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Skrig og
protester
børstet
væk
■ Seksårige William Smith-Sørensen blev
diagnosticeret med særlig sensitivitet, men
den rigtige hjælp og en sansebørste har hjulpet
ham og hans familie videre
Øster Hæsinge: Lillebror Chri-

stopher på tre år tager glad og
utålmodigt hoppende imod
gæster allerede på trappen.
Storebror William på seks
år derimod sidder i sin egen
verden inde ved spisebordet.
Han vil gerne sige hej og fortælle, hvad han hedder, men
så fortrækker han også, går
for sig selv og lukker resten af
verden ude.
Sådan har det været altid,
fortæller forældrene til de to
drenge, Charlotte og Thomas
Smith-Sørensen.
- Vi har oplevet det i hele
Williams opvækst, at han
har reageret meget voldsomt
på helt normale ting som at
skulle spise, få tøj på, få klippet negle eller at komme i
bad. Det burde være helt almindelige hverdagsting, men
det blev bare til en kamp
hver gang, forklarer Thomas
Smith-Sørensen.
Indtil William var to år,
skulle al mad blendes. Vandet skulle altid have den helt
rigtige temperatur, før han
ville i bad, og en hårklipning
var stort set umulig at komme
igennem. Dagplejeren berettede om sammenstød med de
andre børn, om at William
slog fra sig, og at han havde
brug for mere plads og tid end
de andre børn.
Sanser på overarbejde
- Vi troede først, at det måtte
være noget, vi havde gjort forkert i vores opdragelse af William. Men vi har altid været
kærlige og nærværende forældre, siger Thomas SmithSørensen.
Mest af alt forstod han og
Charlotte dog ikke, hvorfor
deres søn reagerede så stærkt,
eller hvorfor han i børnehaven begyndte at falde i søvn
de mærkeligste steder - én

gang lykkedes det William at
falde hen, mens han gik tur
med resten af stuen.
Forklaringen - og løsningen - kom med Berit Fog, en
af Faaborg-Midtfyn Kommunes tre ergo- og fysioterapeuter til børn. William var
blevet henvist til hende i november sidste år af en sundhedsplejerske, der kunne se et
problem.
- Derfra gik det meget hurtigt. Berit Fog mødtes med
os, pædagogerne og William
i Hjemly Skov- og Idrætsbørnehave, hvor han går, og
så hjalp vi hinanden med at
udfærdige en sanseprofil på
ham, siger Charlotte SmithSørensen.
Konklusionen lød, at William var særligt sensitiv - at
alle hans sanser var på overarbejde, og at han derfor havde
svært ved at overskue at være i
store forsamlinger eller at blive rørt ved. Af samme grund
reagerede han ved enten at slå
fra sig eller at falde i søvn.
Tryg ved skolestart
I dag skal der ikke mere end
et par minutter med en særlig
sansebørste på William efterfulgt af en serie hurtige ledtryk til tre gange om dagen,
før der falder ro over drengen
og hans sanser.
I begyndelsen skulle det gøres syv gange om dagen, og
allerede efter tre-fire dage begyndte familien at bemærke
små fremskridt hos William.
At få tøj af og på giver ikke
længere så store problemer,
negleklipning foregår uden
skrigende protester, og William har ikke længere samme
behov for at flygte ind i søvnen.
- Pædagogerne i børnehaven har sagt, at han er blevet
en helt ny dreng. Og vi kan

■ Et par minutters dybe strøg
over ryg, arme og ben med
sansebørsten og William
Smith-Sørensen har meget
lettere ved at håndtere verden med alle dens indtryk.
Her er det far, Thomas SmithSørensen, der får en tur med
børsten, mens lillebror Christopher kigger på.
også selv se forskel. Vi er rigtig glade for, at det gik så hurtigt, og at vi på den måde blev
taget alvorligt af systemet,
som hele tiden har haft fokus
på William, siger Charlotte
Smith-Sørensen.
- Vi tog i det hele taget affære, fordi skolestarten nærmede sig. Vi ville rigtig gerne,
at det kunne blive en god oplevelse for William, og det er
vi ret trygge ved, at det kan
blive nu, tilføjer hun.
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- Sats på hurtig udredning
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kan det ligne dårlig opdragelse - børn, der bider og slår og
ikke fungerer sammen med
andre børn i dagplejen eller
børnehaven. Men nogle gange er det slet ikke opdragelse,
det handler om, men derimod et barn med særlig sensitivitet.
Ergo- og fysioterapeut Berit Fog
råder i den forbindelse forældre til at
holde øje med, hvordan deres børn reagerer på sanseindtryk.
- Der kan være børn, som
ikke bryder sig om fødselsdage i børnehaven, fordi der
skal råbes hurra. Barnet kan
måske virke ekstremt kræsen,
men det kan hænge sammen
med, at barnet skelner meget
mere i smagsindtryk end andre børn. Og så kan der være
udfordringer med tøj, siger
Berit Fog.
Har man mistanke om, at
man har et barn med særlig
sensitivitet, handler det om
at få barnet udredt hos hende

eller en af hendes to kolleger
hurtigst muligt, anbefaler Berit Fog.
- Og man kan lige så godt
komme hurtigt i gang. Man
kan selv henvende sig til os
og udfylde en henvisning på
vores hjemmeside, eller
man gå gennem sin
dagplejer eller børnehavepædagog,
som har god kontakt til sundhedsplejerskerne og
os, siger Berit Fog.
Man skal derimod
ikke selv stille diagnosen
og investere i en såkaldt sansebørste, før man ved, det er
det, der skal til. Og så er det
vigtigt som forældre ikke at se
særlig sensitivitet overalt.
- Særlig sensitivitet er meget oppe i tiden, og det er
langtfra alle børn, som er
særligt sensitive. Men det kan
det sundhedsfaglige personale i kommunen hjælpe med at
afklare, siger Berit Fog.

Tre gode
råd
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Særlig sensitivitet
Både børn og voksne kan diagnosticeres med særlig sensitivitet.
Det betyder, at hjernen har
svært ved at håndtere de mange sanseindtryk, man får, og at
almindelig berøring kan føles
smertefuld.
Børn, der er særligt sensitive,
kan have problemer med stærkt
lys, høje lyde, tøj med kradsende
mærker, nye smage og at få fedtede fingre og kan derfor reagere meget voldsomt på at være
sammen med andre.
Det kan gøre børnene indadvendte og generte og føre til
dårlig motorik, fordi de er bange
for berøring og for at prøve nye
ting.
Ergo- og fysioterapeuterne i
Den Kommunale Sundhedstjeneste fik sidste år 188 henvisninger på børn med motoriske udfordringer, forkerte fodstillinger
og særlig sensitivitet - indtil 1.
juli i år har de fået 117 henvisninger.

