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Pædagogiske overvejelser i arbejdet
med børn og unge
med Spielmeyer -Vogt sygdommen
Formålet med publikationen
Formålet med denne publikation er at give en kort beskrivelse af SpielmeyerVogt- (SV) sygdommens forløb og at inspirere og give ideer til aktiviteter og læringsforløb. Ideerne i publikationen har vi som ansatte i SV- Teamet, opsamlet i
det daglige vejledningsarbejde på skoler, i aktivitetstilbud, i personalegrupperne
omkring børn og unge med SV- sygdommen og ikke mindst i samarbejdet med
SV- børnenes familier.
Publikationen er bygget op, så de pædagogiske tiltag beskrives i relation til sygdommens tre faser.
Vi anbefaler at du også læser SV- Forældreforeningens udgivelse ”Fra forældre til
forældre” for yderligere information om sygdommen, eller ”Spielmeyer-Vogt”, et
hæfte udgivet af Synscenter Refsnæs, ligesom du kan kontakte Spielmeyer-Vogt
Teamet, Synscenter Refsnæs, Kalundborg.
I denne publikation bruges ordene ”barnet” eller ”den unge” og ”han” om personen, der har SV- sygdommen

SV forkortelse for Spielmeyer-Vogt
SR forkortelse for Synscenter Refsnæs
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Overvejelser i relation til din
professionelle rolle
I arbejdet med børn med sygdomme,
der har så vidtrækkende konsekvenser
som SV- sygdommen,
vil det være helt nødvendigt, at man
som medarbejder gør sig en lang
række etiske overvejelser. Man kan
med fordel stille sig selv følgende
spørgsmål:
• Hvordan ser jeg min rolle som
støtteperson for et barn med
SV- sygdommen?
• Hvordan ser jeg min rolle som
ansat i et privat hjem?
• Hvordan ser jeg mig selv som samarbejdspartner til barnets familie?
• Hvordan er jeg opmærksom på
mine egne personlige grænser/og
hvordan er jeg opmærksom på
barnets og familiens grænser?
• Hvordan sikrer jeg mig at min
faglighed bringes i spil?
Ovennævnte spørgsmål er et udpluk
fra SV- Teamets daglige virke i arbejdet med supervision af personalegrupper og i personalekurser for personer
der arbejder med SV- området.

Overvejelser i relation
til barnet
Hvis du primært læser denne vejledning for at søge oplysninger om et
konkret barn, som du arbejder med,
er det vigtigt, at du gør dig klart, hvor
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i sygdomsforløbet barnet befinder sig,
altså hvilke kognitive og fysiske funktioner barnet stadig er i besiddelse af,
hvad barnet magter, og hvad der giver
barnet succes.
Det er vigtigt at besvare følgende
spørgsmål:
• Hvilke færdigheder hos barnet kan
trænes og arbejdes videre med?
• Hvordan får barnet en meningsfyldt hverdag med krav, stimuli
og tryghed?
• Hvilke færdigheder og oplevelser
kan barnet have glæde af senere i
sygdomsforløbet?
Det er vigtigt at man i arbejdet med
børn og unge med SV- sygdommen
husker på at barnet, ligesom alle børn,
har sin egen personlighed, og at det er
denne personlighed, der danner basis
for det pædagogiske arbejde. Barnet
har sine medfødte evner, sin opdragelse og øvrige påvirkninger.

Spielmeyer- Vogt sygdommens tre faser
Spielmeyer-Vogt sygdommen kan opdeles i tre på hinanden følgende faser:
• Fase 1: Udviklingsfasen
• Fase 2: Stagnationsfasen
• Fase 3: Degenerationsfasen
Tidspunktet for, hvornår de forskellige
symptomer viser sig og delvist også
den indbyrdes rækkefølge varierer fra
barn til barn, ligesom de tre fasers
varighed kan være forskellig.
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Barnet i sygdommens fase 1
Sygdommen opdages typisk i 5-8 års
alderen. Indtil da har barnet gennemgået en normal udvikling. Følgende er
karakteristisk i fase 1:
• Barnet har nedsat syn.
• Synet bliver gradvist dårligere og
barnet bliver til slut blindt.
• Nogle børn kan have problemer
med natteblindhed og skarpt lys.
• Sygdommen påvirker alle funktioner undtagen hørelsen.
• Nedsat korttidshukommelse medfører sammen med afvikling af
kognitive færdigheder indlæringsvanskeligheder.
• Børnene får absencer (kortvarige
bevidsthedsudfald), der påvirker
koncentrationsevnen og evnen til at
fastholde informationer.
• Nogle børn får epilepsi.
• Børnene kan blive angste og/
eller aggressive, fordi de oplever
tab af færdigheder.

Undervisning/læring
Barnet har som udgangspunkt haft en
opvækst som et normalbegavet barn.
Det er derfor vigtigt, at der i skoleregi
udarbejdes en undervisningsplan med
udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.
SV- sygdommen fordrer et bredt
læringsbegreb, hvorfor flere metodetilgange skal bringes i spil. Et arbejdsredskab til udarbejdelse af den

individuelle undervisningsplan vil
være den pædagogisk- psykologiske
udredning, der foretages på Synscenter Refsnæs, relativt kort tid efter at et
barn har fået stillet diagnosen SV.
Læsning og skrivning
Barnet er i mange tilfælde påbegyndt
sin skolegang, når diagnosen stilles,
hvilket i de fleste tilfælde sker, når
barnet er mellem 5 og 7 år. Barnet har
ofte lært at skrive små ord, nogle kan
endda alfabetet på skrift og som remse
og kan lydstave.
Når barnets syn bliver dårligere, er det
vigtigt at vedligeholde barnets evne til
at kende bogstaverne både taktilt og
via bogstavernes lyde, samt arbejde
med at gøre barnet taktilt og auditivt
nysgerrigt. I det hele taget er det vigtigt at stimulere barnets øvrige sanseapparat, når synet svigter.
Det er vigtigt med rolige omgivelser,
tid og tålmodighed. Anvend din fantasi, din viden om barnet og hans hverdag. Lav en dagbog og lad dagbogen
følge barnet. Det er lettere at gætte og
tyde enkelte ord, når man ved, hvilke
betydningsfulde ting, der er sket og
skal ske for barnet.
Ros og anerkendelse
Brug sang og musik. Barnet kan huske
mange sange. I kravsituationer går
tingene lettere, når man kan
synge til ”arbejdet”. Eksempelvis vil
de fleste børn og unge med SV svare
”nej”, når man spørger dem om de lige
vil vaske hænder, børste tænder eller
lignende. I det hele taget er det en god
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ide ikke at bruge spørgsmål, når det
drejer sig om ting som barnet skal,
benævn i stedet det der skal ske, eller
det der skal gøres. Husk at rose meget, når barnet gør det det skal. Ros
og anerkendelse kan et barn med SV
ikke få nok af. Hans adfærd og måde
at opfatte ting i sin omverden på, vil i
mange tilfælde være på samme udviklingsniveau som et førskolebarn.
Emneorienteret undervisning
Barnet mister evnen til at tænke abstrakt. Han bliver mere konkret og
situationsbunden i sin tankegang.
Undervisning i skolen bør være emnerelateret og række over flere timer ad
gangen. Eventuelt en hel uge i stedet
for skift fra time til time, men stadig
i korte undervisningsforløb med indlagte pauser, da han skal bruge megen
energi for at holde koncentrationen.
Punktundervisning
Børn med SV- sygdommen tilbydes,
på lige fod med andre blinde børn,
muligheden for at lære at skrive og
læse punktskrift, hvis man skønner
at barnet er kognitivt i stand til dette.
Barnets lyst og motivation spiller i høj
grad også en rolle for hvorledes undervisningen lykkes. Det er vigtigt at tage
udgangspunkt i barnets nuværende
viden og måde at lære på.
Hvis det vurderes at barnet vil kunne
modtage og have glæde af punktundervisning, indgås der et tæt samarbejde mellem skolen, den lokale synskonsulent og SV- Teamet.
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Forudsætningen for succes med punktundervisningen er at barnet er motiveret for indlæring.
Det er vigtigt at give barnet en oplevelse af succes, at mestre en færdighed, giver barnet selvværd. I klassen
vil barnet registrere, hvis han bliver
behandlet anderledes end kammeraterne. For at give barnet oplevelsen af
at kunne mestre de samme opgaver og
aktiviteter som kammeraterne, er det
din opgave som støtteperson at hjælpe
”usynligt”, så barnet ikke oplever sig
anderledes. Vær opmærksom på kun at
stille krav, som barnet kan honorere.
Barnet oplever nederlag nok forårsaget
af sygdommen, så det at kunne lære
bogstaverne, lære at læse ligesom sine
klassekammerater, er vigtige færdigheder. Jo tidligere barnet kommer i
gang med punktundervisningen, desto
større muligheder har det for at bruge
denne færdighed i årene fremover.
Barnet vil have stor glæde af at læse i
små læse-let-bøger, små hjemmelavede
bøger om egne interessefelter eller at
skrive et brev til en ven eller en kæreste. Senere i livet vil den unge kunne
genkende punkterne i små letlæselige
bøger, som han kan læse sammen med
sin støtteperson, hvilket vil vække
genkendelse og glæde.
Punkt som afmærkning
Når man afmærker med punkt giver
det også barnet mulighed for at orientere sig i de fysiske rammer. Barnet kan læse på afmærkede ting og

SPIELMEY ER-VOGT

ikke mindst finde sine ting, når de er
afmærket med punkt. Eksempelvis
kasser med legetøj, barnets garderobe,
film og cd´er.
Kommunikation og
dokumentation
Der findes forskellige programmer
som med fordel kan anvendes til børn
og unge med SV- sygdommen. Det
drejer sig om: Sarepta og Mediamixer.
Sarepta er et computer/multimedieprogram, som er udviklet til børn og
unge med SV-sygdommen.
Sareptaprogrammet er et kompensatorisk og pædagogisk kommunikationshjælpemiddel, som kan bruges som
undervisningsprogram, til dokumentationsindsamling og som kommunikationsmiddel. Barnet kan betjene
programmet via 5 punkt 0-1 kontakter.
Programmet kan købes via Synscenter
Refsnæs, som også udbyder vejledning
og kurser i brugen af Sarepta.

Mediamixer er et multimedie program
som henvender sig til alle børn. Børn
med behov for særlig individuel tilrettelagt undervisning kan med stor
fordel benytte programmet.
Programmet er sammenligneligt med
Sarepta, bortset fra at man som bruger
selv skal fylde den ”tomme skærm” ud.
Som bruger kan man lade sig inspirere
af en menu, som også kan give ideer
til hvad programmet kan bruges til. På
webstedet www.mixvare.dk kan man
også blive klogere på hvad programmet kan bruges til.
Valg af program afhænger af det enkelte barns behov og hvad der matcher
barnet. Vær opmærksom på at du kan
få teknisk support hos det lokale Kommunikationscenter/synskonsulent og i
øvrigt kontakte SV- Teamet.
Barnet på specialskole
Senere i sygdomsforløbet vil de fleste
børn profitere af at modtage undervis-

Anna og
Mia
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ning på specialskole eller i specialklasse. Nogle børn starter deres skolegang
i en specialklasse.
Da barnet som tidligere nævnt, har
haft en opvækst som et normaltbegavet barn, med alle de færdigheder som
forventes, har det en stor almen viden
sammenlignet med mange af kammeraterne i specialskolen. En viden, han
kan leve højt på i mange år.
Brug den viden barnet har, og byg
videre på den. Selv om hjernecellerne
svinder, er det muligt at lære interessant nyt. Det er muligt i nogle år at
fastholde det tidligt indlærte og det
”overindlærte”.
Aktiviteter sammen med klassekammeraterne kan være lege hvor alle optræder som ”blinde”, spil Ludo, punkt,
Uno, huskekasse, taktil skattejagt eks.
med punktalfabetet, goalball, spil med
lyd på pc eller tablets. (se aktivitetsliste på side 10)

ADL og selvstændighed
Barnet kan mange ting selv. Lad ham
gøre det, så længe han magter det. Du
kan støtte og opmuntre barnet, sørge
for at der er den tid, der skal til. Du
skal ikke gøre tingene for at hjælpe
barnet. Du skal hjælpe barnet til at
gøre tingene selv. Tiden går bedre, når
man er aktiv i stedet for bare at vente.
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Man føler sig mere værd, når man kan
selv, når man deltager.
ADL-aktiviteter i dagliglivet drejer sig
om hvorledes man guider det synshandicappede barn til selvstændighed
i forbindelse med af- og påklædning
samt personlig hygiejne (se pjece i litteraturlisten).
Synsnedsættelsen
Barnet har mistet sit centrale syn og
vil ofte orientere sig ved at bruge sit
perifere syn. Barnet vender hovedet på
skrå og ser ud af øjenkrogen.
Tænk på at udnytte barnets andre
sanser. Brug hænderne, duft, smag
og lyt, og vær altid opmærksom på at
omsætte og oversætte de aktiviteter
der foregår i klassen, således at barnet
med SV-sygdommen, trods sit synshandicap, kan deltage og føle sig som
en del af fællesskabet.
På grund af det nedsatte syn vil barnet
læne sig ind over bordet, for at komme
tæt på materialet. Hvis arbejdet gør
det muligt, bør der bruges en skråpult.
I skolen har barnet oftest et bord, hvor
pladen kan skråtstilles. Bordet med
skråpladen bør anvendes for at mindske overbelastning af nakkemuskler.
Vær opmærksom på at synet kan variere. Årsagen kan være lysforhold, tidspunkt på dagen, den fysiske og psykiske
tilstand. Det almindelige funktionsniveau kan også variere. Da 80% af alle
sanseindtryk hos personer med normalt
syn kommer via synet, tager det tid og
der bruges megen energi, når indtrykkene skal opfattes via andre sanser.
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Kommunikationen
I alle faser af sygdommen kan nedenstående anbefalinger med fordel bruges:
• Brug altid barnets navn, så det ved,
at du henvender dig til det.
• Giv korte instruktioner som indimellem gentages, da barnet på
grund af sin begrænsede korttidshukommelse, hurtigt kan
glemme hvad du lige har sagt eller
forklaret.
• Tal med barnet om hvad der nu
skal ske og hvad der forventes af det.
• Lav én ting ad gangen og guid
barnet trinvist.
• Bekræft barnets positive initiativer.
• Vent på barnet indtil det forstår
din besked, giv tid til refleksion og
reaktion.
• Sæt ord på hvad du gør.
• Skriv dagbog, eksempelvis i Sarepta-programmet, således at skole og
hjem kan tale med barnet om,
hvad det har oplevet i løbet af dagen, da barnet ellers vil glemme
det. At skrive dagbog er en aktivitet, der skal følge barnet gennem
livet, og er en god måde at dokumentere barnets liv på.

De fysiske rammer

Belysning: Sørg for god belysning
i lokalet og på de objekter, som I arbejder med. Anskaf eventuelt en lille
flytbar halogenlampe. Den giver et
godt lys på et arbejdsbord på ca.1x1 m.
Vær opmærksom på blænding fra lam-

per og sollys. Barnets øjne er meget
følsomme over for blænding. Barnet
bør ikke placeres i modlys. Lyset skal
komme bagfra eller fra siden.
Kontraster: Vær bevidst om kontraster. Sæt for eksempel aldrig en
hvid tallerken på et hvidt bord. Der
bør bruges en farvet dækkeserviet, så
tallerkenen bliver synlig for barnet.
Vær også opmærksom på kontraster
ved arbejdsbordet og ved leg på gulvet.
Trapper bør have øverste og nederste
trin tydeligt markeret med maling
eller belysning. Døre bør afvige fra
vægge ved hjælp af kontraster. Det
gøres med maling eller lys. Brug eventuelt en lyskæde ved juletid.
Afmærkning: Hvis barnet undervises i punkt, kan afmærkning af omgivelserne og barnets ting mærkes med
punktklistermærker.
Mobility
Mobilityinstruktion anvendes som
metode til undervisning af blinde- og
svagtsynede. Barnet lærer at gå fra
et punkt til et andet, selvstændigt,
uafhængigt og trygt. Det er ikke alle
børnene i fase 1, der ønsker at lære
mobility (gang med den hvide stok).
De børn, der ønsker det, kan søge træning af en specialuddannet mobilityinstruktør fra barnets hjemkommune
eller fra Synscenter Refsnæs.
Det skaber tryghed at vide, hvor man
er. Brug de samme ruter, for eksempel
når I skal handle i supermarkedet,
eller når I går fra klassen til gymnastiksalen. Vær opmærksom på om der
9
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Eksempel på aktivitetsliste
Her et eksempel på en målsætnings- og aktivitetsplan for en dreng
med SV-sygdommen i 1. klasse

Dagsskema med
konkreter

Mål: At skabe forudsigelighed og ro, og at M.
kender planerne og reglerne for hvad der skal
ske, således at han har
overskud til at udføre
opgaven / aktiviteten

Metode: At sætte
dagens konkreter
op på dagsskema,
som hænger på
M`s skab.
Gennemgå dette
sammen med M.

Kreative
aktiviteter

At udvide kendskabet
til kendte og ukendte
materialer. Inddrage
elementer som kropsbevidsthed, størrelsesforhold o.s.v.

Præsentere M. for
forskellige materialer, strukturerede
opgaver, såsom at
tegne/male (materialer indkøbt på Refsnæs) sin krop, samt
former og farver.

Talfærdighed
i punkt

At M. selvstændigt
kan løse en opgave
uden en pædagog

Sidde et afsides sted
med ro, så M. kan
holde koncentrationen. Arbejde 1:1

At M. selv kan mestre omklædning til
gymnastik og få succes
med dette

Træne og fastholde
M. i det der skal ske,
”step by step”. Udarbejde et system i afog påklædning, som
er tilpasset M. bla. v.
hjælp af en kurv til
tøjet.

At M. selvstændigt
kan arbejde på pronto.
Træne M. i at holde
koncentrationen og
fastholde ham til
opgaven er udført,
uden for meget verbal
kommunikation.

Præsentere M. for
en opgave, og sikre
at han har forstået
denne.

Gymnastik

Læse og skrive
på pronto
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er kendetegn, der kan bruges. ”Her er
svingdøren, så skal vi til venstre”. ”Her
holder fliserne op og asfalten begynder, så er vi der snart”.

Eksempel på tiltag

Herunder et eksempel på tiltag og
hjælpemidler i forbindelse med skolestart for et barn med SV-sygdommen:
• Rød afmærkning ved kant og gulv
ved klasseværelset (basen).
• Elevskab tæt ved base.

• Støttelærer ansøger om en Roland
Ediroler R-09 (til lydoptagelser)
ansøgt hos P.P.R
• Støttelærer ansøger om en bærbar
computer med talesyntese. P.P.R.
• En del taktile materialer og redskaber er lånt på Synscenter Refsnæs.
• Rådgivning og vejledning ved synskonsulent i barnets hjemkommune
samt ved pædagogisk konsulent fra
SV-Teamet.

• Røde mærkninger omkring
betonsøjler.

Barnet/den unge i
sygdommens fase 2

• Rød mærkning rundt om højt
cafébord.

I fase 2 ses nedenstående
vanskeligheder:

• Lys over bord i køkkenet.

• Hvis ikke barnet er blindt, bliver
det det i denne fase.

• Lysarmatur i mellemgang
til garderobe.
• Rød plakat på glasdør til
garderoben.
• Gule mærkninger på betonsøjler.
• Rød kasse til fodtøj i trappetårnet.
• Punktskrift på de genstande
barnet omgås.
• Male fodgængerovergang hvid ved
indgangsdør på legepladsen.
• Rød dækkeserviet med klokken
på til spisning.
• CCTV skærm til skolebrug.
• Støttelærer deltager på kursus,
punktlæsning for elever del 1 og 2
på Synscenter Refsnæs.
• Støttelærer ansøger om en
Pronto-punktapparat til skolebrug,
Synscenter Refsnæs.

• Artikulationen bliver forringet.
Talen bliver stødende, stammende,
utydelig og hurtig. Mange taler
uafbrudt. Barnet mister
efterhånden evnen til at
kommunikere sprogligt.
• Korttidshukommelsen svigter.
Barnet kan ikke huske de ord, han
skal bruge og får svært ved at deltage i en samtale.
• Muskeltonus nedsættes. Bevægelserne bliver stive og gangfunktionen ustabil. Barnet bliver afhængigt af kørestol og handicapbil.
• Tidsfornemmelsen og orienteringsevnen nedsættes og forsvinder.
• Barnet får epilepsi.
• Barnet skal have hjælp til mange
aktiviteter.
11
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• Langtidshukommelsen fungerer
fortsat og skal benyttes i det pædagogiske arbejde.
Epilepsi
De første epileptiske anfald forekommer som oftest kun nogle få gange om
året. Senere stiger antallet. Anfaldene
bliver reguleret med medicin, der kan
virke udtrættende.
Når barnet får en krampe, vil han som
oftest bagefter være træt og måske
have ondt i hovedet. Han vil have behov for hvile, måske falder han i søvn.
Det er vigtigt at være opmærksom på
at, selvom anfaldet kan se voldsomt
ud, mærker barnet intet. Husk at holde
opsyn med barnet uden at han føler sig
”overvåget”
Det er vigtigt at man i personalegruppen har lavet en plan for, hvordan man
skal agere i forbindelse med anfald,
hvornår der gives medicin, og hvilke
faresignaler man skal være opmærksom på.
Sociale relationer
Det er ligeledes vigtigt at lade barnet
indgå i gruppeaktiviteter for at bevare
de sociale relationer. Han skal have
hjælp til et socialt liv. Han er krævende
at være sammen med på grund af sit
utydelige sprog og sit synshandicap.
Andre børn vil hen ad vejen være tilbøjelige til at vælge ham fra, fordi han
er for besværlig at være sammen med,
og der er fare for at han bliver ensom,
og at han kommer til at savne venner.
Han skal have hjælp af dig for at kunne
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være en del af en gruppe eller bare
være sammen med en enkelt ven eller
en kæreste. Her er det vigtigt, at han
får hjælp fra omgivelserne til at etablere, og holde disse relationer ved lige.
En ide er at lave ”venskabsgrupper” eller at planlægge et ugentligt møde om
en fællesaktivitet med en god gammel
ven. En aktivitet kan for eksempel være
at se en film sammen eller høre musik.
Måske kan han lytte til at vennen spiller
et velkendt spil på computer, et spil med
mange lydeffekter.
SV- netværket med fællesaktiviteter,
træf og sommerskoler går igennem børnenes og de unges liv som en rød tråd.
Det er her de finder deres bedste venner.
Forslag til aktiviteter
Når man tilbyder barnet aktiviteter, er
det vigtigt, at man tager udgangspunkt
i barnets aktuelle fase af sygdommen.
Aktiviteten skal matche barnet både
kognitivt og sansemæssigt. Det er
vigtigt, at man får skrevet ned, hvilke
aktiviteter der giver mening for barnet, og at alle der omgiver barnet, er
opmærksomme på at barnets formåen
svinger fra dag til dag.
Eksempler på aktiviteter:
• Oplevelser i naturen.
• Cykel- (tandem/sofacykel)
og gåture.
• Sanselege, der indeholder elementer af at lytte, føle, dufte.
• Alle former for fysiske aktiviteter
så som svømning, ridning, dans,
leg og tumlen.
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• Trambolin.
• Sang og musik, rim og remser.
• Rytmik med instrumenter.
• Deltagelse i almindelige, daglige
gøremål i hjemmet, som madlavning og bagning.
• Computerspil, lette taktile spil.
• Højtlæsning.
• Lytte til film og historier.
Auditiv og taktil
hukommelsesstøtte
Seende har fotoalbums og videooptagelser som støtte for minderne. Barnet

tag gerne barnets egen stemme, mens
han stadig taler tydeligt.
Saml nogle specielle ting, en taktilt
spændende sten, ting, der er behagelige at røre ved, og som er så robuste,
at de kan tåle at være i hænder gennem flere år. Organiser minderne, så
de ikke bare ligger i en rodekasse.
Orden, system og struktur
Det er vigtigt, at barnet får hjælp til at
holde orden i sine legeting, så han ikke
mister lysten til at lege. Hver ting bør
have sin faste plads og være mærket med
punkt eller anden form for kendetegn.
Når barnet er i svømmehallen er det
vigtigt at han kender bade- og omklædningsfaciliteterne. Eksempelvis
er det en god ide, at han har en fast
omklædningsplads, gerne ved en væg.
Vær opmærksom på, at akustikken i
omklædningsrum og svømmehal ofte
er dårlig. Man kan sætte ord på / oversætte, hvad der sker omkring barnet,
hvor lydene kommer fra, for at skabe
tryghed omkring barnet. Lad barnet
bevæge sig langs bassinets kant, så
han bliver bekendt med trapper og
dybdeforhold.
Synshandicappede har svært ved at
orientere sig, når ørerne er under vand.

Jessica og Randi
med SV-sygdommen har også brug for
at samle minder. Dette kan gøres ved
hjælp af en lydoptager. Som seende
ved vi ikke hvad der gør indtryk på
den blinde, derfor er det en god ide, at
I sammen redigerer optagelserne. Op-

I den anden fase af sygdommen begynder barnet at blive stiv, usmidig i
musklerne og langsom i bevægelserne.
Det er derfor vigtigt, at barnet får
ugentlige tider hos fysioterapeut (SVbørn og unge er berettiget til vederlagsfri fysioterapi). Kontakt fysioterapeuten og få hjælp til en træningsplan.
13
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Dokumentation
På barnets pc’er (Mediamixer/Sareptaprogrammet) fastholdes barnets
historie. Det vil sige alle de ting, som
barnet senere i sygdomsforløbet vil
få svært ved at huske, lægges ind for
eksempel yndlingshistorier, yndlingsaktiviteter, interesseområder, venner,
familie og musik. Der føres dagbog i
lyd og billeder om både hverdagen i
skolen og derhjemme.
Skriv dagbog om sjove oplevelser. Det
vil også være en hjælp for nye hjælpere. Der er mulighed for at arbejde med
at udvikle et personligt kommunikationspas, dokumentation via computerprogram samt auditiv scanning. Kontakt SV- Teamet eller det kommunale
kommunikationscenter for yderligere
oplysninger.
Kommunikation
Når barnet får taleproblemer, kan der
opstå mange svære situationer. Her kan
det være vigtigt, at de omgivende personer udvikler et personligt kommunikationspas, det vil sige en oversigt over
de personlige signalord, som kan bringe de omgivende personer på sporet af,
hvad det er barnet tænker på og gerne
vil tale om, for eksempel en bestemt
betydningsfuld oplevelse i hans liv.
I denne anden fase af sygdommen vil
man opleve, at barnet vil tale meget,
og ordene vil flyde fra ham uden pause. Han taler om det, der lige nu interesserer ham. Han bliver inspireret af
enkelte ord, og skifter emne og taler
videre. Det er anstrengende for ham at
14

tale. Hvis han er i gang med et arbejde, mister han koncentrationen på
grund af snakken. Det kan indimellem
være nødvendigt at bede ham holde en
pause med at tale, for at bryde talestrømmen. Afled ham ved for eksemepel at skifte emne i samtalen.
Tænk over, at det aflaster barnet, at du
benævner frem for at spørge, da han
skal bruge megen energi på igangsætning og koncentration for at svare på
dit spørgsmål. Han skal føle, at han
stadig bliver taget med på råd: Lad
ham svare ja og nej, eksempelvis når
du tilbyder ham aktiviteter som valg
af musik, film, forskellige retter mad.
Gør det overskueligt og lad ham maximalt vælge mellem 3 ting.
Ting der kan lette hverdagen i
anden fase af sygdommen
• Skift snørebåndet ud med
velcrolukning.
• Skift gaffel og kniv ud med en ske.
• Skift tallerkenen til en anden, mere
hensigtsmæssig med høj kant (kontakt en ergoterapeut).
• Brug overtræksbukser der kan
lynes i siderne, så man er fri for
også at tage fodtøjet af hver gang.
Kørestol
Det er i denne fase en god ide at anskaffe en transportkørestol. Barnet vil
langsomt vænne sig til stolen, og det
kan være en ide at bruge den hjemme
som en ekstra stol, for at lave en lettere overgang i forhold til barnets accept

SPIELMEY ER-VOGT

af kørestolen. Han vil blive mere træt
og for at spare på kræfterne, er det en
god ide at medbringe kørestolen, når I
skal på lange ture.

Det unge menneske i
sygdommens fase 3

Psykiske reaktioner
De fremadskridende forandringer i
hjernen, giver psykiske problemer i
varierende grad. Nogle af børnene får
mareridtslignende fantasier. Om for
eksempel fluer, der flyver rundt over
det hele, uhyggelige monstre, der er
efter en, røvere der vil dræbe eller en
udefinerlig angst, der får barnet til at
ryste over hele kroppen. Det er svært
at være til stede og ikke at kunne komme i kontakt med og hjælpe barnet.
Nogle gange lykkes det at nå barnet
ved at gå med i fantasien, ved at tage
den bogstaveligt og være med i og lede
handlingen. Nogle gange lykkes det at
aflede med tilbud om en anden aktivitet, musik eller kropskontakt. Dagligt
nærvær og (krops)kontakt kan give
tryghed også i de svære stunder.

• Er blind.

Angstdæmpende medicin kan i sjældne tilfælde komme på tale. Dette sker
i tæt samarbejde med lægen. Det er
individuelt hvordan det enkelte barn /
unge reagerer på medicinen.
Det er en fordel i denne sammenhæng,
at man allerede når barnet er nydiagnosticeret, har kontakt med en børneterapeut som kan give råd og vejledning om sanse-motorisk stimulering.

I fase 3 skal den unge have hjælp til
alt. Det ses ved at den unge:

• Er totalt plejekrævende.
• Skal liftes.
• Kan være angst ved forflytninger.
• Har epilepsi.
• Ikke kan gå.
• Skal mades.
• Bruger ble.
• Får sværere ved at synke og får på
sigt brug for en mavesonde
Kommunikation / kontaktform
I denne fase er det endnu mere vigtigt
at omgivelserne bruger sin viden om
den unges fortid, den personlige historie, præferencer og alt hvad, der har
været og er af betydning for pågældende. Her er det vigtigt, at anvende al den
dokumentation der findes om pågældende i form af tekst, lyd og billeder.
Dokumentationen afspejler hvad det er
for en person vi har med at gøre.
Multimedieprogrammet Sarepta eller tilsvarende programmer, som
beskrevet under første og anden fase,
medvirker nu til at det indsamlede
materiale kan anvendes i den daglige
kommunikation med den unge. Den
unge kan huske episoder fra langt
tilbage. Han vil have glæde af at høre
yndlingshistorier og yndlingssange fra
barndommen.
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Den unge er opmærksom og opfatter mange ting fra omverdenen. Det
er vigtigt, at du gør dig overvejelser
om, hvordan du er sammen med ham
og hvordan din kontaktform er. Sørg
for at skabe en god stemning omkring
det unge menneske med nærvær og
omsorg. Fortæl den unge hvor han er,
og hvad der sker omkring ham. Det er
vigtigt at man ”oversætter” situationen.
Forflytninger
Når man benytter lift, er det vigtigt,
at alle omkring den unge har deltaget i et forflytningskursus, og at man
i personalegruppen efterfølgende har
udarbejdet en fælles fremgangsmåde
at forflytte den unge på. Ved hjælp af
gentagelse skabes der ro og tryghed og
derved mindskes den unges angst. Man
guider ved at italesætte sine handlinger
trin for trin eller synge en beroligende
sang, idet man tager udgangspunkt i
hvad der virker i samspillet, og gør den
unge tryg i situationen.
Kørestolsmobility
Anvendelse af reglerne for kørestolsmobility (se Servicestyrelsens pjece)
benyttes for at personen kan transporteres så sikkert og så trygt som muligt.
Når han er tryg ved transporten, kan
han afslappet nyde turen:
• Efterlad aldrig personen midt
i et rum.
• Fortæl personen, hvor I skal hen.
• Skab tryghed. Vær foran personen
med din stemme.
• Fortæl, hvad der sker.
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• Undgå unødig støj og
forskrækkelser.
• Kør altid ad samme rute,
så personen har mulighed for
genkendelse.
• Lav en lille pause ved ændring
i kørselsretning
og ved niveauændring.
• Undgå at køre baglæns, medmindre I leger, og det er aftalt.
• Vip stolen bagover, inden du
kører ned ad en kantsten, husk at
guide verbalt inden du tipper stolen.
Husk at den unge med SV- sygdommen har brug for god tid til at opfatte
og reagere.
Fysisk træning og velvære
Den fysiske træning fortsætter livslangt, men tilpasses tilstanden. Muskelspændinger kan give smerter. Giv
varmebehandling, massage, wellness
og brug afspændingsøvelser.
Det er vigtigt for kropsfunktionerne,
at kroppen får stillingsændringer.
Altså at den unge kommer ud af kørestolen. Han har glæde af at ligge
på maven for at få kroppen strakt, og
lytte til afspændingsmusik. Man kan
benytte en tyk måtte, en vandseng eller en sækkestol. Et besøg i et Znoeselhus gi’r forskellige sanseindtryk og god
afspænding. Klangmassage er også en
mulighed.
Mundstimulation underbygger den
unges mulighed for at kunne blive ved
med at få smagsoplevelser, og blive ved
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med at kunne deltage i måltider, også
selvom pågældende for længst har fået
en mavesonde.
Det unge, meget syge menneske, har
glæde af at være i svømmebassin /
varmtvandsbassin. Det vil være en fordel, at hjælperen har kendskab til Halliwicksvømning og anvender metoden.
Sørg for, at den unge kender bade- og
omklædningsfaciliteterne, da det lydmæssigt og på alle måder er en voldsom sanseoplevelse at opholde sig i en
svømmehal.
Vi husker alle bedst med kroppen,
og det er en af de faktorer, man skal
hæfte sig ved, når man arbejder med
børn og unge med Spielmeyer-Vogt
sygdommen.

Fysio/og ergoterapeuter fra barnet
hjemkommune kan vejlede dig.
Er der ikke en terapeut i området
der har erfaring med dette, kan man
kontakte den pædagogiske konsulent i
SV-teamet eller Synscenter Refsnæs.

Ideer til aktiviteter
Nedennævnte forslag til aktiviteter er
tænkt som inspiration, og de er ikke
inddelte efter sygdommens faser. Som
udgangspunkt skal man altid tilrettelægge aktiviteter, ture og andet med
barnets interesser som udgangspunkt.

Et godt motorisk fundament er med
til at udsætte mange af de uundgåelige
symptomer, der indtræder i løbet af
sygdomsforløbet. En fys/ergo- terapeut
kan være behjælpelig med at vurdere
den unges ressourcer og derudfra give
forslag til træning og aktiviteter.
Ligesom sygdommen efterhånden påvirker alle andre organer, svækkes også
lungefunktionen, og her kan man gøre
en vigtig indsats med lungefysioterapi
for at modvirke sekretophobning i lungerne. Brug af Pep- maske, efter aftale
med læge.
I alle tre sygdomsfaser er det muligt
at give gode kropslige oplevelser, og
kunsten er, at man allerede i første
fase gør sig tanker om aktiviteter, som
barnet/den unge kan fortsætte med i
de efterfølgende faser.

Victor og Henning
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Børnenes interesser vil altovervejende
være etableret i de tidlige år, og det vil
være disse interesser, der følger dem
resten af livet, og som omgivelserne
skal bygge på.
Netværksaktiviteter:
• Ture skal aftales og forberedes
sammen med den unge. Den unges
ønsker skal frem, han skal kunne
glæde sig. Der bør være et mål for
turen. Det anbefales at medbringe
lydoptager eks. Edirol. Tag en ”husketing” med hjem.
• Tage på festival og overnatte i telt
sammen med andre.
• Tilskuer til fodbold/håndboldkampe. Forsøg at være tæt på banen.
Råb og hyl med de andre.
• Gå i biografen, snak forinden om
handlingen.
• Pigeklub, hvor der snakkes pigeting.
• Drengeklub, hvor der snakkes
drengeting.
• Elektronskydning (foregår med lyd).
• Planlæg et måltid. Skal I have en
gæst? Skriv indkøbsliste. Tag ud og
handle. Hjem og tilbered maden.
Dække et pænt bord.

• Trampolin.
• Hoppepude.
• Sandkasse.
• Kælke.
• Go-cart, evt. dobbelt go-cart, med
en hjælper ved siden af.
• Tumlelege, bokselege, pudelege.
• Sofacykel, tandemcykel.
• Lægge arm.
• Fløjte, puste, bruge sugerør, det
træner mundens muskler. (Mange
af de unge får problemer med at
savle.) Mundstimulation.
• Save brænde, tænde bål, grave huller, bruge kræfter udendørs.
• Hamre, file, slibe.
• Skyde til dåse.
• Vandpistol mod ophængte stanniolflader eller andet, der kan afgive lyd.
• Perlearbejde.
• Tegne og male. Lav evt. kanter med
akrylmaling. Lav evt. et tegneunderlag i A3 str. eller større. Sæt
tegnepapiret fast med klæbefix, så
det ikke skrider.
• Skelne begreber, lille-stor, ru-glat.

• Bage.

• Følelege, pose eller æske med ting.

• Bowling (der findes hjælpemidler).

• Føle-memory.

• Rutsjebane.

• Forundringskasse. For eksempel
”Prøv at se, hvad der ligger i kassen
i dag”, ”Hvad er det for noget? Hvad
bruger man det til? Få en snak om
hvad der ligger i kassen.

• Fysiske/sansemæssige aktiviteter:
• Klatremuligheder.
• Gynge.
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• Hemmelige kasser der skal åbnes
og lukkes med hængelås og nøgler.
• Kasse med forskellige ting, også
ikke interessante ting, en form for
rodekasse.

• Besøg på steder, barnet har været
og har haft gode oplevelser, genkendelsen vækker glæde
Pauseaktiviteter / noget barnet
kan sidde med selv:

• Kasse med ting, der refererer til bestemte aktiviteter. Hjælper til at
vælge aktiviteter, når ordene mangler.

• Sorteringsøvelser, sorterer efter
form, størrelse m.v.

• Lege mekaniker. Skille gammel
mekanik og elektronik.

• Anvende PC med egne film
og historier.

• Vaske bil, støvsuge bil.

• Små kasser med barnets foretrukne
pauseaktiviteter, perleplader, Bratzdukker o.l.

• Handle med egne penge
• Gamle videobånd bør overspilles og
gemmes på PCèn, de kan blive interessante igen.
• Lav ”emneuger” eller projekter med
den unge, is-fabrik, våben, årstiderne, sport.

• Musik, lydbøger, film.

• Digte sange, rappe, optræde,
optage på bånd.
• Lege med stemmen. Brøle, lege
ekko, hviske, snakke gennem et rør
• Lege at man er en anden: En farlig
tiger, en kvælerslange

Phillip og Mette
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Litteratur og andre henvisninger
Madsen, Lene Puggård og Jensen,
Marianne Hornbæk (2001):
Gymnastik, børn og handicap.
Handicapidrættens Videnscenter

”Jeg skriver med prikker”
Tidlig stimulering af småbørns interesse for bogstaver, ord og betydning
” Spielmeyer Vogt Teamet”

Roug, Pernille (2002):
Marte meo i praksis. Hans Reitzel

”Spielmeyer- Vogt sygdommen”

Hess, Peter (2012): Die heilende Kraft
der Klangmassage. Irisiana
(Søg i øvrigt oplysninger om
klangmassage på nettet).
Elmerskog, Bengt
og Fosse, Per (2012):
Lære for livet.
En innföring i pedagogikk og læring
ved Juvenis Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL) Akademika forlag
Pjecer
”Lær at bruge munden”
pjece om mundstimulation,
udgivet af Middelfart kommune

”ADL personlig hygiejne
af-og påklædning”
Etiske aspekter i arbejdet
med børn og unge med Spielmeyer
Vogt sygdommen.
Synscenter Refsnæs www.synref.dk
Materialer til blinde
Materialelaboratoriet.
Synscenter Refsnæs, Kalundborg
”Kik” indkøbscentral
Høje Tåstrup tlf. 36 46 19 60
Computerprogrammerne Sarepta og
Mediamixer (spørg SV-Teamet)

”En anledning til handledning
- arbete med personer med
Spielmeyer-Vogt sjukdom”,
udgivet af Resurscenter Syn ,
Örebro, Sverige

Dansk Spielmeyer-Vogt forenings hjemmeside: www.dsvf.dk

Pjecer udgivet af
Synscenter Refsnæs,
”Personligt kommunikationspas”

Blad ”Hurra for livet”
udkommer 2 gange om året ved
medlemskab af DSVF- foreningen.

”Noget om hensigtsmæssig indretning
af det fysiske miljø
– især for svagsynede”
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Pjece ”Fra forældre til forældre”
udgivet af DSVF- foreningen
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Spielmeyer-Vogt Teamet
Spielmeyer-Vogt Teamet, hjemmehørende på Synscenter Refsnæs, er et tværfagligt landsdækkende team, drevet af Region Sjælland. SV- Teamet har leverandøraftale med VISO.
Teamet tilbyder rådgivning og vejledning, herunder supervision samt kurser til
personale (grupper) omkring børn og unge med sygdommen. Teamet samarbejder med alle familier til børn og unge med SV- sygdommen i landet, herunder
fagpersoner i barnets hjemkommune, sagsbehandler, skole, aktivitetstilbud og
støttepersoner ansat i et hjem.
SV- Teamet består af en socialrådgiver/koordinator og to pædagogiske konsulenter alle ansatte på Synscenter Refsnæs. Derudover er teamet tilknyttet en lægekonsulent samt to forældrerepræsentanter fra SV- forældreforeningen.
Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112 C, 4400 Kalundborg. Tlf. 59 57 01 00
Hjemmeside www.synref.dk

21

SPIELMEY ER-VOGT

22

SPIELMEY ER-VOGT

23

Synscenter Refsnæs 2015 - Ordre nr. P224

