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Erfaringer fra arbeid med ME pasienter og deres familier 
 
 
  
 
 
 
 

Fysio- og ergoterapitjenesten 



STAVANGER KOMMUNE 

Mitt erfaringsgrunnlag 

  
■ Første ME pasient for 14 år siden, alvorligste grad, har jobbet med dette siden 

da.  

■ 28 barn og ungdom under 18 år,  som har fått diagnosen ME/CFS eller hatt 

betydelig utmattelse uten kjent årsak. (litt flere 4-5 flere i kommunen)  

■ 7 gutter og 21 jenter 

■ 13 barn og unge som jeg følger opp nå, 6 har tettere oppfølging 

 

■ Hvor lenge følges de? Alt fra et par konsultasjoner, gjennomsnitt er 1-4 år, 

noen saker lenger; 7 år, 5 år, 4 år. 

     Tverrfaglige mestringskurs for pårørende. 1-2 x pr år 

 

■ Av disse har 

4 ukentlig 

oppfølging 

for de 

ønsker 

tilpasset 

trening og 

samtale 



STAVANGER KOMMUNE 

Ofte svingende forløp med tilbakefall, fasene skifter 

over tid ( ustabil, stabil og bedring) 

I tillegg skifter sykdomsgraden over tid: 

konklusjon: klinisk vanskelig å tolke/ veilede  

 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Om å jobbe med ME pasienter…. 
Å sette ungdommen og familien i sentrum !!! Deres behov og ønsker. 

Tro på, lytte til og akseptere deres opplevelse 

Å stå i en vanskelig situasjon med ungdommen/ familien- se muligheter og begrensninger. Ikke ta 

over eller igangsette tiltak ut fra utålmodighet, eller maktesløshet. 

Forsøke å være en god relasjon for ungdommen og familien å støtte seg på. Snakker med 

ungdommene om andre ting også enn sykdommen, bygger relasjon. 

 

 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Henvisning fra 
SUS.  

Hvis Skole: Samarbeids- møter. 
2-4 x/år. Skole, foreldre, PPT og 
fysio. Ev. HABU. Fysio har ofte 
egne møter med 
ungdommen/familien.  

Ikke mulighet for skole: Ungdom 
og familie treffer jevnlig 
fysioterapeut etter 
ønske/behov. Ev HABU 

Overførings
møte til 
kommune  

PPT: Samarbeidsmøter på skolen, kartlegging og 

aktivitetsavpassingsplaner sendes PPT, PPT har egne møter med skole og 

familie for å planlegge skoledelen. Noen henvisninger kommer også fra 

PPT til fysio/ ergo. 

Lege: individuelt hvor mye, ofte perifer. Noen ganger behov for 

hjemmebesøk. Stor variasjon i ME kjennskap 

Psykolog: flere ungdommer ønsker dette på et tidspunkt, tøft å bli så 

alvorlig syk og isolert. Ønskelig med tilgjengelig psykolog som har god 

kjennskap til ME i det offentlige 

HABU: oftest ringekontakt i forkant/ etterkant av møter med fysioterapeut 

Andre tilbud: Lightning Prosess, Catosenteret, Frihamnsenterert, Årlig 

mestringskurs for pårørende 

Oppfølgingsprosessen- samarbeid 



STAVANGER KOMMUNE 

Hva er fysioterapeutens rolle? 

 

■ Kartlegging 

■Aktivitetsavpassing/ aktivitetsavpassingsplan 

■ Støtte til mestring/ psykoedukasjon/ støtte det å ” stå i       

situasjonen”, samarbeidsallianse, info i klassen/lærere 

■ Fysio/ ergoterapitiltak:  
■avspenning  

■tilpasset bevegelse/ trening  

■bevisstgjøring ift kroppsholdning og sitte/liggestillinger  

■hjelpemiddelformidling  

■bløtvevsbehandling 

 

 

Oftest den som er tettest i kontakt med familien over lengre tid 



STAVANGER KOMMUNE 

Kartlegging 

1) ved oppstart 

2) en kontinuerlig kartlegging 
 

Er symptomene økende? 

Er symptomene stabile? 

Er symptomene avtagende? 

Er det noe vi bør ta tak i? (psykolog? Kosthold? Databruk, sosialt? symptomer som smerter? 

Henvise videre til HABU ……) Dette ivaretas av HABU når de følger opp saker også. 

 

Ofte usikkerhet rundt diagnosen i familien.   

Vi må se på konsekvensene av aktivitet og evaluere. Særskilt med ME er at for høy aktivitet kan 

føre til tilbakefall eller forverring. 



STAVANGER KOMMUNE 

ME- kartlegging ved oppstart  
 
Sykehistorie 

Smerter/symptomer/diett

/medisiner 

Hvile/søvn Søvn/liggende 

Mentalt lesing, pc, 

lekser, tv 

Sansing lys 

lyd, berøring 

Fysisk aktivitet I oppreist stilling 

ca gangdistanse 

Sitte 

Ligge 

Inne/ute 

Hverdaglivets aktiviteter Dusj, mat, 

måltider, aktivitet 

Sosialt 

fritid 

Venner 

Familie 

skole 

Samarbeidspartnere 

Skole 

Evt Fysioterapeutisk 

undersøkelse 

Styrke, balanse, 

palpasjon, gange 

  



STAVANGER KOMMUNE 

Aktivitetsavpassing ved ME 
 
         De 3 tilnærmingene jeg bruker mest. Ulike former på planene, kombinerer gjerne GAT med EET i samme plan 

 

GAT: Gradert aktivitetsavpassing: en mer eller mindre detaljert ukes eller 

dagsplan med aktivitet, søvn, måltider, dagliglivsaktivitet, data, skole 

 

APT: Pacing: regulere aktivitetsnivå etter dagsformen for å ikke overskride 

tålegrensen 

 

EET: Energikonvolutt teori, vite om ca egne grenser ift energibruk 

 

Kva passer i den enkelte familie? Individuelt 

Samtale via en god samarbeidsallianse med barn/ungdommen 

og forelder er det vesentligste.  

Målet er at barnet/ungdommen  og foreldre 

skal  utvikle forståelse, egenmestring og innsikt  og delta i planleggingen.   



STAVANGER KOMMUNE 

Kartlegge/Omstille seg ift aktiviteter 

Hvilke SMÅ aktiviteter kan vi finne? 

Sjokk å gå fra veldig aktivt liv til nesten ingenting 

Et mål å stimulere til egenaktivitet og aktiviteter det er 

en indre motivasjon for. 
Kjøre med drone, kjøretimer, avspenning, tegning, formgivingsaktiviteter, foto, skyting, moped, tur i bruktbutikker eller andre butikker, 

strikking, spill, få en oppgave i huset: mate katten, hente posten, spille spill, få massasje, lage mat, husdyr, gå tur, trampoline, plante frø, kontakt med 

venner på sosiale medier, lage julegaver, kunstskolen, tegning, kollage, lego, lydbøker, sminke, sy, lakke negler, få besøk, se film, besøke tidligere 

treningsarena 



STAVANGER KOMMUNE 

Utfordringer knyttet til 

aktivitetsavpassing 

     Hvordan få ungdommen og familien til å ”eie sin egen plan”- aktivt 

planlegge selv ?  

     Hvordan få teori og praksis til å gå hånd i hånd. 

     Prøving og feiling- støtte refleksjon og bevissthet om hva som skjer, 

være nysgjerrig 

     Min erfaring er at mange unge i liten grad ønsker en veldig definert plan 

     Det tar tid for ungdom og foreldre å utvikle en forståelse. Mange må 

oppleve nedturene gang på gang. 

      



STAVANGER KOMMUNE 

Tilbakefall, ustabil fase : forverring, nye symptomer,  smerter, 

nedsatt  energi, mer soving, infeksjoner. ( utover PEM etter enkeltanstrengelse) 

 

Redusèr noe på aktivitetsavpassingsplan 

Stabilisering og symptomlindring 

Energiøkonomisering 

Avspenning 

Variasjon av liggestilling/ sittestilling 

Planlegg mer hvile, reparerende hvile og helende hvile, planlegg kortere økter med 

aktivitet 

Pacing, stopp ved varsler 

Evt loggføring av aktiviteter 

 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Stabil fase: sliten men klarer det vanlige 

 

 

 

 

■ Aktivitetsavpassing: hvor mye kan man gjøre uten å få symptomforverring og 

holde aktivitetsnivået over tid (uker/ måneder) forsiktig eksperimentere med å 

øke i blant. Balanse aktivitet og hvile. Prioritere helhetlig (sosialt, skole, fysisk 

aktivitet) 

■ Hvordan er variasjon mellom gode og dårlige dager, pga aktivitet eller ikke? Noen 

har 2 planer for gode perioder, og dårlige perioder 

      Mye svingninger indikerer ikke-økning 

■ Aktivitetsdagbok. Særlig aktivitet utover den daglig definerte ”malen” 

 

 
 



STAVANGER KOMMUNE 

Opptrappingfase- trappemodellen 

      Forutsetning: Når tilstanden har vært stabil, mindre symptomer, ikke 

andre påkjenninger som infeksjoner eller følelsesmessig, tegn på 

bedring 

 

 

  

       

 

     

10% økning kan være en grei tommelfinger regel. Øk et sted om gangen 

Jo dårligere utgangspunkt jo mindre trinn opp. 

Gradert trening kan være aktuelt, tilpasset og med veiledning,  

 

Hva trappes opp: Vurdering i samarbeid med ungdom/foreldre/skole 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Trening/ bevegelse/ avspenning 
Endel setter pris på trening som en del av ukesplanen særlig i stabil fase og bedringsfase.  

Føler seg sterkere  

Gir velvære og mestring 

Med embodiment her menes: opplevelse av å være i kroppen, at den fungerer 

 

Min erfaring med trening er at det må oppleves som godt og meningsfullt.  

Sittende og liggende er et godt startpunkt pga energisparingen 

Noen liker yoga eller bevegelighetsøvelser 

Lette styrkeøvelser og få repetisjoner. ( mellom 2-10) 

Avspenning eller litt massasje kan evt flettes inn 

 

Må individualiseres etter person og interesse  

Noen syns det hjelper og andre ikke. 
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Hva sier familiene om oppfølgingen? 
- Godt å ha fysioterapeuten å snakke med og få råd, trening, informasjon, støtte og veiledning 

- Viktig med stor kjennskap til sykdommen fra alle fagpersoner 

- Savner et psykologtilbud for ME ungdom som har god kjennskap til sykdommen, hvor en kan 

komme raskt til og slippe å betale 1000 kr timen 

- Viktig å ikke få for mye press og forslag når ungdommen egentlig har mest behov for 

skjerming og ro 

- Savner informasjonsmateriell fra SUS/ HABU ved diagnostisering om sykdommen og 

aktørene sin rolle. Mestringskurset kom først etter 1 år. Mye å finne ut av 

- Familiene kan ikke slå seg til ro med at det ikke er mer medisinsk å tilby 
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Kasuistikk 1 
Jente. Kom tilflyttende fra en annen kommune. Hadde vært syk i 3 år med noen forsøk på å gå på skolen men 

mer eller mindre ute av skolen i 3 år. 

Møtte henne våren i 9 klasse. Var stort sett sengeliggende. Satt oppe 1-2 timer i stuen om kvelden men hadde 

også hele dager i sengen. Hodepine og magesmerter, samt smerter i hele kroppen, sensitiv for lys,lyd og berøring 

I 10 klasse lagde vi aktivitetsavpassingsplan, prøvde å få til hjemmeundervisning 2 halvtimer i uken men det måtte 

også avlyses i flere måneder pga smerter, søvnvansker, stress ift samværsordning og søsken. Familien opplevde 

det som press ift skole når det ikke gikk en periode. 

Tok opp igjen litt hjemmeundervisning på vårparten. Var i en tydelig bedringsprosess, tok Lightening Prosess for å 

få vekk engstelsen for å gjøre ting og møte folk 

Stor bedring i løpet av sommeren. Fysioterapeut hadde gradvis opptrening i løpet av sommeren.  

Tok et matematikkurs om sommeren og startet på videregående til høsten etter 4 års fravær fra skole. 

Fikk tilbakefall rundt juletider pga influensa, var vekke fra skolen et par mnd, deretter bedring. 

Har tatt 2. året på videregående med litt mindre fravær enn første året, og går nå 3. året full tid. Tatt sertifikat og 

deltar sosialt. 

Har fortsatt fritak fra gym og er mye friskere men ikke helt. Reagerte med en ukes skolefravær etter å ha blitt 

utsatt for skarpt lys etter en kino 

Satser på å bli lege, sykepleier eller bioingeniør 

Fysioterapeutens rolle: aktivitetsavpassingsplan, hjelp til at ungdommens stemme kom fram i møte med skole og 

ppt, støttet skjerming i en aktuell periode, søknad på elektrisk seng og nattbord, jevnlige samtaler med foreldre og 

ungdommen. Opptrening i en tilfriskningsperiode. 
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Kasuistikk 2 
Jente 16 år, vært syk siden 2010. Før det aktiv og trente kunstløp.  Fikk smerter i bena, flere besvimelser, 

reagerte på anstrengelser ved å føle hun ble lammet og fikk tungt for å puste, blir redd. Utredet ved SUS høsten 

2011 og henvises til kommunal fysioterapeut. 

Fysioterapeut har vært kontaktperson i disse 5 årene med tettere kontakt i perioder og mindre i andre perioder. 

Har hatt aktivitetsavpassingsplaner ift skole og aktiviteter med halvårlige justeringer eller mer. 

Har det meste av tiden hatt eneundervisning på skolen eller hjemme, har hatt litt klasseundervisning men ikke 

klart det over tid med undervisning i klassen 

Godt samarbeid mellom skole, foreldre, fysioterapeut, PPT og HABU 

Hatt svingninger i sykdomsbildet med bedre perioder og forverringer, gjerne svinginger over flere måneder- over 

tid mest på moderat grad- i perioder litt lettere med mer sosial kontakt med venner, i kortere perioder mer 

sengeliggende 

Har hatt fast treningstilbud litt av og på men de siste 2 årene fast ukentlig når hun kan. Vil gjerne trene og prate litt 

1 gang pr uke ( det foregår mest i sittende og liggende stilling pga energisparing: yogaøvelser, bevegelighet, lett 

styrke og avspenning ca 45 minutter).  

Syns det gjør godt og kjenner mestring. Det eneste tilbudet akkurat nå 

Har permisjon fra skolen fordi hun ikke tåler å være i klasserom og skolen kan ikke tilby eneundervisning 

Problemer med lavt blodtrykk, tenker mye på framtiden og har utviklet litt angst symptomer og er henvist til 

psykolog. 

 

Fysioterapeutens rolle: 

Samtaler, kontinuitet i relasjon, aktivitetsavpassingsplaner, trening, avspenning, bestilt rullestol, veileder ift å 

planlegge ferie, reiser, konfirmasjon, info i klasse, henviser ved behov til andre 
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Kasuistikk 3 
Jente 16 år, vært syk i snart 4 år 

Hadde gjentatte infeksjoner samt sykdom og dødsfall i nær familie. Utredet på SUS og henvist 

fysioterapeut. Svimmelhet, utmattelse, hodepine. 

Aktivitetsavpassingsplan med hjemmeundervisning 1 time pr uke og 2 timer eneundervisning på 

skolen, skulle være en time i klassen mandag og fredag men klarte bare eneundervisning. 

Gradvis litt økende med deltagelse 2 timer i uken i klassen 

Til tider flere uker hvor planen ikke fungerte og hun var for dårlig men så tilbake til bedre 

fungering. Svingninger med mange ukers varighet. Mor førte registreringssystem i kalender med 

grønne, hvite og røde dager for å gi en oversikt over tid. 

Har svingt mellom moderat og mild grad 

Tok Lighteningprosess- ble bedre, deltok i flere timer i klassen, klarte fysisk å være til stede.  

Den kognitive delen med lekser og læring er langsomt blitt bedre. Fått mye hjelp av mor, men 

klarer mer selv 

Fikk infeksjon, tilbakefall. Var hjemme 2-3 uker, begynte gradvis å gå mer. 

Går nå deltid på videregående skole, deltar i korps og litt sosiale aktiviteter 

Mor synes at fastlegens rolle har fungert dårlig, møtte ikke på SUS og var lite interessert 

Fysioterapeutens rolle: 

Aktivitetsavpassingsplan med jevnlige justeringer i samarbeid med skole, forelder, ppt 

Info i klasse på skolen i ungdomsskole og videregående, info til lærerne 

Gitt treningsforslag og introdusert avspenning. 

 


