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ESSENCE                (Gillberg 2010)

Early Symptomatic Syndromes Eliciting   

Neurodevelopmental Clinical Examinations

- Tidiga symtom/symtomkombinationer som medför 

behov av klinisk  bedömning

- ESSENCE är ingen diagnosterm, men sammanfattar 

funktionsproblem/funktionsnedsättningar för en stor grupp

- Mycket ofta överlappningar av funktionsproblemen

- Olika presenterande symtom

- Språkförsening/språkstörning är ett bra exempel på ett 

sådant symtom
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ESSENCE                (Gillberg 2010)

- Ofta behov av bedömningar av olika yrkeskompetenser

- ”Team med bredd och beredskap”

- I tidigt skede inte alltid solklart om kriterier för specifik 

diagnos uppfylls, men olika typer av insatser behövs

- Mycket ofta behov av uppföljning/förnyad/e bedömning/ar
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ESSENCE - olika grad av svårigheter

Symtom som leder till oro och konsultation

Svag begåvning (BIF)             Intellektuell funktionsnedsättning

Koncentrationsproblem+ överaktivitet/impulsivitet          ADHD

Problem med frustrationstolerans           beteendeproblem

Andra emotionella symtom, i olika grad - oro, ångest, depression

Språk-/kommunikationsstörningar i olika grad

Autistiska drag              autismspektrumtillstånd

Motorisk kontroll/koordination  

Tidigt debuterande ”Mood disorders”, DMDD

Ticstillstånd              Tourette syndrom

Epilepsi
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ESSENCE - hur vanligt?

Ungefär 5-7% av barn i förskoleåldern

Ungefär 10% i skolåldern

Minst hälften har fortsatta problem också som vuxna

Stor risk för skolmisslyckanden

Flickor igenkänns i för låg grad

Sannolikt har hälften av patienter i vuxenpsykiatri 
svårigheter som kan relateras till ESSENCE

(Nylander et al 2009, Gillberg 2010,  Kopp et al 2010, Gillberg 2013)
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Det handlar om barn med olika grader av försening 
eller avvikelser i utvecklingen -

- och som inte följer sin förväntade utveckling

avseende förmågor som: att förstå, avseende språk/tal, 

motorisk funktion, koncentration/uthållighet, lek, samspel, 

eller som inte beter sig som förväntat,  t.ex. barn som lätt 

får utbrott



www.gnc.gu.se

BVC:s viktiga roll

Att fånga upp, ge stöd, göra en ”spårande”, första 

bedömning/utredning, ta ställning till om en fortsatt 

bedömning/utredning behövs inom sjukvården

Viktiga utvecklingsbedömningar på BVC vid 

”nyckelåldrar” - som kan spåra utvecklingsavvikelser
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Barn i behov av bedömning och stöd
- När föräldrar/förskolepersonal tar upp en oro för barnets

utveckling/beteende

- När avvikelser noteras vid BVC kontroll

Första bedömning på BVC - kartläggning - samverkan

BVC sjuksköterska

BVC psykolog

BVC läkare/barnläkare

Ev. logoped

Vilken hjälp behöver barnet? Vilken hjälp behöver föräldrar? 
Vilket stöd behöver förskolan?
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Språkförsening/Språkstörning

Prevalens ungefär 2-6% i förskoleålder

Svår språkstörning ca 2%

(Miniscalco et al 2006)

Språkstörning som klingat av vid 5.5 års ålder – god 
prognos                                      (Snowling et al. 2006)
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Språkstörning - begrepp

Fonologi; språkljud, Grammatik; ordföljd och 
böjningsmönster, Semantik; begrepp och ordförråd, 
Pragmatik; hur språket används i socialt samspel

Impressiv, receptiv språkstörning; Språkförståelse

Expressiv språkstörning; Produktion av tal 

”Specifik” språkstörning – inte alltid specifik
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Språkscreening – en ”ESSENCE screening”

Sedan 1970-talet språkscreening vid 4 års ålder i Sverige

1991 introducerades språkscreening vid 2.5 års ålder i 
södra Bohuslän

- en föräldraintervju och en observation, som görs av 
sjuksköterska på BVC 

På många håll språkscreening vid 3 års ålder
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Språkscreening vid 2.5 års ålder

Träffsäkerhet för att påvisa utvecklingsneurologisk 
problematik

Barn som inte klarat språkscreeningen vid 2,5 års ålder hade 
hög risk att ha kvarstående språkproblem vid 6 års ålder

Screenpositiva barn på BVC följdes sedan till       
7 års ålder: ca 70% hade ett eller fler av följande tillstånd: 

autism, atypisk autism, Aspergers syndrom, ADHD, 
generella inlärningssvårigheter  

(Miniscalco et al. 2006)
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Språkstörning – en komplex utvecklingsneurologisk 
funktionsnedsättning

Flera kognitiva processer involverade, t.ex. 

exekutiva funktioner; arbetsminne, processing speed

Dessa kognitiva nedsättningar ses också hos barn med 
ADHD och hos barn med autismspektrumtillstånd –
tillstånd som ofta förekommer samtidigt som språkstörning
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Bedömning av en representativ grupp av barn som 
gick i språkförskola

Utvecklingsneurologiska bedömningar (psykolog, 
sjukgymnast, logoped, läkare) när barnen var 5-7 år 
gamla, jämförelsegrupp bestående av barn i vanlig 
förskola

90% av barnen i språkförskola hade adderande 
funktionsnedsättningar/funktionsproblem – inom 
områden generell kognitiv förmåga, motorik, 
koncentration, autismspektrum

(Fernell et al. 2002)
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Produced words according to McArthur -CDI
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En annan viktig 
grupp – barn 
med ADHD

En 
funktionsned-
sättning inom 

ESSENCE
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Barn som får utbrott

Barn som 
har svårt 
att
kunna 
vara flexibla 
och
att kunna klara 
En frustration

Barn med brister
avseende
Exekutiva funktioner

”Din förklaring till varför 
barnet beter sig på ett 

visst sätt guidar dig i hur 
du kan hjälpa barnet” 

(Ross Greene)

Ross 
Greene 
säger:
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”Girls with Social and/or Attention Deficits” 

”Hälften av föräldrarna hade sökt professionell hjälp 
innan flickan var fyra år - för oro över barnets utveckling 
eller för beteendemässiga problem - men inte fått adekvat 
utredning eller hjälp”

(Kopp S et al. 2010)
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BVC-journalen innehåller mycket information

I informationspusslet bra att titta efter ”markörer” för 
”developmental disorder” i BVC-journalen

Klarat synprövningen?
Klarat hörselprövningen?                 
Motoriska problem?                        
Avvikande tal -/språkutveckling?
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Resultat vid 4-årskontrollen på BVC för barn som 
senare visade sig ha en lindrig utvecklingsstörning

55% hade ej klarat synprövningen

40% hade motoriska avvikelser

57% hade en avvikande tal-/språkutveckling

(LT, Fernell, Bremberg 1998)
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Autism före diagnos – BVC data

Regleringssvårigheter, 

första 2 åren

Skrik

Mat/ätproblem

Sömnproblem

Två eller fler konsultationer  

på BVC var sign.vanligare, 

44%, i gruppen med autism-

spektrumtillstånd jämfört

med16% i kontrollgruppen             (Barnevik Olsson et al. 2013)
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Utvecklingsstörning/
Intellektuell funktionsnedsättning (DSM-5) 

Svårigheter med abstrakt/teoretiskt tänkande

Av en sådan grad att det handlar om en 
funktionsnedsättning

Stor variation i den kliniska bilden också inom området 
lindrig utvecklingsstörning    (IQ intervall ca 50-70)

Stor variation också avseende typ av samexisterande 
funktionsproblem/funktionsnedsättningar
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Barns förutsättningar - teoretisk begåvning mätt med IQ

Illustration utgående 
från en teckning av 

psykolog
Ingrid Adolfsson

IQ 
50-70 (75)

som kan ha

lindrig

utveckl.störn.

Svag teoret. 
begåvning

IQ 71-84

Lindrig
Intellekt. 

funkt.neds

IQ<50

Måttlig/svår  
intell.funkt. 

neds.

IQ 100
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DSM-5    Intellektuell funktionsnedsättning

Brister i intellektuell funktion 

Enligt IQ test och enligt klinisk bedömning

IQ understigande 70+5
Brister i adaptiv function

Förmågor som behövs i det dagliga livet – bedöms i
relation till barnets aktuella ålder

Tre områden bedöms – Socialt fungerande, Kognitivt 
fungerande, Praktiskt fungerande

Symtomdebut under utvecklingsperioden
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”Lätt” utvecklingsstörning - en svår diagnos att ställa

Symtom i förskoleåldern – framförallt en allmän 
utvecklingsförsening, som ofta innefattar språk och tal, 
motorik, koncentration, beteende

Svårare än jämnåriga att förstå mer abstrakta uppgifter, 
barnet upplevs vara som ett ”yngre barn”

Ofta ges andra förklaringar – än generella kognitiva problem 
– till barnets svårigheter 

Andra diagnoser kan vara lättare att diskutera
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Lindrig intellektuell funktionsutredning (DSM-5)

Samarbete läkare och psykolog, information från pedagog

Många gånger ett känsligt område att ta upp

Ibland start på BVC, spårande utredning

Ibland start i skolan

Behövs också bedömning på mottagning inom sjukvården

Alltid medicinska faktorer att beakta
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Var? 
Skolan/ibl. förskolan/BVC fångar upp problematiken

Första kartläggningen inom BVC eller EHT

BVC:s spårande roll

Diagnos bör fastställas inom sjukvården 

Bedömning av andra samtidiga funktionsproblem

Medicinsk bedömning

Ställningstagande till åtgärder/insatser

Ställningstagande till uppföljning
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Utveckling av tänkandet

Teckning av 
psykolog

Ingrid Adolfsson
Karol.univ.sjh./

Huddinge 
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Termen ”Utvecklingsförsening”

En benämning som kan användas när barnet har en 
generell kognitiv försening, innan vi vet graden av 
svårigheterna

Utvecklingsförsening är ingen diagnos

Utredning/uppföljning behövs för att närmare ta 
ställning till barnets svårigheter
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Funktionsbeskrivande diagnos
orsaks-/medicinsk diagnos

Orsaker

Prenatala faktorer - genetik/kromosomer  

förvärvade prenatala orsaker

Perinatalt  tillkommande skademoment

Postnatalt  tillkommande skademoment
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22q11-deletionssyndrom Förekomst: ca 1 av 4000 födda 

barn, som regel nymutation

Medfödda hjärtfel, i mjuka 

gommen en svaghet eller 

gomspalt som påverkar talet, 

Infektionskänslighet

Inlärningssvårigheter, många 

med lindrig utvecklingsstörning, 

med ADHD, och med symtom

inom autismspektrum 

(Niklasson och Gillberg 2010)

Foto 
borttaget
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Rett syndrom

Ca 1/10.000 födda flickor
Näst efter Down syndrom den 
vanligaste enskilda sjukdoms-

orsaken 
till svår utvecklingsstörning hos 

flickor
Mutation av MECP2-genen

För en del är den första 
diagnos (funktionsbeskrivande)

som ställs, autism
Många medicinska aspekter

www.socialstyrelsen.se/

ovanligadiagnoser

Foto 
borttaget

http://www.socialstyrelsen.se/
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Fragil X 

Syndromet är den 
vanligaste ärftliga

orsaken till 
utvecklingsstörning
och orsakas av en 

mutation av en gen 
lokaliserad på X-

kromosomen

Foto 
borttaget
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Fetal alcohol spectrum disorder – en prenatalt 
förvärvad orsak

“Prenatal alcohol exposure 
and neurodevelopmental 
disorders in children 
adopted from eastern
Europe”, 71 barn 
adopterade från östeuropa
undersöktes;  52% hade 
FASD, 23% hade mental 
retardation 9% hade 
autism,  51% hade ADHD 
(Landgren et al. 2010)

Foto 
borttaget
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Olika funktionsproblem 

är tätt sammanvävda 

Team för 

utredning/insatser/uppföljning  

behöver vara anpassade till det

Våra befintliga 

organisationer tar ej 

tillräcklig hänsyn till  detta

Utvecklingsneurologi/neuropsykiatri
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Tänk på olika diagnoser inom ESSENCE också 

vid utredning/bedömning  av

Adopterade barn

Barn som fötts mycket/extremt för tidigt

Barn med obesitas

Barn med sömnproblem

Barn med mat/ätproblem

Barn som får utbrott
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Barn med ”dubbla risker”

Barn som lever i en socialt ogynnsam miljö har ökad 
sannolikhet att också ha egna utvecklingsneurologiska 
funktionsproblem            Dubbla risker

Av största vikt att barnet får hjälp utifrån båda dessa 
aspekter

Hög ärftlighet när det gäller olika former av kognitiva 
funktionsnedsättningar 

Kognitiva svårigheter  hos vuxna – hur påverkas 
vardagslivet?     - ekonomi, arbete, familj, relationer
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Diagnos=Genom kunskap

Funktionsbeskrivande diagnoser

t.ex. utvecklingsstörning, autism, ADHD

Orsaksbeskrivande diagnoser

t.ex. Rett syndrom, Down syndrom

Det kan föreligga betydande svårigheter för ett barn utan 
att kriterier för diagnos - som medför rätt till stöd - uppfylls

Behovet av stöd borde vara vägledande, inte enbart 
diagnosen
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Information om barnets svårigheter/ev. diagnos 
till föräldrar, till förskola

Anpassat stöd/ökat vuxenstöd i förskolan

Vid svårigheter med tänkandet – behövs ett 
”yttre stöd för den inre tanken”, hjälp vid 
övergångar, vid förändring, vid motgång, hjälp att 
hitta alternativ, etc

Vissa funktionsnedsättningar/diagnoser ger 
rättighet till särskilt stöd via kommunen, LSS och 
till habiliteringsinsatser, men stöd behövs utifrån 
behov

Uppmärksamma barn med ”dubbla risker”

Uppföljning av funktionsbilden - och medicinskt

Sammanfattning


