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Ο δρόμος προς 
τη διάγνωση 
ενηλίκων στη 
Δανία

Χρόνιο αίσθημα ότι είναι  
διαφορετικός

Μοναξιά και απομόνωση, 
παρότι μπορεί να υπάρχει 
η θέληση για φίλους και 

κοινωνική επαφή

Μια σειρά αποτυχιών 
στην εκπαίδευση, την 
κοινωνική ζωή και την 

εργασία

Αδυναμία να παραμείνει 
σε μια δουλειά, διαζύγιο

Πολλές φορές οι 
δυσκολίες εμφανίζονται 

όταν πρώτα οι απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος 

αυξάνονται

Μείωση αυτοπεποίθησης

Αγχος, κατάθλιψη, στρες



Η παραπομπή 

Εκπαίδευση, εργασία

Όταν το πρόβλημα είναι 
τόσο μεγάλο που δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί 
από τους ίδιους

Κοινωνική Διοίκηση / 
Κοινωνική Ψυχιατρική

Γιατροί σωματικής 
ιατρικής

Γενικός γιατρός Ψυχιατρος



Αύξηση διαγνώσεων 60% τα τελευταία 
30 χρόνια στη Δανία

1980: 20/100.000, 
1990:100/100.000, 

2018: 16/1.000 
παιδιά

2018: 18.200 
παιδιά στη Δανία

Συνολικά περίπου 
55.000 άνθρωποι 

στη Δανια (1%)



Που 
οφείλεται 
η αύξηση 

60% Διοικητικές αλλαγές 

40% πραγματική αύξηση

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γονέων

Παραγοντες κινδύνου στο περιβάλλον

Μεγαλυτερη αναγκη για διάγνωση

Περισσότεροι αποκτούν διάγνωση στην ενήλικη 
ζωή



Οργανισμοί 
για τον 
Αυτισμό στη 
Δανία

Εθνική ‘Eνωση Aυτισμού (Landsforeningen Autisme)

Κέντρο γνώσης για τον Αυτισμό (Videncenter for 
Autisme, 1994/2007)

2007 Διοικητικό Συμβούλιο και Συμβουλευτικό 
Κέντρο για τον Αυτισμό, υπό το Υπουργείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (VISO)

Συμβούλιο για τα Ειδικά Σχολεία για τα παιδιά με 
Αυτισμό / Σεμινάρια και συνέδρια για επαγγελματίες 
και εκπαιδευτικούς

Κέντρο για τον Αυτισμό (Center for Autisme, 1993) –
επαγγελματική εκπαίδευση σε άτομα με αυτισμό



Η νομοθεσία περί υπηρεσιών (serviceloven) 

Εθνικό πλάνο για τον αυτισμό (2006/2007)

Ίση μεταχείρηση, Αποζημίωση, Διαθεσιμότητα.

Συνεργασία μεταξύ ατόμων με αυτισμό, γονιών και ειδικών

Υποστήριξη (επίπεδο λειτουργικότητας)

Ολιστική Παρέμβαση



Οι Αρχές της παροχής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία στη Δανία

Μέγιστη 
Αποτελεσμ
ατικότητα

Ελάχιστη 
παρέμβαση

Ένταξη Εγγύτητα



Οι παροχές

Αποφόρτιση (aflastning) / Φροντιστής (handikaphjælp)

Βοήθεια στο σπίτι (hjemmehjælp)

Υποστηρικτής καθημερινότητας (bostøtte)

Ειδική συνεχιζόμενη εκπαίδευση έως 70 μήνες 

Eργασία μερικής απασχόλησης / Επιδοτούμενη εργασία

Πρόωρη Σύνταξη

Προστατευμένη εργασία

Προσταυτευμένα εργαστήρια

Μονάδες διαβίωσης / Ξενώνες



Αποτελεσματικές 
Κοινωνικές Παρεμβάσεις 

Η πρώιμη 
κοινωνικο/παιδαγω

γική παρέμβαση

Ιατρικές 
παρεμβάσεις για τη 

σωματική υγεία

Ευρύ κοινωνικό μέτρο 
για την οικονομία του 

ατόμου, την 
εκπαίδευση και την 

εργασία

Κοινωνική ή και 
ψυχιατρική 

παρέμβαση για την 
ψυχική υγεία του 

ατόμου



Θερπευτικές
παρεμβάσεις στον 
Αυτισμό στους Ενήλικες
Συμπτωματική θεραπεία με βραχυχρόνια 
εισαγωγή σε ψυχιατρικά τμήματα σε επείγουσες 
περιπτώσεις 

Η χαρτογράφηση των αναγκών του ατόμου είναι 
υποχρέωση του Δήμου και για τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες του διευθυντή του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος / Πρακτική βοήθεια

Στη νομοθεσία προβλέπεται ότι ο κάθε Δήμος 
μπορεί να θεσπίζει δικά του κριτήρια παροχής 
υπηρεσιών, που επιφυλάσσονται μόνο στα ατομα 
με πολύ μεγάλο περιορισμό της λειτουργικότητας



Βοηθητικά εργαλεία στη Δανία
• Ημερολόγια, Boardmaker(εικόνες), alarm σε 

τηλέφωνο, ή τάμπλετ

• Ρολόι αντίστροφης μέτρησης Time timer

• Apps με οπτικοποίηση (mobilise me, show my
day, timo) 

• Ηλεκτρονικά εργαλεία προσανατολισμού Sunu
Band σε προβλήματα όρασης

• GPS

• Εξοπλισμός αισθητηριακής διέγερσης
• Πάπλωμα, μαξιλάρι, πουφ, πολυθρόνες



Ο ρόλος της 
Τεχνολογίας 

στον Αυτισμό 
στη Δανία

» Η τεχνολογία της 
ευημερίας» 
(Velfærdsteknologi)



Social media & 
Gaming

• FB
• Instagram

• Snapchat
• Tik tok

• Discord
• Youtube

• Apps με παιχνίδια (among us, pokemon...)
• Minecraft (Autcraft), Fortnite...



‘Ανθρωποι με αυτισμό 
που αλλάζουν τον 

τρόπο ζωής μας 

• Sir Isaak Newton

• Albert Einstein

• George Orwell

• Beethoven

• Mozart

• Hans Christian Andersen

• Daryll Hannah

• Sir Anthony Hopkins

• Lewis Caroll (Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων)

Elon Musk (Tesla CEO)

Steve Jobs (f.Apple CEO)

Bill Gates (Microsoft CEO)

Alan Turing (Father of computers)

Satoshi Tajiri (Νintendo pokemon creator)

Nikola Tesla

Henrik Ford (Founder of Ford)


