
Anne Siri Eiane, Fysioterapeut, Barn og Unge, Stavanger kommune

,

CFS/ ME
Oppfølging i Stavanger Kommune

Fysio- og ergoterapitjenesten
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Mitt erfaringsgrunnlag

■ Første ME pasient for 18 år siden, alvorligste grad, har jobbet med dette siden 

■ 40-50 barn og unge

■ Nå: 3 barn og unge som jeg følger opp som har ME diagnose

1 med alvorlig grad, 1 med moderat til alvorlig grad og 1 med lett.

4 med andre diagnoser men lignende symptombilde utmattelse/                                                              

magesmerter/ hodepine

■ Hvor lenge følges de? Alt fra et par konsultasjoner til mange år

Tverrfaglige mestringskurs for pårørende. 1-2 x pr år
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■Tverrfaglig rehabilitering står på 

førsteplass som anbefalt oppfølging!!

■ Individuelt tilpasset oppfølging med 

helhetlig fokus
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SUS

Videregående: Ungdom og 
familie treffer jevnlig fysio/ ergo 
etter ønske/behov, HABU følger 
opp moderat/alvorlig grad ME 
etter behov

Overføringsmøte 
på SUS til 
kommune/Habu
Fysio/ergo, skole, 
familien, fastlege, PPT, 
HABU

Oppfølgingsprosessen-
samarbeid

Lege

Henvisning til HABU 

ved moderat og 

alvorlig grad 

CFS/ ME

Grunnskole: Ansvarsgruppemøter 
på skolen. 1-4 x pr år
Ungdom og familie treffer jevnlig 
fysio/ ergo etter behov, HABU følger 
opp moderat/alvorlig grad ME etter 
behov
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Tilnærming: respekt, aksept og anerkjennelse

Pasienten og (familiens) ønsker og behov i sentrum

Hva er det motsatte?

forventninger

gode forslag”

krav

press stress

Har vi lik forståelse av sykdommen og prinsipper for oppfølging og 

tiltak? Like holdninger og verdier? Tverrfaglig godt samarbeid?
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Tverrfagl.oppfølging, eks
Gutt 18 år, syk på 5 året, alvorlig grad

Husbundet, ligger det meste av dagen, sitter kort tid av gangen ca 

10 min. Går daglig fra 2 etg til første og opp igjen om kvelden

Et par runder hjemme inne eks til kjøkken/stue og går på do

Dusj 1 x pr uke

Skole:Ungdomsskole.15 min hjemmeundervisning ukentlig

samarbeidsmøte med skolen 2x pr år. Skole, fysio, foreldre, evt PPT 

.Fysio 1Xpr uke15 min, tøyning, rolige bevegelser liggende, 

samtale

Habu Før 2x pr år, nå ved behov. 

Lege: feks utprøving av LDN, blodprøve ift vitaminstatus

Har en ukesplan og dagsplan.
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Hva bør oppfølgingen inneholde?

■ Kartlegging: sendes PPT evt andre, felles forståelsesplattform

■ Formidle kunnskap 

■ Aktivitetsavpassingsplan, finne et nivå «baseline»

■ Over tid gi veiledning om aktivitetsavpassing, 

energiøkonomisering, planlegging av større hendelser

■ PEM –forklare dette! Hva gjør man ved PEM og

forverring?

■ Hva trengs av ressurser tverrfaglig?

■ Dokumentasjon av funksjonsnivå- statusrapport underveis

■ Konkrete fysioterapitiltak:

Hva inneholder oppfølging fra fysio/ergo?                  

--ofte den som er tett i kontakt med familien fra helsevesenet
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Konkrete fysio og ergoterapitiltak kan være:

• Tilpasset bevegelse/trening : klatring, somatics, yoga, tur, 

aktiviteter, riding

• Avspenning * massasje* tøyning* *pust  *mindfulness

• Hjelpemidler: (rullestol, el seng, småhjelpemidler, arbeidstol) 

• Sitte/ liggestillinger, kroppsholdning/variasjon

• Evt behandling i form av tøyninger, massasje, øvelser, tens, 

varme
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ME- kartlegging –intervju veiledende er ICF internasjonal klassifikasjon av funksjon, 

funksjonshemming og helse)

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

Hverdaglivets

aktiviteter-hvordan 

er en dag?

Dusj, mat, 

måltider, aktivitet

Sosialt

fritid

Venner, familie, 

skole

Skole

Evt hjelpemidler

Mestringsstrategier

Evt Fysioterapeutisk 

undersøkelse
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Aktivitetsdagbok 
Viktigste verktøyet i oppfølgingen i starten. Gjennomgang sammen

Vurdering av aktivitet versus symptombilde/ PEM. Finne en base-line

Beskriv helt konkret en dag eller en uke

Oppfølgingssamtaler. ME har ofte et svingende forløp og særlig i 

en tidlig fase og man justerer noen ganger for å treffe på «baseline»

Aktivitetskartlegging: rød, oransje, grønn

Aktivitetskalkulator:
et nytt verktøy ( ikke tatt i bruk hos oss)
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Aktivitetskartlegging, opplevelse, eks

Grønne aktiviteter ( lett å gjøre, koster lite)

spise, stå opp og kle på meg, sitte, gå ned i stuen, 

-Eks:  strikke, lese bok, spille piano, høre lydbok, gjøre avspenning, 

tegne, tv, spille data

Oransje aktiviteter: krever litt mer

Eks: dusje, lage maten selv, få besøk, gå ut i postkassen, gå tur, 

fysioterapi, bake,

Rød aktiviteter: koster mye energi

-eks: gå på skolen, dra i klesbutikk, ri, legeundersøkelser, fly, selskap
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AKTIVITETSAVPASSING  

VIKTIGSTE TILTAKET 

og det pasientene selv 

sier hjelper mest
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HVA ER AKTIVITETSAVPASSING
Å avpasse de daglige aktivitetene : mentale, fysiske og sosiale etter den 

energien som er tilgjengelig med bakgrunn i en kartlegging. 

Hva er en bærekraftig energibruk over tid som ikke fører til 

symptomøkning men gir grunnlag for stabilitet eller bedring

Minimere PEM: ( post excertional malaise) kortvarig eller langvarig 

forverring med økning i ME symptomer (individuelt: eks utmattelse, 

hjernetåke, feber, sår hals, smerter, søvn, blekhet, sansevarhet, nedsatt 

kommuniksjon)

Prioritere- hva ungdommen/ barnet vil bruke energi på i samarbeid med 

behandler, foreldre, evt skole, ppt,

Planlegge på forhånd, i stedet for å la tilfeldighetene råde. Aktivitet, pause, 

aktivitet, pause, variasjon i fysisk og mentale aktiviteter
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Lage en aktivitetsavpassingsplan

Planen ligger nær utgangsstatus  ved oppstart

Kan være veldig ulik avhengig av graden av ME, 

Ukesplan eller dagsrytmeplan (GAT) mer eller mindre detaljert

Energikonvoluttplan: sette noen rammer ift fysisk, sosialt og mentalt

Pacing: kjenne etter formen og tilpasse  

INDIVIDUELT: HVA ER ØNSKELIG OG HENSIKTSMESSIG?

3 eksempler:
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Eks Ukesplan, mild grad (GAT)
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Eks Dagsplan, moderat grad

10-12  Stå opp

Kle meg, pusse tenner, ned å lage frokost

Dusj annenhver dag

12-15  Aktiviteter/ pause: gå ut og opp gata, sy (max 30 min), lese             

leke/øve triks med hund, lage middag

15.00  Gi mat til hunden

16.00  Foreldre kommer hjem, vær på rommet, tv med dem av og til

Annenhver onsdag: Anne Siri Yoga/ sykle runde

Helg: kjøretime eventuelt
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Sosialt: Vær med venner i helgen ( 4t max), ta det rolig søndag og vær hjemme

Skole: 3-4 t pr dag som planlagt, planlegge lesing til prøver

Fysisk aktivitet: gjør vanlige ting, ikke langtur, vær med venner, ta pause på 

håndballen, trene hos fysio istedenfor gym, gå til skolen

Hvile: Hvile etter skolen, evt gå på stillerom på skolen, legge meg 22

Eks. Aktivitetsavpassing, lett grad energikonvolutt
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Sosialt:

Skole:

Fritid:

Fysisk aktivitet: 

Aktivitetsavpassing, energikoknvolutt
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Dagsplan
Morgen:

Formiddag:

Ettermiddag:

Kveld:
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JUSTERE AKTIVITETSPLAN?

BREMS- REDUSER? I ustabil fase, ( ofte tidlig i forløpet)og 

ved tegn på forverring av tilstanden, økning i symptomer som ikke 

bare skyldes forbigående PEM.

RULLE FRAM I SAMME TEMPO? I stabil fase, det går litt 

opp og ned og så vidt. Prøv litt! Og se hvordan det går ift (PEM) –

men ikke for mye på en gang. Evaluer underveis!

GI FORSIKTIG GASS? Ved friskhetstegn som er over tid, 

stabil i lengre tid, litt mer energi, lite reaksjon på overbruk av 

energien, opptrapping. Viktig med evalueringer underveis
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Ustabil fase =  pem-store svingninger, forverring, nye 

symptomer, nedsatt  energi, mye soving, krasjing

Mål:

Redusèr av det som tar energi

Stabilisering og symptomlindring

Energiøkonomisering, spar mer

Avspenning- helende hvile

Variasjon av liggestilling/ sittestilling

Planlegg pauser og planlegg kortere økter med aktivitet,

Pacing, stopp ved varsler

Evt loggføring
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Stabil fase: sliten men klarer det vanlige

■ Aktivitetsavpassing: hvor mye kan man gjøre uten å få 

symptomforverring og holde aktivitetsnivået over tid, forsiktig 

eksperimentere. Balanse aktivitet og hvile. Bevissthet på økter

■ Prioritere: hva har jeg lyst til, hva kan jeg la være, hvilke 

forpliktelser, hva kan jeg slutte med

■ En helhetlig plan for uken/ dagen; skole, fysisk aktivitet, sosialt, 

mentalt

■ Hvordan er variasjon mellom gode og dårlige dager, når kommer 

de dårlige dagene? ( forsinket reaksjon?) 

■ Aktivitetsdagbok. Særlig aktivitet utover den daglig definerte 

”malen”

Plan overholdes som oftest uker/ mnd før en regulerer opp. Varighet er 

udefinert, men en tenker et skritt frem likevel så det er klart for alle
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Opptrapping og tilfriskning

Ved flere tegn på bedring: mer energi, mindre utmattelse etter og under 

aktiviteter, mindre symptomer; kan være ift søvn, smerter, snakking, temperatur, 

mentalt fokus, sitter/ går mer. Når det ikke er andre tilleggsbelastninger som 

infeksjoner eller andre spesielle belastninger
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Opptrappingfase- trappemodellen

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/

Det kan være skole (hva), fysisk aktivitet, fritid, sosialt, aktiviteter
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ENERGISPARING –som ved strømsparing, hvis man 

bruker mindre har man mer til overs. 

■ Behagelig stilling. Eks sitte i stedet for å stå, 

ryggstøtte, hodestøtte, sitte i dusjen, ved 

kjøkkenbenken

■ Redusere sansestimuli: solbriller, ørepropper, Bose

øreklokker. Mindre folk/ mindre lyd/synsinntrykk

■ Evt hjelpemidler som bruk av  rullestol over lengre 

strekning, taxi, buss, el sparkesykkel

Elektrisk seng, hvilestol, el-sykkel, 

■ Forenkle arbeidsoppgavene- del opp en oppgave
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Tips ift aktivitetsavpassing
- Stoppe aktivitet før symptomer blir verre (70%)

- Hvil nok, gjerne før/etter aktivitet. evt legge inn en lengre hvil

- Korte økter med aktivitet

- Veksle mellom fysisk, sosial og mental aktivitet

- Motiverende og lystbetonte aktiviteter, ikke bare plikter 

- Gjøre en ting om gangen

- Planlagte overanstrengelser


