Boistfort, under tilsyn af lærere, der var ivrige efter at få mest muligt ud af hans styrker.  

De havde ret: Alexandre vil være "deres" finalist i Matematik Olympiaden i 2009! Han greb også muligheden 

for at tage sine første skridt i en virksomhed. BNP Paribas Fortis tilbød ham et job i Operations and 

Infrastructure Department. På dagsordenen for Alexandre: skabelsen af omkostningsmodeller, herunder 

deres mundtlige præsentation for brugerne og deres tilpasning. Hans teamledere beundrer hans logiske sans 

og hans betænkelighed med at assimilere koncepterne, før de går i gang med arbejdet. Alexandre kommer 

ud af denne første oplevelse opmærksom på begrænsningerne og rigdommen i teamwork. DiversiCom satte 

Alexandre i kontakt med BNP Paribas Fortis, deltog i hans første interviews og fulgte udviklingen af hans 

praktikophold. Det vil også sammen udforske nye jobmuligheder med ham, der matcher hans færdigheder. 

Afdelingslederen sagde: "Vi var meget tilfredse med Alexandres arbejde. Han tog udfordringen op med stor 

vilje, vedholdenhed og tålmodighed. Vi var imponerede over hans evne til at lære hurtigt og selvstændigt og 

vi er overbeviste om merværdien af hans arbejde." 



 

 

 

9.2 Bulgarien (ECQ) 

Inddragelse af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser i IT-uddannelse og beskæftigelse 

Mennesker med handicap i Bulgarien er en af de mest sårbare grupper over for social udstødelse. Den 

nuværende praksis er rettet mod inddragelse af personer med handicap i uddannelsesaktiviteter til arbejde 

med IT og beskæftigelse i informationsteknologisektoren gennem praktisk praktikoplæring og støtte til at 

finde et passende job. Modellen blev først udviklet i 2007 og i 2010 startede pilotfasen med 20 unge med 

autismespektrumforstyrrelser. Otte af dem har været i teoretisk og praktisk praktik i it-organisationer og tre 

af dem arbejder fortsat i virksomheder. To af de unge arbejder fortsat i en IT-virksomhed på deltid, en pige 

arbejder i øjeblikket på deltid på en civil kontrakt for at fortsætte sin videregående uddannelse. 

Modellen for inklusion af unge med autisme blev implementeret i 4 hovedfaser: 

1) Forfremmelse og analyse – samfundet blev bredt informeret om den nye sociale service, der blev 

gennemført analyser af behov og muligheder for arbejdsgivere og personer med autisme og deres familier; 

2) Teoretiske og praktiske individuelle uddannelser af unge med autisme til IT-arbejde og forberedelse 

af arbejdsgivere til at inddrage unge med autisme; 

3) Unges tilpasning til arbejdsmiljøet; 

4) Ungdomsansættelse og den daglige støtte til arbejdsgivere og unge. 

Praksissen er udviklet, afprøvet og i 2015 opgraderet af European Software Institute - Center for Eastern 

Europe (uddannelsesorganisation), Autism Association, medlem af BALIZ (social service provider), Bulgarian 

Association of Software Companies (BASCOM), Varna Chernorizets Hrabar Free University 

(uddannelsesorganisation) og Adapta Foundation, Valencia (forskningsorganisation) baseret på elementer af 

international god praksis inden for støtte og ansættelse af mennesker med autisme i it-branchen. 

Praksissen er udviklet og anvendt i IT-virksomheder og organisationer i Bulgarien. Den innovative karakter af 

praksis består af: 

-Støtte til mennesker med handicap til at engagere sig i højt kvalificeret uddannelse og beskæftigelse i et 

rigtigt erhvervsmiljø. Den hidtidige praksis er at inkludere mennesker med handicap i et beskyttet 

arbejdsmiljø eller i lavt kvalificerede økonomiske aktiviteter; 

-Alle parter i modellen (personer med handicap, arbejdsgivere, familier, arbejdsmarkedets parter) skal 

tilpasse proaktiv tilgang, dvs. alle interessenter er aktivt i gang med at udvikle og forfine modellen. 

Effekt: Modellen blev udviklet og anvendt i Sofia og Varna. Den dækker omkring 50 familier af mennesker 

med autismespektrumforstyrrelser. Modellen er anvendelig for alle grupper af mennesker med handicap. 



 

 

Eksempelvis i store telefoniske kundeservicecentre har de såkaldte callcentre en fordel ved at ansætte 

personer med forskellige motoriske og andre handicap. 

 

9.3 Danmark (Specialisterne Foundation) 

Specialisterne Foundation gav syv eksempler på succesrige inklusionssager af voksne med ASF (Danmark). 

CASE 1: NETCOMPANY (IT-virksomhed, +3.500 medarbejdere) 

Kundens udtalelse: "Vi gav konsulenten en buddy, som støttede ham med sit arbejde og sluttede sig til ham 

til frokost. I starten skærmede vi ham også lidt i forhold til de brugere, der kom ind og havde brug for hjælp. 

Men som tiden gik, blev han mere tryg ved situationen og havde direkte kontakt med brugerne. Det tog 

måske lidt længere tid, end vi havde forventet. Men pludselig viste det sig, at han havde brugt tid på at 

forsøge at få alle ting til at hænge sammen og derefter være i stand til at udføre opgaverne fejlfrit” (Aya Ahm, 

Group IT Services Manager, Netcompany). 

CASE 2: NORDEA BANK (Bankselskab, +29.500 ansatte) 

Kundens udtalelse: “Test af opdateret og nyudviklet software er en central og væsentlig del af vores arbejde. 

I konsulenten fra Specialisterne har vi utroligt sikre hænder til at vedligeholde vores test. Konsulenten er en 

fantastisk tester, som er stabil, vedholdende og altid leverer flot arbejde til tiden, uanset hvor kompleks 

opgaven er. Du er aldrig nervøs for at give konsulenten en opgave, for du kan være sikker på, at den bliver 

løst på konsulentens egen måde – og altid til vores kæmpe tilfredshed.” 

“I kraft af deres dygtighed og mange års erfaring med os, er konsulenten i dag involveret i at definere 

testsager. Konsulenten bidrager med kvalificeret input, der forbedrer vores arbejde og vores produkter.” 

(Pernille Bigom, Team Lead, Portal & Sektor, Advisory & Sales Banking, SDC). 

CASE 3: SEMLER GROUP (Bilimportør, +2.000 ansatte) 

Kundens udtalelse: “At teste nye versioner og funktioner på vores it-systemer kræver vedholdenhed og et 

ekstraordinært overblik. Konsulenten går til hver enkelt opgave med samme grundighed og løser alle opgaver 

på nøjagtig samme måde. Dette giver vores testfunktion et højt niveau af effektivitet og pålidelighed. 

Konsulenten opdager hurtigt fejl, der kan findes i eksisterende eller nye funktioner.” 

”Det har været af stor værdi for os, at vi gennem konsulentens meget stabile arbejde løbende får besked om 

fejl, der skal rettes med det samme” (Claus Thornberg Højmann, Testchef, Semler Gruppen). 

CASE 4: NOVO NORDISK 

Kundens udtalelse: "Rekrutteringen var så god fra starten, at alle kandidaterne i det endelige to ugers kursus 

kunne have taget et job med de kompetencer, de havde. De var alle meget gode. Afdelingerne valgte, hvem 



 

 

de ville ansætte. Det handlede selvfølgelig meget om kandidaternes personlighed, men vi tog også ind, hvem 

vi bedst ville hjælpe ved at give dem et job. Det er en kerneværdi i Project Opportunity. Da jeg havde fundet 

afdelingerne, og vi med hjælp fra Specialisterne havde uddannet de ledere, der skulle ansætte, var det 

minimalt, hvor meget jeg selv deltog i rekrutteringsprocessen. Jeg har haft den største tillid til Specialisternes 

faglighed og kompetencer. Det har fungeret perfekt. Det har været meget tillidsbaseret og et samarbejde 

som dette skal være på denne måde" (Henriette Ipsen, HR-konsulent, Novo Nordisk). 

CASE 5: DANSK ARBEJDSGIVERFORENING (Hovedorganisation, 170 ansatte) 

Kundens udtalelse: “Konsulenten kørte det hele igennem og fandt flere fejl, som var vigtige at rette. Han 

løste opgaverne overraskende hurtigt og viste sig at være så skarp, at han også lavede formelsamlingen for 

os ved hjælp af SAS. Konsulenten var også god til at søge afklaring, da han løb ind i problemer, der stoppede 

hans arbejde. Han kunne ikke lide at spilde tid. Konsulenten var meget velfungerende og en fin tilføjelse til 

vores daglige drift. Han kunne godt lide at socialisere med os og prioriterede klart at komme til frokost og 

mødes tidligt til morgenkaffe fredag morgen. Vi glæder os til næste projekt, hvor konsulenten fortsætter sit 

arbejde med SAS” (Lars Knudsen, statistikchef, DA). 

Case 6: YOUSEE (teleselskab, +1.200 ansatte) 

Kundens udtalelse: “I vores mere end 10 års samarbejde med Specialisterne har vi endnu ikke oplevet en 

forkert udført test. Vi ved med 100 procent sikkerhed, at når Specialisterne har lavet en test, så er det lavet 

præcis som specificeret. Konsulenterne udsætter aldrig, og de brænder ikke ud, som andre testere gør; 

tværtimod tester de på et bredere og dybere spektrum end de fleste. Kvaliteten af Specialisternes arbejde er 

meget høj, og de arbejder hurtigt. Hvis der opstår et problem med et produkt, eller hvis en ny lancering bliver 

forsinket, skyldes det aldrig dårlig ydeevne fra Specialisternes side.” 

CASE 7: SUND & BÆLT HOLDING A/S (Udvikler infrastruktur, 100 medarbejdere) 

Kundens udtalelse: “Ikke alene mestrede konsulenterne på ekspert vis at bruge Microsoft Visio – de havde 

også evnen til at holde fokus på opgaven, selvom den var meget ensformig. Tiden og de økonomiske udgifter 

brugt på opgaven har været meget rimelige, og vi er meget glade og tilfredse med samarbejdet. Da jeg sendte 

en skabelon til en arbejdsgang til Specialisterne, fik jeg den færdige hurtigt tilbage, og kommunikation og 

eventuelle rettelser er sket på en meget fornuftig måde” (Carsten Ehlers Thomsen, Senioringeniør, Proces & 

Planlægning, Sund & Bælt). 

9.4 Italien (LUISS Guido Carli Universitet og Campus Bio-Medico Universitet i Rom) 

LUISS Guido Carli University og Campus Bio-Medico University of Rome leverede også fem vellykkede 

inklusionssager af voksne med ASF på arbejdsmarkedet, her rapporteret: 



 

 

CASE 1: "PWA AND GARDNERS" 

Projektet genererer kommunikations- og inklusionsmuligheder for universiteter (fakultet, administration og 

studerende), institutionelle interessenter, videnskabelige samtalepartnere om emnet neurodiversitet, 

fagfolk og erhvervslivet. 

Udfordringen: "Autistici & Giardinieri" er et havebrugsprojekt henvendt til unge mennesker med ASF, deres 

familier, iværksættere og professionelle. Projektet er udviklet af Insettopia Onlus og Luiss Guido Carli 

University og støttet af Foundation Terzo Pilastro. Erfaringen har involveret Luiss-samfundet og også 

medicinske specialister i unge og kliniske psykologer, der arbejder hos Aita Onlus. Projektet er fokuseret på 

ASF-behov såsom at støtte familier og give unge effektiv mulighed for jobformidling. Desuden sigter Luiss 

engagement på at give de studerende mangfoldighedsstyringsværktøjer og på at udvikle innovative ’best 

practices’, der skal overføres til flere arbejdssektorer. 

Løsningen: Projektets mål er at bringe unge med ASF tæt på en konkret træningsaktivitet ved at fremme 

personlige og arbejdsmæssige evner, som kan realisere rigtige jobforløb. Et andet mål er at henlede 

opmærksomheden på genopretning af det sociale liv for unge med ASF. I perioden 2018-2020 er pilotfasen 

blevet et etableret projekt for samfundsansvar med det formål også at genspille det i universiteter, 

virksomheder og institutionelle sammenhænge. Projektet er præget af flere innovative elementer inden for 

kliniske og sociale problemstillinger: 

- Klinisk vurdering (i psykologisk og adfærdsmæssig henseende) af involveret målgruppe; 

- Inddeling i homogene små grupper på basis af operationen; 

- Specialiseret vejledning (psykologer og pædagoger) i forholdet 1:1 eller 1:2; 

- Aktiviteter ledet af specialiseret personale (agronomer); 

- Integration af færdigheder (klinisk og botanisk); 

- Struktureret program i form af rum, tid og metoder til levering; 

- Personlige aktiviteter baseret på hver persons færdigheder, men indsat i fælles aktiviteter, der skal 

udføres i gruppe; 

- Teknisk overvågning igennem faner; 

- Specialistisk tilsynskontrol (koordinatorpsykolog og kliniske psykologer); 

- Integration af jævnaldrende uden handicap i arbejdsaktiviteterne. 

Best Practice: Fordelen ved, at sundhedsarbejdere og familier, der lever i visse virkeligheder og også er 

involveret i et positivt miljø, bør heller ikke undervurderes. Projektet repræsenterer en innovation i sektoren 



 

 

og det sigter mod at opbygge en model for social inklusion af autistiske unge mennesker med en 

muliggørende, replikerbar og struktureret type. Faktisk kan projektet betragtes som en ’best practice’, fordi 

det har etableret et kontinuerligt universitets-arbejde med fokus på teenagere og post-teenagere. Alt dette 

takket være både det højt specialiserede projektpersonale og Luiss-medarbejdernes involvering inden for 

mangfoldighedsledelse gennem etableringen af et specifikt trænings-/uddannelsesforløb i 2018. Denne 

aktivitet har også givet mulighed for at starte vegetationstællingen af haven i den historiske Villa de Heritz, 

som i dag er et af Luiss hovedkvarterer. Oprettelsen af haven, som er vært for grøntsager, frugttræer, 

vinstokke og oliventræer, har fulgt en specifik trænings-/uddannelsesvision baseret på samarbejde og 

inklusion mellem forskellige slags personer. Grundlæggende genererer projektet i reelle termer 

kommunikations- og inklusionsmuligheder for universiteter (fakultet, administration og studerende), 

institutionelle interessenter, videnskabelige samtalepartnere om emnet neurodiversitet, fagfolk og 

erhvervslivet. 

CASE 2: "SUPER GIO" 

Super Giò projektet er IKKE en film om autisme, men MED autisme. Det er et projekt om gensidighed, 

overførsel og integration, fordi ikke kun personer med ASF vil drage fordel af denne kreative og 

ledelsesmæssige erfaring. Det er en mulighed for unge at være til stede og på arbejde på et filmsæt. 

Udfordringen: Super Giò er ikke en film om autisme, men med autisme. Forfatternes mål er at fortælle en 

autistisk persons virkelige historie. Da det næsten er umuligt at udføre autisme, vil Giò blive fortolket af en 

skuespiller med ASF. Super Giò er ikke kun en film med autisme, men den er beregnet til at være et 

laboratorium for mennesker med autisme, som vil have mulighed for at deltage i filmproduktionen gennem 

praktik. Det er et projekt om gensidighed, overførsel og integration, fordi ikke kun personer med ASF vil drage 

fordel af denne erfaring. Filmproduktionen er under MOVI-produktion og WEBREAK-produktion med 

instruktion af Gianni Aureli. Andre projektpartnere er CuoreMenteLab og Spazio Asperger ONLUS, Università 

Popolare Eretina A. Martinoia, Panatronics og Digital Cinema Crew. Hovedskuespiller bliver Paolo Ruffini og 

Gabriele Dentoni (som SuperGiò). 

Løsningen: Hovedmålene med dette filmprojekt er at nå ud til det bredest mulige publikum for at øge 

bevidstheden og vise, at arbejdsintegration og mangfoldighed kan give fordele for alle de involverede parter. 

Endelig er projektet beregnet til at demonstrere, at den fulde integration af mennesker med ASF er nyttig for 

hele samfundet: Giò, hovedpersonen, kan takket være sit autistiske sind skabe sådanne kunstneriske 

kunstværker, der er salgbare og tilgængelige for alle. Faktisk vil hele filmholdet være i stand til at realisere 

en ægte og ærlig produktion gennem interaktionen med personer med ASF. Projektet er baseret på 



 

 

princippet om overførsel, det vil sige, at filmen vil blive konstrueret ud fra integration mellem filmholdet og 

praktikanterne med ASF, hvilket giver livet et unikt produkt. Produktionen har til hensigt at tilbyde 

praktikmuligheder inden for følgende fagområder for personer med ASF: 1 fotoassistent; 1 

scenografassistent; 1 skuespillerassistent; 1 assisterende direktør; 3 skuespillere og 2 produktionsassistenter. 

Filmholdet vil blive støttet af specialister på området (såsom Dr. Roberto Keller, psykiater, direktør med 

ansvar for Regional Center of Autistic Spectrum Disorders i voksenalderen, Piemonte, Italien; Dr. Costanza 

Colombi, ledende forsker - IRCCS Stella Maris/Adjunct Adjunkt - University of Michigan og Dr. Rosaria Ferrara, 

psykolog, præsident OISMA) for i bedste fald at styre praktikaktiviteterne og for at tilbyde praktikanter en 

betydelig erfaring med henblik på samarbejde og gensidighed. 

Best Practice: OISMA – et fyrtårn for autisme er en forening, som har inklusion og unge med ASF udvikling af 

deres færdigheder og autonomi som objektiv. Blandt dets mange aktiviteter, også om forskning, har 

laboratorier en særlig plads. I denne visning er SuperGiò- projektet, en kortfilm med en OISMA-dreng med 

skuespilleren Paolo Ruffini, blevet forestillet. Desuden giver projektet også andre unge muligheder for at 

arbejde på et filmsæt, der spiller en aktiv rolle både i uddannelse og job. I denne filmiske oplevelse har 

familier og unge fra begge OISMA-hovedkvarterer (Rom og Battipaglia) været involveret. Der er iværksat en 

indsamlingskampagne for dens realisering, for når det kommer til biografen og det sociale liv, er der altid stor 

entusiasme, men det bliver ikke til så let! Super Giò er ikke kun en film med autisme, men den har til formål 

at være et laboratorium for mennesker med autisme, som vil have mulighed for at deltage i tilblivelsen af 

filmprojektet takket være aktiveringen af praktikpladser. Det er et projekt af gensidighed, oversættelse og 

integration. Det er ikke kun mennesker med autisme, der nyder godt af denne oplevelse. Faktisk vil filmholdet 

gennem interaktion med mennesker med autisme være i stand til at producere en sand produktion. Projektet 

er en best practice, på grund af integrationen mellem besætningen og praktikanter med autisme. Det kan 

samkonstrueres og giver anledning til et unikt produkt, hvor helheden er meget mere end summen af dens 

dele. 

CASE 3: "Jeg er 36 år gammel. Jeg har arbejdet i ti år som sekretær i Børneneuropsykiatrisk Service i Viterbos 

Sygehus, som fuldtidslønnet beskæftigelse. Jeg fandt dette job takket være en statskonkurrence for 

beskyttede kategorier. Min oplevelse på arbejdet er meget positiv. Jeg føler mig tilfreds i min stilling og jeg 

har et godt forhold til mine kolleger og arbejdsgiver. Sundhedspersonalet på Neuropsykiatrisk Afdeling i 

Viterbo har fulgt mig, siden jeg var barn, så jeg føler mig meget integreret i denne gruppe. Alle mine 

medarbejdere og arbejdsgiver ved, at jeg er autistisk ” (LF, sekretær, Børneneuropsykiatrisk Service i Viterbos 

Hospital, Viterbo, Toscana). 



 

 

CASE 4: "Jeg er 37 år gammel. Jeg arbejder som kontormedarbejder hos " Cittadella degli Archivi ” i Milano, 

hvor jeg udfører en aktivitet med dokumenters afmateralisering. Mit job er et betalt praktikophold (fra 

oktober til december 2021) af et pilotprojekt fremmet af tre ASF-foreninger: DIESIS, BES og CELAV. Jeg fandt 

dette job takket være foreningen DIESIS og BES, som beskæftiger sig med mennesker med ASF. Jeg er blevet 

fulgt af en vejleder, som hjalp mig med at finde jobmuligheder. Min erfaring på arbejdet er meget positiv, 

fordi jeg føler mig tilfreds med at udføre kontoropgaver, som kræver præcision og gentagelse. Jeg har ikke 

oplevet problemer på arbejdet, og jeg har ikke problemer med at kommunikere med mine kolleger og 

arbejdsgiver. Alle mennesker på min arbejdsplads ved, at jeg er autist ” (ADA, kontoransat hos “Cittadella 

degli Archivi” i Milano, Lumbardia). 

CASE 5: "Jeg er 33 år gammel. Jeg arbejder som nyhedsagent i Rom. Jeg er virksomhedsejeren. Det er en 

familievirksomhed, så jeg fandt dette job takket være mine forældres hjælp. Jeg føler nogle bekymringer om 

mit job, fordi jeg føler mig bange for økonomisk usikkerhed, men jeg kan meget godt lide dette job, fordi jeg 

kan lide at møde mennesker og tale med dem. Alle mennesker på min arbejdsplads ved, at jeg er autist” (CA, 

nyhedsagent i Rom). 
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