
Ansatte på klinikken: 
 

 

 

 

 

Eksempel på timeplan hos oss: 
• Velkomstsamtale og informasjon 
• Måling, veiing 
• Servering av frukt og snacks 
• Tester utført av utredningsassistent og 

psykolog 
• Pause m/lett måltid 
• Oppsummering til foreldre 
• Blodprøve av mor og barn 
• Gavekort, premie og diplom utdeling 

 Klinisk undersøkelse 
 

Denne lille folderen har vi laget slik at dere kan 
snakke om besøket før dere kommer 

 

VELKOMMEN TIL OSS! 



 

 

 

 

Til den voksne: 
Vi vil gjøre mange oppgaver sammen med barnet 
ditt. Vi skal blant annet bygge tårn og tegne litt. 
Hensikten med disse oppgavene er å vurdere 
barnets utvikling i forhold til andre barn på 
samme alder. Testene og oppgavene som brukes 
er blant annet utviklet for å kartlegge 
kommunikasjon, finmotorikk, problemløsning og 
språkferdigheter. Barnet får oppgaver som er 
tilpasset alder og utviklingsnivå. 
 
Du vil være sammen med barnet ditt under 
samtlige tester. Undersøkelsen filmes og 
hensikten med opptaket er kvalitetssikring av 
testsituasjonen. 
 

Til barnet:  
Vi skal løse oppgaver sammen – bygge tårn, tre 
perler, snakke om bilder, tegne og mye mer. På 
bildene ser du Maria som bygger med klosser, 
Agnes som trer perler, og Kai og Lena som løser 
oppgaver med utredningsassistentene. 

 

Til den voksne: 
Etter undersøkelsen vil vi gi deg en kort 
oppsummering av undersøkelsen og testresultatene 
forklares i samråd med psykologspesialisten. 
 
 
 
 
 
 
Til barnet:  
Du vil få pauser innimellom slik at du leke med 
lekene våre. Her ser du Lena som leker med et slott. 

 
 
 
 
Til den voksne:  
I løpet av dagen ber vi om en blodprøve av deg og 
barnet ditt. Blodprøven tas fra armen.  På forhånd 
kan barnet få et plaster med bedøvende salve (Emla 
plaster) slik at stikket ikke kjennes.  For å 
forberede barnet kan man f.eks. lese boken 
”Thomas går til doktoren” av Gunilla Wolde. 

      
 
Til barnet:  
Vi vil måle og veie deg og ta blodprøve av deg; du får 
på plaster med krem så du ikke kjenner noe. 
Blodprøven er et lite stikk i armen. Etterpå får du 
premie. Her ser du Victor som tar blodprøve og 
måler høyden sin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


