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Kan CVI avhjelpes ved trening? 

Bruk av nettbrett 

Aktuell litteratur (bøker) 

 

 

 



Hva gjør Statped? 

 
Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med 

særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være 

aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. 

 

Statpeds tjenester: 

veiledning og kompetanseutvikling 

direkte oppfølging av barn, unge og voksne 

kurs for ulike målgrupper 

hjelpemidler/læringsressurser 

informasjonsmateriell 
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Organisering 
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Statped er en nasjonal etat 

underlagt 

Utdanningsdirektoratet.  

Etaten er inndelt i fire regioner, 

og er ledet av et hovedkontor i 

Oslo.  

Les om hvordan søke om 

tjenester på      

http://www.statped.no/Soknad 

Statped har spesialpedagogisk 

spisskompetanse innen seks 

definerte fagområder. 

 

 

 

 

Statped vest 

Statped midt 

Statped sørøst 

Statped nord 

http://www.statped.no/Soknad


døvblindhet 

ervervet hjerneskade 

hørsel 

sammensatte lærevansker 

språk/tale 

Syn 

 

 

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning 

om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. 
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Statpeds fagområder 



Statped sørøst, fagavdeling syn 
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Fra skole for blinde via statlig kompetansesenter for 

synshemmede til fagavdeling i Statped 



Statped sørøst, fagavdeling syn 
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• Kurs for brukere, foresatte og personale 
• Veiledning og rådgivning – også lokalt 
• (SLoT: Produserer fagbøker; lyd/elektronisk/punkt, tilrettelegging 

læremidler) 
• Deltar i prosjekter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
• Forskning… 
• Bistår kommuner som mangler lokal kompetanse 
• Tverrfaglig synsfunksjonsutredning 

 



Tverrfaglig synsutredningsteam 

Synspedagoger 

Oftalmologer 

Optometrister 

Sykepleiere 
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Nevropsykolog? 

Fysioterapeut? 
 



ICD-10, Def. Synshemming (WHO) 

Gruppe Visus (X)   Synsfelt (Y) 

Moderat 
synssvekkelse, 
kategori 1 

0.1 ≤ X < 0.33     

Alvorlig 
synssvekkelse, 
kategori 2 

0.05 ≤ X < 0.1     

Blindhet, kategori 3 0.02 ≤ X < 0.05 eller 
 Y ≤ 10° (radius), 
uavhengig av 
visusmål 

 Blindhet, kategori 4 
 Lyspersepsjon ≤ 
X < 0.02 

    

 Blindhet, kategori 5 
 Ingen 
lyspersepsjon 

    

 Kategori 9 
 Ubestemt, 
uspesifisert 
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Eye diseases among visually impaired 
                     children in Sweden Fordeling synshemmede barn i Sverige 2007 

(Jacobson, Ek 2008) 



CVI – hva er det? 

 

 

Introdusert i “Brain”, 1881 som 

Cerebral Amblyopia 

(Rosenberg et al. 1996: Vanligste 

enkeltårsak til synshemming hos 

barn i den vestlige verden) 

 

Synonymer: 

Cerebral (Cortical/Central?)  

Visual Impairment (ev.  

Dysfunction – CVD) 

Også: Nevrologisk synshemming 
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Konsensus CVI? (Div. møter 2002-2013) 

Eksklusjonsdiagnose: 

 

Visus < 0,33 

Fravær av øyepatologi inkl. synsnervehode 

 

 

 

(Glemmer enkelte faggrupper denne?) 
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Konsensus CVI? (Div. møter 2002-2013) 

Sverige: 

 

Subnormal visus (< 1,0 ?) 

Og/Eller synsfeltreduksjon 

Og Visuell perseptuell/kognitiv dysfunksjon* 

 

 
*«Strukturell anamnese» tilstrekkelig 

 

 
(Jacobson, Ygge, Ek, Warburg, 2004) 
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Konsensus CVI? (Div. møter 2002-2013) 

August Colenbrander, USA: 

 

Skiller mellom Cerebral VI (anatomisk) og Cognitive VI 

(funksjonell) 

Anatomisk/cerebralt opphav/forklaring 

Kan innbefatte okulomotoriske vansker 

Kan ha normal visus 

 

 
 

 

 
(CVI Summit, San Fransisco 2005 ) 
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Konsensus CVI? (Div. møter 2002-2013) 

Gordon Dutton, UK: 

 

Større vansker enn visus skulle tilsi 

Normale øyne og synsnervehoder 
(2003) 

 

Insidens* + symptomer 

Kan ha øyeskader i tillegg, f.eks. ROP 

 (2011) 

 
*Hjerneblødning/-skade, Asfyxi, Hydrocephalus, 

  Ekstremprematur, etc. 

 

 
 

15 



Fra spesialpedagogisk hold 

Beth Langley, USA: 

CVI-utredninger krever: 

 

Kunnskap om CVI 

Interesse og tid 

Tilgang til tverrfaglig team 

Erfaring med synshemmede barn 

Diagnostiske kriterier og CVI-definisjon 

Undersøkelse av funksjon framfor struktur 

 

 
(CVI Summit, San Fransisco 2005 ) 
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Optometri 

WCO – Def. (utdrag) 

Selvstendig regulert helseprofesjon 

Primærhelsetjeneste vedr. syn/øyne 

Omfattende hjelp inkl: 

 - Refraksjon/ordinasjon 

 - Framstilling synshjelpemidler 

 - Diagnose/behandling av øyesykdom 

 - (Re-) habilitering av visuelle tilstander 



Mistanke om CVI? 

Anamnese (diffuse problemer, spør om fødsel) 

Obs ved korrigert visus < 1.0 (6/6) 

Crowding? 

Nærvisus/akkommodasjon + konfrontasjonstest på alle barn 

Vurdere tester for 

Lesing 

Øyemotorikk 

Visuell persepsjon 

Kognisjon 

Visuomotorisk integrasjon (VMI) 

 



Et mulig utgangspunkt – Lea Puzzle 



Et mulig utgangspunkt – Lea Puzzle 



Vi kan vite hva/hvordan barnet ser 
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Vi kan vite hva/hvordan barnet ser 
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Aftenposten 30.5.2010 

Aftenposten 30.5.2010 



Kan vi teste Magno-/Parvo-funksjon? 
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Motion Coherence – Hvor? 
Form Coherence - Hva? 

OBS: Visus + kognisjon! 



PVL > CP/CVI (= CD – Cerebral Dysfunction*?) 

 

 Synsnervehypoplasi/-atrofi? 

 Visus? – Crowding! 

 Synsfelt? 

 Samsyn/strabisme? 

 Akkommodasjon? 

 Øyemotorikk? 

 Visuelle persepsjonsvansker! 

 

 

(*Jacobson, Ek 2008) 



CP og synsvansker 

Hemiplegi: 
Få kontrollerte studier 
Synsvansker hos de fleste, særlig visus, stereopsis og synsfelt 
(Mercury et al. 1996; NB: N= 14) 
Høy CVI-insidens, men lite samsvar med radiologiske funn (MRI) 
ved kongenital tilstand (Guzetta et al. 2001) 
Redusert Form OG Motion Coherence sammenliknet med 
kontrollgruppe (Gunn et al. 2002)  

Spastisk diplegi: 
Som over, men i tillegg: Okulære tilstander; brytningsfeil, 
strabisme, øyemotoriske vansker, synsnerveatrofi (e.g. 
Abercombie 1964, Jacobson & Dutton 2000) 
Visuokognitive-/persepsjonsvansker (e.g. Koeda & Takeshita 1992, 
Fedrizzi 2001) 

Spastisk tetraplegi: 
Som over, men ofte mer alvorlig og vanskelig å vurdere (Signorini 
et al. 2005) 
 



Balint(s) syndrom 

Okulomotorisk apraksi 

Øyemotoriske vansker - viljestyrt 

Optisk ataksi 

Vansker med øye-/håndkoordinasjon 

Simultanagnosi 

Redusert simultankapasitet 

Vansker med å ta inn flere objekter i synsfeltet 

https://www.youtube.com/watch?v=4odhSq46vtU
https://www.youtube.com/watch?v=4odhSq46vtU
https://www.youtube.com/watch?v=4odhSq46vtU


Typiske tegn på CVI – erfaringer Huseby/Statped. 

Variabel synsfunksjon 

Liten visuell oppmerksomhet og nysgjerrighet 

Vansker med å skille ting som ligger tett eller oppå hverandre 

Vil gjerne ha ting nært 

Vansker med å gjenkjenne, huske, tolke og forstå synsinntrykk slik 

som former, ansikt (prosopagnosia) 

 



 



 



Typiske tegn forts. 

Ujevn utviklingsprofil 

Kan virke taktile til tross for godt skarpsyn 

Tidlig utviklet språk, sterke språklig 

God hukommelse  

God ordenssans 

Beskriver og assosiere mye ved hjelp av farger (ofte godt fargesyn) 

Litt klossete grovmotorisk 

Kan ha vansker med romlige forhold og orientering 

Ser ofte bedre når de blir forberedt på hva de skal se etter (Priming) 

Rickard.mpg


Agnosia (Gr. «Ignoranse», Freud, Ventral) 
Objekt 

Farge 

Form 

Fingre 

Ansikt 

Rom/Retning (Parkinson) 

Aston Martin? (O. Sacks) 

Alexia (kan ofte skrive!) 

Akinetopsia (dyskinetopsia mer vanlig – oppfatter rolig bevegelse) 

Auditory/Verbal (orddøvhet) 

Tid 

Lukt, taktil, m.fl.! 
 

(Noen ser ansikter overalt – Pareidolia) 

 

 

 

 

32 



Typiske tegn i dagliglivet 

Vansker med å gjenkjenne personer 

Fortrekker å være sammen med voksne 

Usikker på nye steder, kan lett ”gå seg bort” 

Foretrekker å leke på kjente steder  

Kan fremstå som nesten blinde der det er mange mennesker (i 

butikken, på lekeplassen) 

Vansker med å tolke detaljer ut fra helhet 

Sette sammen og se helheten ut fra detaljer 

Vansker med å lete med synet  (bruker taktil sans) 

Foretrekker selvvalgte eneaktiviteter framfor felles lek 

 



Sammenlikningsstudie 

 

 

Beklager – ikke publiserte data! 



Kan CVI avhjelpes ved trening? 
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Intervensjonsstudie - VisionBuilder 



Intervensjonsstudie 

 

 

Beklager – ikke publiserte data! 



Trening med nettbrett? 
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Trening med nettbrett? 
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Øke visuell oppmerksomhet og utholdenhet 

Sanseintegrasjon (syn, hørsel, taktil) 

Øke kompleksitet 

Felles oppmerksomhet, samarbeid med andre barn/voksne 

Lære om årsak og virkning 

Mestring! 

 

MEN: 

Unaturlig synsmiljø 

2D, liten skjerm 

Overføringseffekt? 

 

 

 



Trening med nettbrett? 
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Motiverende! 

Kult – sosialt akseptert 

Lett tilgjengelig/mobil 

Høy skjermkvalitet 

Krever mindre motoriske ferdigheter 

Evne til å gripe 

Pinsettgrep 

Nærmest ubegrenset tilgang til «apper» 

Bilder, symboler, former, farger, lyd 

Billig – mange er gratis 

 

 

http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/ 

 

http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/
http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/
http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/
http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/
http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/
http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/
http://www.statped.no/Fokussaker-forside/Nyttige-apper-/


Aktuell litteratur 
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Takk for oppmerksomheten! 
 

 
Arnulf.Myklebust@statped.no 

http://www.statped.no/
http://www.facebook.com/statped
http://www.twitter.com/statped

