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Cerebral parese

Cerebral palsy (CP) describes a group of permanent disorders of the development 
of movement and posture, causing activity limitation, that are attributed to 
nonprogressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. 

The motor disorders of CP are often accompanied by disturbances of sensation, 
perception, cognition, communication, and behaviour, by epilepsy, and by 
secondary musculoskeletal problems. 

Rosenbaum et al.  A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl. 2007 Feb;109:8-14.

1. Forhøyet 
risiko

2. Endrede 
konsekvenser 

over tid

SUBTYPER CP
Finnes ulike klassifikasjonssystem. 
I Norge brukes oftes ICD-10 og SPCE (Surveillance of cerebral palsy in Europe)

SCPE

Spastisk

Unilateral

Bilateral

Dyskinetisk

Ataktisk

ICD-10

Spastisk

Hemiplegi (G80.2) (v/h)

Diplegi (G80.1)

Kvadriplegi (G80.0)

Dyskinetisk (G80.3)

Ataktisk (G80.4)
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Kognisjon antas, 
utrededes 
ofte ikke

Gross Motor Function Classification System (GMFCS)

Nivå I: Går uten begrensninger

Nivå II: Går med begrensninger

Nivå III: Går med håndholdt 
forflytningshjelpemiddel

Nivå IV: Begrenset selvstendig 
forflytning; kan bruke 
elektrisk rullestol

Nivå V: Transporteres i manuell 
rullestol

Tema
• Cerebral parese og tilleggsvansker

• Kognitive vansker ved CP

• Generelle vansker

• Spesifikke vansker

• Oppfølging av kognisjon hos barn og voksne med CP

• CPCog

• Tiltak

• Oppsummering og spørsmål

5

6



31.05.2022

4

Kognitive evner som ofte er 
bevart
Språk

• Særlig undersøkt hos barn med høyresidig hemiplegi (unilateral)

• Tas til inntekt for nevral plastisitet

• Det å lære seg å lese og skrive har vist seg ekstra utfordrende for barn med alvorlige 
tale- og bevegelsesvansker (særlig sett på ved dyskinesi), selv om evnenivået er som 
forventet for alderen 

Hukommelse

• Få studier, men ikke rapporter som et område med særlige utfordringer

Generelt evnenivå: stor variasjon

• Geografisk utvalg, N=70

• Alle individuelt utredet

• Gjennomsnittlig IQ: 78.5 (19–123)

• 33% hadde IQ < 70; 24% fylte kriteriene for 
en utviklingshemmingsdiagnose

(Stadskleiv, Jahnsen, Andersen, & von Tetzchner, 2018)
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Variabler Subgrupper Gj.snitt (SD) df F p

Alder 5;1 – 8;11 84.0 (20.9) 67 4.329 .017*
9;0 – 11;11 81.4 (21.5)

12;0 – 17;7 64.8 (28.7)

Kjønn Boys 79.2 (20.4) 68 0.048 .827
Girls 77.9 (27.4)

CP subtype Hemiplegi 85.1 (18.8) 66 3.783 .014*
Diplegi 78.3 (28.7)

Kvadriplegi 56.5 (27.8)

Dyskinesi 75.0 (19.2)

MR mønster Brain malformation 51.4 (30.2) 57 3.426 .014*
Predominantly white matter 82.8 (22.2)

Cortical and deep-grey matter 82.5 (27.9)

Miscellaneous 74.9 (14.5)

Normal 99.0 (16.9)

Epilepsi Nei 84.1 (22.3) 68 11.419 .001**
Ja 63.5 (23.5)

GMFCS I 89.0 (19.0) 67 10.031 .000**
II-III 73.7 (24.7)

IV-V 61.8 (23.7)

Basert på nordiske epidemiologiske studier

CP og IQ
• Spastisk kvadriplegi, epilepsi, GMFCS nivå IV-V og hjernemalformasjon

assosiert med mer alvorlige kognitive vansker 

• Stor variasjon i rapportert forekomst av IQ<70 i review-artikler: 

• Ashwal et al., 2004: Range 40–70% 

• Blair, 2010: Range 17–60% 

• Pakula et al., 2009: Range 31–65%

• Stadskleiv, 2020: Range 30–40%

• Rapporterer IQ og “oversetter” til utviklingshemming

• Stadskleiv et al., 2018:

33% IQ < 70 24% diagnostisert PU
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Spastisk

Unilateral

Bilateral;
Diplegi

Bilateral; 
Kvadriplegi
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*Gross Motor Function Classification System
(GMFCS; Palisano et al., 1997)

GMFCS* nivå

0,85

0,15

0,73

0,28

0,23

0,78

CP & spesifikke kognitive vansker
Signifikant økt risiko for spesifikke kognitive vansker/spesifikke lærevansker

Studier av spesifikke kognitive vansker hos barn med CP stort sett sett på:

• Barn med spastisk unilateral CP

• Barn med spastisk bilateral CP (hovedsakelig diplegi)

• Barn og voksne med dyskinetisk CP

• Har ikke lykkes med å finne studier av spesifikke kognitive vansker hos barn eller voksne med 
kvadriplegi eller ataktisk CP 

(Stadskleiv, 2020, DMCN, review av N=81 studier)
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Spesifikke kognitive utfordringer
Visuo-spatiale vansker

• Rom-retningsvansker, kan føre til vansker med matematikk, finne veien, tolke ikke-
språklig kommunikasjon

• Særlig sett hos personer med diplegi, periventrikulær leukomalaci (PVL) og/eller 
prematurt fødte (GA 32–36). 

Eksekutive vansker

• Planlegge, følge med på egen arbeidsinnsats, unngå impulsive feil

• Mest studert hos personer med unilateral spastisk  og dyskinesi

Unilateral spastisk CP
• Forskningsfokus på lateralitet

• Verbal IQ lik hos barn med venstre og høyresidige lesjoner:

➢Tas til inntekt for nevral plastisitet 

• Utførings IQ og visuo-spatial kognisjon nedsatt i begge grupper

➢The “crowding hypothesis”

• Rapportert om vansker med eksekutiv fungering

(Bodimeade et al., 2013; Carlsson et al., 1994, 1997; Frampton, Yude, & Goodman, 1998; Kitai et 
al., 2016; Kozeis et al., 2006; Lidzba et al., 2006; Muter, Taylor, & Vargha-Khadem, 1996; Riva et al., 

2013; Whittingham et al., 2014; Zelnik et al., 2016)
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Bilateral spastisk CP; diplegi
• Spesielt fokus på visuo-spatiale vansker (rom-retningsvansker)

• “Klassisk” hos barn født for tidlig og PVL-skade 

• Skjev evneprofil kan observers fra tre års alder, men blir tydeligere 
når har begynt på skolen

• Kan være 8–9 år før uttalt. 

• Klinisk observasjon: kan observeres i utføringen av testene, selv 
om ikke reflekteres i skårene

• Assosiert med matematikkvansker, men også sosiale utfordringer

• Oppmerksomhetsvansker

• Vansker med eksekutiv fungering

(Al-Nemr & Abdelazeim, 2018; Courbois, Coello, & Bochart, 2004; Di Lieto et al., 2017; Fazzi et 

al., 2009; Fedrizzi et al., 1993, 1996, 1998; Goto et al., 1994; Koeda & Takeshita, 1992; 

Korkman et al., 2008; Pagliano et al., 2007; Pirila et al., 2004)

Korrelasjoner på gruppenivå 
≠ 

individuell fungering

“Although the severity of different impairments tends to 
correlate within the CP population, 

such correlations cannot be assumed at the individual level.”

Blair, 2010

Trenger individuell utredning
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Trenger individuelle utredninger av

Evnenivå

Visuo-spatial kognisjon

Eksekutiv fungering

Tema
• Cerebral parese og tilleggsvansker

• Kognitive vansker ved CP

• Generelle vansker

• Spesifikke vansker

• Oppfølging av kognisjon hos barn og voksne med CP

• CPCog

• Tiltak

• Oppsummering og spørsmål
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CPCog

CPCog: 
En protokoll for systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med CP

2012: Brukerorganisasjonene for CP i Norden tok initiativ

Psykologer fra Norge, Sverige og Danmark (se Bøttcher et al., 2015)

• Gjennomførbarhet

• Instrumenter som var kjent og tilgjengelige 

• Ikke for mange utredningstidspunkt

• Områder

• Evnenivå

• Visuo-spatial kognisjon

• Eksekutiv fungering
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Instrumenter i CPCog

• WPPSI (Wechsler preschool and primary scale of intelligence) ved 5-6 år

• WISC (Wechsler intelligence scale for children) ved 12-13 år

• VMI (The Beery-Buktenica developmental test of visual-motor integration)

Spørreskjema til foreldre og lærere

• BRIEF (Behavior rating inventory of executive functioning)

CPCog (minimumsbatteri)

Alder Begrunnelse Instrumenter

GFMCS I–III GFMCS IV–V

5/6 år Skolestart
WPPSI

Beery-VMI
BRIEF

Tilrettelagt utredning

12/13 år
Overgang til 
ungdomsskole

WISC
Beery-VMI

BRIEF
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Registreringer i NorCP

Delt formål

Klinisk

1. Oppdage vansker, slik at tiltak kan settes inn

2. Utforme tiltak

• Skole

• Sosialt

• Kommunikasjon (ASK)

Forskning (rapportere til nasjonale kvalitetsregistre, som NorCP)

1. Bedre kunnskap om kognitiv fungering hos barn med CP

2. Bedre forståelse av sammenhengen mellom kognisjon og andre faktorer hos barn 
med CP
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CPCog kvalitetsforbedringsprosjekt 2019:
Øke andelen barn med CP som tilbys en utredning av kognisjon

• Kristine Stadskleiv

• Guro L. Andersen

• Sandra Julsen Hollung

Resultat:
1) Alle landet HABU deltok
2) På landsbasis økte andelen utredet fra 32 til 54% i løpet av året 2019
3) Økte til 62% innen utgangen av 2020
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Prosentandel utredet med test, rapportert per fødselsår

65% 

NorCP årsrapport, 2020
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• Cerebral parese og tilleggsvansker

• Kognitive vansker ved CP
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• Oppfølging av kognisjon hos barn og voksne med CP

• CPCog

• Tiltak

• Oppsummering og spørsmål
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Tiltak ved kognitive vansker

• Den store variasjonen i kognitiv fungering tilsier at det blir svært stor variasjon 
også i hvilke tiltak som er nødvendige

• Valgt ut fire tema

• Kommunikasjon

• Visuo-spatiale vansker

• Eksekutive vansker

• Fatigue

Kommunikasjon
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Barn med talevansker har behov for ASK

Vanlige former for ASK er

• Manuelle tegn

• Grafiske symboler 

• Skrift

• Materielle tegn

• Taktile tegn

Vi skiller mellom

- Ikke-hjulpet kommunikasjon 

- kan produseres ved hjelp av egen kropp

- Hjulpet kommunikasjon

- vokabularet foreligger i en fysisk form utenfor barnets kropp

b-i-l

Barn med talevansker har behov for ASK

• Språk og kommunikasjon – særlig viktig 
for

• Deltakelse

• Læring

• Psykisk helse

• For barn uten tale er ASK deres språk

• Tar vi dette på alvor, må vi tilrettelegge 
for god språkutvikling ved å skape et 
godt språkmiljø

b-i-l

31

32



31.05.2022

17

“Scaffolding the scaffolders”: AAAS

1. Available: Anerkjent at barnet har behov for ASK

2. Accessible (tilgjengelig)

1. Kunne betjene sitt kommunikasjonshjelpemiddel                                           
(Access)

2. Ha tilgang til kommunikasjonshjelpemiddel som matcher forståelsesnivå 
(Appropriate)

3. Ha tilgang til kommunikasjonshjelpemiddel gjennom hele dagen/på alle arenaer 
(Arenas)

3. Accepted: Akseptert som barnets språk

4. Supported: Støttet – trenger gode språkmodeller

(von Tetzchner & Stadskleiv, 2016)

Tilpasset undervisning = tilrettelegging av miljø

• Hvordan kan vi tilrettelegge for at barn som ikke selv kan oppsøke erfaringer og 
undersøke omverdenen kan få disse erfaringene på annen måte?

• Ta med på opplevelser 

• La kjenne på, erfare, utforske

• Delta i lek – også konstruksjonslek – med jevnaldrende

• Hvordan kan vi tilrettelegge for at barna får bruke sin sterkeste side – språket – til å 
utforske, erfare og påvirke?

34
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Visuospatiale vansker

Orientere seg i skolegården
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Gjenkjenne mennesker og ansiktsuttrykk

Kilde: https://snl.no/Olav_5

Finne veien / lese kart
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Hva er klokka?
???

Matematikk

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Series 1
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Andre fag/skolen

• Lesing; om problemene med formpersepsjon og rekkefølge er tilstrekkelig omfattende

• Organisere oppsett (eksempelvis på en side)

• Husk på utfordringer i friminutt etc.
• Finne frem
• Kjenne igjen klassekamerater
• Tolke ikke-språklige aspekter av kommunikasjon
• Tolke ansiktsuttrykk

• Visuelle illustrasjoner må forklares

• Styrk sterke sider; snakk om det som gjøres

• Unngå «festlige» visuelle illustrasjoner og tekst oppå uklar bakgrunn

Andre fag/skolen

• Lesing; om problemene med formpersepsjon og rekkefølge er tilstrekkelig omfattende

• Organisere oppsett (eksempelvis på en side)

• Husk på utfordringer i friminutt etc.
• Finne frem
• Kjenne igjen klassekamerater
• Tolke ikke-språklige aspekter av kommunikasjon
• Tolke ansiktsuttrykk

• Visuelle illustrasjoner må forklares

• Styrk sterke sider; snakk om det som gjøres

• Unngå «festlige» visuelle illustrasjoner 
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Eksekutive vansker

Tiltak ved eksekutive vansker

• Forskning hovedsakelig på voksne med ervervede hjerneskader 

• Noe forskning på arbeidsminnetrening hos barn; ADHD og ervervet hjerneskade. 

• Lite forskning på tiltak ved eksekutive vansker hos barn og voksne med CP

• Nytte av arbeidsminnetrening?  (Tvilsomt, se Piovesana et al., 2017)

• Nytte av gruppeopplegg som paediatric Goal Management Training (pGMT)?

• Lære seg å bryte om større mål i delmål

• Lære seg å overvåke egen progresjon

• Visuell støtte

• Dagtavler

• Oppskrifter

• Hukommelseshjelpemidler

Arbeidsstrategier
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Visuell støtte
• Faste rutiner; huskeregler

• Dagtavler

• Oppskrifter

Visuell støtte
• Faste rutiner; 

huskeregler
• Dagtavler
• Oppskrifter
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Visuelle oppskrifter
• Lages spesifikt for individet som trenger det

• Finnes eksempler integrert i ASK-løsninger

Hukommelseshjelpemidler

• Mobilize me og 
Cognitass, fra Cognita
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Hukommelseshjelpemidler
Kanskje særlig nyttig om både 
visuospatiale og eksekutive 
vansker? 

Barn må lære å bruke 
slik hjelpemidler; ved 
eksekutive vansker 
klarer de ikke å ta 
ansvar for igangsette 
bruken av 
hjelpemidlet selv

Fatigue
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Trøttbarhet hos barn med CP
• Noen barn med CP har ikke opplagte kognitive utfordringer og har også små motoriske 

utfall

• De mestrer mye; men det kan være en  ved skjult pris ved «usynlig» CP

• Ofte rapporterer de om uttalt trøttbarhet

• For barn; det må være en balanse mellom å skulle prestere faglig, trene, og også ha 
overskudd til å delta sosialt

• Mulig tiltak
• Tilpasset/redusert leksemengde: Tenk nivå mer enn kvantitet
• Avpasning av prøver (ikke «opphopning»)
• Praktisk tilrettelegging (to sett lærebøker, ikke mer bytte av klasserom enn 

nødvendig, rolig arbeidsmiljø, godt strukturert undervisning)
• Psykoedukasjon: Kjennskap til egne ressurser og behov
• Jobbe med å akseptere CP-diagnosen

Psykoedukasjon

• Psyko + edukasjon= opplæring i psykologiske/mentale forhold

• Et begrep som benyttes om opplæring i egne diagnoser/vansker

• Kunnskap om egne vansker er viktig:

• For å forstå våre egne reaksjoner

• For å forstå både våre styrker og hva som er utfordrende for oss

• For å nyttegjøre oss intervensjoner

• For å kunne ta imot passe hjelp, på riktig tidspunkt
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Aksept av alle aspekter ved CP-diagnosen

Endringer i 
fungering over tid

Påkjenning/stress

Påkjenning/stress

Påkjenning/stress

Formålet med utredning er å finne rette 
tiltak
• Barn med CP har ofte behov for tiltak på en rekke ulike områder

• Tiltakene må samkjøres – ikke være konkurrerende

• Langtidsperspektiv: 

• Tiltak der fokus er på mestring kan være viktig for selvfølelse

• Bygge på det som er ressurser/sterkeste sider

• Hva gir størst mulig grad av selvstendighet?
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Tema
• Cerebral parese og tilleggsvansker

• Kognitive vansker ved CP

• Generelle vansker

• Spesifikke vansker

• Oppfølging av kognisjon hos barn og voksne med CP

• CPCog

• Tiltak

• Oppsummering og spørsmål

Oppsummering

• Barn og voksne med CP har en økt risiko for kognitive vansker

• Selv om hjerneskaden ikke er progredierende, kan konsekvensene av de kognitive 
vanskene øke med økende alder

• Svært stor variasjon innad i gruppen

• Nødvendig med individuelle utredninger

• For klinisk oppfølging

• For forskning og økt kunnskap

• For å tilby individuelle utredninger til alle: oppfølgingsprogram

• Individuelle utredninger av kognisjon muliggjør individuelt tilpassede tiltak
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Oppsummering

Utredning er viktig

Utredning er mulig

Utredning er nødvendig

Takk til

Norge Sverige

Guro L. Andersen, NorCP Åsa Korsfelt,  Barnehabilitering, Jönköping

Sandra Julsen Hollung, NorCP Elisabet Rodby-Bousquet, Uppsala Universitet

Gunvor L. Klevberg, NorCP Lena Bergqvist, Göteborg Universitet

Reidun Jahnsen, NorCP Henrik Passmark, CPUP brukerpanel

David Heyerdahl, CPOP brukerpanel Barbro Lindquist, Habiliteringssenter, Halmstad

Eva Buschmann, CP foreningen

Lotta Tholander, Oslo Universitetssykehus Danmark

Per-Ola Rike, Sunnaas sykehus Louise Bøttcher, Aarhus Universitet

Helene Høye, Varden spesialistsenter Klaus Christensen, CP Danmark
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• CPCog protocol: Bøttcher, L., Stadskleiv, K., Berntsen, T., Christensen, K., Korsfelt, Å., Kihlgren, M., & Ödman, P. (2016). 

Systematic cognitive monitoring of children with cerebral palsy–the development of an assessment and follow-up 
protocol. Scandinavian Journal of Disability Research, 18(4), 304-315.

• IQ: Stadskleiv, Jahnsen, Andersen, & von Tetzchner, 2018; Himmelmann et al., 2006; Andersen et al., 2008; Sigurdardottir
et al., 2008; Pakula et al., 2009; Fennel & Dikel, 2001

• Learning disabilities: Frampton, Yude and Goodman, 1998; Swilling et al, 2012; Christie & Dalen, 2004; Jenks et al, 2007; 
Pirila et al, 2004; Pagliano et al, 2007; Böttcher et al, 2009; Pueyo et al, 2003

• Unilateral CP: Bodimeade et al., 2013; Carlsson et al., 1994, 1997; Frampton, Yude, & Goodman, 1998; Kitai et al., 2016; 
Kozeis et al., 2006; Lidzba et al., 2006; Muter, Taylor, & Vargha-Khadem, 1996; Riva et al., 2013; Whittingham et al., 2014; 
Zelnik et al., 2016

• Diplegic CP: Al-Nemr & Abdelazeim, 2018; Courbois, Coello, & Bochart, 2004; Di Lieto et al., 2017; Fazzi et al., 2009; 

Fedrizzi et al., 1993, 1996, 1998; Goto et al., 1994; Koeda & Takeshita, 1992; Korkman et al., 2008; Pagliano et al., 2007; 

Pirila et al., 2004
• Dyskinetic CP: Ballester-Plané et al., 2016, 2017, 2018; Laporta-Hoyos et al., 2017, 2018; Pueyo et al., 2003, 2009; 

Dahlgren Sandberg, 2006

Takk for oppmerksomheten! 

kristine.stadskleiv@isp.uio.no; 
kstadskl@ous-hf.no
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