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Sammendrag 
Hensikt: Beskrive debuterende symptomer, diagnostiseringsprosess, forløp av epilepsi og 

språkproblemer hos barn med LKS.  

Kartlegge hvilke erfaringer foreldrene til barn med LKS har hatt med diagnostiserings-

prosessen, betydningen av å få diagnosen, og erfaringen med hjelpeapparatet.  

Teoretisk forankring: LKS er en sjelden barne epileptisk enchefalopati karakterisert ved 

språklig tilbakegang ved 3-7 års alder. Forsinket diagnostisering og vanskeligheter med å få 

tilstrekkelig oppfølging av hjelpeapparatetet beskrives som typisk ved sjeldne diagnoser. Selv 

om de epileptiske anfallene og de epileptiske forstyrrelsene i EEG ser ut til å forsvinne, må 

mange leve med en språkforstyrrelse.  

Metode: Dette er en beskrivende kvantitativ studie av 19 barn med LKS med data hentet fra 

barnas sykejournal og fra semistrukturert telefonintervju med foreldrene. Data er lagt inn i 

statistikkprogrammet SPSS. 

Resultater: Det var stor grad av variasjon i barnas symptomer. Elleve har hatt en 

oppfølgingstid på mer enn 10 år (mean 14, 4). Fire har normalt språk, fire moderate 

språkvansker og tre har ikke et funksjonelt verbalt språk i dag. Ni hadde epileptiske anfall. 

Alle er anfallsfrie i dag. Diagnosen bidro til å bedre tilretteleggingen og forståelsen av barnet. 

Men foreldrene måtte argumentere mye med hjelpeapparatet for å få riktig diagnose og 

oppfølging. Mange erfarte at deres bekymring ikke ble tatt på alvor, og utrykket et ønske om 

en fagperson som påså at barnets hjelpebehov ble ivaretatt.  

Konklusjon: Heterogeniteten i barnas symptomer kan ha sammenheng med at syndromet 

betraktes som en spekter diagnose, og ikke som en distinkt diagnose. For barna med den 

letteste formen for språksvikt tok det mer enn dobbelt så lang tid å få diagnosen enn det 

gjorde for barna med alvorligere språkvansker. Vi fant ikke ulikheter i EEG relatert til graden 

av språksvikt. Språklig tilbakegang etter 5 års alder (p=0.02), kort varighet av initierende afasi 

periode (p= 0.01), og et fluktuerende forløp (p=0.02) ble assosiert med en positiv 

språkutvikling. 
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Abstract 
Purpose: Describe the initial symptoms observed in children with LKS, the symptom course, 

and the long-term outcome with respect both to epilepsy and to language. Describe the 

experiences of the patients’ parents with the diagnostic process, the health service, and the 

educational system. 

Literature review: LKS is a rare childhood epileptic encephalopathy characterized by  age-

dependent functional disruption of language. Diagnostic delay and difficulty in accessing the 

appropriate health care are described as typical impacts of rare diseases. Epileptic seizures 

and electroencephalography abnormalities seem too disappeared but many have to live with 

language disturbances.  

Method: It is a retrospective quantitative study based on the medical records of 19 children 

with Landau–Kleffner syndrome and semi-structured interviews of their parents. The study 

data were coded and entered into an SPSS statistical program. 

Results: There was considerable heterogeneity in the children’s symptoms. Eleven children 

were followed for more than 10 years (mean 14.4), four have normal language, four moderate 

language problems, and three no functional verbal language today. Nine had epileptic seizures 

and all are seizure free today. Diagnose contributed to more appropriate help and better 

understanding of the child. But the parents reported having to argue strongly with the health 

authorities to obtain a correct diagnosis and receive adequate help. Many were not taken 

seriously when they expressed their worries, and they expressed a strong wish for someone 

who could ensure that appropriate support was implemented. 

Conclusion: The heterogeneity in the children’s symptoms might reflect that strict adherence 

to diagnostic criteria is not used, and LKS might have been conceptualized as a spectrum 

disorder. Diagnostic delay for those with auditory discrimination deficit was longer than for 

those with auditory/verbal agnosia. We did not find differences in EEG related to the severity 

of the language deficit. Language decline after 5 years (p=0.02), short duration of the initial 

aphasic period (p=0.01), and fluctuations in speech abilities (p=0.02), was associated with a 

positive language outcome. 
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Forord 
Planleggingen av studien, innsamling, bearbeiding av data og skrivingen av masteroppgaven 

er gjort ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helsefag fra våren 2009. Det ble gitt 

samtykke til studien av Seksjonsleder Anette Ramm Pettersen ved Seksjon for barn og 

ungdom med epilepsi, Avdeling for kompleks epilepsi - SSE (AKE-SSE). Oppgaven er 

skrevet som en vitenskapelig artikkel med en innledende kappe. Arbeidet med studien og 

skrivingen av masteroppgaven har vært både lærerikt, utfordrende og inspirerende. Det har 

gitt meg verdifull kunnskap og det er mange som fortjener en takk. Takk til foreldrene og 

barna som deltok i studien. Jeg vil takke min hovedveileder Seksjonsoverlege Karl Otto 

Nakken ved AKE-SSE for god faglig veiledning, direkte tilbakemeldinger og engasjement 

gjennom hele arbeidsprosessen. Takk til biveileder ved Avdeling for helsefag postdoktor 

Hilde Stendal Robinson for konstruktive innspill og kyndig veiledning. En takk til flere andre 

ved Avdeling for helsefag som har bidratt med nyttige innspill. En spesielt stor takk til 

spesialpedagog/logoped Grete Bølling ved Solberg skole AKE-SSE. Uten hennes faglige 

kompetanse, erfaring og engasjement ville ikke studien vært mulig og gjennomføre. Takk til 

Seksjonsleder ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi Rune Markhus for koding av EEG. Takk 

til Kaja K. Selmer ved Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser for 

imøtekommenhet og viktige påpekninger. Jeg vil også rette en takk til øvrige kollegaer ved 

Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser og til kollegaer ved AKE-SSE som 

har støttet meg underveis. Takk til seniorrådgiver Roy Nystad ved Avdeling for rehabilitering 

for forskningsmidler fra Sosial – og helsedirektoratet. Takk til spesialsykepleier Hilde N 

Karterud ved AKE- SSE for oppmuntring, gjennomlesning, og viktige tilbakemeldinger, og til 

medstudent Line B Haukland for sin optimisme. En spesielt varm takk til familien min, Terje, 

Sindre, Erling og Torkild som har støttet meg gjennom hele prosessen. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og valg av tema 

Etter å ha arbeidet som sykepleier i nesten 20 år, har jeg fulgt mange pasientforløp. I en stor 

del av disse årene har jeg arbeidet med pasienter med ulike epilepsiformer ved Avdeling for 

kompleks epilepsi – SSE (AKE-SSE). De fleste har hatt vanlige epilepsiformer, og noen 

hadde sjeldne epilepsisyndromer. Hvilke symptomer som skal til for å stille en diagnose og 

hvilke observasjoner, undersøkelser og tester som ligger til grunn for vurderingene bak 

diagnosen fascinerer meg. For de som har en sjelden epilepsiform, har det ofte tatt lang tid før 

diagnosen ble stilt (1;2) og jeg har inntrykk av at tilfeldigheter ofte spiller en rolle for om 

diagnosen har blitt oppdaget.  

Samtaler med foreldrene om deres erfaringer og utfordringer har vært en viktig del av 

arbeidet. Mange foreldre beskriver et helsevesen som ikke alltid har tatt deres bekymring på 

alvor. I noen tilfeller har diagnosen fungert som en døråpner for både riktig behandling og 

tilrettelegging for barnet, mens andre beskriver et hjelpeapparat og skolesystem som ikke 

innfrir deres forventninger. Selv om foreldrenes beskrivelser har vært forskjellige, har jeg 

vært nysgjerrig på om det likevel var fellestrekk som gikk igjen i deres erfaringer.  

Ved AKE-SSE har vi diagnostisert barn med Landau-Kleffner syndrom (LKS) fra 1980-tallet. 

LKS er en av diagnosegruppene som Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte 

diagnoser ved AKE-SSE arbeider med på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rent 

generelt er det lite kunnskap om sjeldne diagnoser (1;3). Å beskrive norske barn som har fått 

diagnosen LKS vil være med på å øke kunnskapen om dette sjeldne syndromet. Selv om de 

epileptiske anfallene og de epileptiske forstyrrelsene i EEG etter hvert forsvinner hos barna 

med LKS, må mange leve med et redusert eller manglende verbalt språk (4;5;6). Langtids 

utvikling i forhold til språk og epilepsi hos disse barna er ikke helt klarlagt (5). En norsk 

studie av 20 barn med LKS kartla hvordan barnas kommunikasjonsevne utviklet seg etter at 

diagnosen ble stilt (7). Bare et fåtall av barna ble fulgt i mer enn 10 år, noe man bør for å 

kunne uttale seg om den språklige prognosen (8). Vår studie bygger videre på den norske 

studien, og spesielt ønsket vi å se på utviklingen av språket og epilepsien hos de barna som 

har blitt fulgt i minst 10 år.  
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Et fellestrekk ved sjeldne diagnoser er at det ofte tar lang tid før diagnosen blir stilt (1;3). 

Mange beskriver at de ikke er fornøyde med måten diagnosen ble formidlet på (1;3;9). 

Foreldre til barn med sjeldne diagnoser ser også ut til å være mindre fornøyde med 

rehabiliteringstilbudet enn foreldre med barn som har vanligere diagnoser. Mange av 

foreldrene til barn med sjeldne diagnoser lever med en stor grad av fysisk og følelsesmessig 

stress (10). Kunnskap om foreldrenes erfaringer både med diagnostiseringsprosessen og den 

videre oppfølgingen er viktig for å bedre tilbudet til disse pasientene. Hvem setter foreldrene 

på sporet av diagnosen? Hvilken betydning hadde det for dem at barnet fikk LKS-diagnosen? 

Hvilke fagpersoner var viktige, og hvordan bidro disse i diagnostiseringsprosessen og i det 

videre forløpet? Dette er spørsmål jeg ønsket svar på i studien.  

Det er nylig gjennomført en europeisk studie av erfaringer med diagnostiseringen og 

forventninger til oppfølging blant pasienter med sjeldne diagnoser (1). Også i Norge er det 

gjort en studie av pasienter med sjeldne funksjonshemninger og deres erfaringer med 

tjenesteapparatet (3). Pasienter med LKS var ikke inkludert i disse studiene, og jeg har ikke 

funnet andre studier som belyser erfaringene til foreldrene med LKS. Kunnskap om 

foreldrenes erfaringer er viktig for å kartlegge hva som fungerer i hjelpeapparatet og hva som 

bør forbedres. Slik kunnskap kan ha overføringsverdi også til andre sjeldne tilstander. 

1.2 Studiens hensikt 

Studiens hensikt er todelt: 

1. Beskrive debutsymptomer, diagnostiseringsprosessen og forløpet av epilepsi og 

språkproblemer hos barn med LKS basert på opplysninger fra sykejournalene og intervju med 

foreldrene. 

2. Kartlegge hvilke erfaringer foreldre til barn med LKS har hatt med diagnostiserings-

prosessen, betydningen av å få diagnosen og med hjelpeapparatet basert på intervju med 

foreldrene.  

Selv om barn med LKS er en svært heterogen pasientgruppe, ønsket jeg å finne ut om det er 

fellestrekk som går igjen i foreldrenes erfaringer. 
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1.3 Oppgavens presentasjonsform 

Oppgaven presenteres i form av en norskspråklig del og en engelskspråklig artikkel. 

Begge inneholder beskrivelse av studiens hensikt, metode, resultater og diskusjon.  

I den første delen presenteres en klinisk beskrivelse av LKS og klassifiseringen av dette 

syndromet og lignende epilepsisyndromer. Jeg har valgt å skrive noe om sjeldne diagnoser 

generelt for å gi litt bakgrunnsinformasjon om de spesielle utfordringene som er knyttet til 

diagnostisering og oppfølging av barn med sjeldne diagnoser. I metodekapittelet beskrives 

hvordan opplysningene fra journalene og foreldreintervjuene blir til data i studien. 

Resultatene og diskusjonen er her viet større plass enn det var anledning til i artikkelen. 

Oppgavens andre del inneholder engelskspråklig artikkel med tittelen:  

Landau-Kleffner syndrome in Norway: Long term prognoses and experiences with the health 

services and educational system.  

Den presenterer studien i en mer kortfattet form. Artikkelen er sendt inn til tidsskriftet 

Epilepsy & Behavior og er nå under bearbeiding til annen gangs revidering.  

Masteroppgaven gjør bruk av forkortelser for å være mer lesevennlig. Følgende forkortelser 

er ofte benyttet: 

CSWS syndrome: Contious Spike-Wave during Slow sleep syndrome syndrome 

EEG: Elektroencefalografi  

ICD 10: International Classification of Diseases 

ILAE : International League Against Epilepsy (Internasjonal epilepsiorganisasjon for fagfolk)   

LKS: Landau- Kleffner syndrom  

SLI: Spesific language impairment 
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2 Teori 
Studien omhandler diagnostiseringsprosessen og symptomforløpet til barn diagnostisert med 

LKS og foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet. I dette kapittelet presenteres teori som 

kan belyse dette tema. Opplysningene som hentes ut fra journalene til barna i studien er valgt 

ut med utgangspunkt i ICD 10-kriterier for LKS og fra ILAEs syndromklassifikasjon (11,12). 

Syndromet klassifiseres under spesifikke språkvansker i ICD 10 som ”ervervet afasi med 

epilepsi”. I følge ILAE (internasjonal epilepsiorganisasjon for fagfolk) regnes LKS som en 

epileptisk encefalopati.  Fordi LKS er et sjeldent syndrom avsluttes kapittelet med teori om 

sjeldne tilstander. Resultatene av studien diskuteres i lys av denne teorien. 

”En diagnose er viktig for den som søker hjelp ved at den kan fortelle noe om tolkning av 

symptomer, være bestemmende for retten til helsefaglig behandling og legge føringer for valg 

av behandlingstiltak og oppfølging. En diagnose kan gi retningslinjer for behandling, håp om 

behandling, kunnskap om konsekvenser, eller håp om at slik kunnskap skal finnes” (3). 

I dagens spesialisthelsetjeneste klassifiseres sykdommer ved hjelp av klassifiseringssystemet 

ICD-10. Her stilles diagnosen ut fra et gitt antall kriterier innenfor ulike fagområder uten at 

det spesifiseres hvilke av kriteriene som er viktigst. En måte er å samle pasienter med de 

samme symptomer og tegn i én gruppe og beskrive det som et syndrom. Med økt kunnskap 

om forskjellige sykdommer har det for noen tilstander vært mulig å avgrense og definere 

syndromet bedre, mens man ved andre tilstander har funnet at syndromet var basert på feil 

grunnlag (13). 

2.1 Landau-Kleffner Syndrom 

Landau og Kleffner beskrev i 1957 en tilstand hos seks barn som alle opplevde å få 

tilbakegang av språklige ferdigheter samtidig som det ble påvist hyppig epileptiform aktivitet 

i EEG. Tilstanden har senere fått navnet Landau-Kleffner syndrom (14). 

Landau- Kleffner syndrom (LKS) er et delvis reversibelt aldersrelatert sjeldent 

epilepsisyndrom som rammer barn i aldersgruppen 3-7 år. Språklig tilbakegang etter normal 

språkutvikling og andre nevro-psykologiske avvik er kardinalsymptomene (11;15;16). Omlag 

70-80 % av barna har i tillegg epileptiske anfall som i de fleste tilfellene er enkle å behandle 

(5;17;18). Adferdsforstyrrelser i form av hyperaktivitet eller oppmerksomhetsforstyrrelse er 
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ofte en del av sykdomsbildet. Et kjennetegn ved LKS er den store variasjonen i 

symptombildet hos barna, både ved symptomdebut og i de ulike fasene av sykdommen.  

Insidensen av LKS er vanskelig å fastslå (14).  

Det er anslått at mindre enn 1 % av barn med epilepsier av ukjent årsak har en forstyrrelse i 

hjernens modning som kan arte seg som LKS eller som ”Contious Spike-Wave during Slow 

sleep syndrom” (16).  

Av ILAE klassifiseres LKS som en epileptisk encefalopati (12). Begrepet epileptisk 

encefalopati relateres til at epileptisk aktivitet i hjernen forårsaker en permanent eller 

progredierende hjerneorganisk skade, og dette omhandles i kapittel 2.8. Økt epileptisk 

aktivitet under søvn er dokumentert hos en rekke barn med sjeldne epileptiske syndromer som 

er assosiert med kognitive og adferdsmessig problemer, deriblant LKS og beskrives i kapittel 

2.8. LKS har mange likhetstrekk med CSWS syndrom, og disse to syndromene kan være 

overlappende og vanskelige å skille fra hverandre (14). ILAE klassifiserer LKS og CSWS 

syndrom som to distinkte syndromer som muligens representerer forskjellige varianter av en 

større gruppe av beslektede tilstander. De begrunner dette med at noen av de samme kliniske 

og encefalografiske funnene kan sees ved begge tilstandene. Begge er epileptiske 

aldersrelaterte syndromer som debuterer i barnealder. Epilepsien er gjerne mild, og de 

assosieres begge med alvorlige nevropsykologiske utfall (12). 

Ved LKS er de nattlige epileptiske forstyrrelsene lokalisert til de bakre temporalområdene og 

involverer blant annet Wernickes språksenter. EEG i våken tilstand kan vise epileptiform 

aktivitet idet samme området. Som oftest sees en signifikant økning av epileptiform aktivitet 

under søvn i en periode av sykdomsforløpet, men dette er ikke et kriterium for å stille 

diagnosen (15;16). Langvarig epileptisk aktivitet under søvn er trolig den viktigste 

prediktoren for fremtidige språkproblemer (15). Kort varighet og fluktuerende forløp av 

afasien indikerer trolig et bedre forløp av barnas språkfunksjon (5;19;20). De pasientene som 

har behandlingsrefraktære epileptiske anfall ser også ut til å få en dårligere språkfunksjon (5). 

Det samme er sett hos barn som har språklig tilbakegang før de er fylt 5 år (21). Hos de fleste 

forsvinner de epileptiske anfallene når de kommer i pubertetsalder (8;17;22). 

 



6 
 

2.2 Klinisk presentasjon av CSWS syndromet 

Ved CSWS syndrom opptrer den epileptiske aktiviteten hovedsakelig frontalt (dvs. i 

pannelappene) og medfører svekkede kognitive funksjoner som noen beskriver som mental 

retardasjon (14). EEG i våken tilstand viser typisk epileptisk aktivitet fokalt, multifokalt eller 

diffust, ofte med frontotemporal eller frontosentral dominans. Under søvn er det en dramatisk 

økning av diffus epileptiform aktivitet. Språkproblemene karakteriseres av en ekspressiv afasi 

med særlige problemer knyttet til ordforråd og setningslære. Språkforståelsen er generelt 

opprettholdt. Motorisk tilbakegang med ataksi, dystoni og dyspraksi kan forekomme (15). 

Pasientene med CSWS har gjerne noe hyppigere epileptiske anfall enn LKS-barna, men 

begge responderer godt på epilepsimedisiner. Noen av barna har hatt forsinket psykomotorisk 

utvikling før økningen i epileptisk aktivitet om nettene kan påvises, og alle har reduserte 

kognitive funksjoner i perioden med økt nattlig epileptisk aktivitet. Det er hevdet at alle har 

adferdsproblemer (14). 

2.3 Diagnostiske kriterier for LKS 

LKS er klassifisert under spesifikke språkvansker som ”ervervet afasi med epilepsi” under 

punkt F 80 i ICD 10; spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk (11): ”Lidelse der 

barnet etter å ha gjennomgått en normal språkutvikling, mister både den impressive og 

ekspressive språkevnen, mens den generelle intelligens bevares. Tilstandens debut ledsages 

av paroksysmale EEG-forstyrrelser (nesten alltid fra temporallappene, vanligvis bilateralt, 

men ofte med mer omfattende forstyrrelser), og i de fleste tilfeller også med epileptiske anfall. 

Vanligvis debuterer forstyrrelsen mellom 3- og 7-årsalder, men den kan også inntreffe 

tidligere eller senere i barndommen. Adferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser er 

vanlige i månedene etter det første språktapet, men synes å avta når barnet tilegner seg 

kommunikasjonsmetoder.” 

”Tilstandens etiologi er ikke kjent, men de kliniske kjennetegnene antyder en mulig 

inflammatorisk encefalitisk prosess. Forstyrrelsens forløp er meget varierende; rundt to 

tredeler av barna ender opp med en mer eller mindre alvorlig impressiv språksvekkelse, mens 

rundt en tredel av dem blir fullstendig helbredet.” 

”Diagnosen ekskluderes hvis afasien skyldes cerebralt traume, tumor eller annen kjent 

sykdomsprosess, autisme eller annen disintegrativ forstyrrelse.” 
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Selv om det ser ut til å være klare kriterier for diagnosen LKS i ICD 10, er det i klinisk 

praksis og i LKS-litteraturen tydelig at det har vært vanskelig å bli enige om hvilke krav som 

må til for å stille diagnosen. F.eks. er begrepet ervervet afasi som benyttes i ICD 10 

omdiskutert. I senere års studier har mange benyttet begrepet verbal agnosi (manglende evne 

til å forstå verbalt språk), mens andre har brukt begrepet auditiv agnosi (svekket evne til å 

tolke lyder) om pasienter med LKS (14). 

2.4 Afasi/Språkvansker 

Språkvansker er en betegnelse som brukes for å beskrive personer som strever med å forstå 

(impressiv afasi) eller produsere (ekspressiv afasi) språk i kommunikasjon med omgivelsene. 

Det skilles mellom spesifikke og generelle/sekundære språkvansker. Sistnevnte faller ikke inn 

under noen diagnose (23). 

Psykometriske tester benyttes for å identifisere språkproblemer (24;25). Å definere spesifikke 

språkvansker er vanskelig og er gjenstand for diskusjon hos flere forskere (26). I den generelle 

befolkningen får 5-7 % av barn diagnosen spesifikke språkvansker. Denne gruppen har en 

unormal språkutvikling til tross for normal generell intelligens. Ottem definerer normal 

intelligens som nonverbal IQ på minst 85, men bemerker at mange bruker et mindre restriktivt 

kriterium enn den anbefalte grensen (25). 

Diagnosen språkproblemer stilles på bakgrunn av inklusjons- og eksklusjons-kriterier. 

Vanskene defineres som spesifikke når hørselsproblemer er utelukket, barnet har normal 

intelligens, ingen betydelige aferdsproblemer eller emosjonelle vansker, normale funn ved 

nevrologisk undersøkelse og ingen munnmotoriske problemer. Litteraturstudier viser at de 

fleste barn med spesific language impairment (SLI) har mer omfattende vanskeligheter enn de 

rent språklige, f.eks. i forhold til verbalt korttidsminne (25). ICD10 legger til grunn 

standardiserte individuelt administrerte tester innenfor impressivt og ekspressivt språk. For å 

fylle kriteriene i ICD 10 for en spesifikk språkforstyrrelse skal skårene innenfor de 

ekspressive og impressive språktestene ligge to standard avvik eller mer under gjennomsnittet 

i populasjonen, dvs under tredje persentilen. Det er ingen spesifisering av hvilke språktester 

som skal benyttes selv om det kan være en markert variasjon av sensitiviteten i de ulike 

testene. I praksis viser det seg at forskere ofte bruker en mindre restriktiv definisjon enn den 
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det henvises til i ICD 10 (24). Beskrivelse av barnas språklige og nevropsykologiske tester 

utdypes i kapittel 3.4.1-3.4.2, og diskuteres i kapittel 4.1.2 - 4.1.3. 

2.4.1 Språkproblemer ved LKS 

Begrepet verbal auditiv agnosi ble introdusert i 1977 av Rapin og er forskjellig fra total 

auditiv agnosi. Barn med verbal agnosi mangler evnen til å oppfatte verbalt språk, men de er i 

stand til å oppfatte og tolke lyder fra omgivelsene. De er i stand til språklig bearbeiding 

dersom den auditive kanalen kan forseres og språket formidles visuelt. Selv om de ikke kan 

snakke kan eldre barn fortsette å lese og skrive, og yngre barn kan lære det dersom metodene 

som benyttes er egnet (27).  

Den vanligste typen språkproblem ved LKS er verbal auditiv agnosi. Problemene skyldes 

barnas vanskeligheter med fonologisk dekoding som gjør at de mister evnen til å oppfatte det 

verbale språket. De får dermed en alvorlig ekspressiv svikt (28). 1996). Ved total auditiv 

agnosi mangler barna evnen både til å oppfatte og å forstå det verbale språket og lydene fra 

omgivelsene (27). F.eks. er ikke barna i stand til å oppfatte og tolke lyden av telefonen som 

ringer. Bøllings norske studie av 20 barn med LKS bygger på Rapins inndeling og har i 

tillegg en gruppe definert som auditiv diskriminasjonsdefekt. Barna i denne gruppen har en 

språklig oppmerksomhetssvikt i situasjoner med støy eller når annet fanger oppmerksomheten 

(7). Vi har benyttet den samme tredelingen av barnas språkproblemer. Auditiv 

diskriminasjonsdefekt er den letteste formen for impressiv svikt, og auditiv agnosi er den 

alvorligste. 

2.5 Epilepsi 

Epileptiske anfall er vanlig hos barn med LKS, og sees hos 70-80 % (5;17;18). 

Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike sykdommer eller syndromer som har til felles en 

tendens til epileptiske anfall. Et epileptisk anfall beskrives som en midlertidig 

funksjonsforstyrrelse i form av unormale elektriske utladninger i noen hjerneceller, 

hovedsaklig i hjernebarken. Utladningene i hjernens nevroner kan registreres ved hjelp av 

elektroencefalografi (29). Det er en av de vanligste kroniske nevrologiske lidelsene og 

affiserer rundt 50 millioner mennesker i verden (30). Epilepsi diagnostiseres ved 

tilbakevendende og minst to uprovoserte epileptiske anfall. Anfallsutformingen er avhengig 
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av hvilken del av hjernen den epileptiske aktiviteten er lokalisert. I Norge er det ca 32 000 

mennesker som har aktiv epilepsi (29). 

 For bedre å forstå dette syndromet vil jeg utdype klassifiseringen av epilepsisyndromer og 

beskrive begrepene epileptisk encefalopati og nattlig epileptiform aktivitet. 

2.6 Klassifisering av epilepsisyndromer 

Man kan subgruppere sykdommer på basis av f.eks. alder ved sykdomsdebut, årsaker, 

patofysiologiske mekanismer, klinisk utforming, effekt av behandling og prognose (13). 

Det er gjort mange forsøk på å klassifisere ulike epilepsiformer. Basert på den kunnskap som 

da var tilgjengelig, inndelte man tidlig på 1800-tallet epileptiske anfall i grand mal og petit 

mal. ILAE har helt fra starten i 1909 arbeidet med klassifisering av epilepsiene (29). Deres 

første anfallsklassifikasjon ble publisert i 1960, og den siste klassifikasjonen av 

epilepsisyndromer ble oppdatert i 1989 (31).  

Et epileptisk syndrom kjennetegnes ved mer eller mindre sammenfallende anfallstype(r), 

EEG-funn, anatomisk fokuslokalisering, anfallsprovoserende faktorer, aldersdebut og 

anfallenes alvorlighetsgrad. Hvis pasientens sykehistorie, anfallsutforming og resultat av 

supplerende undersøkelser passer med et epileptisk syndrom, kan det være retningsgivende 

for undersøkelser, prognose og behandling (32). ILAE klassifiserer epilepsiene i to 

hovedgrupper; 1) lokalisasjonsrelatert epilepsier og 2) generaliserte epilepsier (31). 

Det er en pågående diskusjon om LKS best forstås som en distinkt kategori eller om den bør 

beskrives som en spekter diagnose (33). Benign rolandisk epilepsi, også kalt godartet 

barneepilepsi eller ”Benign Epilepsy with Centro-Temporal Spikes” (BECTS), er den 

vanligste lokalisasjonsrelaterte epilepsiformen i barnealderen og representerer ca 20 % av alle 

epilepsisyndromene hos barn under 15 år. Tidligere ble denne godartede epilepsiformen ansett 

ikke å medføre nevropsykologiske problemer, men etter 1997 har det vært rapportert økt 

forekomst av språkproblemer, lese- og stavevansker, oppmerksomhetsforstyrrelser og spatial 

persepsjonssvikt blant disse barna. En aktivering av den epileptiske aktiviteten i EEG under 

søvn er sett også i denne pasientgruppen, og man har derfor lurt på om det er et slektskap 

mellom benign rolandisk epilepsi, atypisk benign fokal epilepsi i barneårene (ABFEC), LKS 

og CSWS syndrome (34).   



10 
 

Billard et al. har beskrevet andre diagnoser som alle har vært assosiert med en aktivering av 

den epileptiske aktiviteten under søvn, og de har postulert at det er en relasjon mellom 

BECTS og spesifikke lærevansker (35). 

ILAE klassifiserer epilepsiene også etter om det foreligger en kjent årsak, en mulig årsak eller 

om årsaken til anfallene er ukjent (12). Årsaken til LKS og CSWS syndrom er ukjent, men 

flere ulike patofysiologiske mekanismer er postulert. Ulike patofysiologiske mekanismer 

regnes som forklaring på forskjellene i sensitivitet barna har til behandling (36). Smith 

beskriver de to syndromene som to punkter på en skala av ulike epileptiske 

barneencefalopatier (14). Når anfallene skyldes en strukturell lesjon i hjernen, beskrives 

epilepsien som symptomatisk (29). 

En annen klassifisering er foreslått av Van Hirtum Das. Han hevder at de to syndromene LKS 

og CSWS kan skilles på bakgrunn av at prognosen ved LKS er vesentlig bedre enn ved 

CSWS. Fordi 11 av hans 18 pasienter med LKS manglet MR-funn, foreslo han at LKS ble 

klassifisert blant de idiopatiske epilepsiene, dvs. blant dem med ukjent årsak. Pasientene med 

CSWS foreslo han å klassifisere blant de symptomatiske epilepsiene, dvs. blant dem med 

kjent årsak, på grunn av en antatt tilgrunnliggende kortikal abnormitet (37). 

2.7 Epileptisk encefalopati 

Epileptisk encefalopati kjennetegnes ved at epileptiske forstyrrelser i hjernen kan forårsake en 

permanent eller progredierende hjerneorganisk skade (14). Ulike former for epileptisk 

aktivitet, spesielt i en umoden hjerne, påvirker hjernens utvikling og funksjon på en slik måte 

at de kan gi kognitive og adferdsmessige avvik. Ved å redusere eller fjerne den epileptiske 

aktiviteten kan man trolig reversere denne prosessen. Det forutsetter imidlertid at intervensjon 

settes inn før den epileptiske aktiviteten har gitt permanente skader. Eksempler på epileptiske 

encefalopatier er West syndrom, Lennox-Gastaut syndrom, Dravet syndrom og LKS.  
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Tabell 1: Epileptiske encefalopatier iht.International League Against Epilepsy 

Tidlig myoklonus encefalpati (EME) 

Ohtahara syndrome 

”Migrating partial seizures of infancy” 

West syndrom 

Dravet syndrom 

Myoklonus encefalopati ved progredierende tilstander 

Epilepsi med myoklon-astatiske anfall 

Lennox-Gastaut syndrom 

Epileptisk encefalopati med “continous spike- and -wave during slow sleep” (CSWS) 

- inkludert Landau-Kleffner syndrom (LKS) 

 

Termen epileptisk encefalopati kan knyttes til enkeltindivider, men den kan også benyttes for 

å karakterisere et elektroklinisk syndrom (12). 

2.8 Nattlig epileptiform aktivitet Continous spikes 
and waves during slow wave sleep (CSWS) 

Elektrisk status epilepticus under søvn (CSWS) er en betegnelse som brukes om et spesielt 

EEG-mønster med en markert økning av epileptiske forstyrrelser under dyp søvn (slow-wave 

sleep). Et slikt mønster kan sees både ved LKS og CSWS syndrom. Det ble første gang 

beskrevet med betegnelsen ESES (electrical status epilepticus under slow wave sleep) av 

Patry et al. i 1971. De beskrev seks barn med nesten kontinuerlig epileptisk aktivitet i EEG 

under søvn, en aktivitet som ble borte i våken tilstand. Opprinnelig ble termen ESES bare 

brukt hvis den epileptiske aktiviteten opptrådte i mer enn 85 % av den dype søvnen i minst tre 

EEG registreringer over en periode på en måned. Den epileptiske aktiviteten ble uttrykt som 

spike-wave indeks (SWI). Denne ble definert som det totale antall minutter med spike slow-
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wave aktivitet x 100 dividert på det totale antall minutter med non-REM (rapid eye 

movement) søvn (15).  

Etter hvert er det blitt vanlig å benytte begrepet CSWS om barn som har en signifikant økning 

av epileptiske forstyrrelser i EEG under søvn, uten at prosentandelen er nærmere spesifisert. 

De kvantitative elementene ved EEG defineres som prosenten av den epileptiske aktiviteten 

under dyp søvn, dvs. som SWI. Noen hevder at kognitive funksjoner ikke påvirkes dersom 

barna har en SWI som er under 85 %.  Metodene for utregningen av SWI varier i ulike 

studier. Mens man i ILAE (1989) beregner prosentandelen med CSWS under dyp søvn (slow-

wave sleep), regner andre den ut fra andre stadier av søvnen, f.eks. non-REM søvn eller 

REM-søvn. SWI i våken tilstand er viet liten oppmerksomhet (37). 

2.9 Differensialdiagnostikk 

En rekke studier har vist at mange barn med autisme har epileptisk aktivitet i EEG. Innenfor 

autisme-spekteret kan tilbakegang av tidligere ervervede kognitive og sosiale ferdigheter 

opptre i form av autistisk regresjon (38). Ca 30 % av barna med autisme og 

utviklingsforstyrrelse hører til denne undergruppen. Noen har fokal eller multifokal epileptisk 

aktivitet i EEG som øker under søvn, og enkelte har kliniske epileptiske anfall. I disse 

tilfellene er betegnelsen autistisk epileptisk regresjon (AER) foreslått. Fordi symptomene 

debuterer allerede i barnets andre leveår er det stilt spørsmål ved om den tidlige utviklingen 

har vært normal, eller om denne har vært forsinket fra fødselen (39). I litteraturen finnes to 

studier av barn med språklig tilbakegang der epileptiske forstyrrelser ses i EEG. I den ene 

studien ble diagnosen autistisk regresjon benyttet, og i den andre brukte man kun verbale og 

ikke-verbale kommunikasjons vansker. Begge refererte til likhetstrekk ved LKS (40). 

Gruppene skulle teoretisk være enkle å skille fra hverandre fordi barna med AER har en mer 

uttalt autistisk regresjon enn barn med LKS. I praksis er ikke dette like enkelt fordi 

adferdsproblemer og autistiske trekk også kan sees ved LKS (39). Dette er også observert i 

Bøllings studie av de norske LKS-barna hvor hun postulerer at det er de språklige problemene 

som forårsaker tilbaketrekningen (7). Ved LKS er det primært det perisylviske området som 

er affisert, mens det ved AER er sett epileptisk aktivitet i flere hjerneområder, inkludert det 

perisylviske. I følge Canitano og Zappela kan begge tilstandene inkluderes i gruppen av 

epileptiske encefalopatier fordi den epileptiske aktiviteten synes å påvirke hjernens funksjon 

både ved LKS og AER (39). Levison stiller spørsmål ved om AER og LKS kan ha samme 
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bakenforliggende patofysiologi og følgelig bør behandles etter de samme retningslinjer (38). 

Det er ikke funnet noen direkte årsaksmessig sammenheng mellom autisme og epilepsi. 

Likevel kan det være tilfeller der det kan være naturlig å diskutere epilepsiens rolle i 

utviklingen av autistiske symptomer (40). 

2.10  Sjeldne diagnoser 

En diagnose regnes som sjelden i Norge når det er færre enn 100 kjente individer/million 

innbyggere som har diagnosen. Vi regner med at det er ca 30 000 personer med sjeldne 

diagnoser i Norge. Et kjennetegn ved sjeldne diagnoser er at det er stor variasjon i 

symptomutformingen og sykdommens alvorlighetsgrad både mellom diagnosegruppene og 

innenfor den enkelte diagnose. I det generelle helsevesen er det lite kunnskap om sjeldne 

diagnoser og om konsekvensene av å ha en sjelden diagnose. For mange tar det lang tid å få 

stilt riktig diagnose. En diagnose danner grunnlaget for retten til offentlige ytelser. Likevel er 

det ikke alltid at diagnosen fører til at velferdsgodene utløses (3). Omsorgen og behandlingen 

kan i mange tilfeller oppleves mangelfull (2;3). Feildiagnostisering er ikke uvanlig, og studier 

har vist at feilbehandling forekommer hos 13 % (1;2).  

Ved mange av disse tilstandene er det forsket lite på de tilgrunnliggende årsakene, som derfor 

foreløpig forblir ukjente. Mange sjeldne tilstander kan ikke kureres, og vissheten om å måtte 

leve med en kronisk sykdom byr naturligvis på en ekstra utfordring (1).  

Forskning på effekt av ulike behandlingstiltak utført i forskjellige land er vanskelige å vurdere 

ettersom de fleste studiene omfatter få pasienter, og de færreste er randomiserte. 

Oversiktsartikler, der man søker å sammenfatte hvilken behandling som har vist best effekt, 

blir også vanskelig å vurdere når det i de ulike studiene har vært benyttet forskjellige 

diagnosekriterier og resultatmål. Dette reduserer mulighetene for å kunne gjøre gode 

statistiske analyser, som igjen kunne gitt evidensbasert kunnskap (41). Dette er også 

gjeldende for medisinsk behandling for pasienter med LKS hvor det ikke fines dokumentasjon 

på hvilken behandling som har best effekt (33;36). 

Foreldre til barn med sjeldne tilstander synes å være mindre fornøyd med 

rehabliliteringstilbudet enn foreldre som har barn med vanligere diagnoser (10). Spesielt 

rapporteres det om vanskeligheter i kontakten med primærhelsetjenesten, i noen grad også 

med spesialisthelsetjenesten (2).  Foreldrene erfarer ofte at de selv må ta hovedansvaret for at 
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barnet får den behandling det har behov for, og for å koordinere de ulike tjenestene til barnet 

(3). Mange fedre opplever stress knyttet til inkompetanse, og mange mødre beretter om høy 

grad av fysisk og følelsesmessig stress (10). Mange foreldre til barn med sjeldne diagnoser 

erverver etter hvert mye kunnskap om ”sin diagnose”. De forventer ikke at det ordinære 

hjelpeapparatet skal ha den samme kunnskapen, men de forventer å bli møtt med respekt når 

de formidler hva de vet. En studie av foreldre til barn med åtte sjeldne tilstander viste at de 

opplevde at deres kunnskap sjelden ble respektert og etterspurt (3). 

2.11  Comprehensive care 

Å arbeide innenfor en ”comprehensive care”-modell innebærer å ha en helhetlig tilnærming til 

diagnostisering og behandling. Dette er en anerkjent modell som brukes ved de fleste 

epilepsisentere verden over, og som også har vært behandlingsideologien ved vårt senter. I 

denne modellen ligger et helhetlig syn på pasienten der ikke bare medisinske forhold 

vektlegges, men hvor også veiledning, informasjon, psykososial støtte og rehabilitering er en 

naturlig del av behandlingen. Tverrfaglig utredning og behandling fra et multiprofesjonelt 

team er en forutsetning (42). Nordtvedt og Grimen (43:side 125) sier følgende om en helhetlig 

tilnærming: 

“For det første dreier det seg om hvordan man skal forstå mennesker, menneskekroppen, og 

menneskenes patologier og forholdet mellom mennesker og omgivelser. For det andre dreier 

det seg om hvordan man skal behandle mennesker. Tanken er at behandling, terapi og 

omsorg som bare konsentrerer seg om deler av mennesket, eller deler av menneskets 

situasjon, ikke er så bra. En helsearbeider som betrakter mennesket og miljø som en helhet vil 

ha en tendens til å betrakte flere faktorer som relevante for helse og sykdom enn en som ikke 

betrakter menneske og miljø slik” 

Nordtvedt og Grimen fremhever viktigheten av at vår behandling og omsorg baseres både på 

riktig faktakunnskap, medmenneskelighet og respekt for den enkelte. Det er viktig at 

fagpersonene har spesifikk kunnskap om det området som de uttaler seg om. F.eks. er det 

nødvendig at noen er gode på å undersøke hjernens funksjon med elektroencefalografisk 

teknikk (43). Det er nyttig for å fremskaffe kunnskap om elektrokliniske syndromer, som 

f.eks. LKS. Samtidig er det viktig at kunnskapen om epileptisk aktivitet i EEG hos barnet 

formidles på en måte som foreldrene forstår, og på en måte som tar hensyn til den situasjonen 
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familien befinner seg i.  I et helhetssyn er det viktig å være oppmerksom på at man som 

fagperson ikke har all kunnskap om det enkelte menneske. (44:side 39). Det vil ofte være 

nødvendig å alliere seg med ulike fagpersoner og andre, f. eks. foreldre eller andre 

omsorgspersoner. 
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3 Forskningsmetode 

3.1 Design og deltakere 

Dette er en beskrivende kvantitativ studie av 19 barn som har vært innlagt til behandling med 

diagnosen LKS ved Avdeling for kompleks epilepsi – SSE (AKE-SSE), Oslo 

universitetssykehus. Studien har longitunelle data hentet fra barnas sykejournal og 

tverrsnittsdata fra telefonintervju med foreldrene. 

3.2 Beskrivelse av utvalget 

Tjuesyv pasienter og deres foreldre ble skriftelig invitert til å delta i studien. Forespørselen 

ble sendt enten fra behandlende logoped ved AKE-SSE eller fra Nasjonalt kompetansesenter 

for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Det ble purret én gang skriftlig og én gang over 

telefon.  Ved nærmere gjennomgang viste det seg at to ikke hadde diagnosen LKS. Nitten 

pasienter, seks kvinner og 13 menn i alderen 6-30 år som fikk diagnosen LKS i perioden 1989 

- 2010 og deres foreldre samtykket til deltakelse og ble inkludert. Studien er godkjent av 

Regional Etisk Komité og av personvernombudet ved Rikshospitalet (Vedlegg 1og 2). 

3.3 Prosedyre for innhenting av data 

En måte å klassifisere sykdommer på er å gruppere dem etter symptomer og tegn, og beskrive 

det som et syndrom (13). Opplysningene som hentes ut fra sykejournalene til barna i studien 

er valgt ut med utgangspunkt i ICD 10-kriterier for LKS og fra ILAEs syndromklassifikasjon. 

Det var hensiktsmessig for å beskrive barnas symptomer, diagnostiseringsprosessen og 

prognosen. I utvelgelse av EEG-variablene ble det tatt utgangspunkt i artikkelen ”Guidelines 

for EEG in encephalopathy related to ESES/CSWS in children” av Scheltens-de Boer (45). 

Det ble samlet inn demografiske og kliniske variabler innenfor følgende områder: 

Opplysninger om diagnostiseringsforløpet, om barnet har fått andre diagnoser underveis, om 

de fortsatt hadde LKS-diagnosen, hvilke faggrupper som deltok da diagnosen ble stilt, og 

hvilke konklusjoner de kom frem til gjennom undersøkelsene de var ansvarlige for. Dette 

innebærer opplysninger om resultatene fra språktestene, resultatene fra EEG-registreringene, 
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epileptiske anfall, resultater fra nevropsykologiske tester av kognitive funksjoner, og 

problemer knyttet til adferd, oppmerksomhet og samhandling. 

Semistrukturert intervju ble valgt som metode for å undersøke foreldrenes erfaringer med 

diagnostiseringsprosessen og forløpet. Valg av variabler for foreldrenes erfaringer ble 

utarbeidet på bakgrunn av mange års klinisk erfaring som sykepleier i arbeid med foreldre til 

barn med epilepsi, og ut fra LKS-spesifikk litteratur.  

Det ble utarbeidet en intervjuguide, jf. vedlegg 3. Hovedtema for intervjuet var spørsmål 

knyttet til diagnostiseringsforløpet, hvilke faggrupper som var til hjelp, hva deres bidrag besto 

i, hva foreldrene skulle ønske var gjort annerledes, foreldrenes vurdering av barnets språk i 

dag, og barnets nåværende behov for tilrettelegging i barnehage/skole /utdanning/ arbeid. 

Tabell 2 viser hvilke opplysninger som er hentet fra barnas sykejournal og hvilke 

opplysninger som er hentet fra intervju med barnas foreldre.  

Tabell 2: Oversikt over innsamlede data og hvor opplysningene er innhentet fra for 19 pasienter  diagnostisert 
med LKS og deres foreldre 

 Journal Intervju med foreldrene 

Debuterende symptom x x 

Diagnostiseringsforløp x x 

Språkutvikling og funksjon x x 

EEG x  

Epileptiske anfall x  

Kognitiv funksjon x  

Adferds problematikk x  

Konsekvenser av å få diagnosen  x 

Erfaring med 
diagnostiseringsprosessen 

 x 

Erfaring med hjelpe/støtteapparatet og 
skolesystemet 

 x 
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Jeg har valgt å ta med opplysninger som både er beskrevet i sykejournalen og av foreldrene 

selv om de ikke alltid var sammenfallende. F.eks., dersom foreldrene beskriver at barnet har 

hatt en periode med språklig tilbakegang, noe som i sykejournalen beskrives som usikkert, er 

det kodet for språklig tilbakegang i datainnsamlingen. I tilfeller der det i sykejournalen er 

beskrevet en tilleggsdiagnose, er dette tatt med selv om foreldrene ikke beskriver at barnet har 

den diagnosen. Selv om det i sykejournalen var anført at barnet har autistiske trekk, har jeg 

valgt ikke å definere det som en autismediagnose. 

Data er samlet inn i perioden 10.10.09-01.02.10. Nitten foreldre, 15 mødre, tre fedre, og ved 

én anledning både far og mor, ble intervjuet over telefon med et semistrukturert spørreskjema. 

Det ble tatt notater underveis, og intervjuet ble nedskrevet på bakgrunn av notatene samme 

dag. Foreldrene delte sine tanker og erfaringer med stor grad av åpenhet og refleksjon. 

3.3.1 Kontroll av datainnsamlingen 

For å kontrollere hvordan dataene ble hentet ut fra sykejournalene ble én sykejournal kodet av 

både forsker og veileder. Ulikhetene ble diskutert for å styrke validiteten av 

datainnsamlingen. 

 Det ble gjort et pilotintervju med en mor med et barn med en annen sjelden diagnose. 

Hensikten med pilotintervjuet var å undersøke hvordan spørsmålene blir mottatt, oppfattet og 

besvart, og hvordan forsøkspersonen reagerte på intervjuet. Forsøkspersonen svarte lett på 

spørsmålene og beskrev dem som gode fordi hun selv kunne avgjøre hvor mye hun ønsket å 

utdype svaret. Det etiske aspektet var viktig fordi slike temaer kan være sensitive. 

Pilotintervjuet gav meg de svarene jeg ønsket, og det ble ikke gjort endringer i intervjuguiden. 

3.4 Presentasjon av utredingen av barna med LKS 

Data om den diagnostiske utredningen er basert på det foreldrenes beskriver i sykejournalen. 

På bakgrunn av initialsymptomene beskrives hvilke tester og undersøkelser som inngikk i 

utredningen av barna. At det benyttes standardiserte tester er av betydning for validiteten av 

utredningen. Kriteriene i ICD-10 og ILAEs syndromklassifkasjon gjenspeiler utvalget av 

tester og undersøkelser. Barna gjennomgikk undersøkelser og tester av lege, logoped, 

nevrofysiolog og nevropsykolog. Vurderinger fra spesialpedagog og sykepleier er tatt med i 

enkelttilfeller når det gjelder vurderinger av barnets adferd, oppmerksomhet og samhandlings-
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evne. Ergoterapeut, sosionom og fysioterapeut deltok også i utredningen, men de er ikke 

faggrupper som er direkte involvert i diagnostiseringen. Opplysninger fra disse faggruppene 

er derfor ikke tatt med i dataene fra sykejournalene. 

3.4.1 Utredning av språkfunksjon 

Under diagnostiseringen ble barnas språkfunksjon testet av logoped. De fleste av barna ble re- 

testet av logoped gjentatte ganger. Innsamling av data fra testingen av språkfunksjonen er 

gjort i samarbeid med logopeden som har testet barna. Testene som ble benyttet har endret seg 

fra de første barna ble diagnostisert med LKS og frem til i dag. Noen av testene er validert og 

normert for norske barn, mens andre ikke er det, og noen er utviklet av logopeden som har 

kartlagt språkproblemene hos barna, og disse er ikke validert. Før 2005 ble testene Reynell 

Developmental language Scales (46), Ringerriksmaterialet (47), ITPA (Illinois Test of 

Psycolinguistic Abilities) (48), KOAP (Kartlegging av ordavkodingsprosesser) (49), og SIT 

(Språklig impressive test for barn) benyttet (50). Etter 2005, og ved oppfølging, ble CELF 

(Clinical Evaluation of Language Functions) (51), TROG (Test for reception of grammar) 

(52) og PPVC (Peabody Picture Vocabulary scale) brukt (53).  

Barnas språkproblemer ble kategorisert i tre nivåer: Auditiv agnosi, dvs. ingen forståelse av 

verbalt språk eller forståelse av lyder, verbal agnosi, dvs. ingen forståelse av verbalt språk, og 

auditiv diskriminasjonsdefekt, dvs. språklig oppmerksomhetssvikt i situasjoner med støy eller 

når annet fanger oppmerksomheten (7). 

3.4.2 Nevropsykologisk utredning 

I forbindelse med vurderingen av kognitive evner er barna testet med WPPSI (Weichler 

prescool and primary scale of intellegence) for barn i aldersgruppen 2-7 år og WISC III 

(Weichler Intellegence Scale for Children Third Edition, Norsk versjon) for barn og ungdom i 

alderen 6-16 år og eller Leiter R. WPPSI og WISC er standardisert, validert og normert for 

svenske barn. Leiter R er en ikke verbal funksjonstest for kognitiv funksjon egnet ved 

redusert språklig funksjon for barn i aldersgruppen 2-20 år+11 måneder, og testen er ikke 

normert for norske barn. Testen har til hensikt å gi en valid og reliabel ikke-verbal 

funksjonsmåling av intellektuelle evner, hukommelse og oppmerksomhet. 
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3.4.3 Elektroencefalografisk utredning 

Hos pasientene som innlegges til utredning for LKS gjøres 25 kanalers-elektroencefalografi 

(EEG) med video-overvåking over 24 timer. Det benyttes EEG med 10-20 systemet (19 

kanaler), med et tillegg av 6 elektroder fra 10-10 systemet. Nervusprogrammet analyseres i 

dataprogrammet ”Brain electrical source analysis” (BESA). BESA regner ut hvor den 

epileptiske aktiviteten er lokalisert. Ulike forsøk på å kvantifisere den epileptiske aktiviteten 

er forsøkt i årtier, vanligvis med visuell inspeksjon av EEG eller ved hjelp av dataprogram for 

kvantifisering.  Ved LKS er spike-indeksen brukt for å kvantifisere den epileptiske aktiviteten 

i EEG. Spike-indeksen er implementert og beskrevet forskjellig i ulike studier. De siste årene 

er en ny metode utarbeidet av Larsson benyttet til beregning av spike-indeksen ved AKE-SSE 

(54). I den visuelle inspeksjonen av hva som betegnes som en spike ligger det en 

skjønnsmessig vurdering som gjøres av nevrofysiologen. Ved diagnosetidspunktet er det gjort 

EEG av alle barna. EEG-funnene i denne studien er kodet av nevrofysiolog basert på EEG-

beskrivelsen fra den gang undersøkelsen ble gjennomført. Det ble registrert opplysninger om 

epileptisk aktivitet i våken tilstand og under søvn, lokalisering av den epileptiske aktiviteten, 

og, SWI der det forelå. 

3.4.4 Vurdering av adferd, oppmerksomhet og samhandlingsevner 

Vurdering av adferd, oppmerksomhet og samhandling med andre er gjort av spesialpedagog 

og inngikk også i en del av de standardiserte testene av kognisjon og språk. Sykepleiere 

vurderte også barnas adferd uten at de benyttet standardiserte tester. I tillegg kom foreldrenes 

beskrivelse av barnas adferd hentet fra sykejournalen. 

3.5 Fra opplysninger i sykejournalen til data i 
studien 

Opplysningene fra sykejournalene til barna med LKS ble hentet ut med utgangspunkt i ICD 

10-kriterier for diagnosen og ILAEs syndromklassifikasjon. Det ble utarbeidet variabler som 

var dekkende for beskrivelsene av resultater fra undersøkelser og observasjoner som var 

nedfelt i sykejournalene. Variablene ble lagt inn i statistikkprogrammet SPSS. De fleste 

variablene ble dikotomisert i beskrevet/ikke beskrevet. Et eksempel: beskrevet økt epileptisk 
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aktivitet i EEG under søvn/ikke beskrevet epileptisk aktivitet i EEG under søvn. 

Beskrivelsene i journalene ble deretter gjennomgått og omkodet til variabler i SPSS. 

3.6 Fra foreldreintervjuet til data i studien 

Det ble brukt åpne spørsmål i intervjuet med foreldrene. Svarene innenfor hvert spørsmål ble 

samlet, og foreldrenes svar ble samlet innenfor ulike temaer. Temaene ble innlagt i 

statistikkprogrammet SPSS som variabler, og i de fleste tilfeller dikotomisert i beskrevet/ikke 

beskrevet. Der det var mulig, ble det utarbeidet svaralternativer. F.eks.: hvilket symptom ble 

dere først oppmerksomme på hos barnet? Svaralternativene var: språklig tilbakegang, 

epileptiske anfall, redusert kontakt eller sen språkutvikling. Svarene fra hvert enkelt intervju 

ble deretter gjennomgått og omkodet til variabler i SPSS. Enkelte av foreldrenes svar 

omhandlet flere temaer, slik at de ble kodet under flere svaralternativ. Tabell 3 viser et 

eksempel på foreldrenes svar på spørsmålet ”Hvilken betydning hadde det for dere at barnet 

fikk Landau-Kleffner-diagnosen”, og hvordan svarene ble kodet til variabler.   
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Tabell 3: Eksempel på hvordan foreldrenes besvarelse er kodet til variabler med utgangspunkt i spørsmålet: 
Hvilken betydning hadde det for dere at barnet fikk Landau- Kleffner diagnosen? 

Foreldrenes svar: Kodet til: 

Fagpersonene på Epilepsisenteret satte ord på 
adferdsproblemene for lærerne hjemme i kommunen, på hvorfor 
han hadde behov for å kontrollere leken f.eks. Det gjorde at de 
forsto hvorfor han oppførte seg som han gjør og gjorde det 
lettere å takle. F.eks. ved bytte av aktiviteter ble de bevisste på 
at de måtte forberede han ved å tegne eller vise bilder for å 
formidle at nå skal det skje noe nytt.  

I forhold til diagnosen har vi lagt mest vekt på å få til 
tilrettelegging i hverdagen.  

Det har gjort at han har fått et optimalt opplegg på skolen. Det 
har vi stått veldig på for. 

Bedre tilrettelegging i barnehage 
og skole 

Folk var mer imøtekommende og hyggelige mot oss, de skjønte 
mer og barnet ble forstått. 

Det ble lettere å takle både for meg som mor og for barnet fordi 
vi visste hva det var og kunne forklare det til andre. Jeg kunne 
fortelle at det som ble sagt kunne høres helt gresk ut for han og 
at de måtte snakke sakte og evt peke på ting. 

Vi fikk en forklaring fra psykologen som jeg bruker ennå, 
hørsels dysleksi, ordene kommer inn i feil rekkefølge og 
stavelsene blir byttet om på. Jeg fikk en forklaring som var lett å 
forstå. 

Foreldrene eller omgivelsene 
forsto barnet bedre 

Vi fikk mange ting å vurdere i forhold til behandling, operasjon, 
medisiner, vi kunne gjøre noe. 

Vi kunne se fremover og begynne å lære oss tegn. 

Foreldrene kunne gjøre noe for å 
hjelpe barnet 

Det var godt å bli trodd å ikke bli oppfattet som hysterisk. 

Vi ble tatt på alvor og trodd på av legen som stilte diagnosen. 

Foreldrene ble trodd 

Det gav oss et håp om at det kunne være medisiner som kunne 
hjelpe. 

Vi fikk høre at han ville bli bedre når han kom i puberteten og 
det var veldig viktig for oss å ha noe å se frem til. 

Foreldrene fikk håp om at barnet 
ville bli bedre 
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3.7 Analysering av data 

Beskrivende statistikk med frekvens, gjennomsnitt, standard avvik, median og range ble 

benyttet i analyseringen av materialet for å kunne sammenligne resultatene med andre 

tilsvarende studier. Få deltakere, store variasjoner i foreldrenes svar, og store forskjeller i 

symptombildet både i de ulike fasene av sykdommen og innad i gruppen, begrenset 

mulighetene for statistiske analyser. Fishers eksakttest er egnet ved små utvalg eller dersom 

fordelingen av variablene er skjeve (55). Denne testen ble valgt for å undersøke eventuelle 

prediktorer for prognosen. 

For å undersøke om det var fellestrekk som gikk igjen i foreldrenes beskrivelser, ble det 

undersøkt hvilke forhold som ble beskrevet av flest foreldre.  Resultatene ble sammenlignet 

med resultater fra studier ved andre sjeldne tilstander. 

Krysstabeller, som er den enkleste måten å studere sammenhenger mellom ulike variabler 

(55), ble benyttet for å undersøke om det var en sammenheng mellom graden av språksvikt 

hos barna og foreldrenes erfaringer. 



24 
 

4 Resultater og diskusjon 
I dette kapittelet presenteres resultatene i en mer detaljert form enn det var rom for i 

artikkelen.  

Fra barnas journaler:Følgende områder diskuteres etter en kort presentasjon av resultatene: 

Metodologiske utfordringer, diagnostiseringsprosessen relatert til ICD 10 og ILAEs kriterier. 

Det innebærer utfordringer ved diagnostisering av språkvansker og kognitiv funksjon. Videre 

diskuteres forhold knyttet opp mot EEG funnene, epilepsien og adferd, oppmerksomhet og 

samhandling. Avslutningsvis diskuteres forløp og språkutvikling i min studie i forhold til 

andre studier. 

Fra foreldreintervjuene:Følgende områder diskuteres etter en utvidet presentasjon av 

resultatene: Først diskuteres metodologiske utfordringer. Deretter diskuteres funnene i min 

studie opp mot studier av andre sjeldne diagnoser. Resultatene drøftes opp mot ulike årsaker 

som kan forklare funnene, og i forhold til hva som har bidratt til å bedre tilbudet til denne 

gruppen. 

4.1 Diagnostiseringsprosessen 

4.1.1 Data fra barnas sykejournaler 

Tre av barna hadde ikke normal kognitiv funksjon ved diagnosetidspunktet, definert som IQ 

på minst 70, og i tillegg var det én som heller ikke hadde det i dag. Samtlige hadde epileptisk 

aktivitet i EEG i våken tilstand, og 18 hadde også slik aktivitet under søvn. For 17 av disse 

økte forekomsten av epileptisk aktivitet under søvn. Alle barna i studien hadde en impressiv 

og ekspressiv språksvikt av ulik grad, og to av barna hadde ikke hatt normal språkutvikling 

før symptomdebut.  Syv av barna hadde auditiv agnosi, manglende evne både til å oppfatte 

verbalt språk og lyder fra omgivelsene, to hadde verbal agnosi, manglende evne til å forstå det 

verbale språk og 10 hadde verbale oppmerksomhetsvansker, språklig svikt i situasjoner med 

støy eller hvis noe annet fanget oppmerksomheten. Gjennomsnittlig tid fra første symptom til 

diagnosen LKS ble stilt, var 3.3 år (median 2.2 år). Tid fra språklig tilbakegang til LKS-

diagnosen var median: 1.5 år (range 0.3-11 år).  
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For barna med den letteste formen for språksvikt, dvs. auditiv diskriminasjonsdefekt, tok det 

mer enn dobbelt så lang tid å få diagnosen enn det gjorde for barna med verbal og auditiv 

agnosi. De fikk også flere diagnoser eller tentative diagnoser enn barna med verbal og auditiv 

agnosi. For ett av barna tok det 11 år fra språklig tilbakegang til LKS-diagnosen ble stilt. 

Dette barnet ble tatt ut (”outlier”), og gjennomsnittstid fra språklig tilbakegang til LKS-

diagnosen ble regnet ut i to grupper; de som hadde epilepsi, og de som ikke hadde epilepsi. 

For barna som hadde epilepsi tok det gjennomsnittlig 2,2 år fra språklig tilbakegang til 

diagnose ble stilt, og for barna som ikke hadde epilepsi tok det 1,9 år fra språklig tilbakegang 

til LKS-diagnose. Elleve av barna hadde en oppfølgingstid på minst 10 år. Fire av disse har i 

dag normalt språk, fire har moderate språkvansker og tre har et ikke-funksjonelt verbalt språk. 

Det var en signifikant sammenheng mellom et fluktuerende forløp av språkproblemene og 

barnas nåværende språkfunksjon (p=0.02). Alle barna med normalt språk i dag hadde hatt et 

fluktuerende forløp av språkproblemene. Vi fant også en signifikant sammenheng mellom 

varigheten av språksvikten og barnas språkfunksjon i dag; jo kortere varighet av afasien dess 

bedre språk i dag (p=0.01). Dessuten fant vi at de barna som utviklet språkproblemer sent 

(etter 5 års alder) hadde en signifikant bedre språkfunksjonen i dag enn de som utviklet slike 

problemer tidligere (p=0.02). Alle de tre barna med språklig tilbakegang etter fem års alder 

har normalt språk i dag. 

Alle barna har hatt fremgang i impressivt og /eller ekspressivt språk eller bedret sin evne til å 

kommunisere gjennom tegn til tale/døves eget tegnspråk. 

I artikkelens tabell 1-3 gis en oversikt over demografiske og kliniske funn fordelt på grad av 

språksvikt. Her under også barnas integrering i barnehage, skole og arbeid samt hvilke 

antiepileptika barna har brukt. 

4.1.2 Metodiske svakheter ved innsamling av data fra barnas 
sykejournaler 

Barna er diagnostisert i perioden 1985-2010. En begrensning ved studien, noe som forøvrig er 

felles for mange retrospektive studier av denne typen, er at de innsamlede data ikke er 

uniforme. Undersøkelsene og testene er endret i takt med den tekniske og kunnskapsmessige 

utvikling. Den store variasjonen i symptombildet i de ulike fasene av sykdommen gjør at 

resultatene fra testene kan variere på ulike tidspunkt slik at reproduserbarheten ikke alltid er 

god. Dette er et generelt problem ved sjeldne tilstander, og dette gir ofte sprikende resultater. 
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Tolkningen av diagnosekriteriene kan være forskjellig i ulike studier, og det samme gjelder 

resultatmålene. Dette gjør det vanskelig å sammenligne resultatene fra de ulike studiene (41).  

Utvalget er trukket fra pasienter som har vært innlagt ved AKE-SSE og fått diagnosen LKS. 

Hvor mange barn med LKS som ikke blir henvist til AKE-SSE, vet vi ikke, og vi kan ikke 

utelukke en seleksjonsskjevhet i pasientutvalget vårt (56).  

I ICD 10 klassifiseres LKS under tilstander med spesifikke språkvansker (11). I møte med at 

barn som har språklige vansker må man først vurdere om vanskene ligger innenfor normal 

variasjonsbredde. Blant barn er det stor variasjon i hva som regnes som normal 

språktilegnelse. Dette kan gjøre det vanskelig å stille riktig diagnose på et tidlig stadium, 

særlig blant de barna som har den minst alvorlige språksvikten og et svingende 

symptomforløp (23).  

Hvis språkproblemene er definert til å ligge utenfor normalområdet, må det avgjøres om de 

skal regnes som spesifikke språkvansker (SLI) eller generelle språkvansker. Det har vist seg 

vanskelig å bli enig om en tilfredsstillende definisjon av spesifikke språkvansker. I følge ICD 

10 skal vanskene relateres til barnets hovedproblem, og ikke være et resultat av en organisk 

skade (25). I praksis viser det seg at barn med SLI sjelden har så avgrensede språkproblemer 

som det fremgår av I ICD 10. I klinisk arbeid anbefales det å unngå å bruke en streng 

fortolkning av definisjonen fordi gruppen er så hetereorgen (23). Kanskje kan vanskene med å 

klassifisere symptomene i en definitiv kategori være en delforklaring på at det tar så lang tid å 

stille diagnosen. Det har vært mye diskusjon om nytten av å samle barn med spesifikke 

språkvansker i én gruppe når vanskene er så forskjellige, og det er gjort flere forsøk på å 

subgruppere språkproblemene (57). Noen hevder det er bedre å beskrive barnets 

språkfunksjon i stedet for å gi barnet en diagnose, spesielt fordi den enkelte legen, læreren 

eller logopeden kan forstå diagnosen forskjellig (23). Se forøvrig artikkeldelens diskusjon 

vedrørende heterogeniteten i LKS gruppen. Her diskuteres om det at diagnosen betraktes som 

et spekter fremfor en distinkt diagnose reflekter den store variasjonen i klinisk utrykk og 

prognose.   

Alle barna har hatt fremgang i impressivt og /eller ekspressivt språk eller bedret sin evne til å 

kommunisere gjennom tegn til tale eller døves eget tegnspråk. 
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4.1.3 Kognitiv funksjon 

Normal kognitiv funksjon er et av ICD 10-kriteriene for å stille diagnosen LKS. Likevel er det 

i flere studier inkludert barn som ikke har normal kognitiv funksjon, verken ved 

diagnosetidspunktet eller senere i forløpet (6). Tre av barna i vår studie hadde ikke normal 

kognitiv funksjon ved diagnosetidspunktet, definert som IQ på minst 70, og i tillegg var det 

en som ikke fungerte kognitivt normalt i dag.   

I ICD 10 defineres ikke normal kognitiv funksjon. Dessuten, å måle IQ hos barn med 

språkvansker kan være utfordrende. Wechslers skala har ofte vært benyttet fordi man her 

måler både verbal og ikke-verbal IQ (25). Flesteparten av barna i vår studie er testet med 

Leitertesten, en ikke-verbal funksjonstest. Dette er en test som er godt egnet for barn med 

redusert språklig funksjon. Oppgavene er selvforklarende med lite behov for å benytte språk, 

noe som reduserer behovet for å forstå instruksjon (58). I vår studie er en IQ på 70 definert 

som grensen normal og reduserte kognitive funksjoner. Selv om de fleste barna i vår studie lå 

innenfor normalområdet, hadde mange av dem andre nevropsykologiske avvik, ut over 

språksvikten, som var av betydning for å mestre hverdagen. F.eks. var kortidshukommelsen 

redusert hos alle 12 som var egnet for testing.   

4.1.4 Epileptiske anfall og EEG-avvik 

Det gikk raskere å stille LKS-diagnosen hos barna med epileptiske anfall (1,9 år) enn hos dem 

som ikke hadde anfall (2,2 år). Trolig gjorde epileptiske anfall hos et barn med språkvansker 

det lettere å sette legen på sporet av diagnosen.  Men, forskjellen mellom gruppene er ikke 

stor. Kanskje kan det indikere at man i hjelpeapparatet var kjent med at språkproblemer kan 

relateres til epileptisk aktivitet, noe som er vist i flere studier de siste årene (59). 

Et elektroklinisk syndrom beskrives ved mer eller mindre sammenfallende anfallstype(r), 

EEG-funn, anatomisk fokuslokalisering, anfallsprovoserende faktorer, aldersdebut og 

anfallenes alvorlighetsgrad (12). Våre barn hadde alle kliniske og EEG-funn forenlig med det 

elektrokliniske syndromet LKS (45). Eksempelvis hadde alle barna epileptisk aktivitet 

lokalisert til temporal, parietalt eller occipitalt område som blant annet involverer Wernickes 

språksenter. Dessverre ble de fleste av barna i vår studie undersøkt før man ved AKE-SSE 

innførte måling av spike-wave indeks (SWI), noe som gjorde at vi har SWI-resultater på bare 
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tre av barna. For en mer fullstendig oversikt over de elektrokliniske funnene se tabell 4 og 

diskusjonsdelen i artikkelen. 

4.1.5 Adferd, oppmerksomhet og samhandling 

Vurdering av adferd, oppmerksomhet og samhandling er basert på beskrivelsene i barnas 

journal. De baseres på foreldrenes beskrivelse av barnas adferd og observasjoner gjort av 

tverrfaglig team og inngår også i en del av de kognitive og språklige standardiserte testene. 

Sykepleier vurderer også forhold knyttet opp mot disse områdene uten at det foreligger 

standardiserte tester i forhold til dette. En svakhet ved vurderingene er at de til dels er 

situasjonsavhengige, og at klinisk skjønn er en del av de faglige vurderingene.  

Sytten av barna i vår studie hadde problemer med samhandling, oppmerksomhet eller adferd. 

Andre studier av barn med LKS har vist at rundt 2/3 av barna har adferdsproblemer 

(19;36;60). Adferdsproblemene kommer ofte parallelt med språkproblemene. Kanskje er 

adferdsavviket en reaksjon på de vanskelighetene barna har med å oppfatte hva som foregår. 

Det har også vært postulert at oppmerksomhets- og hyperaktivitetsproblemene kan ha 

sammenheng med en dysfunksjon i de limbiske strukturene i temporallappen (60,side 85). Tre 

av barna i vår studie ble operert med multiple subpiale transeksjoner (MST). For en av dem 

hadde operasjonen en umiddelbar positiv effekt på barnets adferd, mens den språklige 

bedringen kom gradvis. En annen studie viste at barn som gjennomgikk MST fikk en bedret 

oppmerksomhet, og hyperaktivitet og aggresjon ble borte (61). Ved MST reduseres, evt. 

elimineres den epileptiske aktiviteten, og en bedret adferd er muligens en følge av en 

normalisering av temporolimbiske funksjoner (60,side 73).  

En kan også tenke seg en adferdsendring relatert til at barnets evne til å oppfatte lyder og 

språk er bedret før barnet utvikler et bedre ekspressivt språk. En studie viste at 

adferdsproblemene var uavhengig av graden av språksvikt noe som også ble vist i vår studie  

(se tabell 4.) Trolig er årsakene til adferdsproblemene sammensatte, med både 

hjerneorganiske og psykososiale bidrag. F.eks.er det vist at andres forståelse av og reaksjoner 

på funksjonsnedsettelsen kan påvirke barnets adferd (3). 
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Tabell 4: Adferd/følelsesmessige problemer beskrevet i journal fordelt på grad av språksvikt for 19 barn 
diagnostisert med LKS 

Grad av språksvikt 

Adferd / følelsesmessige 

problemer 

Auditiv 
diskreminasjonsdefekt

N=10 

Verbal agnosi 

N=2 

Auditiv agnosi 

N=7 

Frustrasjon 9 6 2 

Samhandlingsproblemer 8 2 6 

Hyperaktivitet / 
oppmerksomhetsproblemer 

8 1 5 

Humørsvingninger 7 0 4 

Fysisk utagering 5 0 2 

Engstelse 4 1 1 

Lav selvfølelse 2 0 1 

 

4.1.6 Barnas integrering i forhold til studier/arbeid 

Fem av barna i studien er nå voksne, fire av dem har selvstendig arbeid og én studerer. Tre 

har normalt språk, og to har moderate språkvansker. Dette er et bedre resultat enn det som er 

sett i en annen i en annen studie der bare en av fire hadde selvstendig arbeid (5). Det kan 

tenkes at barna i vår studie hadde et lettere sykdomsbilde eller at oppfølgingen og 

behandlingen av barna i vår studie har vært bedre enn i den nevnte studien. 

4.1.7 Mulige feilkilder 

Det var signifikante sammenhenger mellom et fluktuerende forløp av språkproblemene og 

barnas nåværende språkfunksjon (p=0.02), mellom varigheten av afasien og barnas 

språkfunksjon i dag (p=0.01), og mellom språklig tilbakegang før 5 årsalder og nåværende 

språkfunksjon. At det i andre studier (5;20) er funnet de samme sammenhengene som oss når 

det gjelder fluktuasjon / varighet av afasien og nåværende språkfunksjon styrker våre funn. 

Signifikant sammenheng mellom språklig tilbakegang før 5 års alder og nåværende 



30 
 

språkfunksjon er også funnet i en annen studie (21), men andre studier finner ikke denne 

sammenhengen (5;6).  Elleve av barna i vår studie hadde en oppfølgingstid på minst 10 år. 

Det lave antallet barn gir en stor risiko for både type 1- og type 2-feil. Ved type 1-feil trekkes 

det en falsk positiv konklusjon ved at 0-hypotesen feilaktig forkastes, og ved type 2-feil 

trekkes det en falsk negativ konklusjon ved at 0-hypotesen feilaktig ikke forkastes (55;62). 

For å unngå type 1- og type 2-feil ville det vært nødvendig med flere deltakere i studien.  

Langvarig epileptisk aktivitet er trolig den viktigste prediktoren når det gjelder fremtidig 

språkfunksjon og er en faktor vi ikke har hatt mulighet til å undersøke i vår studie (15). 

Dersom den epileptiske aktiviteten varer mer enn 2-3 år øker risikoen for nevropsykologiske 

utfall (6;14,63). Det er en svakhet ved vår studie at vi ikke hadde mulighet til å undersøke 

sammenhengen mellom varigheten av den epileptiske aktiviteten hos barna og deres 

nåværende språkfunksjon pga manglende data. 

4.2 Reultater fra foreldrenes erfaringer 

I denne delen har jeg valgt å presentere resultatene fra intervjuene med foreldrene mer 

detaljert med utgangspunkt i de spørsmålene som er mest interessante for å belyse og 

diskutere studiens hensikt. Bakgrunnen for å velge en detaljert fremstilling er ønske om å 

fremstille foreldrenes erfaringer mer fullstendig og dermed gi en bredere og mer fullstendig 

fremstilling av denne gruppens erfaringer. 

4.2.1 Hvilken betydning hadde det for foreldrene at barnet fikk LKS-
diagnosen? 

Flest foreldre beskrev at diagnosen bidro til at tilretteleggingen i barnehagen og på skolen ble 

bedre (12 foreldre). I tillegg førte diagnosen til at foreldrene og/eller omgivelsene forsto 

barnet bedre (11 foreldre) Ca. en tredjedel (seks foreldre) nevnte i tillegg at det ble enklere å 

legge forholdene til rette for barnet hjemme og i nærmiljøet.  

Skriftlig informasjon om LKS-syndromet bidro til at barnet ble bedre forstått både i 

barnehagen og i nærmiljøet (seks foreldre). En mor fortalte at de hadde gitt skriftlig 

informasjon til foreldrene til barnets venner. Foreldrene forklarte så barna sine hvorfor vennen 

deres ofte misforsto eller ikke oppfattet ting, og det bidro til at leken gikk lettere.  
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At barnet selv hadde kunnskap om hvorfor det hadde språklige vansker og kunne formidle det 

til andre, var en annen positiv konsekvens foreldrene beskrev. F.eks. fortalte en far at han 

hadde overhørt barnet sitt i lek med et annet barn som lurte på hvorfor hun ikke kunne snakke 

ordentlig. Barnet svarte tilbake at det var fordi det var noe som var galt i hodet hennes. 

Vennen slo seg til ro med det svaret og leken gikk videre. Faren tolket denne situasjonen slik 

at barnet var i stand til å forklare språkproblemene sine på en måte som bidro til forståelse og 

aksept. Eksempelet illustrerer at barnet ikke nødvendigvis bruker de riktige ordene, men at det 

i dette tilfellet ikke var nødvendig for å skape bedre forståelse. Noen av foreldrene la vekt på 

at diagnosen gjorde dem i stand til å gjøre noe for barnet (åtte foreldre), f.eks. kunne de 

begynne å lære tegnspråk. Et mindretall (fem foreldre) fikk håp om at barnet kanskje ville bli 

helt frisk, og fire foreldre) fortalte at diagnosen var viktig for deres opplevelse av å bli trodd 

på. 

Graden av språksvikt hos barna hadde i hovedsak ikke innvirkning på hva foreldrene mente 

var av betydning ved å få diagnosen (se tabell 5). Foreldrene som hadde barn med den 

alvorligste språksvikten opplevde at de kunne gjøre noe praktisk for å hjelpe barnet, f.eks. 

lære tegnspråk, og flere av foreldrene med den minst alvorlige språksvikten beskrev at 

diagnosen bidro til at de ble trodd. 

Tabell 5: Hvilken betydning beskriver 19 foreldre det hadde at barnet fikk LKS diagnosen fordelt på grad av 
språksvikt. 

  Grad av språksvikt 

 Totalt antall 

N=19 

Auditiv 
diskreminasjonsdefekt 

N=10 

Auditiv agnosi / 
Verbal agnosi 

N=9 

Bedre tilrettelegging i 
barnehage og skole 

12 5 7 

Foreldrene og/eller 
omgivelsene forsto 
barnet bedre 

11 5 6 

Foreldrene kunne gjøre 
noe for å hjelpe barnet 

8 2 6 

Foreldrene ble trodd 4 3 1 



32 
 

Auditiv agnosi og verbal agnosi er satt i én gruppe fordi det kun var 2 barn med verbal agnosi. 

4.2.2 Hvilke faggrupper var i følge foreldrene til størst hjelp? 

Legen som stilte diagnosen (53 %), logopeden ved AKE–SSE (42 %) og personalet ved 

AKE–SSE (26 %) var viktigst da diagnosen ble stilt. Senere i forløpet var det barnets lærer i 

hjem- kommunen og logopeden ved AKE–SSE (58 %) som hadde vært den viktigste 

fagpersonen for barnet. 

4.2.3 Hvilke bidrag fra fagpersonene var til størst hjelp da 
diagnosen ble stilt? 

Flest foreldre beskrev at de satte pris på at fagpersonene gav mulighet til at de stilte spørsmål 

da diagnosen ble stilt (15 foreldre), og at de ga tilpasset informasjon (14 foreldre). Foreldrene 

understreket også betydningen av god kontakt med fagpersonene, og at disse brydde seg om 

barnet (ni foreldre). Å få hjelp til å stille krav til hjemkommunen ble beskrevet som viktig av 

vel en tredjedel (7 foreldre). At fagpersonene ga foreldrene forståelse og støtte var også viktig 

(6 foreldre). Tre foreldre fortalte at fagpersoner i hjemkommunen tok eget initiativ til å 

innhente kunnskap om diagnosen og om hvordan barnet kunne få den beste tilretteleggingen.  

En forelder fortalte at man ved hjemskolen innhentet fagkompetanse ved et spesialpedagogisk 

senter slik at barnet fikk et best mulig opplegg. For en mor var avlastning det viktigste da 

barnet fikk diagnosen fordi hun var så sliten. 

Graden av språksvikt var ikke av betydning i forhold til hva foreldrene beskrev som positivt 

ved fagpersonene da barnet deres fikk LKS diagnosen (se tabell 6). 
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Tabell:6 Hva gjorde fagpersonene som ble beskrevet som positivt av 19 foreldre da LKS diagnosen ble stilt 
fordelt på grad av språksvikt 

  Grad av språksvikt 

 Totalt antall 

N=19 

Auditiv 
diskreminasjonsdefekt

N=10 

Auditiv agnosi / 
Verbal agnosi 

N=9 

Tilgjengelige for 
spørsmål 

15 8 7 

God informasjon 14 7 7 

Brydde seg om barnet 9 5 4 

Stilte krav om ressurser 
til kommunen 

7 5 2 

Forståelse og støtte 6 4 2 

Interessert i å innhente 
kunnskap 

3 2 1 

Avlastning 1 1  

 

4.2.4 Hvilke bidrag fra fagpersonene var til hjelp senere i forløpet? 

En av barna har hatt diagnosen for kort til å svare på spørsmål om bidrag videre i forløpet og 

det er av den grunn 18 foreldre som er spurt om dette. At fagpersonene hadde god kontakt 

med og brydde seg om barnet ble beskrevet som viktig av flest foreldre (15 foreldre). 

Dessuten at fagpersonene informerte om LKS og barnets behov i barnehagen eller på skolen 

(13 foreldre). De var også opptatt av at fagpersonene forsøkte å hjelpe barnet til å samhandle 

bedre med andre barn (åtte foreldre). Dette var viktig selv om det ikke alltid førte til at barnet 

ble bedre integrert. Fagpersonens kreativitet og fleksibilitet i kommunikasjonen med barnet 

ble angitt som viktig av nesten halvparten (åtte foreldre). Like mange foreldre syntes det var 

viktig at fagfolkene stimulerte barnet faglig eller innenfor daglige gjøremål. Evnen til å 

grensesette barnet på en måte at barnet opplevde å være med på å bestemme, var en annen 

egenskap som ble nevnt (syv foreldre). 
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Ti foreldre hadde hatt hjelp fra en fagperson til å få svar på spørsmål. Like mange hadde satt 

pris på fagpersonenes evne til å gi forståelse og støtte. Ni foreldre hadde hatt hjelp av 

fagpersoner til å stille krav overfor hjemkommunen. Flere foreldre mente det var viktig med 

regelmessige samtaler med fagpersonene, at disse fulgte opp avtaler, at de fikk veiledning i 

barnets samspillsproblemer, og hjelp til avlastning og økonomiske støtteordninger.  

Graden av språksvikt var ikke av betydning i forhold til hva foreldrene beskrev som positivt 

ved fagpersonene videre i forløpet (se tabell 7). 

Tabell 7: Hva gjorde fagpersonene som ble beskrevet som positivt av 18 foreldre etter at diagnosen ble stilt 
fordelt på barnets språkfunksjon i dag. 

  Språkfunksjon i dag 

 Totalt 
antall 

N=19 

Normalt språk 

N=4 

Moderate 
språkproblemer 

N=10 

Ikke 
funksjonelt 

verbalt språk 

N=4 

God kontakt / brydde seg 
om barnet 

15 4 9 2 

Informerte barnehage / 
skole 

13 4 8 1 

Tilgjengelige for spørsmål 10 2 6 2 

Forståelse og støtte 10 2 6 2 

Ressursperson som ”holdt i 
alle trådene” 

10 2 6 2 

Var pålitelige 9 2 4 3 

Stilte krav om ressurser til 
kommunen 

9 3 5 1 

Arbeidet for integrering 8 2 5 1 

Læring faglig og innenfor 
ADL 

8 3 4 1 

Kreativ metodikk for 
læring/kommunikasjon 

8 3 4 1 
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Balansert grensesetting 

 

7 1 5 1 

Regelmessige samtaler m/ 
foreldrene 

6 1 5 0 

Veiledning 
samspillsproblemer 

4 0 3 1 

Hjelp økonomiske 
støtteordniner 

3 0 3 0 

Hjelp til avlastning 3 0 3 0 

 

4.2.5 Hvilke av foreldrenes ønsker og forventninger ble ikke innfridd 
på diagnosetidpunktet? 

Ingen av foreldrene utrykket misnøye med måten diagnosen ble formidlet på. Fem foreldre 

hadde ønsket de var blitt lyttet til og trodd av hjelpeapparatet tidligere, og alle disse hadde 

barn med den minst alvorlige språksvikten.  Fire foreldre beskrev et eksplisitt ønske om at 

diagnosen skulle vært stilt tidligere, og at barnet burde vært henvist til en instans med høyere 

faglig kompetanse.  Tre foreldre ønsket seg mer fleksible støtteordninger. Blant annet fortalte 

en at når barnet fikk LKS-diagnosen fikk de ikke dekket utgiftene til å lære tegnspråk fordi 

barnet ikke var døv. To foreldre ønsket at barnet ikke hadde fått antiepileptiske medisiner 

fordi bivirkningene førte til at barnet fungerte dårlig og fordi medisinene ikke hadde noen 

effekt på språksvikten. En hadde erfart uenighet om diagnosen i hjelpeapparatet og fant dette 

svært frustrerende. Tabell 8 viser hva foreldrene ønsket annerledes da diagnosen ble stilt 

fordelt på grad av språksvikt. 
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Tabell 8: Hva ønsket 19 foreldre til barn diagnostisert med LKS annerledes da diagnosen ble stilt fordelt på grad 
av språksvikt. 

  Grad av språksvikt 

 Totalt antall 

N=19 

Auditiv 
diskreminasjonsdefekt

N=10 

Auditiv agnosi / 
Verbal agnosi 

N=9 

Ønsket de var blitt lyttet til 
og trodd 

5 5 0 

Ønsket tidligere diagnose 4 3 1 

Ønsket mer fleksible 
støtteordninger 

3 2 1 

Ønsket barnet ikke hadde 
fått Antiepileptika 

2 1 1 

Ønsket det ikke ble 
utrykket usikkerhet om 
diagnosen 

1 1 0 

 

4.2.6 Hva ønsket de annerledes under  sykdomsforløpet 

Elleve foreldre ønsket at det ikke hadde vært nødvendig å kjempe så mye for å få den hjelpen 

barnet trengte. Å ha en ressursperson som koordinerte og tok ansvar for barnets hjelpebehov 

var et ønske blant ti foreldre. Halvparten savnet bedre tilrettelegging i barnehage eller skole 

på et tidspunkt under sykdomsforløpet. Like mange hadde ønsket det var større kunnskap om 

LKS-diagnosen i hjelpeapparatet. Åtte foreldre savnet å bli lyttet til og trodd på i 

tjenesteapparatet og skolesystemet. Seks foreldre etterspurte mer samordnet hjelp. Det ble gitt 

eksempler på dårlig kommunikasjon innad i kommunene, eller at fagpersoner var uenige om 

hvilken tilrettelegging eller behandling som var den riktige. Flere foreldre syntes det var sårt 

at barnet ikke ble invitert inn i sosiale fellesskap uten at foreldrene arrangerte slike selv. 

Samtidig beskrev noen foreldrene at de fant løsninger på dette slik at barnet hadde en 

meningsfull hverdag med deltakelse i fritidsaktiviteter eller ved å gjøre aktiviteter sammen 

med familien. Pålitelighet ble etterlyst av fem foreldre, mens tre foreldre etterlyste henvisning 

til AKE-SSE. To foreldre ønsket språkproblemet hadde vært mer synlig slik at barnet fikk 



37 
 

bedre forståelse fra omgivelsene, og to foreldre etterspurte bedre kontinuitet i overgangen fra 

barnehage til skole. Se tabell 9 for en oversikt over hva foreldrene ønsket annerledes fordelt 

på grad av språksvikt.  

Tabell 9: Hva ønsket 18 foreldre til barn diagnostisert med LKS annerledes videre i forløpet fordelt på grad av 
språksvikt 

  Grad av språksvikt 

 Totalt antall 

N=18 

Auditiv 
diskreminasjonsdefekt

N=9 

Auditiv agnosi / 
Verbal agnosi 

N=9 

Ønsket de ikke måtte 
kjempet så mye 

11 6 5 

Ønsket en som koordinerte 
og tok ansvar 

10 6 4 

Ønsket bedre 
tilrettelegging 

9 6 3 

Ønsket mer kunnskap 9 5 4 

Ønsket de ble lyttet til og 
trodd 

8 5 3 

Ønsket barnet ble bedre 
integrert 

6 3 3 

Ønsket mer samordnet 
hjelp 

6 3 3 

Ønsket pålitelighet 5 5 0 

Ønsket lettere å bli henvist 
til AKE-SSE 

4 1 3 

Ønsket språkproblemene 
hadde vært mer synlige 

2 2 0 

Ønsket kontinuitet 
barnehage /skole 

2 0 2 
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Tabell 9 viser at graden av språksvikt ikke er av betydning for hva foreldrene ønsket 

annerledes, bortsett når det gjaldt pålitelighet i hjelpeapparatet. Alle foreldrene som etterspør 

det er i gruppen med barn med den letteste formen for språksvikt, auditiv 

diskreminasjonsdefekt. 

 

4.3 Foreldrenes erfaringer med 
diagnsotiseringsprosessen og behandlingen 

4.3.1 Foreldreintervjuene – metodiske begrensninger 

Jeg valgte å bruke et semistrukturert spørreskjema i telefonintervjuet med foreldrene. Årsaken 

til at jeg ikke valgte et standardisert spørreskjema, var et jeg ville unngå å bruke et skjema 

som kanskje ikke ville være dekkende for foreldrenes svar - noe som kunne introdusert en 

informasjonsskjevhet i studien. Dersom jeg skulle foretatt en grundigere undersøkelse av 

foreldrenes erfaringer, ville det vært nyttig med en kvalitativ tilnærming. Det ville gitt mer 

utdypende svar og flere tolkningsmuligheter i analyseringen av materialet. I denne studien 

ønsket jeg å undersøke om det var fellestrekk som gikk igjen i foreldrenes erfaringer. Mange 

av spørsmålene til foreldrene var av retrospektiv art, og det kan ha vært vanskelig å huske 

tilbake, dvs. at jeg ikke kan utelukke en viss hukommelsesskjevhet i svarene (56). Jeg valgte 

relativt åpne spørsmål, noe som gjorde arbeidet med å kategorisere og analysere svarene mer 

omfattende enn jeg hadde forventet. Et strukturert spørreskjema ville gjort det enklere å 

analysere data, men det ville på den annen side gitt meg et mer begrenset innblikk i 

foreldrenes erfaringer. Ved å stille åpne spørsmål fikk jeg svar på det foreldrene forsto med 

spørsmålet, og en ulik tolkning av spørsmålene er en potensiell feilkilde. Jeg ba ikke 

foreldrene gradere svarene sine ut fra hva de mente var viktigst noe et spørreskjema kunne 

ivaretatt. 

I konverteringen av foreldrenes svar fra rådata til ferdig resultat ligger en skjønnsmessig 

vurdering. Resultatet kunne blitt bedre validert ved at to personer hadde deltatt i denne 

prosessen. Det ble vurdert men ble forkastet fordi det medførte mye arbeid. At andre studier 

av sjeldne tilstander som omhandler samme tematikk har kommet frem til nokså sammen-

fallende resultater, styrker validiteten i studien (1;3). 
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4.3.2 Ulik oppfattelse av barnas symptomer 

At det tar lang tid fra symptomdebut til rett diagnose blir stilt, er et kjennetegn ved sjeldne 

diagnoser (1;3). 

I vår studie tok det gjennomsnittlig 2.6 år fra språklig tilbakegang til LKS-diagnosen ble stilt. 

En studie av 12 000 pasienter viste at det for 25 % tok mellom fem og 30 år å få stilt rett 

diagnose. Studien ser en sammenheng mellom ventetiden pasientene ble utsatt for før de fikk 

diagnosen og deres manglende tilitt til hjelpeapparatet (1). Ingen LKS- pasienter inngikk i 

denne studien, og jeg har ikke funnet studier som beskriver hvor lang tid det tok fra 

symptomdebut til LKS-diagnosen ble stilt.  

Foreldrene og hjelpeapparatet oppfatter ofte barnas symptomer ulikt, og ulik virkelighets 

forståelse kan føre til frustrasjon og dårlig samhandling mellom foreldrene og hjelpeapparatet. 

Grut (3:side 21) beskriver forholdet mellom hjelpeapparatet og bruker som en maktrelasjon:  

”Forholdet mellom tjenesteyter og bruker kan beskrives som en maktrelasjon der 

tjenesteyteren har definisjonsmakten, kunnskapen og kompetansen. I en slik relasjon vil 

tjenesteyterens virkelighetsoppfatning dominere over brukerens. Tjenesteytere må bevege seg 

i et dilemma mellom å gi rom for selvbestemmelse og å respektere den, men samtidig unngå å 

fraskrive seg ansvaret de er satt til å forvalte ut fra sin kompetanse og posisjon. Denne 

relasjonen blir problematisk når brukeren har en sjelden diagnose. I slike situasjoner besitter 

tjenesteyteren definisjonsmakten i kraft av sin utdanning og yrkesposisjon, men innehar ikke 

den nødvendige kunnskapen.” 

Tidligere ble det antatt at språkvansker kunne ha sammenheng med at barnet vokste opp 

under lite gunstige sosiale forhold. Rygvold (23) viser til en undersøkelse av Bishop fra 1992 

som viser at miljøforhold sjelden kan føre til alvorlige språkvansker. En oppfatning om at det 

var forhold i familien som førte til språkvanskene, påvirket trolig hjelpeapparatets holdning til 

foreldrene samt valg av utredning og behandling. I dag vet vi at årsakene til språkvansker er 

multifaktorelle, og at genetiske årsaker spiller en betydelig rolle (64). 

4.3.3 Manglende kunnskap om sjeldne sykdommer 

Det er mangel på kunnskap og oppmerksomhet om sjeldne tilstander både i hjelpeapparatet og 

i omgivelsene (1;3). Kanskje er den medisinske utdannelsen mangelfull på dette feltet, og det 
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er trolig behov for større fokus på denne gruppen både i medisinstudiet og blant utøvende 

klinikere (1). 

Dette fører til at mange med sjeldne tilstander ikke får optimal behandling og oppfølging. (3). 

Halvparten av foreldrene i denne studien etterlyste mer kunnskap om diagnosen. Det kan ikke 

forvente at alle i hjelpeapparatet skal ha like god kunnskap om alle diagnoser. Men det som 

kan forventes, er ydmykhet og evne og vilje til å lytte til pasientene og pårørende (65). I 

motsetning til ved mer vanlig forekommende lidelser mangler det ofte retningslinjer og 

veiledere for sjeldne diagnoser. Manglende kunnskap hos helsearbeiderne kan føre til at de 

trekker seg unna (2). Det eksisterer et hierarki innenfor medisinske spesialiteter, og det 

samme gjelder for ulike sykdommer. Eksempelvis er det vist at sykdommer som er lette å 

behandle har høyere prestisje enn sykdommer der man ikke har effektiv behandling (66). LKS 

hører til den siste kategori sykdommer og har følgelig lav prestisje.  

Om lag en tredjedel av foreldrene i denne studien beskrev vanskeligheter med å bli henvist til 

en instans med høyere faglig kompetanse. Det er ikke nødvendigvis den manglende 

kunnskapen pasienter klaget over, men at helsearbeideren ikke var åpen og ærlig om sine 

begrensinger. Foreldrene ønsket et hjelpeapparat som i større grad tok initiativ til å innhente 

kunnskap hos andre instanser (3). Men, enkelte foreldre hadde også positive erfaringer med 

det lokale hjelpeapparatet som aktivt innhentet kompetanse om LKS og om hvordan barnet 

kunne få den beste hjelpen.  

En kan undre seg om barna med de minst alvorlige språkproblemene (auditiv 

diskriminasjonsdefekt) ville fått LKS-diagnosen dersom foreldrene hadde gitt seg i 

utredningsfasen. En studie viste at mange barn med spesifikke språkvansker ikke fanges opp, 

og det gjaldt spesielt barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status (1;67). 

4.3.4 Er diagnosen en døråpner til hjelpeapparatetet? 

En diagnose kan åpne døren til helse- og velferdsgodene i samfunnet (3). Foreldrene mente at 

den viktigste konsekvensen av diagnosen var en bedre tilrettelegging for barnet i barnehage 

og skole.  Samtidig hevdet halvparten av foreldrene at de i perioder av sykdomsforløpet 

ønsket den hadde vært bedre. Det viser at diagnosen ikke automatisk gir optimal 

tilrettelegging. Mange av foreldrene hadde møtt mye motstand både i forbindelse med 

diagnostiseringen og under den videre oppfølging og behandling. Dette er i tråd med en studie 
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av personer med sjeldne funksjonshemninger i Norge og deres erfaring med tjenesteapparatet 

(3). Mange av foreldrene var fortvilet over at man i hjelpeapparatet ikke så hvilke behov 

barnet hadde og at det hadde vært vanskelig å få forståelse for at barnet hadde ressurser til å 

lære å kommunisere bedre. Dette kan indikere at man i hjelpeapparatet hadde en annen 

oppfatning av barnet enn foreldrene, eller at helsearbeiderne trakk seg unna på grunn av 

manglende kunnskap. I Gruts studie var de fleste foreldrene nødt til selv å sørge for at de 

nødvendige støttetiltakene blir iverksatt, og å koordinere hjelpen. Bare en av foreldrene sier at 

de har fått den hjelpen de har hatt behov for gjennom hele forløpet. Halvparten av foreldrene i 

min studie hadde et ønske om en fagperson som stilte krav på barnets vegne overfor 

hjemkommunen. At helsearbeidere lettere tar imot og vektlegger kunnskap fra andre fagfolk 

enn av legfolk, er veldokumentert (1;3).  Fagkunnskap har generelt høyere status når den 

formidles av fagfolk enn når den kommer fra lekmenn.  Det kan ha sammenheng med at man i 

helsevesenet har et eget språk som pasienter og pårørende ikke behersker, og at de dermed får 

større gjennomslagskraft (3). Dette, i tillegg til at de har mer kunnskap kan være en forklaring 

på at foreldrene vektla utadrettet virksomhet i form av at spesielt logopeden ved SSE Solberg 

skole informerte i barnets barnehage og skole. 

Personer med kroniske sykdommer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har 

rett til en individuell plan. Dessuten, de som har behov for et tilrettelagt tilbud i skolen har rett 

til en individuell opplæringsplan. Slike planer har som mål at personen får levd ut sitt fulle 

potensiale og får en best mulig livskvalitet, samt å bedre samarbeidet mellom personen og de 

ulike instansene i hjelpeapparatet. Det skal også opprettes en koordinator som til enhver tid 

har hovedansvaret for oppfølgingen (68). Foreldrene i vår studie ble ikke spurt om barna 

hadde individuell plan, og om de evt. var fornøyd med denne. Men, det faktum at de spontant 

ikke nevnte individuell plan, og at de ikke var tilfredse med oppfølgingen av barna, kan tyde 

på at barna enten ikke hadde en slik plan eller at planen ikke fungerte tilfredsstillende.  

Noen av foreldrene mente at de utfordringene de selv og barnet hadde møtt gjennom 

sykdomsprosessen ikke bare hadde vært av negativ art. De beskrev at motstanden hadde lært 

barnet å stå på for å nå målene sine. Det var viktig ”ikke å stå med lua i hånda”. En forelder sa 

at datteren var blitt en ærekjær og sta person, og en annen fortalte at sønnen aldri hadde stilt 

spørsmål ved utfordringene, bare jobbet seg gjennom dem. 
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4.3.5 Diagnosen bidro til til økt forståelse 

I tillegg til å gi en bedre tilrettelegging i barnehage og skole, bidro diagnosen til at foreldrene 

og omgivelsene forsto barnet bedre. Dette er beskrevet også i andre studier. Når symptomene 

får et navn gis en mulighet for å gi en forklaring på symptomene som det tidligere har vært 

vanskelig å få forståelse for (69). At foreldrene skjønner barnet, gjør at de kan informere 

familie, venner og nærmiljø, og dette gjør hverdagen enklere for de fleste. 

4.3.6 Nødvendig med en helhetlig tilnærming 

I motsetning til funn i enkelte andre studier (1;69). uttrykte ikke foreldrene misnøye med 

måten LKS-diagnosen ble formidlet på. De var fornøyde med informasjonen de fikk om LKS, 

og særlig satte de pris på muligheten de fikk til å stille fagpersonene spørsmål. Det har lenge  

vært kjent at foreldre til barn med sjeldne diagnoser opplever høy grad av fysisk og 

følelsesmessig stress (10). Det gjør det viktig at det ikke bare gis faglig informasjon men at de 

også får forståelse og støtte. For foreldrene i studien var forståelse, støtte og informasjon om 

diagnosen vektlagt av like mange i tiden etter at diagnosen var stilt. Det innebar f.eks. at 

fagpersonene uttrykte forståelse for at de var i en vanskelig situasjon og at de fikk støtte for 

de valg de traff overfor barnet. Foreldrene hadde fått mange råd som ikke fungerte og noen 

utrykte et ønske om en bekreftelse på at de var gode foreldre. 

At foreldrene var fornøyde med måten diagnosen ble formidlet på kan ha sammenheng med at 

man ved epilepsisenteret og ved de andre instansene arbeider ut fra en ”comprehensive care”- 

modell, dvs. med en helhetlig og tverrfaglig utredning og behandling. Det innebærer 

ivaretakelse av både medisinske og ikke-medisinske forhold.  Pårørendes opplevelser og 

erfaringer inkluderes naturlig i behandlingen og oppfølgingen (42). I en slik modell behandles 

mennesket som en helhet. Slik jeg forstår denne tilnærmingen, innebærer det en ydmyk 

holdning til pasient og pårørende, der man lytter nøye til deres opplevelser og søker å gi ikke 

bare medisinsk hjelp, men også psykososial støtte (42;43). 

4.3.7 Etiske vurderinger 

Søknad om godkjenning ble sendt til REK og til Personvernombudet ved Oslo Universitets 

sykehus. Studien ble tilrådd av begge instanser (Vedlegg 2 og 3). REK godkjente studien 

under forutsetning av at informasjonsskriv tilpasset barn med språkvansker ble utarbeidet. Det 
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ble utarbeidet informasjonsskriv til barn med språkvansker for barn under 12 år og for 

aldersgruppen 12-16 år (Vedlegg 4). Foreldrene ble anbefalt å ta hensyn til barnets uttalelse 

ved samtykke. Informasjonsskriv med samtykke erklæring ble utarbeidet til deltakere over 16 

år og deres foreldre (Vedlegg 4). Pasientopplysninger er oppbevart etter gjeldende 

retningslinjer. I forbindelse med arbeidet med studien ble det naturlig å utvide 

datainnsamlingen noe for å innlemme foreldrenes perspektiv i studien, og for å beskrive 

hvordan barnets språk har utviklet seg. Endringsmelding ble sendt og godkjent av REK.  De 

områdene jeg spurte foreldrene om var av en slik art at jeg vurderte de som lite sensitive. De 

avgjorde selv hvor utdypende de ønsket å svare. I studier med få deltakere vil det alltid være 

en utfordring med anonymisering, kanskje særlig ved en eventuell publisering. Vi har vektlagt 

forsiktighet for å ivareta anonymiteten hos barna i artikkelen. 
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5 Oppsummering 
Et hovedfunn i studien var den store variasjonen i symptomene hos barna med LKS 

diagnosen. Studien viste også at ikke alle barna innfridde ICD 10s kriterier for diagnosen.  

Det kan ha sammenheng med at syndromet ble betraktet som en spekter diagnose og ikke som 

en distinkt diagnose, og kan være en forklaring på heterogeniteten i gruppen. Om det er 

hensiktsmessig å benytte en streng fortolkning av diagnose kriteriene i klinisk arbeid faller 

utenfor denne oppgaven, men er et interessant tema for videre diskusjon og forskning.  

Ca halvparten av barna i denne studien hadde epileptiske anfall og alle er anfallsfrie i dag. 

Studien viste videre at adferdsproblemene var uavhengig av graden av språksvikt, trolig er 

årsakene til adferdsvanskene sammensatte med både hjerneorganiske og psykososiale bidrag. 

Det ble ikke funnet ulikheter i EEG relatert til graden av språksvikt. Språklig tilbakegang etter 

5 års alder (p=0.02), kort varighet av initierende afasi periode (p= 0.01), og et fluktuerende 

forløp (p=0.02) ble assosiert med en positiv språkutvikling i denne studien. 

Mange av foreldrene erfarte at deres bekymring for barnet ikke ble tatt på alvor av 

hjelpeapparatet, og at de måtte argumentere mye for at barnet skulle få en diagnose. Når de 

først fikk diagnosen bidro det til at barnet fikk bedre tilrettelagte hverdager, og til at 

foreldrene og omgivelsene forsto barnet bedre. Likevel beskrev foreldrene at de hadde møtt 

mye motstand underveis og at de måtte arbeide hardt for å få den hjelpen de mente barnet 

hadde behov for. Foreldrene uttrykte behov for hjelp til å stille krav til hjemkommunen, og i 

enkelte tilfeller til å koordinere tjenestene. For mange av barna i denne studien har det vært 

behov for tverrfaglig utredning og oppfølging. 

Spesielt for barna med de minst alvorlige språkproblemene tok det lang tid å stille diagnosen. 

Det var også barna i denne gruppen som fikk de fleste tentative diagnosene. Det var flest 

foreldrene til disse barna som gav utrykk for at deres bekymring ikke ble tatt på alvor, både 

før diagnosen ble stilt og senere i forløpet. Det synes å være en sammenheng mellom hvor 

synlige symptomer barnet har og reaksjonene de møter fra omgivelsene. De med de synligste 

problemene ser ut til å få lettere tilgang til hjelpe apparatet. Utover dette var det ikke 

vesentlige ulikheter i foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet avhengig av graden av 

språksvikt hos barna.  
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Foreldrene og hjelpeapparatet oppfattet ofte barnas symptomer ulikt og ulik virkelighets 

forståelse kan føre til frustrasjon og dårlig samhandling mellom foreldre og hjelpeapparat. For 

foreldrene var det et uttalt ønske om at hjelpeapparatet lyttet til og anerkjente deres 

beskrivelse av barnets situasjon. Mange av foreldrene etterspør en ressursperson som 

koordinerer og tar ansvar for at barnets hjelpebehov blir ivaretatt.  

Foreldrene har satt pris på både diagnose spesifikk informasjon tilpasset sitt barn og forståelse 

og støtte fra ulike faggrupper. Det kan tyde på at å arbeide innenfor en helhetlig modell med 

en tverrfaglig tilnærming ved diagnostisering og oppfølging er hensiktsmessig for denne 

pasientgruppen. Multidisiplinær forskning kan bidra til å fremskaffe bedre kunnskap om 

behandling og oppfølging for barna med LKS og det kan være grunn til å tro at dette kan ha 

overføringsverdi både i forhold til sjeldne diagnoser generelt og for epileptiske 

encephalopatier. 
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Abstract:  

We have conducted a retrospective quantitative study based on the medical records of 19 

children with Landau–Kleffner syndrome and semi-structured interviews of their parents. 

There was considerable heterogeneity in the children’s symptoms. Eleven children were 

followed for more than 10 years (mean 14.4), four have normal language, four have moderate 

language problems, and three have no functional verbal language today. Late onset language 
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decline, short duration of the initial aphasic period, and marked fluctuations in speech abilities 

appeared to be associated with a positive outcome regarding future language skills. The 

parents reported having to argue strongly with the health authorities and educational system to 

obtain a correct diagnosis and receive adequate help. Their main concern was not being taken 

seriously when they expressed their worries, and they expressed a strong wish for someone 

who could ensure that appropriate support measures were implemented, and that could 

coordinate assistance. 

Key words: Landau-Kleffner syndrome - Acquired epileptic aphasia - Rare disorders- Rare 

diseases.  

Introduction 

Landau-Kleffner syndrome (LKS) is a rare childhood epileptic encephalopathy characterized 

by an age-dependent functional disruption of language. It is induced by a localized 

paroxysmal EEG disturbance. The exact incidence and prevalence of LKS is unknown [1]. 

We used ICD 10 criteria for LKS in the study. This definition includes (1) normal language 

development followed by loss of impressive and expressive language ability, (2) preserved 

general intelligence, (3) onset accompanied by paroxysmal abnormalities in EEG, (4) age of 

onset generally between 3 and 7 years, and (5) seizures present in most cases. The diagnosis is 

excluded by speech disturbances not elsewhere classified, disintegrative disorder and autism 

[2,3].  

As the epileptiform EEG discharges in children with LKS are activated by sleep, the disorder 

is closely related to continuous spikes and waves during slow sleep (CSWS), and LKS is 

currently considered as a subtype of CSWS syndrome [4] and part of a continuum also related 

to atypical benign rolandic epilepsy [5]. Benign childhood epilepsy with centrotemporal 

spikes and related focal idiopathic epileptic syndromes affects approximately 20 % of 

children with non-febrile seizures. It has been suggested that in less than 1 % of children with 

epilepsy, a disturbance in brain maturation may cause atypical benign focal epilepsy of 

childhood, such as LKS or CSWS [6]. 

 However, while the epileptic activity in CSWS is predominantly localized to frontal regions, 

the epileptic disturbances in LKS occur in the posterior temporal area. Enduring epileptic 
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discharges in this region, during the period of critical importance for cortical synaptogenesis 

(3-8 years old), may result in these children suffering a permanent language dysfunction [7]. 

The original term used by Landau and Kleffner “acquired aphasia” has been challenged by 

Rapin [8] and Morrell [4], and the language disorders occurring in LKS are currently 

classified as either verbal agnosia or auditory agnosia, the last implying a failure in the ability 

to interpret not only verbal language but also all sounds.  

A previous Norwegian study of language development in 20 children diagnosed with LKS 

employed the classification of language difficulties proposed by Rapin, and a further group 

with verbal attention difficulties, or an auditory discrimination deficit, was identified [9]. The 

current study build further on that work, and a tripartite division of language difficulties was 

used.   

 Diagnosing LKS can be difficult, and in some patients the disorder may be misinterpreted for 

many years as, for example, a hearing disorder or autistic regression [10]. Diagnostic delay, 

uncertainty about the future, lack of information, and difficulty in accessing the appropriate 

health care are all described as typical impacts of rare diseases [11]. At the Norwegian 

National Center for Epilepsy, including the National Center of Competence for Rare 

Epilepsy-Related Diagnoses, there is a general impression that the parents of children with 

LKS must often struggle with the local health authorities in order to obtain the correct 

diagnosis and adequate help. 

The aim of this study was twofold: 

1. To describe the initial symptoms observed in children with LKS, the symptom course, and 

the long-term outcome with respect both to epilepsy and to language. 

2. To describe the experiences of the patients’ parents with the diagnostic process, the health 

service, and the educational system. 

Material and method 

 Patients  

We performed a retrospective quantitative cohort study.  
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In the period between 1989 and 2010, a total of 27 children were treated for LKS at the 

Norwegian National Center for Epilepsy. The children and their parents were contacted by 

mail, and 21 (78 %) agreed to participate in the study.  After a more intensive diagnostic 

work-up, the LKS diagnosis was considered invalid for two of the participants. Thus, nineteen 

children, (6 females, 13 males) and their parents were included in the study. 

The study data are based partly on the children’s medical records at the center, and partly on 

the answers provided by the parents during a semi-structured interview.   

At the center, all children underwent a multi-professional evaluation by a neuropediatrician, a 

neurophysiologist, a neuropsychologist, a special needs teacher, a speech therapist, and an 

epilepsy nurse.  

The case histories in the children’s medical records were provided by the parents, and 

included language problems, epileptic seizures, and behavioral deviations.  

Language assessment   

A speech therapist tested all the children. Five of the children were unable to accomplish 

standard tests due to lack of, or limited verbal language, and the evaluation of these five 

children was based on clinical observation.  

Initially, and also at later follow-up controls, the children were tested by ”Loto sonor” [12], a 

game in which the aim is to recognize and match 36 ordinary sounds and matching the sounds 

to given pictures. One third of the sounds were given without a corresponding picture, and the 

test was performed with and without background noise. In order to test the children’s abilities 

at social interaction, they also participated in games requiring communication skills, 

Språkverkstedet (language workshop) [13]. 

Before 2005, the main language tests employed were: the Reynell Developmental Language 

Scales [14], Ringeriksmaterialet (Ringeriksmaterial) [15], ITPA (Illinois Test of 

Psycholinguistic Abilities) [16], language tests from KOAP (surveying processes regarding 

decoding of words) [17], and SIT (impressive language test of children) [18]. After 2005, and 

at follow-up, the children were assessed using CELF 4 (Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals) [19], TROG (Test for Reception of Grammar) [20], and PPVT III (Peabody 

Picture Vocabulary Scale) [21]. Seventeen children were tested at the epilepsy center, and 15 
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of these by the same speech therapist, who also carried out the follow-up screening in the 

study. 

The children’s language problems were subcategorized into 1) auditory agnosia; i.e. no 

understanding of spoken language or environmental sounds, 2) verbal agnosia; i.e. no 

understanding of spoken language, and 3) auditory discrimination difficulties; i.e. linguistic 

attention deficit in situations with noise or when the child is distracted by something else.    

Neurophysiological assessment 

EEG recordings, during wakefullness and sleep, were made on all the children according to 

the international 10/20 system. The spike index (SI), to quantify epileptiform activity in the 

EEG, was calculated for three children [22].  

Neuropsychological assessment  

The neuropsychological tests used consisted of Leiter-R non-verbal intelligence test,  non-

verbal parts of the Wechsler preschool and primary scale of intelligence assessment (WPPSI) 

for children aged between 2 and 7 years-old), and the Wechsler intelligence scale for children 

(WISC) (for children aged between 6 and 16 years-old). Short-term memory was investigated 

by digit span. 

 Evaluation of behavioral and social interactions  

The children’s behavioral and social interaction abilities were evaluated on the basis of 

information from the parents described in the medical record, observations by a special 

educator, the neuropsychological tests, and the tests employed by the speech therapist. 

Supplementary contributions were provided by the multi-professional team.  

Interviewing the parents 

Fifteen mothers, three fathers, and one mother and father pair, were interviewed by telephone, 

using a semi-structured questionnaire. The parents were asked about the diagnostic process, 

the consequences of receiving the LKS diagnosis, and which professions they considered had 

given them the best help at the time of receiving the diagnosis and at follow-up. They were 

also asked about the contributions from the individual professions, what kind of help they felt 

that the health service delivery system lacked, and their child’s current situation. 



57 
 

 Data analysis  

The study data from the medical journals were coded and entered into an SPSS statistical 

program. Descriptive statistical values were derived, such as frequencies (%), mean values 

(m), standard derivation (SD), median values (md), and ranges. The responses from the 

interviews with the parents were transcribed, and subsequently coded according to the themes 

which they addressed. The encoded responses were dichotomized into described/not 

described, and included in the SPSS program.  

Fisher’s exact test was used for correlation statistics, and contingency tables were used to 

investigate whether there was an association between parental experiences and the child’s 

degree of language difficulties, and between behavioral/emotional problems and the severity 

of the language deficit. 

Ethics 

The study was approved by the local medical ethics committee. Written informed consent to 

participate was received from all parents and from children older than 16 years.  

Results  

Symptoms, course, and long-term outcome 

Seven of the children had auditory agnosia (37 %), two had verbal agnosia (10 %), and ten 

auditory discrimination deficit (53 %). Clinical features, along with current and past 

information regarding the patients, are provided for each of the children in these 3 groups in 

tables 1-3. For 11 children, a decline in language abilities was the debut symptom, whilst for 

two children the parents had observed a gradual loss of contact with the child, and one child 

had simply had delayed language development. The children were oversensitive to auditory 

stimulation. Epileptic seizures were the initial symptom for five of the children (26 %).  
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Epilepsy 

Nine of the children (47 %) had epileptic seizures; six had complex partial seizures and three 

had secondary generalized tonic-clonic seizures. In six of these nine children, the seizures 

were infrequent and easily controlled by anticonvulsants, while three had difficult-to-treat 

epilepsy with frequent seizures, seizure-related injuries, and even status epilepticus. The 

average duration of the period when the child experienced seizures was 4.6 years (SD: 3.3 

years), and the mean age when the children became seizure free was 9.2 years (SD: 3.3 years). 

All of the 19 children had interictal epileptiform discharges in EEG while awake, 18 had 

epileptiform discharges during sleep, and in 17 of the children, the epileptic activity increased 

during sleep. The EEG-data was based on previous EEG reports. All the children had 

epileptic foci in the temporo-parieto-occipital area. EEG findings in the three subcategories of 

patients are shown in table 4. CSWS was found in nine of the patients. Spike index was 

assessed during slow-wave sleep in three of these children, and was >70 % in all of them. We 

did not find differences in EEG related to the severety of the language deficit. 

All children were treated with antiepileptic drugs. The treatment with AEDs and with steroids 

is shown in table 1-3. In addition, three of the children were operated on using the multiple 

subpial transections (MST) technique. For one of these children, MST had an immediate 

positive effect, with respect to behavioral problems and a gradual effect on language (patient 

11). However, for two of the children (patients 3 and 4) MST affected neither their language, 

nor their seizures. Nevertheless, all three children are currently seizure-free. 

Cognitive, social, and behavioral abilities 

 At the time of the LKS diagnosis, 17 (89 %) of the children were described as exhibiting 

behavioral patterns of frustration or aggression, and in seven of the children this was 

demonstrated physically. Sixteen of the children had difficulties in their interactions with 

others and in exhibiting appropriate behavior. Fourteen of the children were described as 

having concentration or attention deficit problems, five were suspected to have a 

hyperactivity disorder, and 11 had mood fluctuations. The behavioral and emotional problems 

appeared to be evenly distributed among the children, independent of the severity of their 

language deficit. 
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Three of the children had general intelligence outside normal range at the time of the LKS 

diagnosis.  Short-term memory was studied at follow-up for all patients considered suitable 

for testing (12 cases) and was found to be impaired in all of them.   

Language outcome 

After an average follow-up time of 10.8 years, (SD: 6.2 years), four of the children (21 %) 

had normal language, 11 (58 %) had functional language, but still experienced moderate 

problems with various degrees of auditory and verbal agnosia. The other four children (21 %) 

lacked, or had only limited, functional verbal language, and used sign language. 

Eleven children have been followed for more than 10 years (mean: 14.4 years, SD: 4.8 

years,). Four of them have normal language, four have moderate language problems, and three 

have no functional verbal language.  

We found a significant correlation between language fluctuations during the course of the 

disease and current language function (p=0.02). All children who had normal language at 

follow-up had had considerable language fluctuations, while none of the children with no 

functional language at follow-up had had such fluctuations. 

We also found a significant correlation between the duration of the aphasia and the current 

language function, i.e. the shorter the duration of the aphasia, the better outcome (p=0.01)  

There was a significant correlation (p=0.02) between a poorer long-term outcome for children 

who had developed language decline before the age of five years compared with those with 

later symptom onset. Eight children had a language decline before the age of five years, and 

currently seven of them have moderate language problems or no verbal language at all. Three 

children had experienced language decline after the age of five years, and, of these, all have 

normal language today.  

At follow-up, an improvement in impressive and/or expressive language had been achieved 

by all the children, or they had improved their ability to communicate by means of sign 

language. 

In addition to LKS, two of the children were diagnosed with autistic disorder, five have 

dyspraxia, and two a hyperactivity disorder. For one child, the diagnosis of CSWS syndrome 

has been proposed.  
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The parents’ experiences with the diagnostic process and the health service and educational 

system 

The average age of the children at the time of LKS diagnosis was 6.3 years (SD: 2.2 years). 

The median time from symptom onset to LKS being diagnosed was 2.0 years (range: 0.9-10.7 

years). For those with auditory discrimination deficit, this period was 4.0 years (range: 1.3-

10.7 years), and for children with auditory/verbal agnosia, it was 1.4 years (range: 0.9-3.1 

years). The average time from aphasic onset to LKS diagnosis was 2.6 years (SD: 2.8 years,), 

for those with auditory discrimination deficit it was 4.1 years (SD: 3.6 years), and for those 

with auditory/verbal agnosia, it was 1.5 years (SD: 0.9 years). 

For 17 of the children (89 %), it was the parents themselves who first detected that something 

was wrong, while for two children the initial symptoms were identified at nursery school. 

Most of the parents initially contacted a general practitioner (seven cases). Others contacted a 

psychologist or an educator (four cases), nursery school staff (three cases), a local hospital 

(three cases), and a public health nurse (two cases). During the quest for diagnosis the parents 

contacted, on average, three different authorities (SD: 1.3).  Several different diagnoses were 

proposed for these children, before LKS was finally diagnosed, particularly in the group with 

auditory discrimination difficulties. A hearing problem was most often suspected in the 

children with the most severe language deficit, namely verbal or auditory agnosia. A cerebral 

tumor was suspected among three in this group and in three of those with auditory 

discrimination difficulties. Autism was suspected only among children with auditory 

discrimination difficulties (four cases). Progressive encephalopathy, tuberous sclerosis, a 

psychiatric disorder, Tourette syndrome, and mutism were also potential diagnoses proposed 

among the children with auditory discrimination difficulties.  

For six of the children, the LKS diagnosis was made at the local or regional hospital, while 

the remaining 13 children received the definitive LKS diagnosis at the Norwegian National 

Epilepsy Center. Receiving the LKS diagnosis came as a relief to ten of the parents, four were 

shocked, and five did not mention their reaction. 

The pediatrician and the speech therapist at the epilepsy center were considered the most 

important professionals when the diagnosis was provided. Following discharge from the 

national epilepsy center, the most important professional was considered to be the local 

teacher, as well as continued contact with the speech therapist at the center. 
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The majority of parents were satisfied with how the LKS diagnosis was communicated, and 

were pleased with the information, guidance, and emotional support that they had received. 

More appropriate help at kindergarten and at school, and a better understanding of the child’s 

problems were considered important consequences of the diagnosis.  

During the course of the disease, the parents considered that a good and close relationship 

between the child and the professionals was of crucial importance. The professionals’ abilities 

to cope with the child’s behavioral and educational problems with flexibility and creativity 

were essential and assisted the child in coping. Visits to the child’s school or kindergarten by 

the speech therapist from the epilepsy center were considered to be of great value. Emotional 

support and reliability from the educational and health service delivery system were also 

important. 

Finally, the parents expressed two major concerns. Firstly, they felt that they had needed to 

argue strongly with the local health authorities and the educational system (11 cases) in order 

to obtain the LKS diagnosis and to receive adequate help. The parents considered that their 

concerns were often not taken seriously. In five cases, a struggle for referral to the regional 

hospital or the national epilepsy center was described. Secondly, the adaptations implemented 

in the kindergartens and schools regarding social and educationally-related issues were 

usually considered insufficient and did not meet the parents’ expectations of what their 

children actually needed. The parents had a strong wish for someone who could ensure that 

appropriate support measures were implemented, and that could coordinate assistance. 

Discussion  

The study includes 19 patients with LKS. The limited number of cases makes it difficult to 

reach firm conclusions.  

One striking feature of these children with LKS was the great variability in clinical 

expression, both at symptom onset and during the course of the disease. Such clinical 

heterogeneity has also been described in other studies [9, 23,24] and may be a general feature 

of rare diseases [25]. This heterogeneity, along with the limited number of individuals 

included in most studies of LKS, might explain the great variation in results obtained in 

different studies.  
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According to Hirsch et al. who refer to several review papers it is a common agreement on the 

diagnostic criteria of typical LKS [26]. However, Stefanatos et al. review the complexity of 

LKS faced by researchers and clinicians and question the consistence in the diagnostic 

criteria. He claims that if using a strict adherence to existing criteria many children with LKS 

would not be classified as LKS [3]. It is proposed that the variability in clinical expression 

might reflect the different pathophysiological mechanisms, which also might explain different 

sensitivities to treatment [26]. It is a discussion whether these criteria convey the impression 

of a discrete entiety, or if it may be conceptualized as a spectrum of epileptiform 

neurocognitive disorders [3,7]. Viewing the syndrome as a spectrum, not using the strict 

diagnostic criteria, might reflect the variability in clinical expression and prognosis.  

A study by Selassie et al. showed that children with left-sided partial epilepsy had extensive 

language dysfunction. Phonological dysfunction was seen in most children with partial 

epilepsy, and language dysfunction was also found in children with generalized and 

unclassified epilepsies [27]. It is possible that some of the children in our auditive 

discrimination group had cryptogenic partial epilepsy of the dominant hemisphere, which may 

include cognitive and language fluctuations. Thus, the interpretations of the diagnostic criteria 

in LKS are challenging.  

In our study, language deterioration was the debut symptom in most children, while other 

studies have reported epileptic seizures to be the debut symptom more often than language 

disturbances [28]. This is probably because epileptic seizures most often are easy to detect, 

while language problems can be more insidious. In the couple of cases in which the parents 

experienced that they gradually lost contact with the child, this may be attributed to 

psychogenic regression [29]. 

The mean age of onset of aphasia in our study was about one year younger than that reported 

in a review of 208 cases [3]. The occurrence of epileptic seizures was somewhat lower in our 

study (appr. 50 %) than in several other studies (70-80%) [24,28,30]. Moreover, the epilepsy 

in the children in our study appeared rather benign, as the seizures were infrequent and easily 

controlled by anticonvulsants in six children, and all were seizure-free as they reached 

adolescence. Only one patient with previous seizures is still using anti epileptic drugs.  

Most other studies report similar findings [24,31,32], but three of our children experienced a 

period with apparently pharmacoresistant epilepsy.  
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Short-term auditory memory was reduced in all the patients in our study who were suitable 

for testing, and this also concurs with results from previous studies [33].  

Two of the patients in our study currently have a diagnosis of an autistic disorder, and for one 

of them (patient 17) this autism diagnosis has resulted in the LKS diagnosis being retracted. A 

language delay prior to the onset of aphasia, and children with IQs outside the normal range 

as observed in our study, have also been reported from other studies of children with LKS 

[33,34]. In one study, autistic-like behavior was described in four out of 11 children at first 

observation, and in two at follow up [35]. This indicates that the ICD-10 criteria are 

interpreted differently by different diagnosticians, and LKS may not be described as a discrete 

entity with clearly defined boundaries. Moreover, features of autism may be seen in some 

early onset child epilepsies, including LKS [36].  

We found that children who had experienced a short duration of the initial aphasic period and 

marked fluctuations of speech abilities had the best prognosis regarding future language 

outcome. This is in agreement with the results from other studies [28,37]. A borderline 

association between receptive language and length of illness, as measured by the interval 

between onset of language deterioration and onset of recovery has been reported from one 

study, but no association between speech fluctuations and language outcome was identified 

[33]. 

The duration of the occurrence of paroxysmal epileptiform discharges in EEG has been 

considered a predictive factor for language outcome. If such activity lasts for more than 2-3 

years, then the risk of neuropsychological sequelae is greater [7, 33,34]. In our study, the EEG 

data were insufficient for a firm conclusion to be made on this issue.  

Spreading of epileptiform activity from one side to another was found in four cases, but such 

spreading may be the case also in the 12 patients with bilateral epileptiform activity. 

Contious/almost continous epileptiform activity, was described in the patients with auditory 

agnosia and auditory discrimination deficit. Unilateral and bilateral epileptiform activity was 

described in all three groups.  

Controlled clinical trials of therapeutic options for LKS are lacking, and there is no clinical 

trials demonstrating efficacy of any particular anticonvulsant [3, 26]. Nor our study could 

give reliable information about the best treatment. 
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Some studies indicate that whether the aphasia onset occurs before or after the patient reaches 

five years of age has an important impact on the long-term outcome [38], but others studies 

do not confirm this [28,33]. We found a significant poorer long-term language outcome in 

children in whom a language decline commenced before the age of five compared to those 

with symptom onset after five years of age.  

The long term prognosis of LKS, concerning seizures and language skills was as reported in 

other studies [28,33].Five of our patients have now reached adulthood, and, of these, four are 

in paid employment and one is studying. Three of them have completely normal language 

while two have moderate language difficulties. Thus, the long-term outcomes from the 

children in our study appears to be better than those reported in another study, in which only 

one of four children with LKS worked independently in adulthood [28].  

A delay between initial symptoms and receiving the definitive diagnosis is not unusual in rare 

diseases [11,39], and we observed it in our study, particularly in patients with auditory 

discrimination deficit, as more alternative diagnoses were suspected in these children than in 

those with auditory or verbal agnosia.  

The parents’ main concern was that they were not taken seriously when they expressed their 

worries to the health professionals. This lack of awareness, rather than lack of knowledge, in 

the diagnostic process is described in a study by Huyard, [40] and many parents of children 

ultimately diagnosed as suffering from rare diseases are accused of being overly worried [11]. 

In several studies, the physicians are criticized for their lack of ability to communicate the 

diagnosis in an acceptable way [11,40]. However, in our study, the majority of parents were 

satisfied with how the LKS diagnosis was communicated. This might be due to the 

comprehensive care model used at our national epilepsy center, which involves the use of 

multi-professional teams.  

As has been reported in another study, the parents in our study were pleased at receiving  a 

definitive diagnosis, because then they were better able to understand what was wrong with 

the child, explain it to others, and to make plans for the future care of the child [41]. Parents 

of children with rare diseases often experience high levels of stress and strain, and better 

knowledge of the child’s disability may reduce such stress [42].  
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There is a crucial need to maintain communication with children with LKS, and those unable 

to understand verbal language should be given access to a substitute language [3,9,23,43]. 

Many children with LKS are in need of special education throughout their schooling [44], all 

the children participating in our study received some kind of adapted or special educational 

support, and all learned a way in which to communicate. For the children in this study, special 

emphasis was placed on individually adapted visual methods [9], but it should be noted that 

the education of children with LKS cannot be standardized due to the wide heterogeneity 

[23]. 

Behavioral, emotional, and social interventions are important aspects in the treatment of 

children with LKS [3,44]. About two thirds of children with LKS have behavioral 

disturbances, including hyperactivity, attention deficits, aggression, anger with tantrums, 

withdrawal, social deficits, and sometimes autistic or psychotic-like presentations [26,29,44]. 

As has previously been reported in another study, we found that the behavior and social 

interaction problems in the children in our study were independent of the severity of the 

language deficit [33]. Professional guidance in teaching a child with LKS how to interact with 

other children was an important issue for the parents. 

The parents valued several of the same contributions from the professionals, regardless of the 

severity of their child’s language and behavioral problems. It is important for all pupils to 

have a good relationship with their teacher, but this is particularly so for children with a need 

for individualized education. In our study, the parents emphasized that a good relationship 

between their child and the nursery nurse, teacher, and speech therapist was of utmost 

importance. Likewise, in order to cope with the child’s behavior the parents appreciated when 

the professionals were able to combine flexibility with a protective restriction of the child. A 

creative approach to language therapy and to the general education of the children appeared to 

help the child to cope.  

 

As expected, the parents of the children in our study had had to struggle hard with local health 

authorities and the educational system in order to obtain the correct diagnosis and receive 

adequate help [11,25,40,41]. Knowledge of rare diseases is limited, both in society in general, 

and also in the ordinary health service [11,25,39]. In order to assist people with rare diseases, 

professional caregivers must be able to handle insecurity and lack of knowledge, and this 
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might also restrict collaboration between patients and the professionals [25,39]. The parents 

of children with LKS may have to acknowledge that they know more about this particular 

syndrome than do some of the professionals. In our study, caregivers put less emphasis on 

information provided by parents than that from health care professionals. This has also been 

noted in other studies [11,25]. The lack of knowledge of rare diseases in the ordinary health 

service is one reason why maintaining contact with a national center of authority can be 

helpful.  
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Vedlegg 1: Tilrådning fra REK 
  



 

Overlege PhD Karl Otto Nakken 

Epilepsisenteret - SSE 

1306, Bærum Postterminal 

 

 

 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig  

forskningsetikk Sør-Øst B (REK Sør-Øst B) 

Postboks 1130 Blindern 

NO-0318 Oslo 

 

Telefon: 22 85 06 70 

Telefaks: 22 85 05 90  

Dato: 09.10.2009 E-post: juliannk@medisin.uio.no 

 Deres ref.:  Nettadresse: www.helseforskning.etikkom.no  

 

 

 

Vår ref.: SPREK 2009/764b (oppgis ved henvendelse) 

 

2009/764b Landau-Kleffner syndrom. Hvordan stilles diagnosen?   
 

Vi viser til viser til innsendt prosjektendringsskjema for ovennevnte studie, mottatt 

23.09.2009. Vedlagt endringen følger også protokoll, ulike informasjonsskriv og 

samtykkeerklæringer, spørreskjema for datainnsamling, samt orienteringsvedlegg. 

 

Prosjektleder er Karl Otto Nakken.  

 

Forskningsansvarlig er Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet avdeling  

for sykepleievitenskap og helsefag.   
 

Endringene innebærer følgende: 

I tillegg til deltakere registrert ved Kompetasesenteret for sjeldne epilepsirelaterte 

diagnoser, vil også pasienter registrert ved Epilepsisenteret inviteres til å delta i studien. 

Det søkes i tillegg om at forespørsel om deltakelse i studien sendes fra logoped, og at 

informasjonsskriv sendes samtidig. 

 

Komiteen har vurdert endringssøknaden og har ingen forskningsetiske innvendinger mot 

endringen av prosjektet. Komiteen godkjenner prosjektet slik det nå foreligger med 

hjemmel i helseforskningsloven § 11. 

 

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i 

søknad og protokollen, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med 

forskrifter.  

 

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriftens 

kap. 2, og Helsedirektoratets veileder for ”Personvern og informasjonssikkerhet i 

forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren”  

(http://www.helsedirektoratet.no/samspill/informasjonssikkerhet/norm_for_informasjonssik

kerhet_i_helsesektoren_232354). 

 

Tillatelsen gjelder til 01.09.2011. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema (se 

helseforskningsloven § 12) senest et halvt år etter prosjektslutt. 
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Overlege PhD Karl Otto Nakken 

Epilepsisenteret - SSE 

1306, Bærum Postterminal 

 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk sør-øst B (REK sør-øst B)

Postboks 1130 Blindern
NO-0318 Oslo

Telefon: 22 85 06 70
Telefaks: 22 85 05 90 

Dato: 09. 09.2009 E-post: juliannk@medisin.uio.no

Deres ref.:   Nettadresse: http://helseforskning.etikkom.no

Vår ref.: 2009/764b  
 

2009/764b  Landau-Kleffner syndrom. Hvordan stilles diagnosen?  

 

REK viser til søknad om godkjenning av forskningsprosjektet Landau-Kleffner syndrom. 
Hvordan stilles diagnosen? som ble sendt inn til fristen 03.08.09. Komiteen har vurdert 
søknaden i sitt møte 26. august 2009 med hjemmel i helseforskningsloven § 10, jf. 
forskningsetikkloven § 4. 

Dette er en mastergradsstudie som er rettet mot barn som har fått diagnosen Landau- Kleffner 
syndrom og deres foreldre. Data innhentes ved journalgjennomgang og telefonintervju med 
foreldrene, og formålet med studien er å kvalitetssikre diagnostikken for barn med mistanke 
om denne diagnosen. Kriterier som er brukt for å stille diagnosen vil bli sammenholdt med 
internasjonal standard. Det er sendt ut forespørsel til 22 personer som er registrert med 
diagnosen om å være registrert ved Kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 
med en generell forespørsel om å samtykke til å bli kontaktet i forhold til studier. Kun 
pasienter som har samtykket i å bli kontaktet om deltagelse i studier vil bli invitert til å delta i 
denne studien.  

Forskningsetisk vurdering 
Komiteen finner at prosjektet har en klar målsetning og synes i hovedsak å være godt 
planlagt. Det er imidlertid noe uklart hvilke data telefonintervjuet skal bidra med i forhold til 
variabellisten i spørreskjemaet. Det er heller ikke beskrevet om flere fagpersoner vil sikre 
dataregistreringen via lydbåndopptak eller på annen måte sikre interrater-reliabilitet. Det 
anbefales at dette gjennomtenkes og presiseres i prosjektbeskrivelsen.  

Pasienter med denne sjeldne diagnosen er tidligere viet liten oppmerksomhet fra forskere, og 
studien kan gi bedret kvalitet til utredning og behandling av pasientene. Ulempene ved 
deltagelse ansees som beskjedne og er knyttet til at foreldre blir intervjuet pr telefon. 

Imidlertid er fare for identifisering av pasientene gjennom publisering betydelig. 
Pasientgruppen er liten og vil omfatte de fleste barn med denne diagnosen i Norge.  
Datamaterialet vil inneholde informasjon om bl.a. adferdsvansker, samhandling og barnas 
fungering.  
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Studien inkluderer barn, men det er ikke oppgitt noen  nedre aldersgrense for inklusjon i 
studien. Syndromet rammer barn i aldersgruppen 3-8 år, og komiteen går ut fra at barn helt 
ned i 3-årsalder kan bli inkludert. Det bes derfor om at det vises særlig aktsomhet ved 
publikasjon.  
 
Informasjonsskriv/samtykkeerklæring 
I informasjonsskrivet til foreldrene har forskerne valgt å be foreldrene informere sine barn og 
ta hensyn til barnas uttalelse ved samtykke. Dette begrunnes i barnas språkproblemer knyttet 
til tilstanden.  Det er videre utarbeidet et eget informasjonsskriv til barna, men dette er ikke 
tilpasset barn med språkproblemer, og det er ikke angitt hvilken aldersgruppe 
informasjonsskrivet er ment å gjelde for. Komiteen ber om at det utformes alderstilpassede 
informasjonsskriv til de av barna som kan lese.     

Det er oppgitt at pasienter over 18 år skal gi eget samtykke. Komiteen minner om at barn skal 
samtykke fra de er 16 år. Det bør også tilrettelegges for at barn i alderen 12-15 kan gi sitt 
samtykke i tillegg til foreldrenes samtykke.   

Informasjonsskrivene er i hovedsak utformet i følge gjeldende mal, men ulemper ved 
deltagelse og da spesifikt sikring av anonymitet er ikke presisert godt nok. Komiteen ber om 
at dette uttrykkes tydeligere.   

Vedtak 
Prosjektet godkjennes på følgende vilkår:  

Det skal vises aktsomhet ved publisering. Informasjonsskrivet til pasientene må revideres i 
tråd med komiteens merknad vedrørende anonymitet, og det må utformes informasjonsskriv 
og tilrettelegges for samtykke som er tilpasset barn og ungdom med språkproblemer i ulik 
alder jf komiteens merknader. Reviderte og alderstilpassede informasjonsskriv og revidert 
prosjektbeskrivelse sendes komiteen til orientering.  

I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er tillatelsen gitt under forutsetning av at 
prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og protokollen, og de bestemmelser 
som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Tillatelsen gjelder til 01.09.2011.   

Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i 
søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Vi gjør oppmerksom på at hvis 
endringene er "vesentlige", må prosjektleder sende ny søknad, eller REK kan pålegge at det 
sendes ny søknad. 

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften 
kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i 
forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». 

(http://www.helsedirektoratet.no/samspill/informasjonssikkerhet/norm_for_informasjonssikke
rhet_i_helsesektoren_232354) 
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Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema (se helseforskningsloven § 12) senest 
01.03.2012.  

Komiteens avgjørelse var enstemmig. 

 

 

Vennligst oppgi vårt saksnummer/referansenummer i korrespondansen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Stein Opjordsmoen Ilner (sign.) 
Leder 

Julianne Krohn-Hansen 

Komitésekretær (sign) 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 

Kopi:  

 Forskningsansvarlig UIO v/Nina Vøllestad Nina.vollestad@medisin.uio.no 
 Ine Cockerell cockerelline@yahoo.no 
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Vedlegg 2: Tilrådning fra 
personalvernombudet  

Oslo universitetssykehus HF 
 

  

 

PERSONVERNOMBUDETS UTTALELSE TIL 
FORSKNING 

 

Til: Ine Cockerell, sykepleier  

Kopi: Karl Otto Nakken, seksjonsoverlege, SSE  

Fra: Anette Engum, personvernombud for forskning 

Saksbehandler: Kathrine Rogstad, førstekonsulent 

Dato: 05.08.09 

Offentlighet: Ikke unntatt offentlighet 

Sak: Personvernombudets uttalelse til innsamling og databehandling av 
personopplysninger i forskningsstudie ”Diagnostiseringsforløp, symptomer og 
tegn hos barn  registrert med  Landau Kleffner syndrom ved Nasjonalt 
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser ved Epilepsisenteret-
SSE”. 

Saksnummer/ 
Personvernnummer 

2009/3980 

  

 

Personvernombudets uttalelse til innsamling og databehandling av personopplysninger 
for forskning i prosjektet ” Diagnostiseringsforløp, symptomer og tegn hos barn  
registrert med  Landau Kleffner syndrom ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne 
epilepsirelaterte diagnoser ved Epilepsisenteret-SSE” 

Viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger / helseopplysninger. Det 
følgende er et formelt svar på meldingen. Forutsetningene nedenfor må være oppfylt før 
rekruttering av pasienter til studien kan starte.  
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Personvernombudet har vurdert det til at den planlagte databehandlingen av 
personopplysninger / helseopplysninger tilfredsstiller de krav som stilles i helse- og 
personvernlovgivningen.  

Personvernombudet har ingen innvendinger til at den planlagte databehandlingen av 
personopplysninger / helseopplysninger kan igangsettes under forutsetning av følgende:  

1. Behandling av personopplysningene / helseopplysninger i studien skjer i samsvar med 
og innenfor det formål som er oppgitt i meldingen.  

2. Studien må vurderes og godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK), og eventuelle merknader må følges. Kopi av anbefaling fra 
personvernombudet vedlegges søknaden til REK.  

3. Vedlagte samtykke benyttes. Eventuelle endringer til dette som berører formålet, 
utvalget inkluderte eller databehandlingen må forevises personvernombudet før de tas 
i bruk. 

4. Data lagres som oppgitt i meldingen.  

5. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger lagres separat på 
prosjektleders avlåste kontor.  

6. Data slettes eller anonymiseres (ved at krysslisten slettes) senest 01.09.2015. 

7. Dersom formålet, utvalget av inkluderte eller databehandlingen endres må 
personvernombudet gis forhåndsinformasjon om dette.  

8. Kontaktperson for prosjektet skal hvert tredje år sende personvernombudet ny melding 
som bekrefter at databehandlingen skjer i overensstemmelse med opprinnelig formål 
og helseregisterlovens regler.  

Studien er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over forsknings- og 
kvalitetsstudier. 

Lykke til med studien! 

Med vennlig hilsen  

Anette Engum  
Personvernombud  

Oslo universitetssykehus HF 
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Vedlegg 3: Intervjuguide for telefonintervju 
med foreldrene 
1. Hvilke(t) symptom(er) var de første dere ble oppmerksomme på hos barnet? 

2. Hvem ble først oppmerksomme på symptomet/symptomene? 

3. Hvor lang tid gikk det før dere søkte om hjelp for symptomet/ symptomene? 

4. Hvem kontaktet dere for å få hjelp? 

5. Hvem satte dere i kontakt med de riktige instansene slik at barnet fikk diagnosen? 

6. Var det noen andre diagnoser som ble vurdert eller satt  i forkant av Landau Kleffner 

diagnosen og i så fall hvilke(n)?  

6b Husker du om barnet ble utredet i forhold til hyperaktivitet eller autisme 

7. Har barnet fortsatt diagnosen? 

8. Dersom diagnosen er tatt bort, vet du hvorfor? 

9. Har barnet fått noen andre diagnoser i tillegg eller istedenfor LKS? 

10. Hvilken betydning hadde det for dere at barnet fikk diagnosen? 

11. Husker du om dere fikk informasjon om prognosen? 

12. Opplevde du at diagnosen har vært til hjelp i forhold til at barnet fikk riktige medisiner? 

13. Er det noen dere fikk spesielt god hjelp av i forbindelse med diagnostiseringen? 

14. Hva gjorde de? 

15. Dersom det var noen dere fikk spesielt god hjelp av det, husker du hvilken faggruppe den 

eller de tilhørte? 

16. Er det noe du skulle ønske var gjort annerledes i forbindelse med at barnet fikk 

diagnosen? 
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17. Er det noen dere har fått spesielt god hjelp av etter at diagnosen ble stilt? 

18. Hva gjorde de? 

19. Dersom er noen dere har fått spesielt god hjelp av er det husker du hvilken faggruppe 

hun/han /de tilhørte? 

20. Er det noe du skulle ønske hadde vært gjort annerledes etter at barnet fikk diagnosen? 

21. Hva ønsker du at kompetansesenteret for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser kan hjelpe 

dere med?  

22. Hvordan er barnets språkfunksjon i dag? 

23. Hva slags (om noen ) tilrettelegging har barnet i dag? 
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Vedlegg 4: Pasientinformasjon og 
samtykkeerklæringer 
 

                  Landau Kleffner syndrom, hvordan stilles diagnosen? 
Informasjonsskriv om prosjektet for barn under 12 år 

 
Hei 

Jeg skriver til dere for å spørre om dere vil være med på en 
undersøkelse om Landau Kleffner.  Jeg er sykepleier og har arbeidet 
med barn og ungdom med epilepsi i mange år ved Epilepsisenteret -
SSE. Nå er jeg student og arbeider med en eksamensoppgave om 
Landau Kleffner.  

Riktig diagnose er viktig for å gi riktig medisin og hjelp i hverdagen. 
Da du var hos oss på Epilepsisenteret- SSE møtte du forskjellige 
yrkesgrupper som gjorde ulike undersøkelser. Det var nødvendig for 
at de skulle finne ut hvilken diagnose som var riktig. Jeg ønsker å se 
hva de skrev i journalen din for å finne ut mer om hvordan dere fikk 
diagnosen.  

Jeg ønsker også å snakke med foreldrene dine i telefonen for å spørre 
de om hva de først ble oppmerksomme på og hvem de snakket med 
for at du skulle få den beste hjelpen. 

Fordi det er få som har skrevet om Landau Kleffner ønsker vi å skrive 
om diagnosen så flere kan lære om det. Det vil skrives på en slik måte 
at det ikke er mulig å gjenkjenne opplysninger om deg. 

Med vennlig hilsen  
 

Ine Cockerell 



82 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 Landau- Kleffner Syndrom hvordan stilles diagnosen? 
 

Informasjonsskriv til foreldre med barn under 12 år. 

 

Dette er et spørsmål til deg om barnet ditt kan delta i en forskningsstudie som har til hensikt å 
beskrive hvilke symptomer og tegn barna som har fått Landau Kleffner diagnosen hadde da 
diagnosen ble stilt basert på opplysninger fra journalen. I tillegg ønsker vi å undersøke hva 
som har skjedd før barnet ble henvist til sykehuset som stilte diagnosen ved å intervjue 
foreldrene via telefon.  

De som blir invitert til å være med er de som har fått Landau Kleffner diagnosen og har vært 
til undersøkelse eller behandling ved Epilepsisenteret- SSE. 

I Norge er det bare gjort én undersøkelse av barn og unge med Landau Kleffner. For pasienter 
med sjeldne sykdommer tar det ofte lang tid å få en riktig diagnose, og det er ikke uvanlig at 
diagnosen endres underveis. Med økt kunnskap har det vært mulig å avgrense og definere 
diagnosen bedre for derved å kunne gi en riktigere behandling og tilrettelegging. Vi ønsker å 
undersøke forløpet for diagnosen, hvor lang tid det tok fra de første symptomene dukket opp 
til diagnosen ble stilt og om barna fikk noen andre diagnoser underveis. 

I prosjektet vil vi se på hvilke undersøkelser som ble gjort da barnet fikk diagnosen og 
undersøke hva som beskrives i journalen.  

Jeg ønsker også å intervjue deg over telefon i forhold til noen spørsmål. Det gjelder de første 
symptomene eller tegnene som gjorde at dere søkte om hjelp, hvor dere henvendte dere, og 
hvem som satte dere i kontakt med de riktige instansene slik at barnet fikk diagnosen og om 
den er endret underveis. Intervjuet vil ta ca 20 minutter og gjøres på et tidspunkt som passer 
for deg. 

Jeg er sykepleier og har arbeidet med barn og ungdom med epilepsi ved Spesialsykehuset for 
epilepsi i mange år. Nå er jeg student ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, 
avdeling for sykepleievitenskap og helsefag. Prosjektet vil bli skrevet som masterfagsoppgave 
og det planlegges å skrive en artikkel som utgis i et nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift. 
Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør Øst 
og Personvernombudet på Rikshospitalet. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og 
fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger og de vil kun brukes som 
beskrevet i hensikten med studien. De innsamlede opplysningene vil ikke kunne gjenkjennes i 
masteroppgaven eller i publisert artikkel. 

Ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet er Ine Cockerell og veileder er overlege Karl 
Otto Nakken ved Epilepsisenteret –SSE. 

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om barnet, og korrigere eventuelle feil og du vil få informasjon om resultatet av 
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studien dersom du ønsker det. Oslo Universitets sykehus, Rikshospitalet ved administrerende 
direktør er databehandlingsansvarlig. 

Dersom dere har spørsmål i forhold til prosjektet kan dere kontakte Ine Cockerell tlf 958 50 
946 eller veileder Karl Otto Nakken tlf sentralbord 67501000 

Det er helt frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 
ditt samtykke til å delta. Dette vil selvfølgelig ikke få konsekvenser for barnets videre 
behandling. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på neste side.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 

Ine Cockerell 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

 Landau- Kleffner Syndrom hvordan stilles diagnosen? 
 

Informasjonsskriv til foreldre med barn i aldersgruppen 12-15 år. 

 

Dette er et spørsmål til deg om barnet ditt kan delta i en forskningsstudie som har til hensikt å 
beskrive hvilke symptomer og tegn barna som har fått Landau Kleffner diagnosen hadde da 
diagnosen ble stilt basert på opplysninger fra journalen. I tillegg ønsker vi å undersøke hva 
som har skjedd før barnet ble henvist til sykehuset som stilte diagnosen ved å intervjue 
foreldrene via telefon.  

De som blir invitert til å være med er de som har fått Landau Kleffner diagnosen og har vært 
til undersøkelse eller behandling ved Epilepsisenteret- SSE. 

I Norge er det bare gjort én undersøkelse av barn og unge med Landau Kleffner. For pasienter 
med sjeldne sykdommer tar det ofte lang tid å få en riktig diagnose, og det er ikke uvanlig at 
diagnosen endres underveis. Med økt kunnskap har det vært mulig å avgrense og definere 
diagnosen bedre for derved å kunne gi en riktigere behandling og tilrettelegging. Vi ønsker å 
undersøke forløpet for diagnosen, hvor lang tid det tok fra de første symptomene dukket opp 
til diagnosen ble stilt og om barna fikk noen andre diagnoser underveis. 

I prosjektet vil vi se på hvilke undersøkelser som ble gjort da barnet fikk diagnosen og 
undersøke hva som beskrives i journalen.  

Jeg ønsker også å intervjue deg over telefon i forhold til noen spørsmål. Det gjelder de første 
symptomene eller tegnene som gjorde at dere søkte om hjelp, hvor dere henvendte dere, og 
hvem som satte dere i kontakt med de riktige instansene slik at barnet fikk diagnosen og om 
den er endret underveis. Intervjuet vil ta ca 20 minutter og gjøres på et tidspunkt som passer 
for deg. 

Jeg er sykepleier og har arbeidet med barn og ungdom med epilepsi ved Spesialsykehuset for 
epilepsi i mange år. Nå er jeg student ved Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, 
avdeling for sykepleievitenskap og helsefag. Prosjektet vil bli skrevet som masterfagsoppgave 
og det planlegges å skrive en artikkel som utgis i et nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift. 
Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør Øst 
og Personvernombudet på Rikshospitalet. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og 
fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger og de vil kun brukes som 
beskrevet i hensikten med studien. De innsamlede opplysningene vil ikke kunne gjenkjennes i 
masteroppgaven eller i publisert artikkel. 

Ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet er Ine Cockerell og veileder er overlege Karl 
Otto Nakken ved Epilepsisenteret –SSE. 

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om barnet, og korrigere eventuelle feil og du vil få informasjon om resultatet av 
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studien dersom du ønsker det. Oslo Universitets sykehus, Rikshospitalet ved administrerende 
direktør er databehandlingsansvarlig. 

Barn over 12 år har rett til å uttale seg og deres mening skal tillegges vekt. Informasjonsskriv 
og forespørsel om samtykke for aldersgruppen 12-15 år er vedlagt og jeg håper dere vil være 
behjelpelig med å forklare ord eller utrykk dersom noe er uklart.  

Dersom dere har spørsmål i forhold til prosjektet kan dere kontakte Ine Cockerell tlf 958 50 
946 eller veileder Karl Otto Nakken tlf sentralbord 67501000 

Det er helt frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 
ditt samtykke til å delta. Dette vil selvfølgelig ikke få konsekvenser for barnets videre 
behandling. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på neste side.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 

Ine Cockerell 
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                                       Samtykke til deltakelse i studien 
 

Landau- Kleffner Syndrom, hvordan stilles diagnosen? 
 

for 

 

----------------------------------------------- 

(Navn på sønn/datter med blokkbokstaver) 

 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon om prosjektet: Landau- Kleffner syndrom, hvordan stilles 
diagnosen og er villig til at mitt barn deltar i studien. 
Jeg gir samtykke til at opplysninger om undersøkelsene barnet har tatt hentes ut av journalen 
ved Epilepsisenteret- SSE og til å bli intervjuet over telefon. Jeg gir tillatelse til at resultatet 
eventuelt publiseres i en artikkel. De innsamlede opplysningene vil ikke kunne gjenkjennes i 
masteroppgaven eller i publisert artikkel. 
 
 
 
Sted              Dato                         Signert av foreldre 
 
 
 
Oppgi telefonnummer for telefon intervju, tidspunkt avtales etter ditt ønske: -------------------- 
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Vil du være med i prosjektet: Landau Kleffner syndrom, hvordan stilles 

diagnosen? 
 

Informasjonsskriv for deltakere i aldersgruppen 12-15 år 
 

Dette er et spørsmål til deg og foreldrene dine om å være med på et prosjekt om 
Landau Kleffner syndrom. Hensikten er å beskrive hvilke symptomer og tegn 
barna som har fått  Landau Kleffner diagnosen hadde da diagnosen ble stilt. I 
tillegg ønsker vi å undersøke hva som har skjedd før barna ble henvist til 
sykehuset som stilte diagnosen.  

Det er bare gjort én undersøkelse av barn og unge med denne diagnosen i Norge. 
For de som har sjeldne sykdommer tar det ofte lang tid å få en riktig diagnose. 
Det er ikke uvanlig at diagnosen forandres.  

Riktig diagnose er viktig for å gi riktig medisin og hjelp i hverdagen. Det er 
nødvendig at flere faggrupper samarbeider. Jeg ønsker å se på hvilke 
yrkesgrupper som var med da du fikk diagnosen og undersøke hva som er 
skrevet i journalen din fra undersøkelsene du tok. Jeg ønsker også å snakke med 
foreldrene dine i telefonen for å spørre de om hva de først ble oppmerksomme 
på og hvem de snakket med for at du skulle få den beste hjelpen. 

De som blir spurt om å være med er barn som har fått Landau Kleffner 
diagnosen og har vært på Epilepsisenteret SSE. 

Jeg er sykepleier og har arbeidet med barn og ungdom med epilepsi i mange år 
ved Epilepsisenteret-SSE. Nå er jeg student ved Universitetet i Oslo og 
resultatene vil bli skrevet som eksamensoppgave. Fordi det er skrevet lite om 
Landau Kleffner planlegges det også å skrive en artikkel slik at flere kan lære 
om diagnosen.   

Resultatene skal presenteres slik at de ikke kan føres tilbake til deg. Hvis du 
ønsker det kan du få tilsendt undersøkelsen når den er ferdig. 

 Det er helt frivillig å være med. Om du ønsker å delta ber jeg deg om å skrive 
under på neste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn be om at 
du tas ut av prosjektet. Det vil selvfølgelig ikke få konsekvenser for 
behandlingen din. 
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Dersom du har noen spørsmål kan du kontakte Ine Cockerell tlf: 95850946 
 
Med vennlig hilsen  
 

Ine Cockerell 

  



89 
 

Landau Kleffner syndrom, hvordan stilles diagnosen? 
 

Informasjonsskriv fra aldersgruppen 16 år og deres foreldre 
 

Dette er et spørsmål til deg og foreldrene dine om å være med på et prosjekt om 
Landau Kleffner. Hensikten er å beskrive hvilke symptomer og tegn barna som 
har fått Landau Kleffner diagnosen hadde da diagnosen ble stilt. I tillegg ønsker 
vi å undersøke hva som har skjedd før barna ble henvist til sykehuset som stilte 
diagnosen.   

I Norge er det bare gjort én undersøkelse av barn og unge med Landau Kleffner. 
For pasienter med sjeldne sykdommer tar det ofte lang tid å få en riktig 
diagnose. Det er ikke uvanlig at den endres underveis. Med økt kunnskap har det 
vært mulig å avgrense og definere diagnosen bedre. Det kan gi en riktigere 
behandling og tilrettelegging. Vi ønsker å undersøke hvor lang tid det tok fra de 
første symptomene dukket opp til diagnosen ble stilt og om barna fikk noen 
andre diagnoser underveis. I prosjektet vil vi se på hvilke undersøkelser som ble 
gjort da diagnosen ble satt. Deretter vil vi se på hva som beskrives i journalen 
fra undersøkelsene.  

De som blir spurt om å være med er barn / ungdom som har fått diagnosen og 
har vært på Epilepsisenteret SSE. 

Jeg ønsker også å intervjue dere foreldre over telefon for å spørre om hva dere 
først ble oppmerksomme på. Hvor dere henvendte dere og hvem som satte dere i 
kontakt med de riktige personene slik at diagnosen ble stilt. Dessuten om det har 
blitt stilt andre diagnoser underveis. Intervjuet vil ta ca 20 minutter og gjøres på 
et tidspunkt som passer. 

Jeg er sykepleier og har arbeidet med barn og ungdom med epilepsi ved 
Epilepsisenteret -SSE i mange år. Nå er jeg student ved Universitetet i Oslo, Det 
medisinske fakultet, avdeling for sykepleievitenskap og helsefag.  

Prosjektet vil bli skrevet som masterfagsoppgave og det planlegges å skrive en 
artikkel som utgis i et Norsk eller internasjonalt tidsskrift. Studien er godkjent 
av de nødvendige forskningsetiske instanser. Alle opplysningene vil bli 
behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. De innsamlede opplysningene vil ikke kunne gjenkjennes i 
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masteroppgaven eller i publisert artikkel. Oslo Universitets sykehus, 
Rikshospitalet ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. 

Ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet er Ine Cockerell og veileder er 
overlege Karl Otto Nakken ved Epilepsisenteret –SSE. 

Hvis dere sier ja til å delta, har dere rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som 
er registrert og rette opp eventuelle feil. Dere vil få informasjon om resultatet av 
studien dersom dere ønsker det. Hvis dere har spørsmål i forhold til prosjektet 
kan du kontakte Ine Cockerell tlf 958 50 946 eller veileder Karl Otto Nakken tlf  
til sentralbord 67501000. 

Det er helt frivillig å være med i studien. Dere kan når som helst og uten å oppgi 
noen grunn trekke deres samtykke til å delta. Dette vil selvfølgelig ikke få 
konsekvenser for den videre behandlingen. Dersom dere ønsker å delta, 
undertegner dere samtykkeerklæringen på neste side.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 

Ine Cockerell 
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Samtykke til deltakelse i studien for deltakere over 16 år 

 
for 

 
------------------------------------------------ 

                                            (Navn på deltaker med blokkbokstaver) 

 

 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon om prosjektet: Landau- Kleffner syndrom, 
hvordan stilles diagnosen.  Jeg er villig til å delta i studien. 
Jeg gir samtykke til at opplysninger om undersøkelsene jeg har tatt hentes ut av 
journalen og til at foreldrene mine blir intervjuet over telefon. Jeg gir tillatelse til 
at resultatet eventuelt publiseres i en artikkel. De innsamlede opplysningene vil 
ikke kunne gjenkjennes. 
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Vedlegg 5: Tabeller til artikkel 
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Table 4. EEG findings in the three subcategories of LKS-patients (n=18) 
 
 
 

Auditory agnosia Verbal 
agnosia 

Auditory 
discrimination deficit 

Unilateral epileptiform activity    
Right side 1  (pat 4)  2  (pat 2, 17) 
Left side  1  (pat 9) 1  (pat 6) 

Bilateral epileptiform activity    
Bilateral, asymmetric  4  (pat 3, 13, 14, 16)  4  (pat 1, 10, 12, 18) 
Bilateral, symmetric 2  (pat 7, 11) 1  (pat 8) 1  (pat 15) 
Spreading of activity, left to right 1  (pat 3)  2  (pat 18, 19) 
Spreading of activity, right to left 1  (pat 13)   

Continous/almost continous activity 
(CSWS) 

5  (pat 4, 7, 11, 14, 16)  3  (pat 6, 10, 15, 19) 

 
 


