
Basale kropsfunktioner  
i forhold til kommunikation  

hos børn og unge  

med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog 



 Basale sanser 

 

 Basal motorisk kontrol 

 

 Opmærksomhed 

 

 Stressfrihed 

 

Fysiske forudsætninger for  
nonverbal kommunikation 







 

 Sanseorganer placeret overalt i hud og slimhinder 

 Informerer hjernen om, hvor vi slutter og hvor 
omgivelserne begynder 

 Informerer om berøring, tryk, kulde, varme og 
smerte... 

 Taktilsansen som også kaldes følesansen har 
betydning for ens følelsesliv 

 Sindsstemning er tæt forbundet med taktilsansen 

 

 

 

 

Taktilsansen 



Proprioceptiv sans 

 Proprioceptorerne informerer om hvilken stilling de 
forskellige kropsdele indtager i rummet. 

 

 Informationerne er nødvendige for hensigtsmæssig 
timing og målrettet koordination. 

 

 Stor betydning for kropsbevidsthed og motorisk 
planlægning. 

 



Vestibulær sansen 

 2 typer receptorer: 

 

 1 – registrerer enhver ændring i hovedets 
omdrejningshastighed i alle retninger. 

 2 – under påvirkning af tyngdekraften og registrerer 
ændringer i hovedets stilling i forhold til lodlinjen. 

 



Sansebearbejdningsforstyrrelser 

 Betragtes som en udviklingsforstyrrelse på baggrund 
af utilstrækkelig bearbejdning af sensorisk 
information.  

 

 Dvs. sansebearbejdningsforstyrrelser er mangelfuld 
modulation eller mangelfuld diskrimination af 
sanseindtryk. 

 



Tolkning af adfærd 

 Den adfærd vi observerer  kan være strategier for at klare 
hverdagen med en anderledes sansebearbejdning 

 Barnets adfærd kan være et udtryk for at barnet er 
overstimuleret eller understimuleret 

 Barnets adfærd kan være et udtryk for angst, forårsaget af 
anderledes sansebearbejdning 

 Vi må tolke børnenes adfærd og prøve at forstå 

 Nogle børn kan måske selv give udtryk for en anderledes 
sansebearbejdning og kan hjælpes til at forstå sig selv 

 



Kan vi gøre en forskel? 

Det er muligt at  
påvirke barnets 
sansebearbejdning 

Det er muligt at 
tilpasse aktiviteten 

Det er muligt 
at tilpasse 
omgivelserne  



Hvordan kan vi hjælpe børnene? 

 Se på børnenes adfærd og vær fleksibel og åben i tolkninger 
 Sæt ord på, hvad du ser og tolker 

 
 Pædagogiske tiltag der kan hjælpe børn med anderledes sansebearbejdning: 
 grundig forberedelse 
 forudsigelig struktur 
 rolig sikker tilgang 
 afskærmning for stimuli, der generer 
 giv plads til små pauser 
 positiv ledelse 
 
 hjælpemidler: musik, solbriller, høreværn, Ipad mv. 

 
 
 



 Ufrivillige vs. viljestyrede bevægelser 

 

 Forholdet til tyngdekraften 

 

 Balance: Vestibulær funktion og postural kontrol 

 Hovedkontrol 

 Siddende stilling 

 At stå, gå, hoppe og springe 

 

 

Basal motorik 



Opmærksomhedsproblemer 

Børn med opmærksomhedsproblemer 
har ofte svært ved at bearbejde sanseindtryk 
(synsindtryk, følesans, lyde, lugt).  
 
 De enten overser eller overreagerer på det de ser eller hører 
 Nogle børn hungrer efter sanseindtryk, kan ikke få nok og 

overstimulerer sig selv 
 
Test 

Greenspan, 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=EzC_sHTW43c


Stressmodellen 

 



Basale behov 



 Åndenød 

 Synkebesvær 

 Tørst 

 Sult 

 Kvalme 

 Træthed 

 Smerter 

 Ubehag, svimmelhed, tørhed, kløe mv. 

 

Nonverbal kommunikation  
af basale kropsfunktioner 



Høj risiko for forstoppelse kan 
skyldes: 

 Forkert siddestilling på toilettet 

 Sygdomme i tarmene 

 Stillesiddende livsstil 

 Forkert sammensætning af kost 

 Uhensigtsmæssig optagelse af kosten 

 Medicin hvor bivirkningen er forstoppelse 

 Stress 



Mave/tarmfunktion 



Afføringstyper 



Den optimale siddestilling: 

Specialsygeplejerske Gerd Johnsen er ekspert i afføringsproblematikker 

• En let foroverbøjet stilling med støtte under 
fødderne, så ”muskelslyngen” ved 
bækkenbunden kan være afslappet. 



Hvordan forebygges forstoppelse: 

1. RIGELIGE mængder af væske.  
 Hvis man har svært ved at drikke, får man ikke så meget 

væske ad gangen og skal derfor tilbydes oftere. 

2. Motion øger tarmenes bevægelser. 

3. Den stående stilling øger tyngdens positive virkning 
på tarmene. 

4. Sund og rigtig kost 

5. Forebyggende medicin 

 



 Personer med hjerneskader og 
sanseintegrationsforstyrrelser kan opleve en let berøring 
som en smerte. 

 

 Kroniske smerter 

 

 Akutte smerter 

 

 Dårlig dag er måske lig med flere smerter? 

Smerter 



 Pædiatrisk Smerteprofil, Socialstyrelsen, 2013 

 

 Checkliste af smerter hos børn uden talesprog – revideret 

 

 Kronisk smerte skala for non-verbale voksne med 
udviklingshæmning, Socialstyrelsen, 2013 

 

 DisDAT-redskabet 

Smertemåling 

http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/paediatrisk-smerteprofil.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/paediatrisk-smerteprofil.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/checkliste-af-smerter-hos-born-uden-talesprog-nccpc-r.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/checkliste-af-smerter-hos-born-uden-talesprog-nccpc-r.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/checkliste-af-smerter-hos-born-uden-talesprog-nccpc-r.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/checkliste-af-smerter-hos-born-uden-talesprog-nccpc-r.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/kronisk-smerte-skala-for-non-verbale-voksne-med-udviklingshaemning.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/kronisk-smerte-skala-for-non-verbale-voksne-med-udviklingshaemning.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/kronisk-smerte-skala-for-non-verbale-voksne-med-udviklingshaemning.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/kronisk-smerte-skala-for-non-verbale-voksne-med-udviklingshaemning.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/kronisk-smerte-skala-for-non-verbale-voksne-med-udviklingshaemning.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/disdat-17-redskabet.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/disdat-17-redskabet.pdf
http://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/disdat-17-redskabet.pdf




 Kortlæg smerterne og handlemulighederne i 
hverdagen 

 

 Medtænk stressfaktorer 

 

 Dokumenter dagligt smertemønstre (i en periode) 

 

 Læg nødplan for dage med forværring 

 

 Brug afspænding 

Pædagogisk indsats 



 Tidspunkt på dagen – start og varighed 
 

 Hvor og sammen med hvem 
 

 Hvad gik forud – aktiviteter, (tanker), følelser 
 

 Nattesøvn forudgående nat 
 

 Måltider – fødevarer, evt. medicin 
 

 Lighed med eller forskel fra andre smertetilfælde 
 

Smerteregistrering 



 Kontrolleret vejrtrækning 

 

 Rolig stemmeføring 

 

 Anerkendelse efterfulgt af afledning 

 

 Evt. berøring 

 

 Fornuftig ”pacing” til at modvirke forværring 

Pædagogisk mestring i praksis 



 Mental aktivitet afleder fra smerteoplevelsen 

 

 Aktivitet eller projekter giver mening i tilværelsen 

 

 Samvær holder en mere i gang end soloaktiviteter 

 

 Fysisk aktivitet/træning er med til at øge 
modstandskraften 

Aktiviteter 



 
 Siddestilling 

 
 Korset 

 
 Skinner 

 
 Vigtigt at hjælpemidlet fremmer funktion 
 - evt. forebyggende formål må kun i sjældne tilfælde 

vægte højere. 
 

 

Hvordan føles hjælpemidler? 



 

 Balancen mellem at overskride grænsen og gøre 
barnet passivt 

 

 Hvor er grænsen? 

 

 Hvem sætter grænsen? 

 

Dialog 



Positiv pædagogik 

 Al udvikling er relationel 

 Den voksne er altid ansvarlig for relationen 

 Kvaliteten af relationen har betydning for 
udviklingen 

 Anerkendelse er psykologisk ilt 

 Kun det vi tillægger betydning, bliver 
betydningsfuldt 

 Børn lever op til vores forventninger, både 
positive og negative 

 Følelser smitter værre end influenza 

 Glæde er relationelle vitaminer 

     
 Anne Linder 

 

 

 

http://skolesnak.blogspot.com/

