


Kort om 
foredragsholderen
• Ole Anders Rauff. Født i 1978

• Bor i Vejle. Gift

• Har diagnoserne: Aspergers syndrom, Tourettes 
Syndrom og OCD (blev først diagnosticeret i 2012!)

• Jeg har holdt forskellige foredrag om autisme såvel 
som om psykopati/narcissisme

• Mit primære interessefelt er psykiatri/psykologi og 
sprog

• Min primære beskæftigelse er sprogunderviser og så 
har jeg en bibeskæftigelse som 
autismekonsulent/foredragsholder.

• Jeg er fleksjobber.

• Jeg har en BA-grad i slaviske sprog. I forhold til 
autisme har jeg deltaget i mange kurser og foredrag, 
suppleret med en masse litteratur.

• Jeg har for nyligt skrevet en bog. Den hedder 
”autisme i parforholdet” bestil den via mail: 



Hvorfor dette 
foredrag?





Stress/depression/angst kan midlertidig 
nedsætte de eksekutive funktioner

• Gennemgribende udviklingsforstyrrelse: Autisme = vedvarende

• Specifik udviklingsforstyrrelse: ADHD: = vedvarende

• Nedsatte eksekutive funktioner ses også hos folk med hjerneskader

• Nedsatte eksekutive funktioner hænger generelt sammen med 
diagnoser men mennesker uden diagnoser kan også have nedsatte 
eksekutive funktioner



eksekutive funktioner





Det kan jeg ikke!

• Hvor? Århus ved universitetet
• Hvornår? 2003
• Hvem? Min bror og jeg
• Hvorfor? Min bror mente at jeg skulle have et studiejob





Tøj

• Trin 1 Tøjbutik, tidligere erfaringer?

•  Trin 2   Hvilken bus skal jeg med? hvilket 
tidspunkt? tjekke åbningstider, hvilke 
tøjbutikker er bedst? Hvilke er for dyre? 
Hvilke har rigtige aldersgruppe?

• Trin 3 Få købt tøj den rigtige dag, det 
rigtige tidspunkt, ikke ankomme til en 
lukket butik. Ikke blive distraheret 
undervejs af fx en computerbutik 

• Trin 4 Hov det var ikke den rigtige butik, 
de havde ikke noget til mig, skifte kurs, 
finde en anden, åh nej den har lukket. 

At finde 
virksomheder

Transport

Jobinterview 
træning

Tøj



Hvordan kunne jeg have fået et 
studiejob tilbage i 2003?



De eksekutive funktioner
• Planlægning

• Organisering

• Tidsstyring

• Igangsætning af 
opgaver

• Arbejdshukommelse

• Metakognition

• Selvkontrol

• Opmærksomhed

• Vedholdenhed

• Fleksibilitet

Lad os gå mere i dybden med de eksekutive 
funktioner



Igangsætninger af 
opgaver

• OBS!!!

• Igangsætning af opgaver er 
generelt kun svært for autister 
når det handler om opgave der 
har lav-mellem interese. Det er 
generelt ikke svært for os at 
igangsætte når det handler om 
vores særinteresse.

• Er der mennesker med I 
opgaven eller ej? Fx Udsættelse 
af svære opkald fx varmemester





Tidsstyring

• Hvor lang tid tager det at 
køre til fysioterapeut?

• Hvor lang tid tager noget?

• Ole det er altså uhøfligt at 
komme for tidligt!

• At spilde tiden med at vente.



Nedsat ARbejdshukommelse

§



Hæmning! Fx at undlade 
at tale om 
særinteressen!



Alternative forklaringer: 
stædig, ufleksibel, 
usmidig, strid, stejl, 
kontrær

vs.

Receptionist på hotel Arkivar



Metakognition

• At tænke over sin tænkning

• At have svært ved at forholde 
sig til kritik

• At kunne tumle rundt med 
tanker og se dem som tanker 
og ikke som facts om en selv, 
fx hvis en har sagt noget 
negativt om en selv for 10 år 
siden som man stadig hænger 
fast i.

• Eksempel når jeg holder 
foredrag og får et kritisk 
spørgsmål, jeg skal virkelig 
bruge meget energi på ikke at 



Modeljernbane vs. forældrearrangement

Et lidt underbelyst emne…
Når der er mennesker med i ligningen!



At låne en ukrudtsbrænder!

Spørgsmål til salen: Hvad er 
nemmest?

1. At låne en ukrudtsbrænder af 
naboen.

2. At køre 200 km for at låne en af 
ens far.



Gode råd i 
forhold til 
nedsatte 
eksekutive 
funktioner



Lidt om Eksekutive funktioner på 
jobbet

Ni ud af ti med autisme er 
uden ordinær beskæftigelse!



Eksekutive funktioner på jobbet



Det kan jeg vs. det kan jeg ikke
En mærkelig verden! indsigt i hovedet hos en voksen autist ! 



AFrunding
• Nedsatte eksekutive funktioner er ikke dovenskab

• Hvis autisten siger ”Det kan jeg ikke”, så er det nok fordi 

de eksekutive funktioner er på overarbejde, i så fald, del 

processen op i mindre dele

• Viden om eksekutive funktioner kan hjælpe autisten i 

hverdagen (fx altid have en plan B hvis man skal noget 

vigtigt) 

• Særligt den nedsatte kognitive fleksibiliet er en stor 

udfordring for folk med autisme (raketten og 



Kontaktinfo

• Ole Rauff: tlf. nr. 26187601

• Adresse: Moldevej 35. 1. th.

• 7100 Vejle

• Email:        

aspie78@gmail.com
• Hjemmeside:         

olearauff.wblog.dk
• Facebookgruppe:  Autisme i parforholdet 

at leve med en autist/Asperger

Spørgsmål?



• Flytning gone wrong

1) Der blev ikke trukket på tidligere erfaringer.

2)Ingen flyttekasser var blevet købt, og 
dermed var intet gjort klart til flytning.

3) Udførelse blev forsinket fordi jeg blev sat til 
at købe flyttekasser lige pludseligt.  De flestes 
impulskontrol kom på overarbejde, specielt 
da personen vi flyttede for på et tidspunkt 
lagde sig til at sove.

4) Vi løftede og kørte og så kom turen til 
vaskemaskinen. Hvordan skulle den flyttes? 
Ingen refleksion efterfølgende, ingen 
undskyldning eller venlige tanker, eller tak for 
hjælp.



Plan for dette foredrag

1. Præsentation af mig selv

2. Hvorfor dette foredrag?

3. En indføring i det at have nedsatte eksekutive funktioner

4. Gode råd i forhold til at det at have nedsatte eksekutive 

funktioner

5. Lidt om eksekutive funktioner i forhold til job

6. Spørgsmål… 


