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BVC:s uppdrag 

• Följa barnets utveckling 
 

• Reagera på avvikelser    När? Vad? 
 

• Vad göra med det man upptäcker? 



Psykomotorisk utveckling 
Normalt ?      Onormalt ? 



ÖVERSIKT: UTVECKLINGEN av CNS 

After H Lagercrantz, KS, 90-s 

KEEO 3/02 





Nervcellsmigration 
 

• Nervcellerna vandrar ut från ventriklarna 
• Växer ut mot ytan grå substans 
• Om neuronen vandrar fel utv-

försening,anfall 
• Vissa celler dör till förmån för andra som 

är mer ändamålsenliga 
 









Synaptisk pruning 



Frontalhjärnan 
• Beslutsfattande 
• Planering, genomförande 
• Konsekvenstänk, omdöme 
• Impulskontroll 

 
Reglerar och kontrollerar känslor 
Empati 

 
Mognar sent och fortsätter utvecklas till 25-30 

åå 



D. Yurgelun-Todd  

Identifiera känslor 

• Frontalhjärnan inte lika aktiv som hos 
vuxna 



HJÄRNANS UTVECKLING OCH FUNKTION 





UTVECKLING AV HÖGRE KORTIKALA FUNKTIONER 

Tal & språk: Broca, Wernicke, Gyrus angelus 

Tanke &vilja:  Frontalloben 

Minne:  Hippocampus och amygdala 

Musik:  Nedre parietallob 

Hippocampus 

& amygdala 

ligger medialt i  

temporalloben 









Prematurer 



Prematurer 

• Kroppens proportioner 
 

• Neurologiska symtom ej tydliga neonatalt 
 

• Neurologiska funktionshinder ej helt 
ovanliga 
 



Neurologiska funktionsnedsättningar 
hos prematurer 

 
• CP 5-10% 

 
• Synnedsättning , hörselskador  5-10% 

 
• Kognitiva svårigheter 

 
• Beteendestörningar 





Synpåverkan av tidig hjärnskada 

• Synen fungerar för vissa uppgifter ( ex: se 
smula ) 
 

• Synen fungerar inte för  ( ex:djupseende, 
avstånd, ansikten) 
 

Osynligt funktionshinder  större problem i 
vardagen än rörelsehinder 



Skador /missbildningar  
första 2/3 av grav 

• Synfält o syntolkning  + 
 

• Synskärpa nedsatt 
 

• Nystagmus vanligt 



Vänstersidig 
schizencephali 
Slutet 1:a trimestern 
 

Låg synskärpa 
Uttalad nystagmus 
Normala synfält 
Normal verbal  IQ 
Normal performance IQ 
 
 
 
 
 

Lindrig hemiplegi 



Synskador under sista 1/3 av grav 

• Synfältsdefekter 
• Synskärpa + 
• Syntolkning nedsatt  (CVI)  

– Synfält neråt 
– Hittar inte sina saker 
– Hittar inte vägen 
– Känner inte igen ansikten 
– Skelning 
– Nystagmus 
– Svårt att styra ögonrörelser 



Bilateral 
periventrikulär vit 
substans skada 
GA 33v 
 
Ojämn intellektuell profil 
God verbal förmåga 
God synskärpa 
Totalt synfältsbortfall 
nedtill bilat 
Skelning  
Stora 
syntolkningsproblem 
 
 
Spastisk diplegi 
 



Synskador i fullgången tid 
 

• Halvsidigt synfältsbortfall 
 

• Synskärpa + 
 

• Skelning  



St post högersidig 
hemorragisk infarkt 
 
Fullgången 
 
Synskärpa  hygglig 
Skelning 
Total homonym 
hemianopsi vä 
Syntolkningsproblem 
Lätt utvecklingsstörning 
 
 
Vä-sidig spastisk 
hemiplegi 



Vårdprogram för misstänkt 
hjärnsynskada 

• Screeningformulär CVI 
• Beteende observation 
• Funktionsbeskrivning 
• Neuropsykiatriska svårigheter 
• Kognitiva svårigheter 



 
Hjärnsynskada (CVI) 

 
• Visuell uppmärksamhet 
• Känna igen former , föremål, ansikten 
• Figur – bakbrund 
• Spatiala relationer 
• Synminne och föreställningsförmåga 
• Rörelseperception 
• Syn-motorik 

 





Bedöming av motorisk utveckling 

• RÖRELSEANALYS 
 

• BEDÖMNING AV TONUS 
 

• BEDÖMNING AV REFLEXER OCH 
REAKTIONER 



RÖRELSEANALYS 

• Milstolpar och byggstenar 
 

• Samordning mellan kroppsdelar 
 

• Kvalitetsbedömning 
 



BEDÖMNING AV TONUS 

• Passiv tonus 
 
 
 

• Aktiv tonus 



BEDÖMNING AV REFLEXER OCH 
REAKTIONER 

• Primitiva reflexer 
 

• Olika kroppslägen  
 

• Under förflyttning 



Hammersmith infant 
neurological examination 

• Kranialnerver 
• Kroppshållning /Posture  
• Rörelser kvantitet, kvalitet 
• Tonus 
• Reflexer och reaktioner 
• Beteende 

 



Kranialnerver 

• Ansiktsuttryck i vila, vid gråt/ stimulering 
• Ögonen  
• Auditivt respons 
• Visuellt respons 
• Sugning, sväljning 



Kroppshållning (Posture) 

• Huvud i sittande 
• Bålen i sittande 
• Armarna i vila 
• Händerna 
• Benen i sittande / ”stående” 
• Fötterna i sittande / ”stående” 



Rörelser 

• Kvantitet 
 
 
 
 

• Kvalitet 





Tonus 

• Scarf sign 
• Passiv skulderelevation 
• Pronation / supination 
• Adduktorer 
• Popliteavinkel 
• Vristdorsiflexion 
• Uppresning till sittande 
• Hängande bukläge 



Relfexer och reaktioner 

• Senreflexer  
• Armskyddsreflexer 
• Vertikal häng 
• Upprätningsreaktion 
• Fallskydd framåt 
 

 



”Milstolpar” 

• Huvudkontroll 
• Sittandet 
• Viljemässigt grepp 
• Sparkar i liggande 
• Rulla runt 
• Krypande 
• Stående 
• gående 



Beteende 

• Medvetandegrad 
 

• Humör 
 

• Socialisering 
 



Modifierad undersökning enligt 
Touwen 

• Kroppshållning 
• Rörelser 
• Tonus 
• Reflexer 
• Koordination 
• Kranialnerver 
 
Notera medverkan: god, delvis ,inte alls 



 
Muskeltonus 

 
• Kroppsställning  (gå, stå , sitta) 

 
• Passiv muskeltonus (armbågar, fotleder) 

 
• Aktiv muskeltonus (armbågar, 

pronation/supination, fotleder) 



Reflexer 

• Undersök i sittande 
 

Biceps, patellar, achilles 
 
-Livlighet 
 
-Assymmetrier 
 



Koordination och balans 

• Finger-näs test 
• Diadochokinesi 
• Stående m slutna ögon 
• Stående på ett ben 
• Gång längs rät linje 



 
Kranialnerver 

 
• Ögonmotorik 

 
• Ansiktsmotorik 

 



Barnhälsovårdsprogrammet – 
Åldrar 

 
   



Utvecklingsbdömning i barnhälsovårdsjournalen 

ålder ålder ålder 

4 veckor Rör armar och ben liksidigt 18 månader Går säkert utan stöd 4 år Går balansgång 

Fixerar och följer boll med blicken Bygger torn av 2-3 klossar Ritar huvudfoting 

6-8 veckor Håller upp huvudet i bukläge Klotterritar Trär pärlor på tråd 

Öppnar händerna Talar 8-10 ord Imiterar kors 

Svarsleende, svarsljud Förstår fler än 8-10 ord Förstår flerledade instruktioner 

6 månader Vänder runt Gömmalek Samleker 

Drar sig upp mot sittande Pekar ut kroppsdelar Kan färger 

Flyttar föremål mellan händerna Hämtat föremål på uppmaning Räknar 3 föremål 

Tittar efter tappad leksak 2,5-3 år Hoppar på hela fotsulan 

Nyanserat joller Sparkar boll 

8 månader För in resultat av BOEL_prov eller annan kontaktbedömning Cirkelklotter 

10 månader Reser sig, gåt utmed (möbler) Talar 2-3 ordssatser 

Pincettgrepp ( tumme mot pekfinger) Lyssnar gärna på sagor 

Förstår enstaka ord Enkla rollekar 

Leker tittut Benämner och använder föremål 

Slår två klossar mot varandra 



0-6 dagar  

• Rörelsemönster - assymmetri? 
• Reflexer - assymmetri ? 
• Tonus     + / -  
Ögon och syn: 
• ögonkontakt  
• röd reflex 
• Nystagmus 
Skalle 
 
 



4 veckor 

• Spontanmotorik    
              assymmetri? kvantitet? kvalitet? 
• Tonus 
• Reflexer 
• Skalle- assymmetri? tillväxt? 
• Syn / kontakt  
           fixerar, följer med blicken 
           joller 



6-8 veckor - utveckling 

Barnet på rygg 
• Normalt ligger barnet med böjda armar, 

höftleder och knän.  
• Armar och ben rörs symmetriskt. 

 
• Traktionstest. Normalt försöker barnet lyfta 

huvudet något när man kommer halvvägs 
upp. 
 
 



6-8 veckor - utveckling 
Tonus 
• Sträck och böj axlar, armbågs- knä-, fot och 

höftleder. Abducera höftleder. 
• Normalt finns variationer i tonus vid denna ålder.  

 
• < 2 mån: händerna kan hållas knutna,  ev 

inslagna tummar 
 

• > 2 mån : konstant knutna händer + invikta 
tummar  = patologiskt  

    ensidigt:  hemiplegi (?) 
 



Avvikelser 8 veckor 
• Särskilj ”duktiga” barn att lyfta med spända 

armar 
• Hyperton / hypoton? 
• Rörelsefattig? 
• Svårt anpassa kroppen till hantering? 
• Svårundersökt? 
• Oro vid lägesandring? 
• Kraftiga sidoskillnader? 
• Starka stereotypa rörelser? 



Föräldrarnas beskrivning ex: 

• Skrikig 
 

• Matningssvårigheter 
 

• Svårt med kontakt 



(4-)6 månader - utveckling 
Barnet på rygg 
• Traktion.  
• Normalt : följer barnet med huvudet i 

medelställning och något framåtböjt och böjer 
aktivt i höftleder och knän.  

• Avvikande: huvudet hänger bakåt och om benen 
är sträckta eller korsade. Pröva då även i med 
barnet "stående". 

• Vänder runt. 
• Nyanserat joller 

 



4 – 6 månader - utveckling 

Tonus 
• Sträck och böj  axel- armbågs- knä-, fot- 

och höftleder. Abducera höftleder. 
• Påtaglig hypo- eller hypertonus ? tydlig 

sidoskillnad?  konstant knutna händer eller 
en hand? 

 



Avvikelser 4-6 mån 

• Medrörelser i munnen 
• Vill inte ligga på mage som inte försvinner 
• Bristande stabilitet generellt o enskilda 

rörelser 
• Assymmetrier  
• Få rörelser mot tyngdkraften 

 



8 månader - utveckling 

Barnet på rygg 
• Symmetriska rörelser armar och ben? 

Griper tag i saker. 
• Traktion: Barnet hjälper till bra med 

armarna, bra huvudbalans.  
• Sitter med eller utan obetydligt stöd och 

balanserar huvudet. 
 



8 månader - utveckling 

Tonus 
• Sträck och böj axel- armbågs-, knä-, fot 

och höftleder. Abducera höftleder. 
• Hypo- eller hypertonus ? tydlig 

sidoskillnad?  konstant knutna händer eller 
en hand? 



Avvikelser 10 mån 

• Saknar reciproka rörelser 
 

• Saknar rotation över höften 
 

• Liten variation i rörelsemönstret 



10 månader 

• Blåskontroll? 
 

• Syn? Skelning? 
 

• Kommunikation?   Obs hörsel! 



10 – 12 månader - utveckling 
Anamnes/Observation 
• Jollrar med olika ljud i långa ramsor som låter som 

"riktigt prat". 
• Leker tittut, vinkar. 
• Förstår enstaka ord. 
• Använder båda händerna - flyttar från hand till hand. 

Plockar smulor. Pincettgrepp - tumme mot pekfinger.  
• Slår två klossar mot varandra. 
• Sitter utan stöd, sätter sig upp. 
• Kryper fyrfota eller hasar på bak eller mage. 
• Reser sig och går efter vägg, soffa eller byxben. 

 



10 – 12 månader - utveckling 
Tonus 
• Sträck och böj axel- armbågs-, knä-, fot och 

höftleder. Abducera höftleder. 
• Påtaglig hypo- eller hypertonus ? tydlig 

sidoskillnad ? konstant knutna händer eller 
hand? 
 

• Hypotonus  kan vara en normal variation, i 
kombination med sen motorisk utveckling ev  
familjärt.  Följ upp! 

 
 



Avvikelser 12 mån 

• Saknar höftrotation 
 

• Bålinstabilitet / dålig postural kontroll 
 

• Finmotoriska svårigheter 
 

• Uttröttbarhet  



18 månader - utveckling 

Låt barnet gå fritt och leka på golvet 
 

• Uppmuntra gärna genom att locka med en 
dragleksak  eller rulla en boll som barnet får 
hämta. 
 

• Går säkert utan stöd och kan vända. 
 

• Sitta på huk 
 

• Normalt och symmetriskt rörelsemönster? 
Tågång, hälta? Påtaglig asymmetri? 
 



18 månader - utveckling 
• Låt barnet lägga några klotsar i en burk.  

Säker handmotorik? 
 

• Bygger torn av 2-3 klotsar.  
 

• Be barnet räcka en leksak åt föräldern.  
 

• Uppmuntra barnet att peka på näsa, öga, 
öra 

 
Samspel barn-föräldrar. 



MOTORISK-NEUROLOGISK-
ALLMÄN 

UTVECKLINGSBEDÖMNING  från 
2 års ålder 

• Motoriken provoceras fram för att avslöja 
avvikande rörelsemönster 

• Observation i spontan lek under optimala 
förhållanden 

• Standardiserade tester finns 



2,5 - 3 år - utveckling 
Anamnes/Observation 
• Leker med fantasi, tutar och surrar vid 

bilkörning, "lagar mat" och bäddar åt dockor, 
ritar. 
 

• Kan hoppa jämfota på hela fotsulan. 
 

• Låt barnet gå och leka fritt i rummet. Rulla gärna 
en boll och be att få tillbaka den. Kan sparka 
boll.  
 

• Om misstanke på avvikelse: Låt barnet springa. 
 
 



2,5-3 år utveckling 

• Lyssnar gärna på sagor 
• Benämner o använder föremål 
• Cirkelklottrar 
• Enkla roll-lekar 
• Talar 2-3 ordssatser      hörsel! 



4 år - utveckling 
Anamnes/Observation 
• Föräldrars egna frågor eller funderingar. 
• Har han/hon kamrater - särskilt blyg för barn 

eller vuxna. 
• Varit i barngrupp.  
• Svårt att lämna förälder? Leker med andra 

barn i gruppen? 
• Särskilt orolig, känslig, ängslig. Svårt humör. 
• Kan koncentrera sig t.ex. under ett 30 

minuters barnprogram på TV eller om man 
läser en saga. 

• Ritar - kan man se vad det blir hus? 
människor, djur, bilar? 

• Bygger konstruktivt med lego? Hus, bilar, 
traktorer m.m.? 

 



4 år utveckling 

• Har kontroll över urin och avföring dag och 
natt. 

• Balansgång 
• Färger ? 
• Räkna till tre? 
• Kan klä sig själv (utom svåra knappar, 

blixtlås, snören) Trär pärlor på snöre? 
• Springer, leker och hoppar lika bra som 

jämnåriga. Sparkar boll. Tar lyra på stor 
kastad boll. 
 
 



AVVIKELSER  5 ÅR 

• Svårigheter hoppa på ett ben 
• Svårt stå på ett ben i sänder 
• Oönskade medrörelser 
• Svårt med handklapp 
• Svårt klippa cirkel 
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