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Niels Stensen 1669 i Hjernens anatomi

• En nøjagtig undersøgelse af et organ fordrer så megen tid og en 
sådan anspændelse, at man må opgive ethvert andet arbejde og 
enhver anden tanke, for at kunne hellige sig denne…

(citat fra Klinisk Neuropsykologi 2010 v Gade et al)



Voksen -Neuropsykologien 

• Broca var en af de første der beskrev sammenhæng mellem sproget og  
hjernen. Erkendelse af behov for rehabilitering af sprogforstyrrelser skete
tidligt.

• Psykologer deltog i forskningen af krigstraumer i og efter 2. verdenskrig pga behov for 
rehabilitering. Det giver begyndende erfaringer med skader i højre hemisfære. 

• Lurias erfaringer med krigsofre og senere arbejde med hjerneskader udgør et 
afgørende grundlag for vores forståelse af hjernen og for neuropsykologiens
udvikling. 

• Slutningen af 70erne styrket hjerneforskning med bl.a. billeddannende teknikker
• 90erne “hjernens årti” i USA bl.a. på grund af et stigende antal trafikskader
• I midten af 90erne introducerer bl.a. Stuss “de eksekutive funktioner”



Danmark

• I 60-70erne begyndte en erkendelse af at studiet af hjernen kunne 
være en del af det psykologiske videnskabelige fokus. 

• 1985 oprettelse af center for hjerneskade
• Kombinerede Lurias tilgang til den individuelle kognitive træning med Yishays

gruppebaserede psykosociale træning (Gade et al 2010)



Europas første center for hjerneskade

• 1985: CfH bliver oprettet af neuropsykolog Anne-Lise Christensen 
med støtte fra Egmont Fonden med fokus på holistisk rehabilitering 
efter hjerneskade.

• Direktøren er professor i neuropsykologi Anne-Lise Christensen. Fokus 
var på at bevise at hjerneskadede kan blive bedre til at udnytte deres 
personlige og professionelle potentiale gennem intensiv og tværfaglig 
rehabilitering. 

• 1998: Neuropsykolog Mugge Pinner overtager posten som direktør.
• I dag har centret over 50 medarbejdere.



” Ny forskning viser, at vi i høj grad er styret af 
vores følelser i konfliktfyldte situationer”
• ”Konflikter påvirker hjernen - Sådan bliver du i stand til at 

håndtere konflikter”
• ”Har du oplevet at stå tilbage efter en konflikt på din arbejdsplads 

eller hjemme med følelsen af ikke helt at kunne forklare din reaktion 
og hvorfor konflikten eskalerede? På en femtedel af et sekund 
vurderer din hjerne, hvorvidt en situation er truende eller ej. Det 
foregår ubevidst, automatisk og hurtigt. Opleves en situation, en 
person eller en bemærkning truende responderer den emotionelle del 
af hjernen, som styrer vores frygt og forsvarsreaktioner”. 

• Institut for Personaleudvikling - oktober 2016



Hvad med børnene?

• Hvor var det neuropsykologiske fokus på børnene i disse år ?
• På de internationale neuropsykologiske konferencer helt op i 90erne 

var det karakteristisk, at der højst var et enkelt – spinkelt- oplæg der 
fokuserede på børnene



Helene på 
neuropsykologisk 
konference:

”Er der slet ingen 
der interesserer 
sig for børnene? ”



Plasticitet og børn

Fra
Børns hjerner er så plastiske at en skade ikke har væsentlig betydning
• ”hvis jeg skulle have en hjerneskade vil jeg helst have den som barn” 

(Stein; Brailowski et al 1979)

Til 
• Jo tidligere skade jo mere diffus og gennemgribende påvirkning af 

hjernen
• Tidlige skader risikerer først at vise sig langt senere
• Plasticiteten gør at lokalisationstænkningen ikke er særlig relevant i 

børneområdet. Det er hjernens funktion ikke lokalisation der 
anvendes. 



Så Luria heller ikke børnene?

• "The need for its creation (børneneuropsykologien) was dictated by 
the fact that children with localized brain damage were found to 
reveal specific different features of dissolution of psychological 
functions”. …Luria supervised the “study of nonverbal (visual-spatial) 
and verbal functions, and demonstrated that damage to the left and 
right hemispheres provoked different types of dysfunctions in children 
than in adults. 

Homskaya 2001



Luria og børnene

• Hans studier initierede et antal systematiske undersøgelser af
forandringer i lokaliseringen af højere psykologiske funktioner “during 
the process of development."



Børneneuropsykologi i Danmark
• I starten af 90erne blev det mere og mere påfaldende at det kun 

var voksne der havde hjerneskader –
• Børn med sprogvanskeligheder fik dog støtte fra bl.a. 

taleinstitutterne 
Men
• Børn med hjerneskader havde meget begrænsede muligheder for 

hjælp - regler for genoptræning og intervention for 
hjerneskadede gjaldt kun, hvis man var over 18 år! 

• Det blev desuden mere og mere tydeligt, at nogle børn på trods 
af gode opvækstmiljøer, havde svære udviklingsforstyrrelser, 
forstyrrelser som var svære at forstå og handle på med mindre 
man tog et børneneuropsykologisk udgangspunkt. Den 
psykoanalytiske forståelse af børnenes vanskeligheder - fx børn 
med autisme - rakte ikke længere. 



Børneneuropsykologi i Danmark

• Danske psykologer underviser i børneneuropsykologi allerede i 1986
• 1987 – DPs kursusprogram: Indføring i børneneuropsykologi 

(Trillingsgård, Beese og Nørby Hansen)
• 1989 DPs kursusprogram: Børneneuropsykologi I og III. Ved bl.a. 

Pedersen, Freltofte, Lou, Taudorf, Andreasen, Dalby, Trillingsgård



Specialistuddannelse i børneneuropsykologi

• 1994 besluttede Generalforsamlingen, at ………. ”etablere en 
arbejdsgruppe til at analysere behovet for en specialistuddannelse 
inden for det børneneuropsykologiske område”. 

• Flere modeller drøftes:
a) at børneneuropsykologi blev en del af den voksenneuropsykologiske 

specialistuddannelse,
b) at der blev etableret en to-delt specialistuddannelse på børneområdet med 

en fælles basis og flere specialiseringsmuligheder 
c) en meget bred specialistuddannelse på børneområdet, hvori 

børneneuropsykologi indgik på lige fod med andre discipliner
d) en særskilt børneneuropsykologisk specialistuddannelse



Danmark

• 1996 oprettelse af specialistuddannelse i børneneuropsykologi
• 1997 Dansk Neurologisk Selskab tager initiativ til Hjerneåret 

• Dansk Børneneuropsykologisk selskab har temadag om hjernens udvikling og 
plasitcitet

• Trillingsgaard DP artikel: ”der er et stort behov for børneneuropsykologer”



Hjerneskader og udviklingsforstyrrelser

• I voksenneuropsykologien var der meget fokus på lokalisation i hjernen
• I starten gjaldt det også børneneuropsykologien. Fokus var på de 

hjerneskadede børn, børnene i hospitalsregi. Børn med cerebral parese, 
epilepsi, tumorer, traumer m.m.

• Men meget hurtigt blev fokus udvidet til også at interessere sig for 
udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD, sprogforstyrrelser, mental 
retardering, dyspraksi m.m. 

• Det var i meget høj grad psykologer i PPR og på specialskolerne - som stod 
med disse børn med neuropsykologiske / neuropsykiatriske vanskeligheder 
i deres skoler og institutioner – som inddrog den børneneuropsykologiske 
tænkning i deres arbejde med disse børn 



Behov for hjælp til børn med hjerneskader?

• I slutningen af 90erne indkaldte Egmont fonden til en 
konference/møde om børn og hjerneskade . Fokus var på hvad har 
børnene brug for/ hvad kan man gøre? 

• Nogle få børneneuropsykologer var inviterede – der fandtes ikke så 
mange! Resten var voksenneuropsykologer fx Mugge Pinner eller folk 
der havde erfaring med voksne fx formanden for 
hjerneskadeforeningen.

• Udfaldet af mødet blev bl.a. at der var behov for hjerneskade centre 
for børn rundt i landet. 



Børnecenter for hjerneskade

• 1999: I samarbejde med Egmont Fonden etablerer Center for 
Hjerneskade Børnecenter for Hjerneskade som et forsøgs- og 
udviklingsprojekt.

• 2007: Erfaringerne fra Børnecentret bruges ved etablering af 
Neurocenter for Børn og Unge



Børneneuropsykologien er blevet ”mainstream”



Billard & Jambaque 2008

• De senere år har man set en vigtig udvikling i børneneuropsykologien. 
Børn kan have udviklingsforstyrrelser men I alle tilfælde må sådanne
vanskeligheder ses I en udviklingsmæssig trajectory som kræver at 
man medtænker cerebral modning og plasticitets processer. 

• Børneneuropsykologien finder sit særkende i perspektivet fra
“developmental neuropsychology” og har tætte forbindelser med 
sundhed og uddannelse. 



Developmental neuropsychopathology

• Psykopatologi set i et udviklingsperspektiv
• Vurderer psykopatologi dimensionelt i stedet for kategorielt
• Har eksplicit fokus på kontinuitet og diskontinuitet i forhold til  risikoprocesser og 

i forhold til psykopatologi igennem livet
• Har eksplicit fokus på kontinuitet og diskontinuitet i forhold til normalitet og 

forstyrrelse
• Integrerer hjerneforskning og forskning i børns almindelige udvikling herunder 

miljøets betydning for hjerneudvikling. 
• Integrerer den genetiske forskning

Bishop et al 2010



Miljøets påvirkning af hjernen

• Perry var en af de første der understregede at miljø påvirker barnets 
hjerne

• Udgangspunktet var svært traumatiserede børn, der var blevet 
mishandlet fysisk og psykisk

• Risikoen ved forskningen er at man kun ser de børn der har taget 
skade.



Miljømæssig
stress 

Genetisk 
sårbarhed Psykologisk

forstyrrelse

Stress - diathesis model  eller differential-susceptibility model?

højhøj

lav lav

Høj modtagelighed 
for negativt miljø

Høj modtagelighed 
for positivt miljø

lav modtagelighed 
for positivt miljø

lav modtagelighed 
for negativt miljø



Developmental neuropsychopatholgy

Arbejder ikke med adskillelse af hjerne eller miljø- men i stadig højere 
grad med en integreret neuropsykologisk og udviklingspsykologisk 
forståelse.

Barnet påvirker sin omverden 

Omverdenen påvirker barnet 



Rumænien børn resultater

• En signifikant minoritet havde fortsat psykologisk dysfunktion og psykiatrisk 
lidelse i 4-6 årsalderen med:

• Kognitiv forringelse
• Uhæmmet tilknytning
• Autistiske træk
• Overaktivitet/uopmærksomhed

• Men de fleste børn indhentede de jævnaldrende kognitivt og fysisk 
allerede i 4-6 års alderen

• ”mange børn - selv i den gruppe der havde oplevet den voldsomste og 
langvarige deprivation var veltilpassede og velfungerende i 11 års alderen”

Rutter et al 



The Bucharest Early Intervention Project
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Omsorgssvigt og ADHD
The Bucharest Study
Resultater:
• Plejefamilier er effektive i forhold til at reducere symptomer på 

emotionelle forstyrrelser – angst og depression 
• Plejefamilier er ikke effektive i forhold til at reducere symptomer på ADHD

• Tidlige psykosocial deprivation synes at være kausalt forbundet til 
efterfølgende psykopatologi. Hypotese: at de neurale netværk der 
understøtter opmærksomhedsregulering kan være etablerede før 22 mdr.



Varighed – tidspunkt?

• Alderen hvor man udsættes for risikofaktorer er betydningsfuld for 
om fx neglect medfører øget risiko for tilknytningsforstyrrelse

• Varigheden af udsættelsen har betydning for om fx neglect øger 
risikoen for adfærdsforstyrrelse

• FX Rutter:
• Varigheden af børnenes deprivation (over 6 måneder) var associeret 

med flere negative og færre positive forældre – barn relationer i 4 års 
alderen. 

• Men i 6 års alderen sås kun en effekt hos de, der blev adopterede 
efter 2 års alderen. Altså havde lidt længst.



Studier af årsagssammenhænge

Hvordan klarer alle 
børn sig over tid?

Hvilken opvækst har 
unge/voksne med 
vanskeligheder haft?

Her ser vi også 
børn med svære 
betingelser der 

klarer sig!

Her ser vi kun 
de børn, der 

ikke har klaret 
sig



Kauai studiet - prospektivt

• 698 børn fra 1955 kohorten fulgt i 40 år
• Børn udsat for: 
• perinatal stress, 
• kronisk fattigdom, 
• belastet familiemiljø, 
• kronisk svigt fra forældrene, 
• psykopatologi hos forældrene

Børn der fulgtes 
havde mindst 4 ud 
af 5 risikofaktorer !

Werner,S



Vi kan ikke kun se på miljøet 

• Hun fandt, at 1/3 klarede sig på trods af at være udsat for 4 ud af 5 
risikofaktorer.

• De udviklede sig til: kompetente, sikre og omsorgsfulde voksne
• Ved 40 års alderen var der ingen, der var uden arbejde, ingen var 

kriminelle og ingen var afhængige af sociale ydelser.
• Uddannelsesmæssigt og socialt klarede de sig lige så godt, og i nogle 

tilfælde bedre end børn opvokset uden risikofaktorer.

Werner, S



Hvad var udslagsgivende?

• Beskyttende faktorer i individet 
• Kognitivt velfungerende, ingen indlæringsvanskeligheder, godt temperament

• Beskyttende faktorer i familien –relationen til en kompetent og tryg 
voksen: en tante, en bedsteforælder, ældre søskende etc.

• Beskyttende faktorer i miljøet: en nabo, forældre til kammerater, en 
lærer, en pædagog, 



Børneneuropsykologi 2016

• Bredere fokusområde – både hjerneskader, udviklingsforstyrrelser  og 
normaludvikling

• Mere kompleks forståelse af samspil mellem hjerne, genetik og miljø
• Enhver undersøgelse og beskrivelse involverer en forståelse af 

samspillet mellem beskyttende faktorer og risikofaktorer både i 
individet og i miljøet.
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