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Med Bruce Perrys Neurosequential Models of Therapeutics (NMT), herunder the Functional Brain 

Map, får vi en helt unik mulighed for at skabe os et helhedsbillede af barnet eller den unges 

udviklingshistorie og aktuelle funktionsniveau.  

Beskyttende faktorer og belastende oplevelser integreres, og individets udviklingshistorie skabes 

herudfra og kan vurderes i forhold til betydning. Til tider kan der opleves en tendens til 

overvejende at have fokus på indholdet af de traumer og omsorgssvigt, som børn og unge har 

været udsat for, når vi forsøger at forstå deres adfærd og skabe støttende indsatser og vælge 

interventioner. Med baggrund i en udviklingssensitiv, neurosekventiel optik og nyere 

hjerneforskning er der yderligere fokus på det tidspunkt i opvæksten, det indtraf på, relationen 

der stod bag og ikke mindst intensiteten. Herudfra laves – sammen med de beskyttende faktorer 

der har været på specifikke tidspunkter – et samlet billede, der danner baggrund for forståelse af 

individet og for valg af intervention.  

NMT er således ikke en interventionsform, men en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til 

forståelse af individets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder; samt arten, timingen og 

organisering af interventioner. Den integrerer i praksis viden fra psykiatri, terapi, psykologi og 

socialfaglige områder. 

The Functional Brain Map giver et hurtigt indtryk af funktions- og udviklingsstatus for forskellige 

funktionelle domæner. Den er en konstruktion, der kan dannes på basis af psykologisk testning, 

psykiatriske undersøgelser og observationer. Som nævnt er der tale om en konstruktion, der 

angiver styrker og svagheder; og den kan således være med til at danne grundlag for arten og 

timingen af interventionen, præcis rettet mod individet. 

Målet med udredningen er således, at kunne pege på koordineringen, timingen og typen af 

intervention. Dette på en udviklingssensitiv måde, der matcher det enkelte individs primære 

vanskeligheder og ressourcer. Sigtet er samtidigt, at integrere hvordan familie, lærere, pædagoger 

og evt. andre professionelle møder barnets behov, og er en del af udviklingen på en koordineret 

og meningsfuld måde.  

 

Oplægget vil veksle mellem information om udredningsmodellen og udredningsprocessen, 

herunder ”the Functional Brain Map” og diskussioner af betydningen for valg af intervention.  

 



  


