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Agenda 

 Bakgrunn 

 HABU 
◦ Generelt 

◦ Modell HABU  

 Utfordringer 
◦ 2/1 linje jobbing 

◦ De sykeste 

◦ Lokale ME team 

◦ Aktivitetsavpassing 

◦ Nærpersonrollen, Terapeutrollen 

◦ Skole 

 Kasuistikk 

 

 

 



  

 

Johan Aske Lund, 

Lege, Medisinskfaglig rådgiver.  HABU 



De ansatte 

36 Stillingshjemler 
Ergoterapeut 
Fysioterapeut 
Klinisk ernæringsfysiolog 
Pasientkoordinator 
Nevropsykolog 
Testtekniker 
Sosionom 
Spesialpedagog 
Logoped 
IKT-pedagog 
Vernepleier 
Lege 



Pasientene 

Cerebral Paraese 
Ryggmargsbrokk 
Muskelsykdommer 
Syndromer 
Psykisk utviklingshemming. 



Hvordan jobber vi. 

Driftstall 2015: 

• Antall unike pasienter:      802 

• Antall polikliniske besøk:      2406  

• Antall konsultasjonstall med DRG:    1583  

• DRG-konsultasjoner sammenliknet med 2013: minus  ca 3,9 % 

• Indir. pas.kontakt:       519  

• Telefonkonsultasjon tilsammen:    145 registrerte 

• Antall Botox-behandlinger:     42 

 

Spesialistklinikker: Nevroortoped, ortopedi-ingeniører, genetikker, håndkirurg. 

 



Våre samarbeidspartnere 

BARNE-
HABILITERINGEN 

 

3. linje   

tjenesten 

Helse  

Stavanger  

     HF 

 

 

Kommunen 

Samarbeidspartnere i 
Helse Stavanger HF 

• avd. Barneklinikken 

• Barnepsykiatrisk avdeling 

• Rehab-klinikken, Lassa 

• Ortopedisk-kirurgisk avd. 

• Nevrologisk avdeling 

•Øre-nese-hals avdelingen 

• Øyeavdelingen 

• Radiologisk avdeling 

• Klinisk-kjemisk avdeling 

Samarbeidspartnere 
i kommunen 

• Helsesøstre 

•Leger 

•Fysio-/ergoterapeuter 

• PPT 

• Barnehager/skoler 

• Sosialkontor 

brukerorganisasjoner 

Samarbeidspartnere i 3. linje 
tjenesten 

• Haukeland Universitetssykehus  

• Rikshospitalet Universitetssklinikk 

• Spesialsykehus for Epilepsi 

• Regionsykehuset i Tromsø 

• Statlige spes.ped. sentra 

• Frambu 

• Sunnås, TRS 

• TAKO 

• Smågruppesenteret 



Aktive ME-saker ved HABU Stavanger 
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6 pasienter er avsluttet! 



 Fagpersoner 
 Koordinator, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, 

spesialpedagog ny i teamet fra 2015 
  (uten psykolog i 2016), sosionom, ernæringsfysiolog ved 

behov 

 Viktig med faste personer rundt barna/familiene med 
ME/CSF 

 Forståelsesramme 
 Familieperspektiv 
 ME/CSF regnes som somatisk tilstand. 
 Barn/unge og foreldre kan ha behov for psykologisk 

støttesamtaler for å leve med somatisk sykdom. 

 Organisering 
 Koordinator: deltar på overføringsmøte i regi av 

barneavdelingen, primærkontakt for familiene  
 
 
 

 

Teamet ved HABU- 2016 



Innleggelse Barne- og ungdomsavdelingen, SUS 

Tverrfaglig utredning og diagnose 

Henvises fra barneavdelingen til kommunen med et tverrfaglig 

oppstartsmøte parallelt med: 

Henvisning til barnehabiliteringstjenesten, HABU  

Foreldre henvises til LMS kurs 

Primæroppfølging i kommunen 

Fysio/ergo/skole/PPT/fastlege/helsesøster 

ansvarsgruppe og individuell oppfølging 

Oppfølging fra habiliteringstjenesten 
 

 

 

Pasientforløp barn/unge med ME/CSF 
SUS  oktober 2016  



Etter tilbud i kommunen kommet godt i gang, første  

innkalling til HABU. 

kontakt med lokalt hjelpeapparat i forkant av første konsultasjon 

 

Første konsultasjon- kartlegging. 

 Ofte bare foreldre, men ønsker å ha pasienten med. 

 

Oppfølging etter første konsultasjon: 

Individuell tilpasset Modell 

Forløp/Oppgaver HABU 



«Mange av pasienter med ME/CSF har bruk for tjenester fra 

flere nivå i helsetjenesten» 

 

«Ingen standard behandling som kurerer alle pasienter med 

ME/CSF. Det finnes behandlinger og strategier som kan lindre 

ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv mestring og 

bedre pasientens funksjon og livskvalitet» 

 

Nasjonal Veileder 2015 
Anbefalinger : Behandling, rehabilitering og tilrettelegging 



«Mange av pasienter med ME/CSF har bruk for tjenester fra 

flere nivå i helsetjenesten» 

 

«Ingen standard behandling som kurerer alle pasienter med 

ME/CSF. Det finnes behandlinger og strategier som kan lindre 

ubehagelige symptomer, bidra til konstruktiv mestring og 

bedre pasientens funksjon og livskvalitet» 

 

Nasjonal Veileder 2015 
Anbefalinger : Behandling, rehabilitering og tilrettelegging 

Å leve med! 



Utfordringer 



Individuell Modell som arbeidsform 

De sykeste 

Primæroppfølging i kommunen/2 linje rolle 

Lokale ME team 

Aktivitetsavpassing 

Nærpersonrollen-Terapeutrollen i 1 linjen 

Edukasjon 

Ungdom i førersete 

Skole 

Utfordringer  



Brukere får individuell oppfølging etter behov 

Hyppighet (ikke standard) 

Ulike faggrupper fra HABU inn til ulik tid  

Avh av kompetanse, etterspørsel fra lokale fagpersoner 

Utfordringer 

Resurskrevende 

Må være oppdatert på forløp av sykdommen, hos den enkelte. 

God dialog med lokale fagpersoner/team 

Forutsetning for god kvalitet i Individuell modell 

Koordinator ved HABU 

Saksansvarlig fagperson ved HABU 

 

Individuell Modell ved HABU 
Primæroppfølging i kommunen 



De sykeste 

Lite dokumentasjon på hva som hjelper/ikke hjelper. 

 

HABU: 

Vi ønsker å se dem. 

Mer ambulant? Mer ressurser, og mer forskning trengs. 

 

De må ikke bli glemt. 

Noen må være tett på familien, tenke 

kronisk sykdom. 



Er tilgjengelig for fagpersoner: 

Telefoner, mail, 

Veiledning enkeltvis, team 

Undervisning team, Kurs 

Utfordring arbeidsform 
Sykdommens svingende form 

Skiftende og av og til ”akutte” problemstillinger 

2 linjens relasjon til bruker (ikke tett nok på) 

Skiftende fagpersoner i kommunene 

Fastlegen 

2/1 linje – Hva gjør HABU?  
Primær oppfølging i kommunen - som i andre saker? 



Else Mari Larsen 
Spesialfysioterapeut 



Hvem? 

Faste Medlemmer 

Fysio- og ergoterapeut og helsesøster 

 Skole, PPT, Fastlege/Bruker/familie    

    Annen type helsepersonell ”fraværende” i ME team 

En hovedansvarlig ”Nærperson” 

Fast ”Kontaktperson” Skole 

Kompetanse på CSF/ ME 

God Relasjon til Ungdommen/familien 

Jevnlig samarbeid Helse/PPT/skole/bruker 

God og tett dialog Skole/foreldre/Ungdom 

Muligheter for fleksibel jobbing  

Lokalisasjon, Tidspunkt 

Holdning 

Ydmykhet, individualisert, dialogorientert 

 

 

 

 

Lokale ME team – når fungerer de? 



Hva og Hvem? 

Jobber tettest på, ofte den eneste fagperson som har kontakt med 

Ungdommen 

Flest fysioterapeuter, en del ergoterapeuter, noen få helsesøstre 

Utfordringer 

Relasjonelle 

”Selge” inn Aktivitetsavpassing, regulering som behandling 

Ivareta ”helheten” (hverdag, sosialt liv, skole) 

Ungdommens stemme  inn teamet rundt 

Usikkerhet om hva rollen kan innebære 

Holdning 

Formidle optimisme og håp 

Mestringssorientert 

Annerkjennelse 

 

 

Nærpersonrollen 



  Kontakt og Edukasjon over Tid 

Svingende form – behov endres 

«Stå i det over tid» 

Komme  posisjon 

Ungdommen er for syk 

   Ungdommen ønsker ikke snakke med fagperson  

   Ungdommen ønsker ikke snakke om det som er vanskelig, 

redd for ikke å bli trodd, ønsker distraksjon, 

mestringsopplevelser 

   Foreldre ønsker egentlig, men ser at ungdom ikke greier        

     Kurs - Samlinger for ungdom? 
Mange unge med ME har ikke kapasitet til deltagelse i Gruppetilbud  

HABU ikke hatt kapasitet  

Flere typer helsepersonell savnes 

 

 

 

 

Nærpersonrollen - utfordringer forts. 



Klassisk aktivitetsavpassing 

Metode for å bli kjent med kroppens grenser og holde seg innenfor dem  

Ingen aktivitetsøkning, uten at det foreligger bedring over tid 

       (Midsem Dal 2014, Brukerundersøkelse ME foreningen 2013) 

Utfordring 

Ulik forståelse på Aktivitetsavpassing fra fagpersoner, ulike familiemedlemmer 

Likt syn fagpersoner, men forvaltes forskjellig ila prosessen 

Vanskelig å selge inn hos ungdommene 

Mindre detaljerte planer?  

Individuelt tilpasning – eieforhold til plan 

For rask opptrapping mest vanlig 

Hos noen få ser vi at de trenger oppmuntring i å trappe opp, men mest:  

Hva, hvordan, når og hvor mye kan de trappe opp? 

 

 

 

Aktivitetsavpassing 



Ofte sentral i lokalt ME team og i Nærpersonrolle  

«Utvidet»  Terapeutrolle  

Relasjon sentralt 

Veiledning/Støtte/Mestring/Edukasjon 

Aktivitetsavpassing/energiøkonomisering 

Kroppslig tilnærming 

Avspenning, Bevegelsestrening 

Smerteedukasjon 

Ergonomi/hjelpemidler 

Utfordringer 

«Utfordrer»  tradisjonell Fysioterapirolle 

  Trening er Medisin / Kompetanse på Respons på trening hos pasienter med ME 

”Aktivitetsplan er stress”!!!  

Individualisert og fleksibel tilnærming - Tenke ”ut av boksen” 

Smerte – behov for tverrfaglig samarbeid 
 

            

 

Fysioterapirollen sett fra 2 linje   



Ungdom er opptatt av  (Winger 2015): 

Ikke bli trodd, møter ofte mangel på kompetanse  

Falle utenfor fellesskapet, verden går videre 

Føler seg fremmed i egen kropp 

Tenker mye på konsekvensene av sykdommen og om de blir friske 

Føler seg ofte ikke inkludert , selv om de av og til er på skolen 

Usynlige nevrologiske og kognitive utfall som gjør læring og 

samvær vanskelig 

Viktige Råd 

Tro, lytt , bruk tid, behandle oss individuelt! 

Hjelp til å opprettholde kontakt med venner og skole 

Hjelp til å redusere aktivitet, finne positive aktiviteter 

Opplevelse av Autonomi, Kompetanse, Mestring  og kontroll 

 

 

 

 

”Ungdom i førersete” 





 For mye press og stress kan føre til at barnet blir sykere 

 Store utfordringer å ivareta utvikling og livskvalitet 

 Sosial isolasjon vanlig 

 

 Skole og fritid  

 Viktige arenaer for rehabilitering og mulighet for 

opplevelse av mestring 

 

Nasjonal Veileder 2015 
Anbefalinger : Behandling, rehabilitering og tilrettelegging 
   Barn og unge 



 

 Skolen er særdeles viktig som samarbeidspartner i team 

 Kontinuerlig informasjonsutveksling mellom skole, helse og foreldre 

 Fast kontaktperson 

 Skolen er både undervisning og sosialiseringsarena 

 Vektlegge Sosialiseringsrollen 

  Informere klassekamerater, Trivsel 

 Nedjustere faglige krav – MEDBESTEMMELSE 

 Se skolen som en del av hele hverdagen 

 Praktisk tilrettelegging 

  Transport, hvilerom, lyd/lys, eneundervisning 

   Friminutt 

 

 

 

Skole  



 PPT vesentlig aktør spesielt ift. Sakkyndighetsvurderinger 

 Kommunen/skolen kan etter sakkyndig vurdering og skriftlig 

samtykke fra  foresatte vedta helt eller delvis fritak fra 

opplæringsplikten §2-1 fjerde ledd andre punktum. 

 Det er ikke her snakk om spesialundervisning. 

    Rett til spesialundervisning har elever som ikke har  

    eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet . 

 

 

 

Fritak for opplæringsplikten 



 Det er en krevende jobb for skolen å velge ut hva innholdet i 

opplæringen skal være når tilstedeværelsen på skolen er 

minimal. 

 For eleven som skal bruke noen tilmålte ressurser/krefter på 

skole er det viktig at den er 

                  - Motiverende 

                  - Oppleve mestring 

                  - Gjerne er valgt selv som viktig      

Utfordring for skolen 



Skolen legger mye tid og arbeid i forarbeidet til undervisning. 

 Ofte «gaper» skolen for høyt og forventer å få  

    gjennomført mer undervisning enn det som lar seg   

    gjennomføre i praksis. 

 Skolen blir skuffet når en ikke greier å gjennomføre det 

    som er planlagt. 

Skolen som mestringsarena kontra fag. 

Forts.utfordring 



 Samarbeid mellom skole/fysioterapeut/PPT for å avklare 

aktivitetsomfang. 

 

  Skole kan be PPT om veiledning, ikke gi opp håpet om 

     å få til en opplæring som er aktivitetstilpasset til 

     eleven. 

 

 

Forslag til tiltak 



Kommunikasjon 

 - Orda vi bruker betyr noe. 

 - Ressurser kontra alvorlighetsgrad. 

Avslutning: 







«Kronisk utmattelsessyndrom tar ikke livet av deg, 

men tar livet fra deg.» 

 

Påvirker hele livet. (Skole, venner, familie, fysisk og 

psykisk helse) 

 

Alvorlig og «kronisk sykdom». 

 

Derfor er det så viktig å jobbe helhetlig rundt ME/CFS 

pasienter, etter «leve med»-prinsippet. 

Avslutning: 



Takk for oppmerksomheten! 


