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Kognitiv belastning 

Prosesseringsvansker hos personer med KF 

Omfatter også sensoriske integrasjonsprosesser 
Overbelastet sentralnervesystem  

”koketemperatur” 
Kan gi hverdagsplager som irritabilitet, 

aggresjon, uro, søvnvansker, forstyrret spising 
etc etc 

 
 
 



Sanseapparatet 

Syn, hørsel, smak, lukt, berøring / smerte, 
temperatursans, muskel- og skjelettsans, 
likevektssans, rom- retningssans 

Sansning: celler som fanger opp / reagerer på 
bestemte stimuli  samlet eller desentralisert 

Sanseopplevelsen oppstår når sanseinformasjon 
når hjernebarken 

 

 



Sensorisk modulering 

Hjernen søker hensiktsmessig bearbeiding av 
sanseinformasjon  Adaptasjon 

Sensorisk modulering foregår ubevisst – filtrering av 
informasjon 

Er svært ofte ineffektivt hos mennesker med autisme / 
UH 

Forekomst grovt anslag 5% i normalbefolkningen 

Ved autisme funnet mer enn 90% i enkelte utvalg 



Sensorisk integrasjon 

Hjernen som nettverk 

Sanseinntrykk skapes når informasjon fra sansecellene 
når hjernebarken  

Sensorisk modulering: hjernen regulerer hvordan 
individet lar seg påvirke av sanseinformasjonen  

Sansesystemene våre tilpasser seg vedvarende stimuli 
eks. lukt; luktene hjemme nesten ikke merkbare, 
mens vi legger merke ”nye” lukter straks vi kommer 
hjem til andre 



Sensoriske integrasjonsvansker 
Personer med kognitiv funksjonshemning (særlig 

autisme) spesielt ofte hyper- eller hyposensitive.  

Gjelder alle sansemodaliteter; syn, hørsel, lukt, 
smak, tids- og stedsfornemmelse, 
berøring/smertesans, temperaturfornemmelse, 
kjenne igjen personer 

Kan være vanskelig å oppdage – kan gi 
atferdsvansker 

Bør undersøkes hos personer med mer alvorlig grad 
av utviklingshemning / autisme 

 



 Undersensitiv 

Kan være vanskeligere å oppdage 

Gir ikke atferdsvansker på samme måte som 
oversensitivitet 

Symptomer kan være ”hører ikke etter”, ”kler 
seg ikke etter været”, ”skrur på TV’en altfor 
høyt”. 

Trenger sterkere sanseinntrykk  

Eksempel undersensitivitet for berøring: Temple 
Grandins ”klemmeinnretning” 



Eksempler 

Berøring: stoff, knapper, glidelås, krøllete laken, 
lett berøring kjennes smertefullt 

Lyd: lyden av parkdress, lyden av barnegråt 

Rom-retning: turnuskandidaten 

Lukt: stekt løk, parfyme 

Syn: sterkt lys (ute og inne), sterke fager, 
mønstre,  

 



Atferdsvansker 

Forekommer antagelig i ulike evnenivåer, men 
stort problem hos mennesker med begrenset 
verbalspråk 

Atferdsvansker knyttes sjelden til sansevansker 

”Prinsessen på erten” – sensitivitet kombinert 
med reguleringsvansker  søvnløshet  
irritabilitet  blir ikke forstått  
grensesetting = ond sirkel 

 



Hørsel 
Kartlegging 

– Trekker seg unna områder med høy lyd? 

– Holder for ørene? 

– Prøver å overdøve høy lyd? 

– Overdrevent skvetten ved ”vanlige” lyder som bilhorn etc? 

Tiltak 

– Unngå konkurrerende lydkilder 

– Øreklokker - ørepropper 

– Høretelefoner 

 



Syn 
Vansker med ansiktsgjenkjenning – prosopagnsi – ”face 

blindness” 

Kartlegging 
– Holder hendene foran øynene? 

– Interessert i blinkende lys? 

– Slukker lyset? 

– Distrahert av farger, mønstre? 

Tiltak 
– Unngå lysrør 

– Solbriller, hatt, caps  

– Solskjerming i hus og bil 

– Unngå sjenerende former og farger i eks klasserom 

 



Smak og lukt 

Info om kjemiske forbindelser  - henger tett sammen 

Vanskelig å oppdage – ”kresne” barn 

Kartlegging 

– Liker bare enkelte matsorter? 

– Kniper igjen munnen? 

– Foretrekker sterk mat – eks spiser kapers 

Tiltak 

– Prøve ut matsorter 

– Terapeutiske luktopplevelser 



Berøring 
Det taktile systemet – viktig for samhandling, og god 

psykisk helse 

Kartlegging 
– Trekker seg unna berøring? 

– Setter seg for nært? 

Tiltak 
– Temple Grandins klemmemaskin 

– Tilpasse berøring 

– ”Snu” berøringsopplevelser hos personer som har opplevd 
hardhendt behandling 



Smerte 
Livsviktig alarmfunksjon – gir beskjed om vevsskade – 

desentralisert system 

Tidligere oppfatninger om at mnsk m autisme opplever 
smerte eller reagerer på smerte annerledes er 
antagelig feil. De kan ha vansker med å fortelle. 

Kartlegging 
– For høy eller for lav smerteterskel? 

Tiltak 
– Tilrettelegge ved tilstander som leddgikt 

– Observere tegn på smerte  behandling 

 
Nader mfl. 2004; Breau mfl. 2004 

 



Psykoedukasjon 

Fra latin educare: oppdra /undervise 

Målsetting: økt forståelse og mestring 

Systematisk og strukturert informasjon om psykiske 
vansker inkludert behandling 

Innebærer mer enn økt kunnskap. Har som oftest en 
terapeutisk effekt.  

Virker inn på både kognitive og affektive prosesser 

Endring i forståelse, ferdigheter, atferd, 
mestringsopplevelse og selvfølelse 

Seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme  


