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Den biopsykososiale modellen 
 

• All sykdom hos mennesket, alle symptomer eksisterer i et samspill 
mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det gjelder 
revmatisme, hjertesykdom, kreft og immunologiske sykdommer.  

• Vi kjenner ingen grunner til at CFS/ME skal være i en særstilling i så 
måte 

• I utredning og behandling ved OUS legges dette til grunn. 

 

• Nature Reviews Clinical Oncology 5, 466-475 (August 2008)   

• “Do stress-related psychosocial factors contribute to cancer incidence and 
survival?” 

 

 

 



Erfaringer Norge rundt og fra OUS med «gradert 
opptrening» 

• Ofte brukt uten individuell tilpasning og individuell oppfølging. 

• Ansvaret legges på pasient og pårørende, dersom tiltak ikke er «vellykket». 

• Forverring av utmattelsen. Veien tilbake blir enda lengre og brattere. 

• Pasient og pårørende mister tillit til behandlere – ofte med god grunn. 

 

• Dette er forhold med biologiske, psykologiske og sosiale konsekvenser for 
pasient og pårørende. 

• Læresitusjonen skal ikke utløse angst/stress/smerter/slitenhet 

• Hver uke økning?? 

 



 
Barn er eksperter på å være elever. De vet at de andre lærer noe hver 
dag, at temaer gjennomgås, det arbeides med oppgaver der det ene 

bygger på det andre. 
 

For hver dag, uke, måned uten kontinuitet, så bygger det seg opp en 
forestilling om å «ta igjen». 

Hva betyr det? 



• De forteller hvordan stresset øker - slitenhet øker. Så får de bekreftet at de klarer ikke. 
 

• Det påvirker følelsene - enda en dag med noe de ikke fikk til, må ta igjen, utsette - fjellet av 
«klarer ikke» bare stiger. 

 
• Dette tar opp plass i tanker og forstyrrer konsentrasjon. Oppmerksomheten vil fort flyttes 

til vansker og bort fra læring – det er for mye som forstyrrer. Kapasitet reduseres, krefter 
reduseres og eleven oppfatter ikke. 

 
• De forteller det «går for fort» både i læringssituasjoner 

• og i sosiale situasjoner. 

Hvorfor blir skole så vanskelig? 



 

Hvordan er det å være i timen?  
Hvorfor blir det vanskelig å lære? 

 

•  Elever forteller om hvordan de kan komme inn i timen, forstå det lærer snakker om - så 
opplever de at det begynner å gå for fort, de faller ut, har mistet noe eller det ble 

gjennomgått i timen før. 
 

• De kjenner ubehag ved å ikke henge med, de får ikke med seg sammenhengen, de føler 
seg «dumme» 

 
• Hele situasjonen med stort fravær, bekymringer rundt egen situasjon, tilfeldig 

tilstedeværelse gjør det svært 
 vanskelig å være tilstede i undervisningen. 

 
• Elever forteller om mangel på oversikt - mangel på forutsigbarhet - mangel på kontroll = 

skole blir utrygt og for stort – «jeg kommer aldri til å klare dette» 



Minimal intervensjons modell 
Minimal sequence intervention. 

Premisser  
• Syk lenge ––  

• Ingen tiltak har hjulpet –  

• Langvarig kontakt med helsevesenet –  

• Forverring eller ingen bedring –  

• Tynnslitt tillit eller manifest motsetning mellom pas og helsevesen –   

• Økende avstand til jevnaldrende på mange områder; veien tilbake er veldig bratt. 
Det er oftest mange opplevelser av nederlag på mange arenaer. 

Det er krefter i alt som lever. Brukes de ikke, svekkes de.  

Overbelastes kroppen, forverres tilstanden.  

Målet er en aktivitet som er uttrykk for at pasienten opplever 
seg respektert - og som er riktig for kroppen. 

 



Minimal intervensjons modell 
Minimal sequence intervention 

Gjennomføring  

1. Beskrive metoden. 

2. Avklare motivasjon. 

3. Snakke om hvilke områder som er aktuelle for aktivitet.  

4. Avklare pasientens aktivitetsnivå. 

5. Anbefale aktivitet som ligger betydelig lavere enn hva pasient og 
pårørende mener pasienten kan klare. Avtale nøyaktig varighet  og 
innhold i aktivitet. 

6. Ha grundige samtaler med  terapeuter om hver enkelts ansvar; 

7. Eksempel: Samtale på tre minutter, Fysio: løfte fingeren fra 
underlaget. Skole: Snakke 4 minutter om et dyr. 

 



Minimal intervensjons modell 
Minimal sequence intervention 

Konsekvenser 

• Det er mulig å ha en forutsigbar aktivitet, selv ved sterk utmattelse. 

 

• Pasient kan oppleve anerkjennelse av tilstanden – å bli trodd. 

 

• Aktiviteten er lavere enn hva som er fysisk mulig. Det skal bli krefter til overs. 

• Hvis ikke, må mengden reduseres/innholdet justeres. 

 

• En begynner på noe som har stor mulighet for å gjennomføres, fordi pasientens 
tilstand er målestokken. 



Minimal intervensjons modell 
Minimal sequence intervention 

Konsekvenser 
• Mestring kan erstatte følelsen av ikke å strekke til.  

 

• Opplevelse av å ha krefter til overs, å kunne gjøre mer enn planen er en viktig erfaring.  

• Det vil si å gjøre det som er riktig for kroppen 

• Pasient får:  

• Oversikt   

• Forutsigbarhet   

• Kontroll 

                        som gir trygghet og reduserer stressreaksjoner. 

• Pasienten slipper:  

• Å GJØRE SÅ MYE HUN ORKER  

• Å GJØRE SÅ GODT HUN KAN 

 

 


