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Agenda

 HABU
◦ Generelt

◦ Modell HABU 

 Hvem følges opp hvor? Hva trenger dere?

 Behandle «ubehandlbare» sykdommer
◦ Bio-psyko-sosial modell slik vi bruker den på HABU!

Spørsmål (også underveis)



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

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017

2013-2017

8 pasienter er avsluttet.



Hva trenger dere?

- Ansvarsgruppe.

- Nærperson.

- Fastlege

- Endel ønsker dessverre ikke oppfølging. 

Sannsynligvis pga dårlig erfaring.



Pasientforløpet



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 2017 



De sykeste

- Moderat? Alvorlig og svært alvorlig!

Problemstillinger som ikke lar seg løse lokalt. (Også med Mild grad)

Medisinske problemstillinger som ikke følges BUK

- Medikamentell beh. av smerte/søvn/POTS osv.

- Der det blir alvorlige sekundær vansker.

Hvem skal følges

av HABU?!?



Mild: ca. 50% aktivitetsreduksjon

Moderat: for det meste husbundet, begrenser alle typer daglige 
aktiviteter

Alvorlig: for det meste sengeliggende

Svært alvorlig: sengeliggende og avhengig av hjelp til personlig stell og 
ernæring

Alvorlighetsgrader



 Fagpersoner

 Koordinator, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, 
spesialpedagog 

 Psykolog, sosionom, ernæringsfysiolog ved behov

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

 Forståelsesramme

 ME/CSF regnes som somatisk tilstand.

 Barn/unge og foreldre kan ha behov for psykologisk 
støttesamtaler for å leve med somatisk sykdom

 Familieperspektiv

 Organisering

 Koordinator: deltar på overføringsmøte i regi av 
barneavdelingen 

Teamet ved HABU- 2017



• Brukere får individuell oppfølging etter behov

• Familien møter hele teamet 2-3 mnd etter overføringsmøte med kommunen

• Ulike faggrupper følger opp: ulike tidspunkt/arenaer

• Hyppighet av oppfølging ikke standard

• Avsluttes ved stabil tilstand, fungerende lokalt ME team

• lav terskel for rehenvisning

• Individuell Modell krever:

• God dialog med lokale fagpersoner/team – lav terskel for kontakt

• Forutsetning for god kvalitet

• Kontaktperson og koordinator ved HABU og jevnlige møter i ME team 

• jevnlig kompetanseheving i kommunene

Individuell Modell ved HABU 2017
Primæroppfølging i kommunen



«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!



Prognose

Prognosen er generelt god for CFS/ME hos barn og 

unge. Krilow m fl 1998: 42 pas: 43 % friske, 52 % 

bedret, 5 % uendret – med gradvis bedring over 2-3 år.
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Prognose

Prognosen er generelt god for CFS/ME hos barn og 

unge. Krilow m fl 1998: 42 pas: 43 % friske, 52 % 

bedret, 5 % uendret – med gradvis bedring over 2-3 år.

ME-foreningen: Dowsett: bare 2 % blir helt friske.

Min erfaring: Barn/unge fortsatt bedre prognose enn 

voksne, og mange kaller seg helt friske. Tilnærming 

som ved kronisk sykdom, viktig å ha årsperspektiv på 

bedring.



Håp

3 jenter i 16-17 års alder.

Alle med klassiske CFS/ME-symp.

2 av dem helt sengeliggende.

Hatt sykdommen i 3-5 år.

Sier nå at de er helt friske.



Hva gjorde vi?

Reduserte svigningene.

Ga råd om opptrapping/holde igjen.

Samarbeidet med kommunene.

Empati, respekt, verdighet.



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.



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”









Tema bytte: Old school



BIO-PSYKO-SOSIALE-MODELLEN

George Libman Engel (December 10, 1913 – November 26, 1999)

Artikkel i Scienc 1977.



Utstyr:



B
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BBio Psyko Sosial
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Andre sykd.

Naturlige funksjoner

(Søvn, matlyst, avf…)
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BBio Psyko Sosial

Trist                                 Familie ++

Venner - -

Deprimert                        Jobb

Andre sykd.

Naturlige funksjoner

(Søvn, matlyst, avf…)

Bio-psyko-sosiale modellen



SPØRSMÅL!



«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!



Fastlegens rolle?



Fastlegen.

Hver 6. mnd.

Hjemmebesøk?

Målrettet klinisk undersøkelse. (cor/pulm/abd) Vekt/høyde og 

BT/puls.

Naturlige funksjoner (mat/søvn/vannlating/avf.)

Smerter 

Blpr?

Psykisk helse

CFS/ME beskytter ikke mot annen sykdom.



TIPS:


