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Sommetider henvises børn til børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på udredning for
autisme, men anamnese og observation giver indtryk af, at der også kan være tale om oplevet omsorgssvigt og udfordringer i barnets tilknytning til
omsorgspersoner.

Autismespektrumforstyrrelse
En autismespektrumforstyrrelse (Autism spectrum
disorder, ASD) er en alvorlig gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Ifølge DSM-5 (Diagnostic and
Statistical Manual, 5th ed.) 5 er ASD karakteriseret af:
• Kvalitative forstyrrelser i social kommunikation og
interaktion på tværs af mange kontekster, herunder vanskeligheder med social gensidighed, nonverbal kommunikation og vedligeholdelse af relationer.
• Begrænsede, repetitive mønstre af adfærd, interesser eller aktiviteter.

Der er fællestræk i fremtrædelsesformen af autismespektrumforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse,
og i komplekse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om den ene eller den anden tilstand,
og hvorvidt vi i klinikken kan skelne korrekt.
Sociale vanskeligheder ses således hos både børn
med autismespektrumforstyrrelse og børn med tilknytningsforstyrrelse.1,2 Behandling og prognose af
de to tilstande er imidlertid forskellig, hvorfor skelnen mellem dem er afgørende for at iværksætte den
rette behandling.3,4 Vi ønskede derfor at afklare evidens i forskningslitteraturen for en differentialdiagnostisk skelnen mellem de to tilstande, og om muligt
afklare, hvilke diagnostiske instrumenter der er bedst
egnede til dette.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center,

Region Hovedstades

Ætiologisk er ASD kompleks. Genetiske faktorer er
væsentlige. Desuden kan graviditets- og fødselskomplikationer, visse miljømæssige kemikalier og teratogener samt forældrenes alder øge risikoen for ASD.6,7
Systematiske reviews viser en prævalens på 1 ud af
100 børn i udviklede lande.6
Tilknytningsforstyrrelse
Tilknytning er et medfødt, neurobiologisk funderet
behov. Næsten alle børn knytter sig til deres om-

a) Reactive Attachment Disorder (RAD). b) Af de 67 børn i RAD-gruppen opfyldte 1 barn kriterierne for den hæmmede form af RAD, mens de øvrige opfyldte kriterier for DAD (uhæmmet
form) eller mixet form. c) Autism Spectrum Disorder (ASD). d) Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS).18 e) The Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA-RAD).17 f)
The Teacher Relationship Problems Questionnaire (RPQ).19 g) The Observation Schedule for RAD (OSR).20 h) British Picture Vocabulary Scale (BPVS).21 i) Wechsler Abbreviated Scale of
Intelligence (WASI)22 j) The Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA).23 k) The Development and Wellbeing Assessment (DAWBA).24 l) Disinhibited Social Engagement Disorder
(DSED). m) 25% af børnene var diagnosticeret med DSED, 75% opfyldte kriterier for både RAD og DSED, mens ingen havde RAD uden DSED. n) The Checklist for Autism Spectrum
Disorder (CASD).25 o) Pediatric Behavior Scale (PBS). p) 1) indskrænket og obsessiv interesse, 2) repetitiv stereotyp leg, 3) stereotypier, 4) tilbøjelighed til bevægelse (fx overdreven løb,
hoppen og svingen), 5) frustration ved menneskemængder, 6) fascination med repetitiv bevægelse (fx ventilatorer), 7) kræsen (begrænsede præferencer eller hypersensitivitet i forhold
til madens struktur), 8) normal motorisk og forsinket sproglig udvikling samt 9) usædvanlig frygt. q) Alle 35 børn i RAD samplet havde symptomer på den uhæmmede form, og mange
ligeledes på den hæmmede form. r) The Children’s Communication Checklist (CCC). s) The Developmental, Dimensional and Diagnostic interview (3Di). t) The Wechsler Intelligence
Scale for Children, Fourth Edition (WISC-IV). u) På baggrund af 3Di. v) På baggrund af 3Di. w) Alder, køn og verbal IQ. x) Disturbances of Attachment Interview (DAI). y) AUTI-Revised
Scale (AUTI-R). z) Pervasive Developmental Disorder (PDD).
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Tabel 1
Artikel

N og alder Metode

Diagnostiske
kriterier

Diagnostiske
procedurer

Måleinstrumenter

Fund

Styrker

Svagheder

DavidsonC,
O’Hare A,
Mactaggart
F, Green J,
Young D,
Gillberg, C,
Minnis H.
2015.1

115 børn:

RAD-gruppe:
ICD-10 eller
DSM-IV kriterier

RAD-gruppe:

CAPA-RAD

Forskellig kognitiv profil for RAD og
ASD.

Diagnostisk vurdering
ved tværfagligt team
(psykiater, psykolog
og/eller sygeplejerske).

RPQ

Diskrimina-tions-funktions-analyse.

Historisk sample
vedr. RAD-gruppen.

Tværsnitsstudie.

RAD -grup- Grupper:
peb: 67
1) RAD
2) ASD
ASDc-gruppe: 58
Udarbejdelse af
gruppeprofiler
5-11 år
ved anvendelse
af adskillige måleinstrumenter og
informationskilder
a

ASD-gruppe:

Tværsnitsstudie.

RAD og/
eller DSEDl
gruppem:

RAD og/eller
DSED-gruppen
blev undersøgt
med CASDn og
underopdelt i to
undergrupper
med eller uden
autisme.

20
Autisme
gruppe:
486
4-17 år

Sadiq FA,
Slator L,
Skuse D, Law
J, Gillberg
C, Minnis H.
2012.4

Tværsnitsstudie.

Verbal IQ
normal.

Grupper:
1) RAD
2) ASD
3) Typisk udviklet

RAD-gruppeq : 35
ASD-gruppe: 52
Typisk
udviklet
gruppe:39

Primære omsorgsgivere udfyldte
CCCr og blev
interviewet med
3Dir .

BPVSh
WASIi

CAPAj
Diagnostisk vurdering
ved pædiater og taleDAWB
og sprog terapeut i
fællesskab. Anvendelse Ak
af screenings-redskaber, herunder ADOSd
samt en modificeret
udredningspakke for
RAD.
RAD-gruppe:
DSM-IV eller
DSM-V kriterier.
Autisme-gruppe: Beskrives
ikke.

Grupper:
1) RAD/DSED med
autisme
2) RAD/DSED
uden autisme
3) Autisme uden
RAD/DSED
Sammenligning
af de tre grupper
mht. forskelle og
ligheder.

126 børn

Anvendelse af standardiseret udredningspakke for RAD.17
ASD-gruppe:

Diskriminations-funktionsanalyse af gruppeprofiler

505 børn:

OSRf
ADOS

Beskrives ikke.

Sammenligning af
gruppeprofiler

Mayes SD,
Calhoun, SL,
Waschbusch
DA, Baweja
R. 2016.1

e

Alle børn: Diagnostisk
vurdering ved PhD
psykolog.

CASD

DSM-IV-TR
kriterier

Statistiske analyser
af materialet.

5-8 år

13 af de 20 børn (65%) med RAD/
DSED opfyldte kriterier for autisme.

Opdeling af
RAD/DSED med
og uden ASD.

Ingen overlap mellem RAD/DSED med
autisme og uden autisme på CASD
totalscoren.
Ligeledes ingen overlap mellem Autisme, uden RAD/DSED og RAD/DSED
uden autisme.

Anvendelse af diagnostisk interview, spørgeskemaer, rating scales,
læsning af relevante
papirer om barnet
samt psykologiske tests
og klinisk observation.

RAD/DSED gruppen evt. ikke
repræsen-tativ.
Rekrutteret via
en klinik og
med vedvarende
problemer.

9 af 30 CASD symptomer på autisme
kun fundet i de to autisme-grupperp.
Sociale vanskeligheder fundet i alle
tre grupper.

RAD-gruppe og typisk
udviklet gruppe:

Alle 3 grupper:

Diagnostisk vurdering
ved tværfagligt team
(psykiater, psykolog
og/eller sygeplejerske).

3Di

Pragmatisk sprog:
RAD og ASD grupper afveg fra typisk
gruppe på 6 af 9 CCC subskalaer.

Uafhængig
godkend-else af
diagnosti-cering
af RAD-gruppen
ved ekspert-panel.

Signifikante forskelle mellem ASD- og
RAD på CCC subskalaer: ”Use of
Context”, ”Rapport” og ”Social RelatiRAD-gruppe: onships”. RAD gruppen scorede lavere Statistiske analyAnvendelse af standar- Verbal IQ ud (mere afvigende).
ser af materialet.
diseret udredningspak- fra BPVS.
Autistisk symptomatologi:
ke for RAD.17
Analyse og konASD-gruppe: Domænet repetitiv og stereotypisk
trol af potentielASD gruppe:
adfærd mest diskriminerende. Scores
le confoundersw
u
Verbal IQ ud over cut-off på ADI-algoritme :
af gruppeforDiagnostisk vurdering
fra WASI og 80% af ASD,
skelle.
ved tværfagligt team
WISC-IV .
20% af RAD og
(psykiater og psykolog).
0% af den typiske gruppe
CCC

Anvendelse af ADOS
og 3Di.

Domænet sprog og social kommunikation:
Scores over cut-off på ADI-algoritmev:
90% af ASD,
62% af RAD og
10% af den typiske gruppe.

Data vedr. evt.
omsorgs-svigt
var uvis for ASD
gruppen.
Lille gruppe med
RAD og/eller
DSED.

De to grupper med autisme adskilte
sig ikke på CASD totalscorer.

Tillige observation
ved separation fra
om-sorgsgiver samt
uafhængig bekræft-else af RAD/DSED
diagnoserne af to PhD
psykologer.

ASD gruppen:

Ikke blindede
Validerede
standardi-serede ratere af ASD
gruppen i
måle-metoder.
forhold til diagnose.
Uafhængige
ratere af videoSignifikant forskel mellem RAD og
Modificeret
materiale.
ASD på OSR (struktureret observation).
udgave af OSR
i vurdering af
Mere vilkårlig/ukritisk venlighed i RAD,
ASD-gruppen.
end i ASD gruppen.
Lille sample.
OSR diskriminerede bedst mellem RAD
og ASD.

PBSo

RAD og/eller
DSED-gruppe:

RAD-gruppen:
ICD-10 kriterier

36 (62%) børn med ASD opfyldte
kriterier for sandsynlig RAD på
CAPA-RAD. Ved 32 var observeret
adfærd indikation på ASD. Ved 4 børn
var ekspert review nødvendig: 3 viste
ASD. 1 var der usikkerhed om.

Større andel
af drenge i
ASD gruppen
end i de øvrige
grupper,
Grupperne var
muligvis ikke repræsentative.
Kun brugt forældre rapportering vedr. sprog
(3Di og CCC).
Mulig komorbiditet af ASD og
RAD blev ikke
undersøgt.

40% (14 børn) i RAD-gruppen opfyldte kriterier for ASD iflg. omsorgsgiveres rapportering. Klinisk vurdering af
videomateriale:
1 barn opfyldte sandsynligvis kriterier
for ASD, 2 gjorde ikke og 11 var der
usikkerhed om.
Giltaij HP,
102 børn
Sterkenburg
med IQ:
PS, Schuengel 50-85
16
C. 2015.
5-11 år

Tværsnitsstudie.
DAI interview
pr. telefon med
forældre.
x

RAD:
DSM-IV kriterier.
PDDz:
DSM-kriterier.

Diagnostisk vurdering/
klassificering på baggrund af resultat på
henholdsvis DAI og
AUTI-R,

DAI
AUTI-R

RAD screening:
42 % (43 børn): Sandsynlig RAD.
Heraf viste 16 % symptomer på RAD
Inhibited, 37% på RAD Disinhibited og
11% på begge former for RAD.

Lærerbesvarelse
af spørgeskemaet
AUTI-Ry.

PDD screening:
27 % (28 børn): Positiv, dvs. sandsynlig eller mulig PDD.

Dataanalyse af
materialet.

Ikke signifikant sammenhæng mellem
positiv screening for PDD og positiv
screening for RAD.

Kun brugt
henholdsvis forældre og lærer
rapportering
vedr. ASD og
RAD symptomatologi

à

sorgsgivere,8 og under stress og angst opnår barnet
en følelse af sikkerhed ved at søge nærhed med omsorgsgiverne.9,10
Det er væsentligt at skelne mellem psykologiske tilknytningsmønstre, som er relevante for alle børn, og
tilknytningsforstyrrelse, som er en psykiatrisk diagnose, der betegner et meget lille antal børn. Det er
sidstnævnte, der er fokus på i denne sammenhæng.
DSM-5 opdeler tilstanden i to forstyrrelser: Reactive
Attachment Disorder (RAD) og Disinhibited Social
Engagement Disorder (DSED). I begge diagnoser
skal kriteriet ”social neglect, that is the absence of
adequate caregiving during childhood” (p. 265) være
opfyldt for, at diagnosen kan stilles. I ICD-10 (International Classification of Diseases, 10th ed.) 11 er der
ikke krav om dokumentation af svær omsorgssvigt,
hvilket er tilfældet i DSM-5. I nærværende litteraturstudie omtales de to typer tilknytningsforstyrrelser
under ét som RAD/DSED, i lighed med de studier,
der gennemgås. Der er konsensus om, at tilknytningsforstyrrelser er sjældne.8 Hos en population
fra et depriveret byområde i Storbritannien blev der
fundet en prævalens på 1,40%,12 men der mangler
epidemiologiske studier, der dækker mere bredt.
Fællestræk og komorbiditet
Særligt den hæmmede, reaktive form for tilknytningsforstyrrelse (RAD) kan ligne F84.0 Infantil
autisme (ICD-10). Ved begge tilstande ses for eksempel social tilbagetrukkethed, vanskeligheder med at
initiere, begrænset gensidighed, lavt niveau af positiv
affekt og afvigende øjenkontakt. Den uhæmmede,
ukritiske form for tilknytningsforstyrrelse kan derimod ligne F84.5 Aspergers syndrom (ICD-10), hvor
barnet for eksempel kan ses at være pågående og
socialt mangle situationsfornemmelse.13
Særligt hos massivt omsorgssvigtede børn, som eksempelvis børnehjemsbørn i Rumænien, er der set en
forstyrret social adfærd, som lignede adfærden hos
børn med ASD. Dette peger på, at autistisk symptomatologi i form af sociale kommunikations- og adfærdsproblemer, kaldet ”quasi-autisme”, kan opstå
i forlængelse af massiv omsorgssvigt og vanrøgt.14
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Ud over de differentialdiagnostiske udfordringer
hersker der uenighed om diagnosticeringen af mulig
komorbiditet mellem autisme og tilknytningsforstyrrelse. En meta-analyse viste, at børn med autisme
udviser tilknytningsadfærd, til trods for deres vanskeligheder ved gensidig social interaktion, og at
andelen af børn med trygt tilknytningsmønster var
53%, hvilket er lidt færre end blandt typisk udviklede
børn.15 Da børn med autisme fordeler sig i samme
tilknytningsmønstre som typisk udviklede børn, argumenterer forskere for, at børn med autisme også
kan have en tilknytningsforstyrrelse,2,8 til trods for, at
en tilknytningsforstyrrelse ifølge DSM-5 og ICD-10
ikke bør diagnosticeres, hvis barnet har autisme.
Formål
Formålet med dette litteraturstudie er at afdække,
om det er muligt i klinisk diagnostisk praksis at differentiere mellem autismespektrumforstyrrelse (ASD)
og reaktiv/uhæmmet tilknytningsforstyrrelse (RAD/
DSED) hos børn. Dette er især relevant, når der er
mistanke om forekomst af omsorgssvigt.
Vi søgte svar på følgende spørgsmål:
• Findes der empirisk evidens for, at man kan skelne
validt mellem ASD og RAD/DSED hos børn? Og i
så fald:
- Hvilke assessment procedurer kan validt og reliabelt
skelne mellem de to tilstande?
Litteratursøgning
Litteraturen er fundet via strukturerede litteratursøgninger i PsychINFO og PubMed i form af enkelte
bloksøgninger og kædesøgninger i april 2017. I søgningerne blev databasernes kontrollerede emneord
anvendt. I PsychINFO er der søgt på ”Autisme Spectrum Disorders” kombineret med henholdsvis 1) ”Attachment Disorders” OR “Disinhibited Social Engagement Disorder”, 2) “Attachment Behavior” og 3)
“Child Abuse” OR “Child Neglect”, og i PubMed på
”Child development disorders, pervasive” kombineret med 1) “Reactive Attachment Disorder”, 2) “Object Attachment” og 3) “Child abuse”. Endvidere er
der foretaget fritekstsøgning på relevante nøgleord,
idet nøgleord relateret til autismespektrumforstyr-

Tabel 2
Assessment instrumenter

à
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relse (”child development disorder*” OR ”autism*”
OR ”asperger*”) blev kombineret med nøgleord
relateret til tilknytning (”attachment disorder*” OR
”engagement disorder*”). Endelig er der foretaget
bagudrettet søgning i forhold til referencelister af
identificerede artikler.
Resultater
Resultatet af litteratursøgningen fremgår af flowdiagram, figur 1. De studier, der beskriver differentialdiagnostiske assessment procedurer vedrørende ASD
og RAD/DSED hos børn, er blevet inkluderet. I alt fire
artikler opfyldte inklusionskriterierne.
Beskrivelse af studierne
Tabel 1 viser karakteristika ved de fire udvalgte studier. De anvendte assessment instrumenter er beskrevet i tabel 2. Tre studier tog afsæt i assessment
instrumenter til vurdering af autismesymptomatologi, mens et studie tog afsæt i instrumenter til vurdering af tilknytningsforstyrrelse.
Studier med afsæt i instrumenter til vurdering
af autismesymptomatologi
Mayes et al. (2016) undersøgte 486 børn med
autisme og 20 børn med RAS/DSED.2 13 af de 20
børn med RAD/DSED (65%) opfyldte desuden kriterier for autisme. Total-scorer på The Checklist for
Autism Spectrum Disorder (CASD) skelnede klart
mellem grupperne RAD/DSED med autisme vs. RAD/
DSED uden autisme (p<0,0001), og der var intet
overlap mellem total-scorer i de to grupper. Ligeledes var der intet overlap i total scorer på CASD mellem grupperne RAD/DSED uden autisme og autisme
uden RAD/DSED (p< 0,0001). I modsætning hertil
var der ikke signifikant forskel på de to grupper med
autisme, men med og uden komorbid RAD/DSED.
CASD er et normeret, standardiseret og valideret
måleinstrument, der rates af klinikeren på baggrund
af et struktureret interview med forældre, omsorgsgiver eller lærer, observation af barnet, tidligere evalueringer samt andre tilgængelige informationer.
Sammenligning af grupperne viste, at ni af de 30 CASD
symptomer kun blev fundet i de to grupper af børn
med autisme. De unikke symptomer på autisme var:
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• Indskrænket og obsessiv interesse.
• Repetitiv stereotyp leg.
• Stereotypier.
• Tilbøjelighed til bevægelse (for eksempel overdreven løb, hoppen og svingen).
• Frustration ved menneskemængder.
• Fascination af repetitiv bevægelse (for eksempel
ventilatorer).
• Kræsen (begrænsede præferencer eller hypersensitivitet vedrørende madens struktur). • Normal motorisk og forsinket sproglig udvikling.
• Usædvanlig frygt.
Studiet af Mayes et al. (2016) giver således et klart
bud på, hvordan der kan skelnes mellem ASD og
RAD/DSED på symptomniveau. De tre grupper af
børn (RAD/DSED med autisme, RAD/DSED uden
autisme og autisme uden RAD/DSED) fremstod alle
med sociale vanskeligheder, og det synes derfor vanskeligt at skelne mellem de to tilstande på basis af
sociale vanskeligheder alene.
Sadiq et al. (2012) sammenlignede pragmatisk sprog
hos børn med RAD/DSED og børn med ASD.4 Pragmatisk sprog er social anvendelse af sproget i kontekst, og det blev undersøgt ved, at omsorgsgiver
udfyldte spørgeskemaet Children´s Communication
Checklist (CCC). Studiet fandt, at begge grupper
(ASD og RAD/DSED) afveg fra den typiske gruppe
på seks af ni CCC subskalaer for pragmatisk sprogbrug. RAD/DSED gruppen havde dog en lavere (mere
afvigende) score end børnene med ASD på subskalaerne:
• ”Use of Context” (for eksempel siger socialt upassende ting) (p=0,005).
• ”Rapport” (for eksempel indleder ikke en samtale,
giver ikke information) (p<0,001).
• ”Social Relationships” (for eksempel er populær
hos andre børn) (p=0,006).
Studiet anvendte desuden Developmental, Dimensional and Diagnostic interview (3Di), et forældreinterview som opgøres efter algoritmen for Autism
Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). Af de tre
ADI-R domæner diskriminerede domænet repetitiv
og stereotyp adfærd bedst mellem RAD/DSED og
ASD. Scores over cut-off i dette domæne fandtes hos

Figur 1
Flow diagram over litteratursøgningen

80% af ASD-gruppen, 20% af RAD/DSED gruppen
og 0% af den typisk udviklede gruppe. Samlet viste
forældres besvarelse af 3Di, at hele 40% af RAD/
SED børn nåede cut-off for ASD, men kun hos et enkelt af disse børn kunne en ASD diagnose bekræftes
sikkert via ADOS-observation eller klinisk ekspertvurdering. Hvad angår valid skelnen mellem RAD/DSED
og ASD, viser studiet af Sadiq et al. (2012) således,
at forældrerapportering af ASD-træk ikke er velegnet
til at skelne, idet mange børn med RAD/SED rapporteres at opfylde kriterier for ASD, uden at dette kan
bekræftes i observation. Supplerende viser studiet,
at pragmatisk sprog er forringet hos børn med RAD/
SED, på nogle områder mere end hos børn med ASD.
Giltaij et al. (2015) undersøgte forekomst af RAD/
DSED samt overlap mellem RAD/DSED og ASD i et
sample med generelle indlæringsvanskeligheder (IQ

50-85) og psykiatrisk henvisning.16 De fandt, at 27%
af børnene havde symptomer på ASD, mens 42%
havde symptomer på RAD/DSED. Der var ikke signifikant sammenhæng mellem positiv screening for
ASD og positiv screening for RAD, og det antyder,
at det er muligt, at skelne mellem tilstandene ved
en kombination af forældrerapportering for begge
tilstande. Studiet rapporterede dog ikke resultater
på domæne- eller symptomniveau, ej heller antal af
falsk positive og falsk negative screeninger for de to
tilstande.
Studie med afsæt i instrumenter til vurdering
af tilknytningsforstyrrelser
Davidson et al. (2015) undersøgte, om det var muligt
at differentiere mellem børn med ASD og børn med
RAD/DSED.1 Samplet af børn med RAD/DSED var historisk, mens samplet af børn med ASD var aktuelt.
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Forskerne havde sikret sig, at ASD-gruppen ikke var
kendt med omsorgssvigt.
Børnene blev vurderet ved hjælp af et semi-struktureret forældreinterview om tilknytningsforstyrrelse
(CAPA-RAD), et spørgeskema til lærere og forældre (RPQ) samt venteværelsesobservation (WRO). I
ASD-gruppen var WRO dog i en modificeret udgave
(OSR), hvor en lærer fulgte barnet, fremfor en forælder. Derfor scoredes kun de seks items, som vedrører
interaktion mellem barn og fremmed, og som vurderer uhæmmet RAD/DSED.
I alt 36 (62%) børn med ASD opfyldte kriterier for
sandsynlig RAD på CAPA-RAD. Hos 32 af dem var
den observerede adfærd imidlertid indikation på
ASD. Hos fire børn var der brug for ekspert review,
hvor tre af disse viste ASD, mens der om et barn
fortsat var usikkerhed. En diskriminationsanalyse
viste, at total-score for venteværelsesobservationen
(OSR-total) var det mest diskriminerende aspekt i
vurderingen, og at der var meget få træk af ukritisk
venlighed i ASD-gruppen. Dernæst viste diskriminationsanalysen, at CAPA-RAD items vedrørende opmærksomhedssøgende adfærd og ukritisk venlighed
var henholdsvis andet og tredje bedste aspekt til at
skelne mellem de to tilstande. Studiet viser, at de to
grupper overfladisk betragtet kan ligne hinanden.
Der rapporteres samme niveau af sociale vanske-

ligheder i forældreinterview (CAPA-RAD), men de
items, der vedrører uhæmmet RAD viste klar forskel,
idet børnene med ASD ikke rapporteres med denne
type adfærd. Studiet illustrerede også, at en strukturereret observation (venteværelsesobservation) bedst
adskilte de to grupper.
Diskussion
Der blev fundet tre studier, der søgte at differentiere
mellem ASD og RAD/DSED ved hjælp af standardiserede assessment procedurer for en eller begge
tilstande,2,4,16 samt ét studie, der screenede for forekomst af ASD og PDD i en gruppe af børn med generelle indlæringsvanskeligheder.1
Ved assessment procedurer til vurdering af autismesymptomatologi viste det sig muligt at skelne mellem
de to tilstande, særligt ved hjælp af domænet repetitiv og stereotypisk adfærd,4 hvor flere symptomer
var unikke for autisme, nemlig indskrænket og obsessiv interesse, repetitiv stereotyp leg, stereotypier,
tilbøjelighed til bevægelse, fascination af repetitiv
bevægelse samt kræsenhed. Yderligere symptomer
unikke for autisme synes at være normal motorisk
og forsinket sproglig udvikling, frustration ved menneskemængder samt usædvanlig frygt.
Ved assessment procedurer til vurdering af tilknytningsforstyrrelse viste standardiseret observation sig
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bedst til at diskriminere mellem tilstandene (Davidson et al. 2015).1 Der observeredes meget få træk
af ukritisk venlighed i ASD-gruppen, mens de symptomer, der især var karakteristiske for børn med tilknytningsforstyrrelser, var ukritisk venlighed samt
opmærksomhedssøgende adfærd. Sociale vanskeligheder kendetegner både børn med ASD og børn
med RAD/DSED, og begge grupper af børn viste problemer med social interaktion og relationer.4

Implikationer
Fremtidig forskning i differentialdiagnostik mellem ASD og RAD/
DSED kunne med fordel anvende identiske diagnostiske procedurer i forhold til børn med ASD og børn med RAD/DSED samt en
kombination af assessment procedurer fra begge problemområder.
Et sekundært fund ved litteraturstudiet er komorbiditet mellem
tilstandene. Diagnosesystemerne udelukker imidlertid diagnosticering af komorbiditet mellem ASD og RAD/DSED. Dette kan undre,
eftersom ASD er en neuropsykiatrisk udviklingsforstyrrelse med en
væsentlig genetisk komponent, mens RAD/DSED hænger sammen
med alvorlig omsorgssvigt.1,2 Nogle forfattere peger på, at der hersker en opdeling blandt klinikere, der er tilbøjelige til at identificere
ASD symptomer uden at overveje RAD/DSED og vice versa.

KONKLUSION
I dette systematiske litteraturstudie undersøgtes
evidensen for en diagnostisk differentiering mellem ASD og RAD/DSED hos børn. Der blev fundet
fire studier, og evidensgrundladet er derfor begrænset. Studierne viste, at assessment redskaber
til vurdering af autismesymptomatologi gjorde
det muligt at skelne mellem de to tilstande, idet
symptomer på repetitiv og stereotyp adfærd var
unikke for autisme. Standardiseret observation til
vurdering af tilknytningsforstyrrelse var også anvendelig, og den adfærd, som adskilte tilstandene, og som især viste sig karakteristisk for børn
med RAD, var ukritisk venlighed samt opmærksomhedssøgende adfærd.
Følgende tre redskaber fremstår på baggrund af
dette studie som anvendelige i praksis, når klinikeren skal skelne mellem ASD og RAD/DSED:
• Checklist for Autism Spectrum Disorder (CASD).
• Observation Schedule for RAD (OSR)/Waiting
Room Observation (WRO).
• Child and Adolescent Psychiatric Assessment
(CAPA-RAD).

Dette litteraturstudie peger på, at der er grund til at tænke helhedsorienteret i klinikken. Hvis der er mistanke om omsorgssvigt i forbindelse med en udredning for autisme, bør man også undersøge
for RAD/DSED og omvendt.1 Dette kan have stor betydning både i
forhold til den diagnostiske afklaring og i forhold til at iværksætte
den rette behandling af det enkelte barn.
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