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NeuroMAP

Af Siv Thorlund Peitersen



NeuroMAP Motivation

• Generere en viden som kan bidrager til: - tidlig opsporing af sårbarhed, som går forud for 
den kliniske diagnose

- en opkvalificering af den diagnostiske 
udredning ved at præcisere kognitive markører.
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NeuroMAP Projektstatus
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Inklusion af kontrolgruppe
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NeuroMAP Projektstatus

Hjerneaktivitet EEG
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Auditiv sensitivitet

Symptomer



NeuroMAP Projektstatus

Hjerneaktivitet EEG
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Auditiv sårbarhed

Auditiv støj
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- de Sensoriske Markører ved Autisme Projektet

Er detalje-orienteret opmærksomhed 

relateret til følsomhed for sensorisk støj 

hos børn og unge med autisme?

Af Siv Thorlund Peitersen



Autisme
1943

Citeringer: 15.429

udfordret i social interaktion 
allerede tidligt i livet

udviste stærke reaktioner på 
forandret miljø med højere 
trivsel ved ensformighed

Det skulle gælde at 
diagnosticering først var en 
mulighed 37 år senere da 
Autisme blev inkluderet i 
DSM-III i 1980



Autisme
1943

NU

Afvigelser i gensidig social 
interaktion samt 
kommunikation.

Stereotyp og repetetiv 
interesser og adfærd.

Rigid tænkning og med 
insisteren på ensartethed 
samt optagelse af 
delelementer og detaljer.

Sensorisk sensitivitet 
(DSM-5 2013, ICD-11 2019). 
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Visuel søgningsparadigme

Omfatter:
En visuel scanning af 
miljøet

Steven’s  Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience online, “Visual Search”



Visuel søgningsparadigme

- Opmærksomhed
- Sanse integration
- Søgnings tid (ST)

Steven’s  Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience online, “Visual Search”



Visuel søgningsparadigme

Target-distraktore 
diskriminabilitet

Steven’s  Handbook of Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience online, “Visual Search”



Visuel søgningsparadigme

Hvad siger litteraturen?

Er detalje-orienteret opmærksomhed 

relateret til følsomhed for sensorisk støj 

hos børn og unge med autisme?



Visuel søgningsparadigme

Gliga et. al. (2015) 

(nASF = 37, alder = 9 mdr, 1.5 & 2 år)



Visuel søgningsparadigme

Gliga et. al. (2015)

Søgningstid (ST) afvigende detalje

ADOS



Vivanti et. al. (2018)

(nASF = 39, alder = 3-4 år)

Visuel søgningsparadigme



Vivanti et. al. (2018)

Visuel søgningsparadigme

Ny stimulus Gentaget stimulus

Ny stimulus Gentaget stimulus



Vivanti et. al. (2018)

Visuel søgningsparadigme

Sårbarhed

Træthed Diskriminabilitet



Venker et. al. (2021)

(nASF=17, alder=2.5 år)

Visuel søgningsparadigme

Perceptuel

kompleksitet



Arora et. al. (2021)

(nASF = 18, alder = 7-15 år)

Visuel søgningsparadigme



Arora et. al. (2021)

Visuel søgningsparadigme

Ny stimulus Gentaget stimulus

Ny stimulus Gentaget stimulus

Sansesøgende
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Visuel søgningsparadigme

Ny stimulus Gentaget stimulus

Ny stimulus Gentaget stimulus

Perceptuel
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Gliga et. al. (2015)

Vivanti et. al. (2018)

Venker et. al. (2021)

Arora et. al. (2021)

Visuel søgningsparadigme (sum)

Afvigende detaljer    (      ST)  

Diskriminabilitet (interesse)

Sansesøgende Perceptuel kompleksitet

Sansevigende Perceptuel kompleksitet 

Støj ?



Nyudviklet paradigme

• Evalueres: 
Visuel sensitivitet for perceptuel kompleksitet & støj



• Børn og unge med autisme er bedre til at identificere en 
detalje i støj sænkede homogene miljøer (lavere ST).

• Modsatte effekt vil forventes at blive set når vi 
præsenterer et meget komplekst miljø (langsommere ST)

Nyudviklet paradigme Hypoteser



Nyudviklet paradigme Tablet test

n = 118
n = 59 control børn
n = 59 børn med autisme



Nyudviklet paradigme Tablet test



Nyudviklet paradigme Tablet test



• Perceptuel kompleksitet og øget 
antal signal features havde en 
negativ indflydelse på den visuelle 
søgningstid for alle børn
(ST forlænges) (p<0.001).

Nyudviklet paradigme Resultater



• Perceptuel kompleksitet og øget 
antal signal features havde en 
negativ indflydelse på den visuelle 
søgningstid for alle børn
(ST forlænges) (p<0.001).

Nyudviklet paradigme Resultater

.. Men hvordan, og påvirker det alle børn 

på samme måde og lige meget?



Nyudviklet paradigme Resultater

Er detalje-orienteret opmærksomhed 

relateret til følsomhed for sensorisk støj? 



Nyudviklet paradigme Resultater

Er detalje-orienteret opmærksomhed 

relateret til følsomhed for sensorisk støj? 

(p < 0.001).

Detaljeorienteret

Sensorisk sårbarhed



• En signifikant interaktion 
ses mellem grupper og test 
betingelser (p < 0.001).

• Børn med autisme viser en bedre 
søgnings præstation 
(lav ST, p=0.0012).

• …men kun når miljøet er homogent 
og med få signal features. 
En invers effekt (høj ST) er set i et 
informationsrigt støjende miljø med 
høj perceptuel kompleksitet og 
mange signal features (p=0.001)

Nyudviklet paradigme Resultater



Nyudviklet paradigme Opsamlende side

• Vi ved at er du hurtigere til at finde en lille detalje i et homogent miljø der så er du 
automatisk mere sårbar over for høj kompleksitet

• Vi ved at børn med autisme er overlegne i at finde en udstikkende detalje i et 
homogent miljø, og det giver derfor god mening, at det hænger sammen med en 
højere sårbarhed over for perceptuel kompleksitet
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Nyudviklet paradigme Opsamlende side

• Vi ved at er du hurtigere til at finde en lille detalje i et homogent miljø der så er du 
automatisk mere sårbar over for høj kompleksitet

• Vi ved at børn med autisme er overlegne i at finde en udstikkende detalje i et 
homogent miljø, og det giver derfor god mening, at det hænger sammen med en 
højere sårbarhed over for perceptuel kompleksitet

Men hvad kan vi bruge dette til ?

…& hvordan hænger det sammen med autisme symptomer og 
de hverdagsudfordringer som opleves? 



Men hvad kan vi bruge dette til ?

*** p < 0.001 *** p < 0.001

(ABAS) (ASRS)

Sensorisk sårbarhed

Adaptiv funktionsniveau Social-emotionel gensidighed Rigiditet



Men hvad kan vi bruge dette til ?

Sensorisk sårbarhed

Adaptiv funktionsniveau Social-emotionel gensidighed Rigiditet

Detalje-
orientering
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