
Kartlegging og utredning av 
barn og unge med ASF og 
nedsatt hørsel

Tønsbergkonferansen 2022

Ragnhild Dalheim, Seniorrådgiver Signo kompetansesenter

Cathrine Olaussen, Psykolog Signo kompetansesenter



http://www.lifeslittlepuzzle.com/2012/05/sensory-overload-an-artful-perspective/

http://www.lifeslittlepuzzle.com/2012/05/sensory-overload-an-artful-perspective/


Innhold

•MÅL: At dere tenker (enda) mer på hørsel når dere 
utreder barn og unge
• Hva mener vi med utredning?
• Prevalens og komorbiditet
• Om hørsel og lytting
• Sårbarhet knyttet til språk
• Utredning: kasus



Prevalens og forskning



Hørselsutredning og autisme



Prosodi og prosodiske markører



Kanarifuglen



Sårbarhet knyttet til språk og 
kommunikasjonsvansker



Kartlegging og utredning



Kan han ikke, 
eller gjør han ikke?



Kasus; gutt, 10 år

Lavområdet Lette vansker Nedre normal Midtre normal Øvre normal

Persentiler <1 --------- 5 6 - 10 - 16 17 - 20 - 32 33 - 50 - 68 < 70

Sansemotorisk funksjon

Finmotorisk tempo og koordinering D/ND PEGS D/ND
Visuo-motorisk integrasjon(VMI) mot VMI vis
Oppmerksomhet/ konsentrasjon

Visuelt minnespenn(Knox) x
Visuelt søk (Leiter R: AS) x
Læring/ hukommelse

Språklig innlæring (Våle) x*
Visuelt minne (Leiter R: AP/DP) x
Visuell organisering

Rey Complex Figure Test kopi x
Generell intellektuell funksjon

Visuell resonnering (WISC IV) Bk Ma PRI Tm
Nonverbal FSIQ (WNV) Ko Ts FSIQ Spm Ma
ADL ferdigheter x

Prestasjoner innenfor "lavområdet" indikerer et sikkert utfall. "Lette vansker", dvs. prestasjoner mellom 6.og 
16.persentil, indikerer at eleven strever noe med denne testen . Nevropsykologisk er resultatet likevel innenfor 
den normale variasjonsbredden.
*Stipulert skåre



Kjennskap til utredningsverktøyets egenskaper



Naturlig observasjon

• Samspill

• Tur-taking

• Interesse/ gjensidighet/ 
henvendthet

• Blikkontakt (NB: synsvansker)

• Jevnaldrendekontakt

• Lek

• Initiativ/ egenledelse

• Motorikk/ koordinasjon

• Oppmerksomhet/ fokus

• Problemløsning

• Omgivelser/ støy



Tverrfaglighet

SOMATIKK/ SMERTE

HØRSEL/ SYN/ SPRÅK

BEVEGELSE/ MOBILITET/ MOTORIKK

NETTVERK

TILTAK





Signo kompetansesenter

•Veiledning og rådgivning i fylker og kommuner

•Deltidsopplæring for barn

•Tegnspråkopplæring for foreldre og ansatte

•Åpne tegnspråkkurs

•Voksenopplæring

•Fagkurs

•Forsknings- og utviklingsarbeid

•Regionalt kompetansesenter for døvblinde 
(fom 1.mai 2015)



Takk for oppmerksomheten
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