Neuropsykologisk undersøgelse
- medfødt og erhvervet hjerneskade

• Lone Fjeldborg, psykolog Børneungecenter for Rehabilitering

Neuropsykologi
• Neuropsykologi:
Omhandler sammenhænge
mellem hjernens funktion og
psykologiske processer.

• Klinisk neuropsykologi:
Den del af
neuropsykologien, der
beskæftiger sig med
ændringer i tænkning,
følelsesliv og adfærd
forårsaget af sygdom og
skader i hjernen.log:
Cand.psych. som efterfølgende
specialiserer sig indenfor neuropsykologien

Neuropsykolog

• Psykologi er en 5-årig
kandidatuddannelse,
hvor efter man specialiserer sig i børneneuropsykologi (dette
tager minimum 5 år).

• Primær interesse: Hjerne
↔ adfærd og det kognitive
funktionsniveau.

Neuropsykologens arbejdsopgaver
• Testning og observation med henblik på at afdække kognitive

•
•
•
•
•
•

forudsætninger (styrker og vanskeligheder) og kognitivt
funktionsniveau med særlig fokus på områderne sprog, perception,
visuomotorisk konstruktion, hukommelse og indlæring,
opmærksomhed og koncentration, eksekutive funktioner
(problemløsning, planlægning og styring) samt social og
følelsesmæssig funktion.
Anbefalinger af støttende og kompenserende metoder.
Rådgivning i forhold til forståelsen af vanskelighederne og
udviklingszonerne.
Retestning og løbende undersøgelser/samtaler med justering af
indsatser
Samtaleforløb
Psykoedukation og rådgivning
Undervisning

Hvornår er det relevant med en
undersøgelse?
• En neuropsykologisk undersøgelse er bl.a. relevant,
når et barn/ung ikke udvikler sig som forventet, har
svært ved at lære, svært ved at huske, svært ved at
koncentrere sig og/eller har svært ved at begå sig
blandt andre.
• Efter en erhvervet hjerneskade.
• Baggrunden kan være afklaring i forhold til
mistrivsel, indlæringsvanskeligheder,
udviklingsforstyrrelser, syndromer eller en kendt
eller formodet hjerneskade (medfødt eller
erhvervet).

Hvorfor er det neuropsykologiske bidrag vigtigt?
• Det er af afgørende betydning at de voksne/fagpersoner omkring børn/
unge forstår vanskelighederne således at de interventioner som
iværksættes er baseret på kvantitative undersøgelser og ikke
”synsninger”.
•

•
•
•
•

Barnet/unge er doven eller gider ikke!!! – Undersøge om det skyldes
mangelfuldt initiativ, overbliksvanskeligheder, vanskeligheder med
strukturering/planlægning eller noget helt andet???
For at hjælpe/møde barnet/unge skal man kende til vanskelighedens
oprindelse for at kunne sætte relevant ind.
Ved nogle af de komplekse børn/unge er det vigtigt at kende til deres
udviklingsalder for at give dem relevant støtte og udfordringer
Børn/unge har behov for at blive forstået for at sikre en god
identitetsudvikling og for at undgå psykiatrisk komorbiditet
Særligt de usynlige vanskeligheder er svære at arbejde ”unavngivet”
med (Udtrætning, eksekutive vanskeligheder, sociale vanskeligheder,
hukommelse, mm.). Hvorimod at omverdenen ved hvordan de skal
støtte de synlige vanskeligheder (broca-afasi, hemiparese mm.).

Model over barnets neuropsykologiske
udvikling (Morgan og Ricker kap.7)
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Medfødte hjerneskader
- Under graviditet til det 28 levedøgn.

•Gennemgribende udviklingsforstyrrelser autismespektrumsforstyrrelser
•Mental retardering eller ”intellectualis inferioris”
•Cerebral Parese (CP)
•Syndromer

Erhvervet hjerneskade

•Tumorer
•Betændelse
•Apopleksi
•Hovedtraumer
•Iltmangel

Undersøgelse
• En børneneuropsykologisk undersøgelse beror som
oftest af testning, observation, samtale med barnet/
unge, fyldestgørende anamnese med forældrene.
• Observation – ser på samspillet med andre, ser på
hvordan eventuelle vanskeligheder viser sig.
• Samtale med barnet – unge. Hvordan opfatter de
ressourcer og vanskeligheder?
• Forældrene kan bidrage med afgørende
informationer omkring udvikling og aktuelle
funktionsniveau.

Undersøgelse – fortsat
• Testning - giver et indblik i de specifikke kognitive
vanskeligheder inden for nedenstående domæner:
Intellektuelle funktionsniveau IQ.
Hukommelse og indlæring
Sprog
Perception
Eksekutive funktioner (opmærksomhedsstyring, kognitiv
fleksibilitet, målsætning)
• Social og emotionel funktion
•
•
•
•
•

Resultater, konklusion og anbefalinger

Samtaler og testning
•Samtalen anvendes til at finde ud af det helt generelle (familie, sociale relationer,
adfærd generelt), men kan også danne grundlag for nogle hypoteser.

•Eksempler på overordnede testbatterier
•
•
•
•
•

WISC-IV eller WAIS-IV
WPPSI-R
Bayley-II
RIAS
Leiter-3

•Eksempler på specifikke test
•
•
•

D-KEFS – Eksekutive funktioner
TOMAL-II – Hukommelse
TEA-Ch - Opmærksomhed

Case – medfødt hjerneskade
• Peter er 8 år. Han er uden talesprog og sidder i
kørestol. Han har en lang række udfordringer. Han
er beskrevet som mentalt og fysisk retarderet.
• Han går i en specialskole i 2. klasse. Lærerne og
forældrene er uenige omkring Peters funktionsniveau. De tænker ham med et funktionsniveau på
omkring de 4 år. De føler ikke at de kan fange hans
opmærksomhed med de aktiviteter de tilbyder ham.

Case-fortsat
• Den børneneuropsykologiske undersøgelse viser et
funktionsniveau på 1,4 år. Qua hans levealder har han enkelt
ressourcer svarende til 3 år andre svarende til 3 måneder.

• Hvad er betydningen af undersøgelsen: At lærerne og
forældrene får redskaber til hvordan de kan forstå ham og give
ham tilpassede krav således han får de bedste forudsætninger
for udvikling.
• Pointe: Det er ikke nok med diagnosen mentalt retarderet. Den
bedste udvikling pågår ved relevante krav. Det giver ro for
forældre/professionelle når usikkerheden fjernes. Udviklingen
kan give en skæv profil – som kan sløre det faktiske niveau.

Case – erhvervet hjerneskade
• Andreas er 12 år gammel. Han er velfungerende
fagligt og socialt. Han har et stort netværk af venner.
Under leg i skolegården falder han og slår hovedet.
Han er kortvarigt bevidstløs – på hospitalet bliver han
akut scannet som viser en stor hjerneblødning. Denne
fjernes succesfuldt – og dagen efter viser han ikke
nogen umiddelbare tegn på vanskeligheder. Det er
sommerferie og han udskrives til hjemmet. Ved
skolestart opfattes han af lærerne som kravafvisende
og at han forstyrrer undervisningen. Forældrene
rapporterer omkring et frafald af vennerne idet
Andreas konstant opsøger slåskampe.

Case- fortsat
• Den børneneuropsykologiske undersøgelse viser at Andreas
har massive eksekutive vanskeligheder ifht kognitiv
fleksibilitet, overblik og strukturering, impulshæmning og at
han socialt ikke længere er i stand til at aflæse sociale
nuancer – og ser tingene sort/hvidt.
• Andreas bliver flyttet på en specialskole som arbejder med at
rehabilitere hans vanskeligheder – således at han lærer at
kompensere for sine vanskeligheder.
• Pointe: Andreas har usynlige skader – som først viser sig når
hverdagen for alvor begynder. Familien bliver støttet idet
problemet bliver navngivet. Andreas bliver støttet i
opretholdelse af social kontakt og man understøtter hans
identitetsudvikling.

En	
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Børneneuropsykolog Käte From

Genoptræning - rehabilitering
• Når de kognitive vanskeligheder er kortlagt, så skal
der sættes relevant ind.
• Ved de erhvervede hjerneskader er det vigtigt med
en hurtig indsats – fejlfri indlæring.
• Der er meget sparsom evidens for computerbaseret
genoptræning. – Manglende generaliserende effekt.
• Der er evidens for træning i hverdagen i de
funktioner som er meningsfyldte. Det er vigtigt at
komme i gang med de alternative strategier!
• Melby-Lervåg & Hulme (2013): Is working memory training effective? A meta-analytic review,
Developmental Psychology, Vol. 49, No. 2, page 270-291.

Familien får/har en hjerneskade….
• Forældre til børn/unge har behov for hjælp og støtte
til at forstå og understøtte deres barns udvikling.
• Familien har brug for at tage de ”rette hensyn”.
• Søskende til børn/unge med hjerneskader er i risiko
for at udvikle indlæringsvanskeligheder og
selvværds problematikker. ”De tavse ofre”.
• Det er en stor, men altafgørende vigtig indsats at
løfte hele familien.
• Hvem har forskningsmæssigt det bedste outcome…
Familier med god socioøkonomisk status.

PPR psykolog >< Neuropsykolog
• Generel psykologfaglig viden >< specialiseret viden
om koblingen mellem specifikke hjerneområder og
deres funktion set i forhold til adfærd og
funktionsniveau
• Hvornår og hvordan bidrager neuropsykologen
relativt til PPR psykologen?
• De fleste PPR-psykologer har en konsultativ funktion
samt et meget lille testrepertoire.
• Det kræver at man ser/ har set en del børn for at have
grundlaget for at kunne indgå i en undersøgelse.
• Skrive eksplicit at det er en børneneuropsykologisk
undersøgelse/vurdering.

• Hvornår er det relevant at forslå VISO?

De følgende er interesse-slides
- hvad adskiller voksen og
børneneuropsykologien.

De fem maximer: 1) Hjernens modning
• Hjernen udvikler sig nonlineært
• Højere ordens associationscorticer udvikler sig
senere end primære corticer (fx sensoriske)
• Fylogenetisk ældre områder udvikler sig først
• Kønsforskelle
• Aldersforskelle
• Forskelle mellem og indenfor diagnostiske grupper

De fem maximer: 2) Voksenmodeller
passer ikke altid med børnemodeller:
• De fleste voksenteste kan ikke nedskaleres til børn
uden videre.
• Der forskelle ifht ætiologi, reaktion på intervention
og prognose
• Fokale skader giver ikke altid de samme udfald hos
børn og voksne
• Lokalisationsprincipper er uklare for børn, særligt
dem med tidlig skade.

De fem maximer: 3) Den normale udvikling
er et kritisk referencepunkt
• Viden om den normale psykisk udvikling har stor
betydning, fx ifht valg af tests og
interventionsteknikker.
• Viden om den normale udvikling har stor betydning
for vurdering af adfærd/testresultat.
• Udviklingen er dynamisk og sker i et samspil
mellem neurobiologiske faktorer, genetiske
dispositioner, socio-økonomiske faktorer mv.

De fem maximer: 4) Børneneuropsykologiske
metoder er forskelligartede afhængig af barnets
alder
• Der skal andre færdigheder til hos undersøgere, fordi der skal
•
•
•
•
•

tages hensyn til alderen, modenhed og opdragelse/normer for
adfærd hos barnet.
Dvs der er aldersspecifikke og ”barn-specifikke” påvirkninger.
Personligheden og tilstand er oftere mere skjult end hos
voksne.
Det er nødvendigt at opnå og fastholde optimal kooperation
hos barnet (barnets præmisser).
Testningen har en større praktisk kompleksitet
De testede domæner ligner dem hos voksne. Domæner skal
brydes ned i subdomæner for at opnås maximal forståelse af
problematikken.

De fem maximer: 5) Genetiske faktorer,
miljø og familie er primære
• Hjerne – miljø – adfærd
• Lærere og pædagoger bidrager med nyttig information
• Grundlæggende har familien en stor påvirkning
• Ex TBI: Outcome er tæt bundet til familiens ”status”
• Stimulation vs understimulation har betydning for hjernens
arkitektur

• Tidligere erfaringer danner fundament.

