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Diagnosen
Det var den dagen himmelen
falt i hodet vårt.
Det var den dagen livet endret seg,
selv om alt var som det hadde vært.
Det var den dagen vi slapp usikkerheten,
men fikk masse å sette oss inn i.
Det var den dagen vi følte vi mistet deg litt,
selv om det var nå vi virkelig fikk lære
deg å kjenne.
Det var den dagen, en helt vanlig dag,
vi forandret oss som foreldre, som par
og som mennesker.
Den dagen startet resten av livet.
Elisabeth Skredlund, ”Annerledeslandet”
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Forord til 2. utgave

Forord til 1. utgave

Første utgave av denne fagrapporten ble utgitt på nyåret i 2013. Vi har fått tilbakemeldinger om at både
fagpersoner og foreldre har funnet den svært nyttig, og den er trykket opp i flere opplag. Rapporten kan
blant annet lastes ned fra Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme sin nettside, på nettsidene
til Norsk epilepsiforbund og Autismeforeningen i Norge.
Høsten 2016 kom det ny kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling, oppfølging og
rehabilitering av pasienter med epilepsi. Retningslinjen finnes på nettsiden epilepsibehandling.no. Siden
rapporten kom ut første gang har enkelte medisinske begrep blitt endret, det har skjedd noen lovendringer
og det var behov for en oppdatert utgave. I noen av kapitlene er det gjort små endringer mens det i andre
har vært nødvendig å gjøre større. Et tilleggs kapittel er skrevet av psykologspesialist Ylva Østby: «Generelt
om kognitive vansker ved epilepsi og autisme».

Autisme og epilepsi opptrer forholdsvis ofte sammen som en dobbeltdiagnose. Behovet for å dele
kunnskap og erfaring om dette fagområdet trer tydelig frem både i møte med mennesker som har disse
diagnosene, deres nærpersoner og i møte med helsetjenesten og det pedagogiske tilbud i kommunene.
Avdelingssjef Grete Almåsbak ved Avdeling for kompleks epilepsi (AKE) - SSE, og Britta Nilsson, leder ved
Nasjonal kompetanseenhet for autisme (AE), har lenge erkjent behovet for en fagrapport om epilepsi og
autisme, dels for å spre kunnskap og dels for å dokumentere et vel 10 år langt og godt samarbeid med
etablering av et «autismeteam» på SSE. I dag består tilbudet til pasienter med autisme og epilepsi både
av en landsdekkende behandlingsfunksjon og av en regionalt kompetansesenter. Vår avdeling utreder og
diagnostiserer epilepsi, mens diagnostisering av autisme gjøres av habiliteringstjenesten, nevrologiske
avdelinger, ved barneavdelinger og innenfor psykiatrien.

I dagens digitale samfunn blir det mer og mer vanlig å benytte seg av nettbasert læring for å skaffe seg
kunnskap og informasjon. Helsekompetanse.no (asf.helsekompetanse.no) tilbyr blant annet en komplett
tjeneste innen e-læring til helsetjenesten. Vi har i dag en unik mulighet til å søke, men også dele kunnskap
med andre. Det arbeides med gode løsninger, og det som lages er som regel tilpasset visning på mobil og
nettbrett. Selv om teknologi er kommet for å bli, og det er lettvint å bruke mobil eller nettbrett for raskt å få
innsikt i et tema, er det fortsatt aktuelt med bøker for utfyllende litteratur om det aktuelle temaet.
Vi håper den reviderte fagrapporten kan bidra til økt innsikt, forståelse og handlingskompetanse overfor en
sårbar pasientgruppe.

Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst har en referansegruppe
med blant annet representanter fra Autismeforeningen i Norge og Norsk Epilepsiforbund (NEF).
Begge pasientforeningene har erfart at det er manglende kompetanse og erfaring både i helseog den pedagogiske tjenesten, og de støttet således prioritering av en fagrapport som ledd i en
kompetansespredning.

En stor takk til:
Grete Almåsbak som initierte revidering av fagrapporten, inspirerte oss og lyttet underveis.
Alle forfatterne for flotte bidrag, og som også har brukt av sin fritid for å komme i mål.
Sissel Helverschou, psykologspesialist ved NevSom.
Anne Myklebust, rektor ved Solberg skole som har lest korrektur.
Nina Benan, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, ved Oslo
universitetssykehus HF.
Leif Egil Sølvberg, vernepleier og fagleder i bolig med bistand i Nesodden kommune (medlem av
kompetansetjenestens referansegruppe)
Trine Lise Bakken, Regional kompetansetjeneste for psykiatri og utviklingshemming/autisme ved Oslo
universitetssykehus HF.
Autismeforeningen i Norge
Norsk Epilepsiforbund (NEF)
Per Marius Didriksen, pasientfotograf ved Rikshospitalet, for fagrapportens kreative layout.
Takk til dere alle for inspirasjon og gode innspill.

Bærum, 15. juni 2017
Iren K. Larsen
Leder av Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst
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Målet med denne rapporten er å formidle kunnskap og kompetanse om dobbeltdiagnosen, dessuten dele
våre erfaringer om utredning, behandling og oppfølging av mennesker med epilepsi og autisme. Hensikten
er å øke forståelsen for kompleksiteten rundt hver enkelt pasient, for således å kunne bidra til optimalt
tilrettelagte tilbud ut fra den enkeltes funksjonsnivå og med hensyn til de ressurser som er tilgjengelig.
Videre ønsker vi å bidra til økt dialog og samhandling mellom tverrfaglige tjenester på ulike nivåer, da
det ofte er glidende overganger mellom hvem som har ansvar for hva, og behov for en oppgave- og
ansvarsklargjøring.
Fagrapporten er i hovedsak skrevet for ulike fagpersoner innenfor helse på ulikt nivå,
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sistnevnte er i dag en stadig viktigere aktør etter at
Samhandlingsreformen trådte i kraft. Rapporten er også skrevet for det pedagogiske miljø. Barnehage og
skole er viktige arenaer for deltagelse, utvikling og læring for de fleste mennesker med diagnosene autisme
og epilepsi. Rapporten inneholder en del helsefaglige uttrykk som det kan være vanskelig for personer uten
helsefaglig bakgrunn å forstå. For lesbarheten og for forståelsen av kompleksiteten har vi valgt å bruke flere
pasienthistorier for å utdype og eksemplifisere praksis. En ordliste bakerste i rapporten forklarer faguttrykk
og begreper. Selv om denne rapporten primært er skrevet for fagpersoner, håper vi at den også vil være
nyttig for foreldre, søsken og andre nærpersoner.
Rapporten er tenkt brukt som et oppslagsverk og har en detaljert innholdsfortegnelse. Hvert kapittel skal
kunne leses for seg. Enkelte gjentagelser har derfor vært nødvendig for å kunne forstå og få mening i ett
valgt kapittel. Begrepene autisme og autismespekterforstyrrelse (ASD) er brukt synonymt. Avdeling for
kompleks epilepsi (AKE) - SSE vil i rapporten omtales som SSE, dels for lesbarheten, og dels fordi SSE er et
innarbeidet navn i fagmiljøet og har en lang historie. Forfattere med ulik profesjon, utdanningsnivå og «stil»
har resultert i at språk og formuleringer er noe ulikt fra kapittel til kapittel.
Vi har utarbeidet fagrapporten på bakgrunn av best tilgjengelig kunnskap per i dag, dog ikke etter en
systematisk kunnskapsbasert metode. Litteratursøk viser at det er begrenset forskning på autisme og
epilepsi som dobbeltdiagnose. Særlig er det få studier innen enkelte områder, som f. eks skadeforebygging.
Kunnskapsgrunnlaget for rapporten er således delvis evidensbasert, videre bygger den i stor grad på
ekspert- og erfaringsbasert kunnskap.
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På SSE arbeider vi ut ifra en ”comprehensiv care”-modell som innebærer omfattende, tverrfaglig utredning
og behandling. Et tverrfaglig team, bestående av barnenevrolog, sykepleier, vernepleier, psykolog,
spesialpedagog, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut har gitt ulike bidrag til rapporten. Hver og en
fortjener en takk for innsats, entusiasme og samarbeid under skriveprosessen.
Vi søkte og fikk innvilget økonomiske midler gjennom Helsedirektoratets kompetansetiltak for habilitering
og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Med slike midler kunne vi frikjøpe epilepsisykepleier
Merete Kristin Kleiven for en periode, samt lønne noen på timelønn, til planlegging, gjennomføring og
ferdigstillelse av rapporten. Rapporten har blitt kvalitetssikret når det gjelder innhold og forståelse gjennom
høringsrunder både internt i avdelingen og eksternt til referansegruppen i Kompetansetjenesten. Denne
gruppen består av brukerrepresentant, representant fra to pasientforeninger, representanter fra tre ulike
helseforetak, samarbeidspartner i høyskole, PP-tjenesten, samt spesialrådgiver i Helse Sør-Øst.
Rapportens oppbygning er gjort ut ifra en logisk prioritering. Den består av to hoveddeler, der første del
omhandler epilepsi og autisme. I den andre delen presenteres en arbeidsmodell,
”3-fasemodellen”. I første del diskuteres diagnosene, problemene med å skille epileptiske anfall fra
autistisk atferd, pedagogiske utfordringer, dagsformsvingninger, familieperspektiv, samhandling i
helsetjenesten, fysisk aktivitet, skadeforebygging, brukernes rettigheter og sosiale stønader. I andre del
vil arbeidsmodellens tre faser,- kartleggingsfasen, hospitaliseringsfasen og oppfølgingsfasen bli presentert
kronologisk.
Vi håper fagrapporten kan bidra til økt innsikt, forståelse og handlingskompetanse overfor pasienter som
har eller bør utredes med tanke på både autisme og epilepsi. Riktig diagnose er en forutsetning for optimal
forebygging, behandling og habilitering. Målet er som alltid innenfor medisin og helsefag, best mulig
livskvalitet, livsutfoldelse og mestring i et livsløpsperspektiv for den enkelte.

Bærum, november 2012
Pernille Varre
Leder av Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.
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Epilepsi og
autismespekterforstyrrelser
Innledning 		
Iren Larsen

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske
sykdommene (1). Autisme er definert som en
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med en
omfattende funksjonshemning (2-3). Det kan være
en utfordring å skille epileptiske anfall fra atferd
som skyldes autismespekterforstyrrelser (ASD)
(4-6). Å utrede symptomer er av betydning for
å lykkes med behandling og tiltak. Mange med
epilepsi og autisme har i tillegg andre, psykiske
og fysiske lidelser, samt utviklingshemming. Da er
sykdomsbildet enda mer komplisert (se kap. 2 og 5).
Det er nødvendig at hjelpere har god kunnskap og
forståelse for utfordringene som kan følge med
dobbeltdiagnosen for å møte personen på en god
måte. Arbeidsmetoden som benyttes ved SSE for
å planlegge og gjennomføre pasientforløp kalles
«3-fase modellen». Denne ble utviklet i samarbeid
mellom SSE og Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
(NevSom) (7) (se kap. 13). Elisabeth Grindheim,
tidligere psykologspesialist ved NevSom, veiledet
prosessen med å utvikle modellen. Grundig
planlegging, tilrettelegging og samhandling med
lokalt hjelpeapparat gjør at flere pasientene mestrer
ulike pasientforløp. Dette gjelder også pasienter som
ikke tidligere har klart å gjennomføre nødvendige
undersøkelser og observasjoner.
Pasienter med dobbeltdiagnosen autisme og
epilepsi er en heterogen gruppe pasienter. Kognitiv
fungering, evne til kommunikasjon og samhandling,
samt motorisk funksjon varierer. Imidlertid vil de
fleste pasienter med både autisme og epilepsi være
utviklingshemmede og ha behov for tilsyn og hjelp.
Andre vil være i skole/arbeid og ha en forholdsvis
høy grad av selvstendighet (8).
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• Utarbeide behandlingsforløp som omfatter

Organisering av kompetanse - og
helsetjenestetilbudet
Oslo universitetssykehus (OUS) har både en
nasjonal behandlingstjeneste og en regional
kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst for personer
med dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme. Begge
er en del av Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) ved
Oslo Universitetssykehus. SSE er lokalisert i Sandvika
utenfor Oslo (9-11).
SSE tilbyr tverrfaglig utredning og behandling
som anfallsklassifisering, medikamentvurdering,
operasjonsutredning, diettbehandling med
mer. Henvisning til SSE må gå gjennom
spesialisthelsetjenesten.
Den Regionale kompetansetjenesten for epilepsi
og autisme har ansvar for å ivareta, bygge opp og
formidle kompetanse til spesialisthelsetjenesten
og kommunene i Helse Sør-Øst (9-12). Formålet
er å styrke kvaliteten på tjenestene i regionen.
Kompetansetjenesten skal bidra til at mennesker
med epilepsi og autisme får tjenesten tilrettelagt
ut fra individuelle behov og helhetlig tilnærming
som er preget av langsiktighet og kontinuitet.
Kompetansetjenesten skal ikke erstatte det lokale
hjelpeapparatet, men være et supplement til dette.
Kompetansetjenesten for epilepsi og autisme tilbyr:

hele regionen og bidra med evidensbasert
kunnskap inn i relevante behandlingslinjer
rundt flerområde- og regionale funksjoner.
• Bistå Helse Sør-Øst RHF med å utvikle
styringsindikatorer med hensyn til aktivitet,
kvalitet og resultat/effekt av medisinsk
behandling, rehabilitering og habilitering.
Oppgavene er beskrevet i Retningslinje for
etablering, organisering og finansiering av regionale
kompetansetjenester i Helse Sør-Øst, 20. desember
2012 (9-16).
Kunnskap og kompetanse om ASD utvikles og
formidles gjennom fire regionale fagmiljøer for
autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
i alle helseregioner. De regionale fagmiljøene skal
samarbeide med NevSom om tjenester der det
er behov for generell autismekompetanse, mer
spesialisert kompetanse og tjenester som er spesielt
kompetansekrevende (12-16).
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ASD – en gjennomgripende
utviklingsforstyrrelse
Elisabeth Grindheim
Elisabeth Grindheim døde overraskende sommeren
2014. I forbindelse med trykking av nytt opplag,
er artikkelen gjennomgått og oppdatert med de
mest nødvendige endringer av tidligere kollegaer av
Elisabeth på Autismeenheten.
Autismespekterdiagnoser (ASD) er tilstander som
er karakterisert ved kvalitativt funksjonsavvik
innenfor tre hovedområder. Symptomene som
beskrives, også kalt kardinalsymptomene, ses
innen sosial interaksjon, kommunikasjon/språk,
samt repetitiv atferd eller spesifikke og begrensete
interesser og aktiviteter. Tilstandene betegnes
som gjennomgripende fordi vanskene influerer på
de fleste funksjonsområder og utviklingsområder.
Diagnosene har ingen biologisk markør, men er
basert på tilstedeværelse eller fravær av bestemte
atferdskarakteristika. Autismespekteret er i de
nåværende diagnosemanualene undergruppert
i flere kategorier. Grenseoppgangen mellom de
ulike undergruppene kan være utfordrende i klinisk
praksis, på lik linje med differensialdiagnostisering
mot andre tilstander. Symptomene som beskrives
innen autismespekteret kan hver for seg ses i andre
tilstander, det spesielle er at de skal opptre samtidig
for at kriteriene for diagnosen skal oppfylles.
I diagnosemanualer, ICD-10 (1) som brukes i
Europa og DSM-IV (2), som tidligere ble brukt i
USA, er det stort sett de samme dimensjonene og
atferdsbeskrivelsene som ligger til grunn. I 2013
utkom DSM-5 og etter dette har det vært større
forskjell på diagnosesystemene som brukes i Europa
og USA.
ICD-10 betegner diagnosegruppen F84Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med
følgende underkategorier:
F84.0 Barneautisme
F84.1 Atypisk autisme
F84.2 Rett syndrom
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F84.3 Annen disintegrativ forstyrrelse i
barndommen
F84.4 Forstyrrelse med overaktivitet assosiert med
mental retardasjon og bevegelsesstereotypier
F84.5 Asperger syndrom
F84.8 Andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
F84.9 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse,
uspesifisert (PDD-NOS)

Kartleggingsinstrumenter for diagnosen
På markedet finns det mange mer eller mindre
gode verktøy for diagnostisering og kartlegging av
autismespektervansker. Siden vi i Norge bruker ICD10 som diagnosemanual, bør den kliniske praksisen
reflektere de retningslinjene som er gitt i den
manualen. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,
Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst
har utarbeidet retningslinjer for diagnostisering av
autismespekterforstyrrelse for barn og unge, hvor
det beskrives hva en god diagnostikk bør inneholde
og hvilke kartleggingsmateriale som bør benyttes
(3). Generelt bør differensialdiagnostisering
gjøres i spesialisthelsetjenesten av
fagpersoner med spesialkompetanse på
autismespekterforstyrrelser og bred erfaring både
med utredningsinstrumentene og med gruppen.

Nye diagnosekriterier
I 2013 kom DSM-5, med en del endringer i
diagnosen gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
(4). For det første er det nå bare én overordnet
kategori, kalt autismespekterforstyrrelse, med to
hoveddimensjoner under. En har slått sammen
de sosiale og kommunikative dimensjonene til
avvik i sosial kommunikasjon/ sosial interaksjon.
Dette fordi man mener at differensieringen
mellom hva som klassifiseres under sosiale eller
kommunikative ferdigheter kan ha vært upresist(4).
Det andre området er begrenset, repetitiv atferd
og interesser. Som en del av denne dimensjonen
er hypersensitivitet inkludert. Tidligere var det et
krav om at symptomene skulle ha vist seg før 36
måneders alder. Dette kravet er nå erstattet med
en generell regel om at ferdighetene skal være
avvikende/forsinket i forhold til den normative
utviklingen (ibid).
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Det er nå et eksplisitt krav om kognitiv kartlegging,
slik at det skal spesifiseres om det er lærehemming
tilstede som del av symptombildet. En har også
åpnet muligheten for å gi bestemte språkdiagnoser
som en del av tilstandsbildet. ICD-11 forventes å
komme i 2018. En har antatt at den vil følge de
samme endringene for autismediagnosen som en
har fått i DSM- manualen.

Forekomst
Tall fra Nasjonalt folkehelseregister (5) fra 2012
gir et forekomsttall i Norge på ca 0,7 prosent
i befolkningen for autismespekterdiagnoser,
basert på opplysninger for barn mellom 0-11
år. Estimatet deres er i overensstemmelse med
de mest anerkjente internasjonale studiene (6).
De norske forfatterne antar at anslaget deres er
noe lavt, siden en ofte ser at Aspergerdiagnosen
ikke blir satt før i sen barndom eller tidlige tenår.
De forventer derfor at forekomsten blir ca. 0,8
%, når registeret også omfatter barn over 11 år.
Den rapporterte forekomsten av ASD-diagnoser
har økt i de senere år. Tidligere var de vanlige
forekomsttallene på 0,05 %. Det har vært spekulert
mye om årsakene til denne økningen, men de
fleste fagmiljøer forklarer endringene med økt
fokus på og kunnskap om autismespektervansker
både hos leg- og fagfolk. Forholdet mellom gutter
og jenter som får autismediagnosen har lenge blitt
rapportert som 4:1, mens en har vært noe mer
usikker på forholdet innen Aspergerdiagnosen, men
en har anslått 9:1. Endringene i diagnosekriteriene
kan komme til å påvirke forekomsttallene av
Autismespekterforstyrrelser.

Tidlig identifikasjon
Diagnosealderen blir i norske studier anslått til
å være rundt 4-5 år i snitt for autisme, og enda
høyere for Asperger syndrom (5). Internasjonalt
hevdes det at det er mulig å sette autismediagnosen
med rimelig sikkerhet ved 18-24 måneders alder,
mens det blir anslått 5-6 år for Aspergerdiagnosen
(4). Med tanke på hvor viktig det er at barn med
autismespektervansker får individuelt tilrettelagte
tiltak for optimal utvikling, er det sentralt at
barna blir identifisert så tidlig som mulig. I dette
perspektivet er den største utfordringen å beskrive
hvilke symptomer/atferder som er indikatorer for
autismespekterforstyrrelser i tidlig alder.

Kjernevansker og komorbiditet /
tilleggsvansker

En vanlig måte å forstå vanskebildet i
autismespekteret, er å skille mellom
kjernesymptomene spesifisert i diagnosekriteriene,
og tilleggs- eller komorbide vansker (10).
Kjernevanskene knyttes til vansker i sosial
interaksjon og gjensidig kommunikasjon, samt
rigide og begrensede interesser. Hvordan de ulike
autistiske vanskene viser seg er avhengig av hvor
den enkelte befinner seg i utviklingsforløpet.
Symptomer en ser i tidlig barndom kan fremstå
annerledes enn i ungdomstid, og vil kunne endre seg
enda mer i voksenalder. For eksempel kan rigiditet
i lek ved treårsalder, være at barnet bare forholder
seg til lekebiler ved å sette dem på rekke etter
farge eller størrelse. I ungdomstid kan rigiditeten
vise seg ved en altoppslukende interesse for og
detaljkunnskap om biler, mens det i voksenalder
Årsaker
er veteranbiler som er det ”eneste” temaet for
en samtale. I tillegg vil personens funksjonsnivå
En har i mange år forsket på årsakene til
påvirke symptombildet. Har personen lærehemning
autismespekterforstyrrelser. Stort sett er det
sammen med autismevanskene, kan en ofte se
enighet om at det er knyttet til biologiske forhold.
repetitiv atferd som motoriske stereotypier, rugging
Tvillingstudier tyder på at autisme i stor grad er
eller vifting med hendene i barnealder. I ungdomstid
genetisk, men genetikken er veldig komplisert.
kan dette vise seg som ekstrem avhengighet av
Personer med autisme er en svært uensartet
bestemte rutiner. Faglig drøftes det hvilke vansker
gruppe. Denne store fenotypiske variasjonen skyldes som er en del av et autistisk utviklingsforløp, og om
hovedsakelig at det er ulik genetikk og biologi som
det er andre vansker som er nært assosiert med
gir opphav til autisme hos ulike personer (7,8,9).
ASD. Sistnevnte gjelder spesielt nevrobiologiske
vansker, som for eksempel ADHD og epilepsi, hvor
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det drøftes mulig felles eller nærliggende etiologi
(11,12).
Sårbarhetsdiskusjonene har fokus på risiko for
utvikling av tilleggsvansker, på grunn av ikkeoptimale utviklingsbetingelser. For mennesker
som har vansker med forståelse av sosialt og
språklig overført mening (som ved ASD), antar
en forhøyet sårbarhet for utvikling av psykiske
vansker. I et forebyggingsperspektiv er det sentralt
å skille mellom primær og sekundærvansker.
Tiltaksplanlegging må inneholde tilrettelegging
både for å utvikle ferdigheter og samtidig sikre at
ferdighetene som beherskes er av en slik art at de
virker som buffere for risikofaktorer.

Lærehemming (utviklingshemning)
Innenfor barneautismediagnosen regner en at
mellom 50-75 % også har lærehemming. Selv
om graden av lærehemming varierer, er de fleste
innenfor lett til alvorlig, dvs. med IQ-skåre mellom
35 og 69 (13). Hos personer med alvorlig eller dyp
utviklingshemming kan det være svært vanskelig
å identifisere om det også er en autismetilstand
tilstede, på grunn av et lite repertoar av ferdigheter
hos denne gruppen (13). Utviklingshemming
i seg selv gir i varierende grad forsinket eller
manglende ferdighetsutvikling. Kombinasjonen av
autismespektervanske og lærehemming gir ekstra
store utfordringer ved intervensjoner. Generelt gir
også dobbeltdiagnosen økt risiko for medisinske
tilleggsvansker (13).

Genetiske syndromer
Studiet av atferdsfenotyper har aktualisert
diskusjonene omkring komorbiditet
mellom bestemte genetiske syndromer og
autismespektervansker. Tidligere beskrev en ofte
”autistiske trekk” i symptombildet sammen med
bestemte syndromer, og hyppigst i syndromer
som medfører lærehemning. Før var det mer
uvanlig å sette doble diagnoser innenfor dette
feltet. Senere tids forskning har satt fokus på
forekomsten av autismespektervansker sammen
med genetiske syndromer (14). Diskusjonene
knyttet til grenseoppganger og symptomoverlapp er

vanskelig, spesielt siden en ofte har lærehemming
i tillegg i disse tilfellene. I et behandlingsperspektiv
er det helt sentralt at personer med doble
diagnoser får tiltak som ivaretar alle diagnosenes
utfordringer. Av og til må det utvikles nye typer tiltak
i krysningspunktet mellom vanskene (15).

Nevrobiologiske diagnoser
Det drøftes om hyperaktivitet, vansker med styring
av oppmerksomhet og impulsivitet (ADHD) er en
del av symptombildet i autismespektervansker. En
kan tenke seg at det eksisterer en terskelverdi hvor
disse symptomene blir så omfattende at en må anse
dem som indikasjoner på at det er en komorbiditet
mellom autismespektervanskene og ADHD. I en
oversiktsartikkel fra 2010 oppsummerer en at det
er klare forskjeller i nevrologisk- og atferdsprofiler
når en har de to tilstandene i ”ren” form. Videre blir
det påpekt at bildet er mer komplisert, når en antar
at de kan være komorbide, og gir forekomsttall på
alt mellom 14 og 78 % i ASD-gruppen. Siden det er
gjort forholdsvis få studier av symptombilde ved
dobbeldiagnoser av denne art, påpeker forfatteren
at det trengs fler og mer omfattende studier, ikke
minst knyttet til behandling (16).

Psykiske vansker
Tallene for komorbide psykiske vansker i den voksne
ASD-gruppen varierer svært mye, fra 4- 81 % (17).
De vanligste psykiske vanskene er rapportert å
være relatert til angst og depresjon. I litteraturen
blir det påpekt at historisk har det vært vanskelig
å diagnostisere psykiske vansker innen gruppen.
Problemer med diagnostisk overskygging, at alle
symptomer og atferdsendringer ble forstått som
uttrykk for de autistiske vanskene, er rapportert
for svært mange av tilleggsvanskene. Et annet
problem er at klienten selv sjelden rapporterer om
de psykiske vanskene sine, selv når nærpersoner
observerer atferdsendringer hos klientene.
Det kreves en tett oppfølging og samarbeid
med nærpersoner for å avdekke endringene og
diagnostisere psykiske tilleggslidelser (18).
Tallene for psykiske vansker i barnepopulasjonen
varierer nesten like mye, for eksempel for angst fra
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22-84 %. Svært mange av barna blir rapportert å ha
flere vansker, hele 41 % hadde to eller flere vansker
(13).

Intervensjoner
Det fins svært mange intervensjonsmetoder
og -teknikker innenfor autismefeltet. En del av
programmene er rettet mot bestemte typer
atferdsendring, og effektiviteten dokumenteres med
før- og etter-målinger. Oppfølgingsstudier over tid,
med evaluering av for eksempel generalisering av
den spesifikke atferden eller vurdering av hvorvidt
atferdsendringene har vedvart etter at tiltakene
er ferdige, er sjeldne. Foreløpig er det gjort få
systematiske forskningsbaserte evalueringsstudier
på effekten av de ulike programmene som tilbys.
I en av de få oversiktsartiklene, fra 2009 (19)
gjøres det en systematisk gjennomgang av tidlig
intensiv atferdsintervensjon (EIBI). Her konkluderes
det med at mange av studiene er metodologisk
svake, slik at det ikke er mulig å gjennomføre en
metaanalyse. Hovedkonklusjonen som trekkes i
denne evalueringen er at denne type intensive
intervensjoner egner seg for noen barn, men ikke
andre. I tillegg påpekes det at den umiddelbare
effekten av intervensjonene ble redusert over tid.
Tilsvarende funn ble gjort i en oppfølgingsstudie,
med tilsvarende intervensjoner som i EIBI.
Gjennomsnittlig viste gruppen fremgang, men det
var store individuelle forskjeller etter 7 år (20).
På bakgrunn av den store variasjonen i
funksjonsnivå og fremtredelsesformer innen
gruppen med autismespekterlidelser, er nå
anbefalingene at en snur fokus fra å finne ”den
ene behandlingsformen som skal være effektiv
for alle på alle problemer”. I stedet anbefales det
dokumentasjon og forskning med fokus på hvilke
tiltak som egner seg for hvilke barn/unge/ voksne
med bestemte funksjons- og symptomprofiler.
Målet må være individualisering og tilpasning hvor
en velger intervensjon ut fra kartlegging av den
enkeltes funksjonsprofil, behov og målsetting for
endring.
I samarbeidet mellom Spesialsykehuset for
epilepsi (SSE) ved Oslo universitetssykehus og
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Nasjonal kompetanseenhet for autisme (nå en
del av NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for
Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier)
tok en utgangspunkt i en modell som skulle
ivareta forståelsen av kompleksiteten i
tilstandsbildene og behovene hos personer
ved mistanke om dobbeldiagnosene ASD
og epilepsi. For å differensiere og utrede de
ulike symptomene og utvikle gode tiltak er
en både avhengig av nærpersonkunnskap om
klienten og spesialistkunnskap om epilepsi og
autismespekterdiagnosene. Veiledningen fra
Nasjonal kompetanseenhet for autisme ble derfor
forankret i behovet for informasjonsutveksling
mellom nærpersonene og spesialistene, for å få
kunnskap om den enkelte personens væremåte
og behov for tilrettelegging ved utredning, samt
overføring av kompetanse mellom spesialistnivået
og hjemmemiljø. Modellen ble kalt 3-fase
modellen og har blitt videreutviklet gjennom hele
samarbeidsperioden 2001- 2011 (se kap. 13).
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Epilepsi
Bjørn Ruud og Karl O. Nakken

Definisjon og forekomst
Epilepsi er en samlebetegnelse på en gruppe
sykdommer der fellesnevneren er tilbakevendende
epileptiske anfall. Anfallene er et uttrykk for
episodiske forstyrrelser av hjernens funksjon.
Forstyrrelsene skyldes utbrudd av abnorm elektrisk
aktivitet i nettverk av nerveceller, hovedsakelig i
hjernebarken.
Epilepsi anses som en hjerneorganisk sykdom. Noen
ganger kan imidlertid epileptiske anfall forårsakes
av forstyrrelser også utenfor hjernen, for eksempel
ved sukkersyke, rusmisbruk eller infeksjoner med
feber hos barn. Slike anfall kvalifiserer ikke til
epilepsidiagnosen.
Epilepsi kan enten være fokal eller multifokal, det
vil si at anfallene har sitt utspring i et eller flere
avgrensede områder i den ene hjernehalvdelen,
eller generalisert, det vil si at den epileptiske
aktiviteten involverer begge hjernehalvdeler.
Epileptiske anfall ses på som et symptom (slik
som feber eller smerte) på en bakenforliggende
hjernesykdom eller -skade. Snaut 1 % av
befolkningen har epilepsi. Det betyr at det er rundt
36 000 personer med epilepsi i Norge. Epilepsi
debuterer hyppigst i tidlige barneår, i ungdomstiden
og hos personer over 65 år.

Årsaker og symptomer
Det er mange årsaker til epilepsi. Blant de
strukturelle årsakene er medfødte misdannelser
i hjernen, hjerneskader, hjerneinfeksjoner,
hjernesvulster, hippocampussklerose og hjerneslag
de hyppigste. Slike årsaker kan avdekkes ved MRundersøkelse av hjernen. De senere år er det funnet
et økende antall genetiske avvik (feil i arvestoffet)
som enten er direkte årsak til epilepsi eller som
disponerer for epilepsi. Mange slike genfeil gir
opphav til generaliserte epilepsiformer.
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Epilepsi kan ytre seg svært forskjellig, avhengig
av hvor det anfallsgivende området er lokalisert
i hjernen - og om den epileptiske aktiviteten
sprer seg til andre hjerneavsnitt. Noen anfall
er så subtile at de er vanskelige å oppdage, for
eksempel kortvarige absenser, mens andre anfall,
for eksempel tonisk-klonisk krampeanfall, kan være
voldsomme, dramatiske og skremmende. Graden av
sykdomsbelastning er derfor svært forskjellig.
Typisk for epilepsi er at anfallene kommer plutselig
og varer sjelden mer enn 1-2 minutter. Anfallene er
ofte stereotype og arter seg nokså likt fra gang til
gang hos samme pasient. Ved mange av anfallene
er bevisstheten redusert, og pasientene husker
da lite eller ingenting av anfallene etterpå. Mange
forbinder epilepsi kun med de store krampeanfall,
men slike anfall er altså bare én av mange
anfallsformer.
Noen barn har nattlig epileptisk aktivitet i hjernen
(fanges opp på EEG) uten synlige anfall. Mange av
disse barna kan ha skoleproblemer med redusert
oppmerksomhets- og læringsevne.

Anfallsklassifikasjon
Det er vanlig å skille mellom fokale og generaliserte
anfall.
Ved fokale anfall skiller vi mellom tre former:
1. Fokale anfall med bevart bevissthet (FB)
• motoriske symptomer, for eksempel rykninger
eller vridninger
• somatosensoriske/sansesensoriske
symptomer, for eksempel smerte, prikking,
varme/ syns- og hørselsfenomener
• autonome symptomer, for eksempel svetting,
rødme, brekninger, store pupiller, rask puls,
økt spyttproduksjon
• psykiske symptomer, for eksempel
hallusinasjoner, angst, sinne, déjà vu
2. Fokale anfall med redusert bevissthet (FR)
• med enkel start (se ovenfor) og deretter
redusert bevissthet, med eller uten
• automatismer
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• med redusert bevissthet fra start, med eller
uten automatismer.

Med automatismer menes formålsløs atferd som for
eksempel plukking med fingrene, av- og påkledning,
vandring, smatting, snøfting eller grimasering.
3. Fokale anfall med utvikling til bilateralt toniskklonisk anfall. (FTK)
Generaliserte anfall
• typiske absenser, dvs. anfall med kortvarig
fjernhet
• atypiske absenser, dvs. fjernhetsanfall som
varer lenger, har mer gradvis start og slutt, og
ofte flere tilleggssymptomer enn de typiske
absensene
• myoklonier, dvs. anfall med plutselige rykk i
hele eller deler av kroppen
• toniske anfall, dvs. anfall med tilstivning av
hele eller deler av kroppen
• kloniske anfall, dvs. anfall med symmetriske
rykninger
• tonisk-kloniske anfall, dvs. anfall som starter
med en tilstivning og blir etterfulgt av
generelle rykninger (GTK), ofte ledsaget av
tungebitt og urinavgang
• atoniske anfall, dvs. anfall med plutselig tap av
muskeltonus og ev. fall

Debut 18mnd-7 år:
• Lennox-Gastaut syndrom
• Landau-Kleffner syndrom
• Panayiotopoulos syndrom
• Doose syndrom
• Absensepilepsi
• CSWS (continous spike-wave during slow
sleep)
Debut i skolealder:
• Godartet barne-epilepsi (Rolandisk epilepsi)
• Oksipitallappsepilepsi
• Juvenil absensepilepsi
• Juvenil myoklon epilepsi
For en nærmere beskrivelse av de ulike syndromene
henvises til spesiallitteratur (1).

Epileptiske syndromer

Differensialdiagnoser

Særlig i barneårene finnes det mange forskjellige
epilepsiformer - eller epileptiske syndromer - dvs.
epilepsier med samme debutalder, anfallsform(er),
EEG-funn og prognose. Noen er godartede i den
forstand at anfallstendensen etter hvert blir
helt borte, mens andre er mer alvorlige med en
vedvarende og invalidiserende anfallstendens.
Slike syndromer inndeles gjerne etter debutalder:

Epileptiske anfall kan lett forveksles med andre
anfallsvise tilstander. Barn kan i de første leveårene
eksempelvis ha noen anfallsmessige fenomener
som de etter hvert vokser av seg. Her nevnes noen
vanlige differensialdiagnoser:

Debut i nyfødt-perioden:
• Benigne neonatale anfall
• Benigne familiære neonatale anfall
• Tidlig myoklon encefalopati
• Ohtahara syndrom
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Debut 1-18 mnd alder:
• Benigne infantile anfall
• GEFS+ (generalized epilepsy with febrile
seizures plus)
• Myoklon infantil epilepsi (MEI, kan debutere
opp til 3 år)
• West syndrom
• Dravet syndrom
• Fokal migrerende infantil epilepsi (MPEI)
• Fires (febrilt infeksjonsrelatert epileptisk
syndrom)

1. Feberkramper, infeksjoner
Feberkramper opptrer hos barn opp til 5-6 års alder
i forbindelse med infeksjoner ledsaget av feber.
Vanligvis er feberkramper godartet og etterfølges
bare svært sjelden av epilepsi. Infeksjoner som
affiserer hjernen (encefalitt) gir som oftest også
andre nevrologiske symptomer enn epileptiske
anfall - og må utelukkes.

2. Affektanfall, nattskrekk
Affektanfall er en betegnelse på anfall der barn
«skriker seg bort». Dette er anfall barna vokser av
seg. Anfall av nattskrekk kan av og til gi mistanke om
epilepsi, men kan som regel avklares ved hjelp av en
grundig anfallsbeskrivelse.
3. Atferdsforstyrrelse
Særlig utviklingshemmede med eller uten autisme
kan ha episoder med stereotyp atferd som kan
forveksles med epileptiske anfall, for eksempel
fjernhet med stirrende blikk, grimasering,
umotiverte bevegelser, tilstivninger, o.l.
4. Besvimelser og migrene
Besvimelser (ev. med rykninger) skyldes redusert
blodforsyning til hjernen og kan av og til forveksles
med epilepsi. De fleste besvimelser er uskyldige,
men de kan også skyldes hjertesykdom. Av og til kan
migreneanfall med synsforstyrrelser også forveksles
med epileptiske anfall
5. Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES)
Psykogene eller funksjonelle anfall er anfall av
epilepsiliknende karakter som ikke er ledsaget av
forstyrrelser i EEG. Det kan ofte være vanskelig å
skille psykogene anfall fra epileptiske anfall.

Utredning
Som ved andre sykdommer er en grundig
sykehistorie, inkludert detaljert anfallsbeskrivelse
fra pårørende, samt en klinisk nevrologisk
undersøkelse, svært viktig.
Ved sterk mistanke om epilepsi foretas også
tilleggsundersøkelser; blodprøver (inkludert
genetisk screening), urinprøver (inkludert metabolsk
screening), spinalpunksjon, EKG (ev. 24 t), cerebral
MR og EEG.
På SSE kan det gjøres langtids EEG-registering
med samtidig video-opptak av pasienten, vanligvis
over 1-3 dager, ev. med utvidet antall elektroder
(for eksempel 64 kanaler). Noen ganger gjør
man pedagogisk eller nevropsykologisk testing
under registreringen. I spesielle tilfeller, særlig
for å vurdere om pasienten egner seg for
epilepsikirurgi, kan man ved Rikshospitalet få gjort

spesialundersøkelser som Wada-test, 3-Tesla MR,
funksjonell MR, PET-scan og SPECT, samt EEGregistreringer fra elektroder plassert innenfor
skallen.
Ved siden av en grundig kartlegging av epilepsitype,
anfallstype og epilepsiårsak, er det viktig med
en bred, tverrfaglig utredning av pasientens
funksjonsnivå, ev. tilleggsproblemer, og
konsekvensene av epilepsien – for derved å kunne
iverksette tiltak tilpasset behovet hos den enkelte
pasient.
Komorbiditet
Sammenliknet med den generelle befolkning
har personer med epilepsi økt forekomst av for
eksempel utviklingshemning, autisme, hydrocefalus,
cerebral parese, angst og depresjon (3).

Behandling av epilepsi
Ved en sikker og behandlingstrengende epilepsi er
det viktig først å utelukke en årsak til anfallene som
ev. kan fjernes (for eksempel hjernesvulst). Hvis så
ikke er tilfelle, er anfallsbeskyttende medikamenter
det første man griper til. Med slike legemidler blir
rundt 60-70 % anfallsfrie. Også tiltak rettet mot
livsstil, dvs. å unngå anfallsutløsende faktorer
som senker anfallsterskelen, for eksempel stress,
søvnmangel, medisinforglemmelse, kan hos noen
bedre anfallskontrollen.
Blant de rundt 30 % som ikke får anfallskontroll
med medikamenter, kan enkelte etter grundig
utredning tilbys epilepsikirurgi, ev. implantasjon
av vagus nervestimulator. Andre kan ha god
anfallsreduserende effekt av diettbehandling
(ketogen eller modifisert ketogen diett).
I tillegg er det viktig å identifisere og avhjelpe
psykososiale problemer som ofte følger i kjølvannet
av epilepsidiagnosen.
Viktige momenter ved medikamentell behandling
Antiepileptiske legemidler er potente
anfallsdempende medisiner, men de kan også gi
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bivirkninger. Det er viktig at pasient og pårørende
får grundig informasjon, muntlig og skriftlig, om
det aktuelle medikamentet – hva man kan vente
av effekt og ev. bivirkninger, og viktigheten av å ta
medisinene regelmessig.
Opptrapping bør skje gradvis og forsiktig, med
nøye registrering av effekt og bivirkninger. De
vanligste bivirkningene er som oftest forbigående,
og ved å utsette videre opptrapping kan man
ofte se at bivirkningene forsvinner. Pasienten,
ev. nærpersoner, bør alltid konsultere lege før
de ev. endrer en behandlingsplan. Effekt av slike
legemidler kan i mange tilfelle komme først etter
flere uker, og tålmodighet er viktig når man prøver
ut nye medisiner.
Det finnes mange hensyn å ta ved valg av preparat.
Anfallstype, alder, kjønn, vekt og komorbiditet/
komedikasjon er faktorer som kan være avgjørende.
Ved fokale epilepsier er førstevalget gjerne
smalspektrede legemidler som for eksempel
karbamazepin, okskarbazepin, eslikarbazepin.
Andrevalget er mer bredspektrede midler som
for eksempel lamotrigin, valproat, zonisamid eller
topiramat. Ved generaliserte epilepsier er valproat
vanligvis førstevalget (bortsett fra hos kvinner med
et barneønske), deretter lamotrigin, levetiracetam,
topiramat, zonisamid eller perampanel. Etosuksimid
er førstevalget hos barn med klassiske absenser (4).

levetiracetam og topiramat gi eller forsterke
psykiske problemer.
Vi tilstreber alltid behandling med bare ett
medikament, og i hvert fall bør man søke å unngå
bruk av flere enn to legemidler samtidig. Doseringen
bestemmes ut fra legemiddeltype, pasientens alder
og vekt – samt måling av midlets konsentrasjon i
blodet. Man bør titrere seg frem til lavest mulig
effektive dose.
Fordi antiepileptiske legemidler kan påvirke lever,
benmarg og i noen tilfelle også elektrolytter, bør
man ta blodprøver med 3-6 måneders mellomrom.
Gitt på gale indikasjoner kan slike legemidler faktisk
forverre anfallstendensen.
Det er viktig å kjenne til at flere av disse
legemidlene, særlig de enzyminduserende midlene
som for eksempel karbamazepin, kan interagere
med en rekke andre legemidler. Blant annet kan
disse redusere effekten av p-piller. Ved all kontakt
med helsevesenet er det derfor viktig at pasienter
og pårørende gir legen beskjed dersom de bruker
slike legemidler.

3

Referanser
Kapittel 3 og 4 har samme forfatter. For referanser, se neste
kapittel.

Bivirkninger
De enkelte antiepileptiske legemidlene har
alle forskjellig bivirkningsprofil. For eksempel
kan valproat gi økt appetitt og vektøkning,
menstruasjonsforstyrrelser og polycystiske ovarier.
Brukt i svangerskapet gir valproat økt risiko for
fosterskader, og blant fertile kvinner bør dette
preparatet helst unngås, ev. brukes med så lave
doser som mulig. Levetiracetam kan hos enkelte
gi eller forsterke atferdsproblemer. Topiramat kan
gi nedsatt appetitt, spise-forstyrrelser og vekttap.
Lamotrigin kan gi hudproblemer og søvnvansker.
Antiepileptiske legemidler kan ha både positive
og negative psykotrope effekter. Mens lamotrigin
og valproat kan virke psykostabiliserende, kan
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Epilepsi og ASD - en utfordrende
dobbeltdiagnose
Bjørn Ruud og Karl Otto Nakken
Epilepsi og ASD har mange fellestrekk. De anses
begge å være multifaktorielle sykdommer der
genetikk er en sentral årsaksfaktor. Begge er
nettverksykdommer i hjernen med dysfunksjon
i nevronale nettverk som forbinder kortikale og
subkortikale områder - samt svikt i signaloverføring i
synapsene (4-6).
Hos personer med epilepsi er det økt forekomst
av ASD, og hos personer med ASD er det økt
forekomst av epilepsi. Rundt 25-30 % av personer
med ASD har også epilepsi, mens enda flere, opp
til 50 %, har epileptisk aktivitet i EEG (7,8). I begge
sykdomsgruppene er det store variasjoner i den
kliniske ytringsformen.
Tidlig epilepsidebut gir økt risiko for autisme. Både
epilepsi og autisme ses hyppig ved sykdommer
som West syndrom, Rett syndrom, Angelman
syndrom, Fragilt-X og Tuberøs sklerose (5,9-10).
Mens ASD ses hyppigere hos gutter enn hos jenter,
er epilepsiforekomsten høyere hos jenter med ASD
(11). Personer som i tillegg til ASD også har kognitive
vansker, dårlig språk og lav IQ, har økt risiko for
epilepsi. Personer med Asperger har følgelig bare
lett økt risiko for å utvikle epilepsi (5).
Når skal man mistenke epilepsi hos personer med
autisme?
Anfallsvise fenomener bør alltid vekke mistanke
om epilepsi. Epilepsi har mange ytringsformer,
og det gjelder også blant pasienter med ASD.
Selv om autisme ikke er knyttet opp til bestemte
epileptiske anfallstyper, viser studier at fokale
anfall med redusert bevissthet å være den vanligste
anfallsformen i denne pasientgruppen (9). Slike
anfall kan hos disse pasientene være ekstra
vanskelig å gjenkjenne. Alle symptomer med
anfallspreg, inkludert episodiske atferds-, språkeller søvnvansker bør vekke mistanke om epilepsi.
Regionalt fagmiljø for autisme ved Helse Sør-Øst
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har på oppdrag fra helseforetaket utarbeidet
regionale retningslinjer for diagnostikk av
autismespekterforstyrrelser:
EEG bør tas av alle med barneautisme, eventuelt
supplert med søvndeprivert EEG. Det er omdiskutert
om EEG skal gjøres uten positiv anfallsanamnese.
Det skal uansett være lav terskel for slik utredning,
fordi epilepsi er hyppig og trenger spesifikk
behandling. 30 % av alle barn med autisme utvikler
epilepsi før tenårene. Det er viktig å være spesielt
oppmerksom ved pubertet fordi epilepsi kan
debutere på dette tidspunktet. Telemetri gjøres
på indikasjon (ved uklare anfall) og eventuell
nattlig registrering (EMLA, spesielt i REM – fase)
ved mistanke om nattlige anfall. EEG er av spesiell
interesse ved tap av språk ved 3 års alder, med tanke
på Landau-Kleffner syndrom (12, side 10).

Epilepsi eller autisme? – EEG som verktøy
ved diagnostisering
Mange epileptiske symptomer og tegn kan
feiltolkes som autistiske fenomener. Eksempler
er episoder med fjernhet, stirring, måping,
grimasering, repeterende, rykkvise, brå eller
umotiverte bevegelser, utbrudd av latter eller sinne
og uro under søvn. Ekstra vanskelig er det å skille
epileptiske anfall fra autistiske fenomener når
pasienten samtidig er utviklingshemmet.
Fordi de aller fleste epileptiske anfall er ledsaget av
typiske forandringer i EEG, er EEG-undersøkelse et
egnet verktøy til å skille mellom epileptiske anfall og
autistisk atferd. Døgnregistrering med video-opptak
av de aktuelle episodene er som oftest avklarende.
Undersøkelsen bør gjøres av trenet personale slik at
den tekniske gjennomføringen blir vellykket og av
best mulig kvalitet.
For å provosere frem de aktuelle episodene
kan det av og til være nødvendig å benytte
provokasjonsmetoder som for eksempel
hyperventilering, flikkerstimulering eller andre
metoder som bør gjennomgås på forhånd. Mange
av disse pasientene er urolige, og dette kan
vanskeliggjøre tolkningen av EEG-kurven på grunn
av bevegelsesartefakter. Det er derfor viktig at de

har med noen kjente som kan trygge dem under
undersøkelsen.
Enkelte ganger kan det være nødvendig å gjenta
eller forlenge registreringen for å fange opp de
aktuelle episodene.

Behandling med legemidler
Antiepileptiske legemidler kan ha enten positive
eller negative psykotrope effekter. De kan følgelig
både dempe eller forverre autistisk atferd (13).
Psykofarmaka som brukes i behandling av autisme,
atferdsforstyrrelser og psykiske lidelser, kan på
tilsvarende måte både dempe eller forverre
epileptiske anfall. Erfaringsmessig er personer
med autisme og epilepsi svært følsomme for
medikamentendringer, og vi anbefaler å bruke lang
tid på slike bytter.
Det er ingen absolutte kontraindikasjoner
mot behandling med både antiepileptika og
psykofarmaka. Av antipsykotiske legemidler
anbefaler vi risperidon fremfor olanzapin
og klozapin, fordi de sistnevnte kan senke
anfallsterskelen.
Man skal imidlertid være oppmerksom på at
kombinasjonen av slike legemidler gir økt risiko
for bivirkninger. Særlig forsiktig bør man være
med bruk av antiepileptiske legemidler som kan
ha negative psykotrope effekter; dvs. gi økt risiko
for atferdsproblemer, aggresjon, irritabilitet,
utagering og depresjon, slike som levetiracetam,
topiramat, zonisamid, vigabatrin og klonazepam.
Slike legemidler kan således forverre eksisterende
atferdsproblemer.

kommunikasjon. Bivirkninger kan ytre seg på mange
måter, og ofte er det bare personer som kjenner
pasienten godt som kan fange dem opp. De kan arte
seg som generell utilpasshet, sinne, spisevegring,
uro eller andre uspesifikke symptomer.
Naturlige svingninger i selve sykdommen kan
feiltolkes som bivirkninger. Likeså kan medikamenter
som demper den epileptiske aktiviteten gjøre
en person mer våken og aktiv, noe som av og til
feiltolkes som bivirkninger (4-5,11).
Både diagnostikk og behandling av epilepsi blant
personer med ASD kan være vanskelig. Best resultat
ses der man har spesialkompetanse, lang klinisk
erfaring og et godt tverrfaglig samarbeid.
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Epileptiske anfall eller autistiske
symptomer?
Merete K. Tschamper

Hvorfor er det viktig å skille symptomer?
Personer med ASD og utviklingshemming har ofte
sammensatte psykososiale og atferdsmessige
vansker (se kap. 1). I tillegg får mellom 25 – 30
% av personer med ASD epilepsi, noe som kan
gjøre symptombildet svært komplekst (se kap.3).
Det kan være vanskelig å skille epileptiske anfall
fra symptomer som skyldes ASD. For eksempel
kan et fokalt anfall med redusert bevissthet ligne
på stereotyp atferd som kan forekomme ved
ASD. Motsatt kan atferd som er symptom på ASD
forveksles med et epileptisk anfall (1-3).

Hvordan kartlegge og analysere
symptomer?
En god symptomutredning er basert på sykehistorie,
observasjoner sammen med beskrivelser av
anfallssuspekte episoder og EEG-registrering som gir
en helhetlig forståelse av symptombildet.
Sykehistorie med beskrivelse av symptomene

Hvordan epilepsi og autisme virker på hverandre
er ikke godt kjent, men forskning antyder at de
autistiske symptomene kan forsterkes i perioder
med mye epileptisk aktivitet (4, 5). Bedring av
anfallssituasjonen kan noen ganger redusere
autistiske symptomer og heve personens generelle
funksjonsnivå (5-6).

For å få en forståelse for om de anfallssuspekte
episodene kan skyldes epilepsi eller om de er ledd i
autistisk atferd, er det viktig å få en god beskrivelse
av pasientens sykehistorie. Informasjon om hvordan
symptomene starter, hyppighet, varighet og grad
av bevissthet kan gi indikasjon på om de skyldes
epileptiske forstyrrelser.

Det er viktig å utrede symptomene fordi ulike
årsaker krever forskjellige tilnærminger, noe som
er avgjørende for en vellykket behandling. Dersom
man ikke utreder årsaken til symptomene risikerer
man å gi personer med ASD antiepileptika (AEDs)
på feil grunnlag. I verste fall kan da personen bli
påført alvorlige bivirkninger uten at symptomene
blir bedre. Motsatt har det liten hensikt å
iverksette miljøterapeutiske tiltak der symptomer
og atferd skyldes epileptiske forstyrrelser. Forhold
i miljøet og hvordan personen blir møtt av sine
omsorgspersoner kan være med på å utløse og
opprettholde både epileptiske anfall og atferd som
er vanlig ved autisme.

Et epileptisk anfall ser som regel likt ut hos den
enkelte, selv om en person kan ha flere anfallstyper.
Dersom anfallet har ulik utforming fra gang til gang,
kan det tyde på at det dreier seg om autistiske
symptomer. Epileptiske anfall starter vanligvis
plutselig og slutter like brått (7-8). Dette er ikke alltid
tilfelle ved symptomer på autisme.

Mange personer med ASD henvises til
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) for
diagnoseavklaring. I tillegg innlegges pasienter med
begge diagnoser for en klassifisering av nyoppståtte
anfall. Det lokale hjelpeapparatet ønsker
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utredning av årsaken til symptomene for å tilpasse
behandling og oppfølging. Problemer med verbal
kommunikasjon og forståelse gjør det ofte vanskelig
for pasientene å forstå og forklare egne behov og
opplevd ubehag. Nærpersoner og hjelpeapparat kan
også ha problemer med å tolke om symptomene er
tegn på epilepsi, ASD eller har annen årsak. Det er
nødvendig med kunnskap om begge tilstandene for
å stille riktig diagnose.

Forhold som kan påvirke og utløse anfall, kaller
vi anfallsutløsende faktorer. Hva som virker
anfallsutløsende er individuelt, og hos noen
pasienter finner man ingen slike faktorer. For
eksempel kan negativt eller positivt stress,
uregelmessig livsførsel, hormonelle forandringer
(menstruasjon), feber og forstoppelse trigge anfall
(8). Hvis det er mulig å identifisere faktorer som
utløser anfallene, er det nærliggende å mistenke at
det er snakk om epilepsi.

Imidlertid kan forhold i pasientens miljø også utløse
atferd som til forveksling kan se ut som epileptiske
anfall. For eksempel kan plutselige endringer i
rutiner eller et for krevende dagsprogram oppleves
stressende og utløse epileptiske anfall, men de
samme faktorene kan også utløse uønsket atferd
(7-8).
Noen ganger kan nærpersonene ha forskjellig
oppfatning av personens symptomer. Når
symptomene opptrer på kun én arena kan det
tyde på at symptomene er atferdsmessige svar på
et bestemt miljø og ikke epileptiske anfall. På den
annen side kan et bestemt miljø virke stressende på
personen og framprovosere epileptiske anfall.
Verktøy
EEG
EEG-registreringer er den sikreste måten å
avdekke om symptomene skyldes epilepsi (se
kap.3). Imidlertid viser erfaring fra SSE at de
anfallssuspekte symptomene ikke alltid vises
under EEG-registrering. Ideelt sett bør personen ta
gjentatte EEG- registreringer inntil alle de anfalls
suspekte symptomene er registrert. Personer med
ASD kan være svært sårbare for det skifte av miljø
som en sykehusinnleggelse innebærer. Nytten
av en forlenget- eller gjentatte registreringer bør
derfor vurderes opp mot hvilken påkjenning dette
representerer for pasienten (7,9).
Samtale
Mange med ASD kan være sårbare for
forandringer i rutiner og dermed ha problemer
med å gjennomføre et sykehusopphold eller en
EEG-registrering. Ofte må innleggelsen ved SSE
planlegges nøye med pasientens nærpersoner for at
oppholdet og nødvendige undersøkelser skal la seg
gjennomføre. Symptomene kartlegges ytterligere
ved hjelp av strukturerte samtaler med fagpersoner
under innleggelsen ved SSE (se kap. 13).
Observasjon/observasjonskamera
I løpet av innleggelsen blir pasienten observert for
anfalssuspekte episoder. Med tillatelse observeres
pasienten gjennom natten ved hjelp av et
observasjonskamera.

Døgnklokke (Vedlegg 2).
En døgnklokke er en oversikt over døgnets 24
timer illustrert ved hjelp av en rund klokke delt
inn i 24 like deler. Døgnklokken brukes for å få et
inntrykk av sammenhenger mellom aktivitet, hvile
og anfallssuspekte episoder. Ved hjelp av farger
markeres de ulike aktivitetene i det ytterste feltet
på klokken, som for eksempel søvn, oppvåkning,
morgenstell/kveldsstell, måltider, deltagelse i
aktivitet, hvile i stol/seng med mer. Pasientens
aktiviteter gjennom døgnet markeres med ulike
symboler. Eventuelle anfallssuspekte episoder
markeres med rød pil.
Funksjonell analyse (Vedlegg 3).
Funksjonell analyse er en metode som brukes
for å observere, registrere og analysere
pasientatferd (10). Funksjonell analyse brukes
for å kartlegge anfallsutløsende faktorer eller
funksjonelle relasjoner knyttet til atferd. Kort sagt
er målet å kartlegge atferdens eller symptomenes
sammenheng med omgivelsene. Hva skjer før, under
og etter de anfallssuspekte episodene? De aktuelle
symptomene beskrives nøye (bevissthetsnivå,
respirasjon, bevegelser, varighet, med mer). Tilslutt
registreres hvilke konsekvenser symptomene har for
pasienten (10-12).
Lege og syke-/vernepleiere analyserer
informasjonen om pasientens symptomer fra
samtaler, observasjoner, døgnklokken og funksjonell
analyse sammen med EEG-registreringen.
Konklusjonen av analysen gir føringer for valg av
behandling og tiltak i miljøet.

Skyldes symptomene epilepsi eller
autisme?
Det er forekomst av overlappende symptomer
mellom epilepsi og autisme med tanke på anfall,
atferd, språkproblemer og kognitiv påvirkning (1314). Siden så mange personer med ASD har epilepsi,
er det rimelig å mistenke at noen av symptomene
kan skyldes epileptiske forstyrrelser (15-18).
I internasjonal litteratur finnes det få studier
som sikter på å skille epileptiske anfall fra andre
symptomer ved ASD.
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Erfaringer samt en studie av henvisningsårsaker til
personer med ASD, foretatt ved SSE i 2007-2011,
tyder på at symptomoverlapp skaper usikkerhet
med tanke på valg av behandling og tiltak (7). Her
presenteres noen av de hyppigst forekommende
problemstillingene som lokalt hjelpeapparat ønsker
svar på når pasienter henvises til SSE.
Er episoder med fjernhet epileptiske anfall?
Episoder med fjernhet, der personen ikke reagerer
på tiltale, kan være ledd i et epileptisk anfall eller
det kan være et symptom ved ASD. Episoder med
tilbaketrekning, der personen ikke er kontaktbar,
er relativt vanlig ved ASD (1, 19). Slike episoder kan
selv for erfarne fagpersoner være vanskelig å skille
fra et fokalt anfall med redusert bevissthet. Den
sikreste måten å finne ut av om fjernhetene skyldes
epilepsi er å få til en EEG-registrering under et slikt
anfall.
Skyldes selvskading eller repeterende bevegelser
epileptiske forstyrrelser?
Kliniske erfaringer, samt enkelte studier antyder
at selvskading svært sjelden er ledd i et epileptisk
anfall (7, 20). Derimot tyder forskning på at
epileptiske forstyrrelser, med og uten synlige anfall,
kan svekke søvn og konsentrasjon. Søvnmangel kan
forsterke autistiske symptomer som for eksempel
repeterende bevegelser (4-5,20-21). Det kan være
nødvendig med en langtids EEG-registrering i våken
og sovende tilstand for å utrede om pasienten har
epileptiske forstyrrelser uten synlige anfall. Slike
epileptiske forstyrrelser kalles interiktal epileptisk
aktivitet.
Er uro og oppvåkning om natten epileptisk betinget?
Ulike undersøkelser tyder på at så mange som
40 – 86 % av personer med ASD plages av
søvnforstyrrelser i form av innsovningsproblemer
eller problemer med hyppige oppvåkninger (22- 23).
Forstyrret nattesøvn kan føre til uopplagthet på
dagtid og forsterke utfordrende atferd. Mangel på
søvn kan også utløse epileptiske anfall, men nattlige
epileptiske forstyrrelser og anfall kan i seg selv også
forstyrre søvnen (22, 24-25). Interiktal epileptisk
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aktivitet er hyppig forekommende hos barn med
ASD (5, 20).
Enkelte studier tyder på at mangel på søvn kan
ha negativ effekt på symptomene hos personer
med ASD og epilepsi (22). I en oversiktsartikkel
påpeker Acktar & Spence (2015) nødvendigheten
av å gjennomføre EEG-registrering både i våken
og sovende tilstand for optimal utredning og
behandling (20). Søvnforstyrrelser kan også være
svært belastende for den nærmeste familien.
Imidlertid er årsaken til søvnvansker hos denne
pasientgruppen ofte sammensatt. Det er viktig å ha
et bredt fokus i kartleggingsprosessen, for å danne
seg et helhetlig bilde av problemene. Det er også
viktig å utrede for fysiske årsaker til søvnproblemene
som refluks, smerter, store mandler, eller psykiske
årsaker som angst og depresjon. I tillegg er
sensoriske dysfunksjoner hyppig forekommende hos
personer med ASD. Kort forklart vil det si at de kan
være under- eller overfølsomme for sanseinntrykk
fra et eller flere sanseområder. Mange har også
varierende grad av vansker med å modifisere og
bearbeide sanseinntrykk. Sansestimuli som personer
uten ASD knapt registrerer kan medføre ubehag og
sterk uro og forstyrre søvnen for personer med ASD
(26). For eksempel kan tekstilen i en type sengetøy,
en lukt av vaskemiddel på sengetøyet, eller en svak
lyd av bilmotorer oppleves uutholdelig og gjøre det
umulig å falle til ro.
Uansett årsak til søvnforstyrrelsene er det nyttig å
følge generelle råd om god søvnhygiene. Eksempler
på slike generelle anbefalinger er å roe ned i god tid
før sengetid, unngå å sove på dagtid, ha et mørkt
og svalt soverom og unngå store måltider rett før
leggetid (27).
Kan forsinket språkutvikling og lærevansker skyldes
epilepsi?
Kommunikasjons- og lærevansker er vanlig ved
ASD (se kap. 1,5 og 6). Samtidig er det viktig å
være oppmerksom på at epileptiske forstyrrelser,
både med og uten synlige anfall, også kan gi
kognitive forstyrrelser ved blant annet å påvirke
oppmerksomhet og språkutvikling (5, 20, 27-32).

Pasienter som har språkvansker som helt eller delvis
skyldes epileptisk aktivitet, har ofte tidligere hatt
en normal språkutvikling som har stagnert eller
regredert. De har ofte periodiske språkavvik, og
språkmestringen fluktuerer spontant over tid (30).
Hvis språkproblemene er forårsaket av epileptiske
forstyrrelser, vil de kunne bedres dersom pasienten
får antiepileptisk behandling (30).
Kan sinneutbrudd og utagerende atferd være
forårsaket av epileptiske anfall?
Utagerende atferd kan forekomme hos pasienter
med ASD, spesielt dersom pasienten i tillegg har
psykiske lidelser, epilepsi og utviklingshemming
(33). Slik atferd er imidlertid sjelden et ledd i et
epileptisk anfall selv om det noen ganger kan
det være vanskelig å tyde EEG-registreringen
under episoder med følelsesutbrudd på grunn
av bevegelsesartefakter (8). På den annen side
antyder studier at personer med ASD og epileptiske
forstyrrelser har større forekomst av hyperaktiv
atferd og/eller irritabilitet enn andre (4-6). Dersom
atferden skyldes epileptiske forstyrrelser vil en
kunne se en bedring i atferden ved antiepileptisk
behandling og normalisering av EEG.
Det er viktig å utrede bredt for årsaken til
utagerende atferd hos personer med ASD og
epilepsi. Utagerende atferd skjer i relasjon
til omgivelsene og sjelden isolert. Forhold i
omgivelsene og måter personen blir møtt på av
nærpersoner kan bidra til å opprettholde slik atferd.
Siden mange med ASD har forståelsesproblemer
og redusert evne til å fortelle om smerte eller
forvirring, kan slik atferd være en måte å
kommunisere ubehag på (12). Tiltak rettet mot å
redusere stress, øke forutsigbarhet og gjenkjennelse
og opplevelse av mestring kan forebygge både
epileptiske anfall og uønsket atferd. Trivsel og
trygghet kan i seg selv virke anfallsforebyggende og
samtidig redusere angst og uro, sinne og utagerende
atferd (8, 34).
Ved SSE planlegger fagpersoner innleggelser
for pasienter med ASD på forhånd gjennom
telefonintervju med pasienten eller en nærperson
(se kap. 13). Gjennom slike samtaler kan man

få kunnskap om hva som trygger pasienten, og
tilrettelegge innleggelsen ved SSE individuelt. Å bli
innlagt ved et sykehus og gjennomgå undersøkelser
som en EEG-registrering er en endring i rutiner.
Under planlagte innleggelser opplever personalet
svært få episoder med sinne og utagerende atferd.
Dette på tross av at lokalt hjelpeapparat beskriver
at personen ofte reagerer med sinne og uro i nye
situasjoner når vante rutiner brytes.
Her presenteres to eksempler der lokalt
hjelpeapparat ønsket svar på om symptomene
skyldtes epilepsi.
Pasienthistorien om Jens 5 år
Jens er 5 år, har infantil autisme og epilepsi. Han
har fokale anfall som vises ved at han blir fjern,
ikke kontaktbar, og blir slapp i armer og skuldre.
Episodene varer i 2-5 sekunder. I det siste har han
fått en voldsom økning i antall episoder, fra noen
få til 50 om dagen. De varer nå opp til 15 sekunder.
Foreldrene tror at symptomene er selvstimulering da
han vanligvis har mye slik atferd. De sier han er blitt
mer urolig på nettene. Han har problemer med å
sovne. Han våkner midt på natten og ”kan holde det
gående” til morgenen. Til tross for epilepsidiagnosen
bruker han ikke epilepsimedisiner. Han er henvist
fra habiliteringstjenesten med spørsmål om
symptomene hans er epileptiske anfall.
Jens følges opp av et autismeteam i det lokale
hjelpeapparat. Fagpersoner fra autismeteamet
veileder foreldrene når de trener atferdsterapeutisk
med Jens. Etter et års trening gjorde Jens store
framskritt, rent utviklingsmessig. Resultatene var
så gode at antall treningstimer ble økt fra 20 til 30
timer i uken for å stimulere utviklingen ytterligere.
Foreldrene forteller at symptomene ble hyppigere og
sterkere etter dette. De er redde for at Jens blir sliten
og stresset av så mange treningstimer hver dag, og
at symptomene derfor skyldtes stress.
Under 24 timers EEG-registrering har Jens 19
anfallssuspekte episoder som beskrevet over.
Samtlige episoder er ledsaget av epileptisk aktivitet.
I tillegg viser EEG rikelige innslag med epileptisk
aktivitet gjennom hele døgnet. Legen anbefaler å
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starte med epilepsimedisiner. Foreldrene blir rådet
til å forsøke å begrense den atferdsterapeutiske
treningen en periode, for å vurdere om økningen av
trening har stresset Jens og ført til flere og kraftigere
anfall.
Etter et halvt år er han anfallsfri. Han sover bedre på
nettene, selv om han fremdeles har enkelte urolige
netter. De trener nå bare 15 timer med ham per uke.
24 timers EEG-registrering viser nå kun beskjeden
epileptisk aktivitet.

offentlige hjelpeapparatet og tilrettelegging i miljøet
hele livet. For noen vil imidlertid symptomene
på ASD bedres dersom man klarer å behandle
epilepsien (33,35). Det å ha færre eller ingen anfall,
eller redusert interiktal epileptisk aktivitet, kan bidra
til bedret livskvalitet og gjøre hverdagen enklere.
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Generelt om kognitive vansker ved epilepsi
og autisme
Ylva Østby

Epilepsi er en nevrologisk tilstand, som i mange
tilfeller også innebærer mer enn selve anfallene.
En del av epilepsipasientene har også kognitive
vansker (1). Kognitive vansker vil si vansker med
tenkning, problemløsing, oppmerksomhet,
hukommelse og regulering av atferd og følelser.
Autisme er også ledsaget av kognitive vansker i
større eller mindre grad. Utviklingshemming og
varierende grader av generelle kognitive vansker
er det vanligste ved autisme, men det er uenighet
i forskningslitteraturen om hvor stor andel av
mennesker med autisme som er utviklingshemmet.

med andre medisiner.
Det må understrekes at også mennesker
med autismespekterforstyrrelse som ikke
er utviklingshemmet oftere har epilepsi enn
befolkningen for øvrig (6). Det er derfor nyttig å
vite litt om hvordan epilepsi kan påvirke kognitiv
fungering også hos disse menneskene. De neste
delene vil ta for seg spesifikke og sammensatte
vansker som oftere kan forekomme sammen med
epilepsi.

Kognitive vansker ved epilepsi

For å forstå de sammensatte vanskene mennesker
med både autisme og epilepsi kan ha, hjelper det
å forstå vanskene epilepsi alene kan gi. Epilepsien
kan påvirke hjernens evne til å tenke og utføre
oppgaver (kognisjon) på flere måter, avhengig av om
epilepsien er generalisert eller fokal. Generalisert
epilepsi kan påvirke hjernen bredt, og kan ramme
Når noen har både epilepsi og autisme, er det ofte
oppmerksomhet og psykomotorisk tempo (altså
forbundet med mer alvorlige kognitive vansker
hvor fort og effektivt man kan tenke i en gitt
enn når personen ikke har epilepsi i tillegg (2-4).
oppgave), samt generell kognitiv fungering. Dersom
Dette kan skyldes at begge tilstander er uttrykk
epilepsien er fokal, det vil si at den starter i et
for en underliggende sårbarhet i hjernen. En
avgrenset område i hjernen, kan kognisjon være
nylig befolkningsstudie basert på informasjon
selektivt påvirket, avhengig av hvor i hjernen man
fra over 95.000 foresatte til barn i alderen 0-17
er rammet: Språkområder kan være rammet, og
år i USA, viste at forekomsten av epilepsi blant
gi språkvansker (som man noen ganger kan se ved
barna med autisme lå på ca. 9 %, mot ca. 1 %
benign epilepsy in childhood with centrotemporal
blant befolkningen for øvrig. En befolkningsbasert
spikes (BECTS), og ved den sjeldne tilstanden
studie fra Norge viste 6 % med epilepsi blant de
Landau-Kleffner syndrom), hukommelsen kan være
med autisme (5). Blant barna som hadde både
særlig rammet hvis epilepsien starter i tinninglappen
epilepsi og autisme, var 58 % utviklingshemmet,
hvor hippocampus, hukommelsessenteret, sitter
mens 18 % av barna med autisme uten epilepsi
(1). Hos barn med epilepsi ser vi ofte sammensatte
var utviklingshemmet (4). Det er altså en betydelig
kognitive vansker, det vil si at barnet har vansker
høyere risiko for utviklingshemming når barnet
innenfor flere spesifikke områder som kan gjøre det
har både epilepsi og autisme, sammenlignet med
vanskelig å lære å lese, regne, huske, og forstå språk.
autisme alene. Utviklingshemming innebærer
For barn med epilepsi er det viktig at man forstår
vansker med å utvikle seg og lære på samme nivå
som jevnaldrende. De kognitive og utviklingsmessige den sammensatte funksjonsprofilen.
vanskene er de samme enten man har både epilepsi
For barn med autisme gjelder dette i enda større
og autisme, eller autisme alene, men epilepsien er
grad. Autismespekteret innebærer stor variasjon,
ofte et tilleggsmoment som gjør at man trenger å
både hva angår autismesymptomer og kognitiv
tilrettelegge for uforutsette hendelser (anfall), og
funksjon. Selv om språkvansker, reguleringsvansker
mer varierende dagsform. Utviklingen kan også
og utviklingshemming er de vanligste kognitive
være mer uforutsigbar for barn med både autisme
utfordringene ved autisme, er det funksjonen hos
og epilepsi, på grunn av perioder med mye anfall,
det enkelte barn man må sette seg inn i. Når barnet
medisiner som ikke virker eller som må byttes ut
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har diagnosene autisme og epilepsi, blir det desto
viktigere.

oppfattet som late eller lite samarbeidsvillige.
Tanker og atferd kan fremstå kaotisk. Det
er derfor viktig å fremme forståelsen for at
vanskene har med hjernens funksjon å gjøre, og
Kognitive reguleringsvansker
ikke latskap, både overfor skolen og eventuelt
personale i bolig. Kognitive reguleringsvansker
Kognitive reguleringsvansker (eksekutive vansker)
er ikke noe som er spesifikt for epilepsi. Det er
er vanlig ved flere former for epilepsi og hos
vanlig ved mange nevrologiske sykdommer og
mennesker med autisme (1,3). Epilepsi som er
utviklingsforstyrrelser, ved både ADHD og autisme,
lokalisert i frontallappene gir økt risiko. Ofte
og ved utviklingshemming. Poenget med å trekke
ser man også at epilepsi som ikke er spesifikt
lokalisert i frontallappene, forstyrrer frontallappens frem kognitive reguleringsvansker, er at epilepsien
kommunikasjon med andre hjerneområder, noe som noen ganger kan forsterke vanskene. Noen
også kan gi seg utslag i kognitive reguleringsvansker. ganger er det de kognitive reguleringsvanskene
som er hovedproblemet. Da kan det være nyttig
Frontallappens regulering av tanker, følelser
å tenke på dem i sammenheng med epilepsi og
og atferd innebærer alt fra grunnleggende
autismesymptomer, og sikre god tilrettelegging.
oppmerksomhetsstyring (å kunne fokusere
Tilrettelegging ved ulike former for kognitive
oppmerksomheten, holde unødvendig informasjon
unna, og veksle mellom ulike tankerekker), via evne reguleringsvansker er blant annet: assistenthjelp
til å gjennomføre en sammensatt handlingssekvens, til hverdagens små og store oppgaver, bruk av
oversikter over hva som skal gjøres i hvilken
til mer avanserte funksjoner som evne til å
rekkefølge, alarmer og kalenderfunksjon på
planlegge og lage strategier. Normalt sett foregår
telefonen, hjelp til å lære strategier til bruk ved
utviklingen av de kognitive reguleringsfunksjonene
skoleoppgaver og eksamener, bruk av faste rutiner
langsomt, og pågår helt frem til ung voksen alder
og overganger. For noen kan det være fint med flere
(7).
pauser, siden det kan være slitsomt å forholde seg til
alt som skjer, når det fremstår kaotisk.
Hos mindre barn merker man derfor ikke
reguleringsvanskene så godt alltid – det er
Er det anfallenes skyld?
jo forventet at små barn trenger hjelp til å
gjennomføre alt fra påkledning til det å sitte
Et ofte stilt spørsmål i klinikken er om det er
stille og følge med. Men når barna blir eldre,
anfallene som forårsaker de kognitive vanskene.
blir ofte forskjellen tydeligere. De voksne
I så fall burde medisinene hjelpe på kognitiv
gir mindre og mindre hjelp, fjerner gradvis
fungering. Svaret er imidlertid mer komplisert.
«stillaset» rundt ungdommen, og forventer mer
Den underliggende nevrologiske forstyrrelsen
og mer selvstendighet. Hos en som har kognitive
i hjernen som gir epilepsien, må også antas å
reguleringsvansker kan selvstendigheten hemmes,
forstyrre hjernefunksjon i det aktuelle området av
til tross for at personen mestrer grunnleggende
hjernen, som normal språkfunksjon, arbeidsminne,
ferdigheter hver for seg. For eksempel kan det
hukommelse og så videre (1). Ofte må man derfor
hende man klarer å kle på seg, knyte skolissene,
forvente at de kognitive vanskene vedvarer til
pakke sekken, og vet hvordan klokka virker,
tross for at medisineringen virker mot anfallene.
men å komme seg av gårde til skolen kan likevel
Men i en del tilfeller ser man også bedret funksjon
være vanskelig. Selv om man klarer hver av disse
handlingene for seg, kan det å organisere dem være når anfallene blir færre/borte. Den epileptiske
nærmest umulig, og man kommer seg ikke til skolen aktiviteten i hjernen kan forstyrre kognitive
funksjoner også mellom anfallene, og det å dempe
i tide uten hjelp. Det er viktig å ta hensyn til dette
den med medisiner kan noen ganger gi bedret
i alt fra utformingen av lekser, til hjelp med det
funksjon (8). Noen ganger gir bivirkningene av
sosiale livet.
medisinene vansker (se kap. 3), og da er det viktig
å samarbeide om kartlegging av bivirkningene, slik
Mange med kognitive reguleringsvansker kan bli
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at legen kan vurdere dosering eller medisintype.
Det er naturlig at tanker, følelser og fungering i
hverdagen varierer over tid, og spesielt når man
har epilepsi, så det er ikke sikkert at endringene
skyldes medisinene. Men dette er det viktig at
legen får mulighet til å vurdere, basert på nøytrale
observasjoner fra personen selv eller de som er
rundt.

ADHD og oppmerksomhetsvansker

noen ganger forstyrres ytterligere av at man har
en alvorlig epilepsi, og nye utredninger kan være
nødvendig i løpet av barne- og ungdomsårene.
Se kapittel 6 om pedagogisk tilrettelegging for videre
råd om tiltak.
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Pedagogiske utfordringer i barnehage og
skole
Monica Ottesen, Torhild Linnea Olsen, Lise Tråholdt
og Karianne Muggerud
Barn og unge med epilepsi og
autismespekterforstyrrelser (ASD) opplever ofte
store utfordringer i barnehage og skole. For å
tilrettelegge på en god måte er det viktig med
kunnskap om både epilepsi og ASD. I tillegg kreves
det vilje til endring, samt fleksibilitet når rammer og
læreplaner skal tilpasses daglig pedagogisk arbeid.
Fokus på barnets trivsel, mestring og livskvalitet må
være det sentrale i den pedagogiske hverdagen.
Tverrfaglig observasjon og utredning har i mange år
vært en viktig del av tilbudet ved Spesialsykehuset
for epilepsi, SSE-Oslo universitetssykehus.
Observasjonsbarnehagen og Solberg skole gir et
spesialpedagogisk tilbud til barn, unge og voksne
med opplæringsrettigheter. Dette innebærer
observasjon og utredning i tett samarbeid med
tverrfaglig team ved SSE. For å få til et best mulig
opplegg lokalt er både Observasjonsbarnehagen,
Solberg skole og det tverrfaglige teamet opptatt av
god samhandling med instanser i hjemkommunene.
Spesialpedagogene har etter hvert fått bred erfaring
med pedagogiske konsekvenser for barn og unge
med epilepsi. Denne kunnskapen er også relevant i
forhold til dobbeltdiagnosen epilepsi og ASD.

Epilepsi som en kompliserende faktor hos
barn og unge med ASD
Barn med epilepsi er risikobarn når det gjelder både
generelle og spesifikke lærevansker. De er også
sårbare for utvikling av psykososiale vansker og
eksekutive vansker (1). De kognitive vanskene kan
være permanente, forbigående eller av varierende
karakter. Dette kan blant annet være avhengig av
epilepsidiagnose, epilepsidebut, anfallsfrekvens
og andre tilleggsdiagnoser. Ofte forekommer
nedsatt psykomotorisk tempo, varierende dagsform
og sårbarhet for stress. Antiepileptika kan gi
bivirkninger som kan forsterke vanskene.

38

Barn og unge med ASD er en heterogen og sårbar
gruppe. For de som i tillegg har epilepsi kompliseres
situasjonen ytterligere. Epileptiske anfall hos
barn med ASD er ofte forbundet med lav kognitiv
fungering (2)(se kap. 5).

Pedagogisk tilnærming for barn og unge
med ASD og epilepsi
Tverrfaglig kartlegging og utredning
Kunnskap om epilepsi er av betydning for
tilrettelegging av den pedagogiske hverdagen. Det
er forhold ved epilepsi som kan påvirke væremåte,
funksjon, utvikling og læring (2).
Barn og unge med både ASD og epilepsi vil ha
behov for en spesiell tilnærming med hensyn til
diagnostisering og utarbeiding av det pedagogiske
tilbudet. Det må tas hensyn til barnets vansker
som følge av ASD, utviklingsnivå, epilepsirelaterte
vansker og epileptiske anfall.
For barn med epilepsi er det viktig at man forstår
den sammensatte funksjonsprofilen, og for barn
med ASD i tillegg gjelder dette i enda større grad
(se kap. 5). En bred tverrfaglig utredning som tar i
betraktning begge diagnosene er nødvendig for å få
på plass et godt pedagogisk tilbud.
Uttrykket «Comprehensive care» står for en modell
for helhetlig tilnærming til utredning, behandling
og opplæring. Modellen vektlegger livskvalitet i
målsettinger og arbeid (4).
Tuchman, Alessandri og Cuccaro anser
comprehensive care som et nyttig perspektiv i
arbeidet med personer med både ASD og epilepsi
(4). Lærere og spesialpedagoger er derfor viktige
fagpersoner i et bredt sammensatt fagteam som må
ha kompetanse og kunnskap om begge diagnosene.
Variasjoner i dagsform
Barn og unge med ASD kan ha store variasjoner
i dagsform. Disse variasjonene kan ha mange
og sammensatte årsaker, men epilepsi er en av
faktorene som helt klart kan knyttes til dette (5). Hva
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slags epilepsi og anfall barnet har, gir informasjon
om hva vi skal være oppmerksom på og hva vi må ta
hensyn til.

Behov for å kartlegge stressfaktorer

For mennesker med epilepsi er emosjonelt stress en
av de vanligste anfallsutløsende faktorene (6). Det
Dagsform og kognitive ferdigheter kan påvirkes
kan være frustrasjoner, bekymringer, forventninger
av epileptiske anfall, ettervirkninger av anfall og
og spenninger. Stress kan også være en stor
epileptiform aktivitet. Epileptiform aktivitet er
utfordring for personer med ASD (2). I en barnehage
aktivitet som kan ses på EEG hos en person som ikke eller skole er det mange potensielle stressfaktorer.
har kliniske symptomer eller tegn på anfall (6). Ofte
Man skal ofte forholde seg til mange mennesker,
blir det stilt spørsmål ved om for eksempel vandring, krav, forventninger, skifte av aktivitet, tolke og forstå
repetitiv atferd, reaksjoner på stress og mangel
begreper og sosiale koder. Det er viktig å få kartlagt
på mestring skyldes epilepsi eller autisme. EEG
hva den enkelte opplever som stressende, og ta med
registrering kan noen ganger avklare dette.
i betraktning at også positivt stress, for eksempel å
glede seg veldig til noe, kan være anfallsutløsende.
De fleste har behov for en IOP/IUP (individuell
Forskning viser at psykiske vansker forekommer
opplæringsplan/utviklingsplan). Der bør det blant
hyppigere både hos mennesker med epilepsi og
annet tas hensyn til variasjoner i dagsform. Struktur, blant de med ASD og psykisk utviklingshemming enn
forutsigbarhet, det å være i forkant og lage ulike
i befolkningen generelt (7-8).
planer i forhold til barnets dagsform, vil bidra til å
gi barnet mulighet for mestring og aktiv deltakelse.
Ved å dempe stressnivået kan man påvirke
Informasjon og forutsigbarhet gir barnet økt
anfallsfrekvensen, øke potensialet for læring og
forutsetning for forståelse av hverdagen.
redusere risiko for senere psykiske problemer (8).
I følge Dalen og Engelsen (3) vil det å normalisere
og tilrettelegge hverdagen, ha en gunstig effekt
for å forebygge anfall hos barn med epilepsi. Krav
og innhold i det pedagogiske tilbudet må kunne
justeres fra dag til dag, og må inneholde plan A,
B og C. Disse planene bør inneholde følgende tre
punkter:

• HVA: innholdet i timene/aktivitetene, tema og
pauser
• HVOR: klasserom, grupperom
• HVEM: pedagog, assistent og andre

Planene bør ha den samme strukturen, men krav
og innhold må justeres. Eks. plan A: å gjøre det
samme som gruppen, plan B: med flere innlagte
pauser, plan C: mestringsoppgaver. Det kan være
store variasjoner med hensyn til hva barnet får til.
Ferdighetsnivået kan variere fra dag til dag. For å
kunne variere krav og innhold er det nødvendig
å kjenne barnet godt og benytte kunnskap fra
foreldre og andre nærpersoner. Kravene må
tilpasses i forkant slik at ikke barnet behøver å møte
unødvendige nederlag.
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Vår erfaring som spesialpedagoger er at det er nyttig
å ha et repertoar av gode mestrings- aktiviteter, for
å dempe stressnivået og fremme læring og trivsel.

som inneholder det barnet liker og en minus side
som inneholder det barnet opplever som negativt.
Verktøyet ivaretar både en fast struktur, en visuell
konkretisering og det er et oversiktlig skjema å
forholde seg til. Skjemaet vil gi en oversikt over
hvordan barnet opplever de ulike fag og aktiviteter.

Skolefag
PLUSS

MINUS

Norsk

Gym

Gym
PLUSS
Aktivitet
inne

MINUS
Løpe ute

Mestring
Livskvalitet og mestring er grunnmuren i det
pedagogiske arbeidet. Utgangspunktet er barnets
utviklingsnivå og evne til samspill med fokus
på barnets egen motivasjon og initiativ. I dette
er også barnets sterke sider og særinteresser
viktige. Analyse av video-opptak kan være et godt
hjelpemiddel i kartlegging og utredningsarbeid.
Dette kan for eksempel brukes til å analysere atferd,
hva som kan utløse anfall og ikke minst for å se
etter barnets egne spesielle og noen ganger svake
oppmerksomhetsmarkeringer, reaksjoner og sosiale
anstrengelser.
Det er viktig å kartlegge barnets sterke sider
og særinteresser, og bygge videre på disse. Et
eksempel på et visuelt verktøy er pluss/minus
skjema. Dette verktøyet gir økt mulighet til å fortelle
om sin egen hverdag/skolehverdag og hvordan
den oppleves. På skjemaet er det en pluss side

Friminutt
PLUSS

MINUS

Leke
figurer

Blir
sliten

Sliten
PLUSS

MINUS

Alenetid

Trenger
flere
pauser

I skolefagene/aktivitetene kan man utnytte at
mange er særdeles gode til å huske faktakunnskap,
mønster og oppsett. Objekter som barnet er opptatt
av kan brukes i lek og aktiviteter for å skape felles
oppmerksomhet og samspill.
Alternativ og supplerende kommunikasjon
Noen typer epilepsi kan påvirke språkproduksjon
og språkforståelse (10). Barn og unge med
ASD kan ha store utfordringer på områder som
språk, kommunikasjon og sosial kompetanse.
Mange vil ha behov for opplæring i alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK). Det er viktig at
barnets kommunikasjonshjelpemidler er tilpasset
barnets fysiske og kognitive ferdigheter. Valg av
kommunikasjonsform må baseres på barnets
sanser, motorikk, læreforutsetninger, utviklingsnivå,
hukommelse og motivasjon (10-11).

Individuell opplæringsplan/utviklingsplan
«Alle elever som har rett til spesialundervisning,
har krav på en individuell opplæringsplan
(IOP). Planen skal gi oversikt over innholdet i
spesialundervisningen, hvilke mål og hvilket
innhold som gjelder og hvordan opplæringen skal
gjennomføres» (12-13).
«For barn under skolepliktig alder skal det en gang
i året utarbeides en skriftlig oversikt over den
spesialpedagogiske hjelpen barnet har mottatt og en
vurdering av barnets utvikling» (13).
For barn og unge med store utfordringer kan det
være nyttig at IOP/IUP inneholder flere typer mål;
kunnskapsmål, ferdighetsmål, vedlikeholdsmål og
deltakelsesmål.
Statped har laget en veileder for deltagelsesfokusert
IOP. Denne veilederen er laget for å være til hjelp
for pedagogiske team som har i oppgave å lage IOP
i skolen. Med noen endringer vil den kunne brukes
som en individuell utviklingsplan (IUP) i barnehage. I
en deltagelsesfokusert IOP/IUP rettes søkelyset mot
læring av kunnskaper og ferdigheter som gjør det
mulig for eleven å utvikle økt grad av deltagelse i
aktiviteter som er betydningsfulle i elevens liv, både
på kort og lang sikt (14).
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I arbeidet med å lage en IOP/IUP er foreldre og
familie viktige samarbeidspartnere med sin nærhet
og kjennskap til eget barn. I det tverrfaglige arbeidet
må det hele tiden reflekteres over hvilke mål som
skal prioriteres, slik at opplæring i ferdigheter
ikke går på bekostning av deltakelse i gode
opplevelser. Ett eksempel kan være for mye fokus
på selvstendighet i av- og påkledningsferdigheter
som fører til at barnet mister gleden over å
besøke svømmehallen. Hva som er god livskvalitet
for den enkelte må stadig vurderes sammen
med nærpersoner når pedagogiske planer skal
utarbeides og revideres. Å kunne ta initiativ, ta
valg, selvstendighet og livskvalitet bør være blant
de prioriterte/overordnede målsettingene i det
pedagogiske arbeidet.

Tilrettelegging i Observasjonsbarnehagen
og Solberg skole
Observasjonsbarnehagen og skolen tar imot mange
barn og unge med epilepsi og ASD. Vi erfarer at de
fleste barna tåler å komme inn i det nye miljøet.
Før innleggelse samler vi kunnskap om barnet fra
nærpersoner, hva er for eksempel barnets interesser
og hvordan bør det fysiske læringsmiljøet fremstå.
Vi legger stor vekt på å komme i en god relasjon
basert på mestring, trygghet og tillit. I tillegg til
målene som gjelder i barnets IOP/IUP, er det viktig
for oss at ”dagen i dag” er et mål i seg selv. Vi prøver
å gi barna gode mestringsopplevelser slik at de
har en positiv forventning til neste dag. Trygghet
og tillit er også viktige momenter i samarbeidet
med foreldrene. De må føle seg ivaretatt, bli lyttet
til og få tillit til at vi kan ivareta barnet deres med
kunnskap om epilepsi og ASD.
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Dagsformsvingninger – individuelle årsaker
og tilnærming
Merete K. Tschamper

Samarbeid
Mange med autisme og epilepsi har betydelige
svingninger i dagsform. På dager hvor de er i god
form kan de gi utrykk for glede over oppgaver som
motiverer dem, og fungere godt i hverdagen. Andre
dager kan de ha store problemer med å mestre
oppgaver som de ellers klarer når de er i fin form
(1-2). Hva skyldes disse svingningene i dagsform?
Selv om dagsformsvingninger hos personer med
epilepsi og ASD er beskrevet i litteraturen kan man
ikke peke på en bestemt årsak til variasjonene (1-2).
Det synes å være mange faktorer som hver for seg
og samlet kan gi dagsformsvingninger hos sårbare
personer. Noen ganger finner man ikke en direkte
årsakssammenheng bak variasjonene i prestasjoner.
Forståelsesproblemer og problemer med å formidle
ubehag verbalt gjør at den enkelte ofte er avhengig
av at andre tolker deres væremåte og tilpasser
kravene i hverdagen etter dagsformen. At personen
selv kan påvirke aktivitetsnivået i hverdagen er
viktig for å oppleve mestring på dager med redusert
dagsform.

Sammensatte årsaker til
dagsformsvingningene
Alle mennesker har svingninger i dagsformen hvor
prestasjoner kan variere noe. Det kan skyldes
ytre forhold som for eksempel lys (årstid), lyd,
temperatur, påvirkning fra andre personer. Andre
årsaker kan være indre forhold som psykiske eller
fysiske ubehag, søvnproblemer, fordøyelsesbesvær
eller hormonsvingninger (1).
Personer med ASD kan ha en endret følsomhet
for ytre sansemessig påvirkning sammenliknet
med personer uten ASD (3). De har også høyere
forekomst av psykiske og fysiske tilleggslidelser (se
kap 1). Epileptiske anfall og -aktivitet kan også gi
svingende dagsform, og dermed forsterke vanskene.
Det er viktig å tenke bredt når man kartlegger
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for mulige årsaker til endringene i personens
tilstand og funksjon. Tilstanden epilepsi og ASD vil
komme til uttrykk på ulike måter. Symptomene på
de ulike tilstandene vil kunne ligne på hverandre
(se kap. 3 og 4). Kunnskap om symptombildet er
et nødvendig utgangspunkt for å forstå mulige
årsakssammenhenger bak dagsformsvingninger.
Ulike årsakssammenhenger krever ulik tilnærming.
Personens prestasjoner vil være påvirkelig av
grunntilstandene sammen med den enkeltes
personlige særtrekk og sårbarheter. Her
presenteres noen forhold som kan ha innvirkning på
dagsformen.

Regulering av sanseinntrykk, søvn og
fordøyelse
Sansesystemet består av celler i kroppen som
fanger opp stimuli som lyd, synsinntrykk men
også skjelettsans, smertesans for å nevne
noen. Informasjonen fra sansesystemet blir
tolket kontinuerlig i hjernen. Hjernen regulerer
hvordan personen skal reagere hensiktsmessig på
sansestimuli. Noen sanseinntrykk er vedvarende
og krever ingen reaksjon, slik som lyd av bilmotorer
i veien eller dagslys. Annen informasjon fra
sansesystemet kan kreve at vi reagerer raskt.
Funksjoner i hjernen filtrerer hvilke sanseinntrykk
som krever bevissthet, og hvilke impulser man ikke
trenger å ha oppmerksomhet på. For personer med
ASD er funksjonene som filtrerer informasjonen
endret i varierende grad. For eksempel vil
sanseinntrykk som automatisk filtreres til dypere lag
av bevisstheten for funksjonsfriske personer kunne
oppleves forstyrrende og ubehagelig for personer
med ASD. På den annen side vil sanseinntrykk som
påkaller raske reaksjoner hos funksjonsfriske kunne
overses hos personer med ASD (3).
Både oversensitivitet og undersensitivitet for
sansestimuli kan være en utfordring i hverdagen.
Oversensitive personer vil kunne oppleve
spesifikke impulser fra sanseapparatet sterkere
enn funksjonsfriske personer. De er dermed utsatt
for å oppleve stress og ubehag av for eksempel
temperatursvingninger, lyder eller lys som oppleves
som en naturlig del av hverdagen for funksjonsfriske

(3). Små variasjoner i sanseinntrykk vil dermed
for noen ha innvirkning på dagsformen. For
eksempel kan solstråler som skinner på vinduet
om våren oppleves skarpt, ubehagelig og påvirke
konsentrasjonen og dagsformen for lyssensitive
personer.
Reguleringsproblemene kan også gi seg utslag i
fysiske forhold som for eksempel forstyrret søvn
og fordøyelsesproblemer (1, 4). Forstyrret søvn
er vanlig hos personer med ASD, samtidig vil også
epileptiske anfall og forstyrrelser kunne virke
negativt inn på nattesøvnen (4-5). Mangel på
søvn fører til tretthet på dagtid, noe som kan ha
negativ innvirkning på kognitive og atferdsmessige
funksjoner (6). Søvnmangel kan i tillegg forsterke
stereotyp, repetitiv og rigid atferd og gi større
problemer med å håndtere sosiale sammenhenger
(7-9). Søvnvansker og epileptiske forstyrrelser
varierer ofte i intensitet og hyppighet. Man kan
ha gode netter der en sover godt og perioder med
mange forstyrrelser. Dette kan gi svingninger i
personens funksjon fra dag til dag.
Personer med ASD har en økt forekomst av
fordøyelsesproblemer som forstoppelse. Har
personen i tillegg utviklingshemming øker sjansen
for fordøyelsesbesvær (10). Forstoppelse kan gi
ubehag og forstyrre oppmerksomheten på dagtid
og påvirke dagsformen. I tillegg tyder kliniske
erfaringer på at forstoppelse kan gi økt hyppighet av
epileptiske anfall (11).

Epileptiske anfall og forstyrrelser,
bivirkninger av medisiner
Epileptiske anfall kan variere i styrke og
hyppighet noe som kan gi tretthet og nedsatt
funksjon. Dagsformen vil også kunne påvirkes av
dosejusteringer og bivirkninger av antiepileptiske og
andre medisiner (11). Epileptiske forstyrrelser kan
også forekomme uten synlige anfall, såkalt interiktal
aktivitet. Selv om den epileptiske aktiviteten ikke
er sterk nok til at det blir synlige anfall, vil den
kunne virke forstyrrende på oppmerksomhet og
konsentrasjon. Graden av epileptiske forstyrrelser
kan variere i intensitet og dermed bidra til en
svingende dagsform (12-13).

Tilleggslidelser
Mange med epilepsi og autisme har tilleggslidelser
som utviklingshemning, fysiske og/eller psykiske
lidelser, noe som gjør dem ytterligere utsatt for
dagsformsvingninger. For eksempel har personer
med ASD oftere psykiske lidelser som angst og
depresjon enn personer uten ASD (3). Psykisk lidelse
vil kunne påvirkes av indre forhold ved personen
som søvnforstyrrelser, men også av ytre forhold som
endring i rutiner eller i personalgruppen.

Konsekvenser av dagsformsvingninger –
betydningen av å bli forstått
For å kunne formidle sine ønsker, behov og følelser
er man avhengig av å gjøre seg forstått og å forstå
verden. Svært mange med epilepsi og ASD har
forståelsesproblemer. Det innebærer at de har
problemer med å forstå hva som skaper endringer
i dagsform og å formidle vanskene til nærpersoner
(14). Epileptiske anfall kan gjøre situasjonen
ytterligere uoversiktlig, og slik forsterke problemene
med å organisere hverdagen (15). Mange oppfatter
i liten grad tingene i sammenheng, og ser kun få
logiske forbindelser i det som skjer. Dette kan gi seg
utslag i problemer med å tilpasse og regulere egne
impulser og følelser (1-2).
Kommunikasjons- og forståelsesproblemene
fører for mange til problemer med å gi uttrykk
for ubehag på en hensiktsmessig måte. Forsøk
på å uttrykke ubehaget kan vise seg som
aggressivitet og tvangsatferd (2). Personer med
kommunikasjonsproblemer er avhengig av at
mennesker rundt dem forstår reaksjonene deres,
og kan tilpasse miljøet til deres behov (2). Atferden
blir ofte misforstått av omgivelsene og møtt med
irettesettelser eller sanksjoner. Nærpersoner og
hjelpere kan bli frustrerte over at personen på
«dårlige dager» ikke klarer oppgaver vedkommende
mestrer uten problemer på «gode dager».
Hvordan ulike hjelpere tolker og håndterer
personens dagsformsvingninger vil ha innvirkning
på personens mestringsfølelse og utvikling i et
dynamisk samspill. Dersom personen ikke blir
møtt med forståelse, og ikke selv har muligheten
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til å redusere krav på «dårlige dager», kan det
medføre frustrasjon og uhensiktsmessig atferd som
aggressivitet eller selvskading. Andre kan reagere
med tilbaketrekning og forsøk på å slippe unna
situasjoner de ikke mestrer, for å unngå følelse av
tap og nederlag (1, 16-18).
Uavhengig av personlig reaksjonsmønster vil mangel
på tilpasning i miljøet på «dårlige dager» føre til
reduserte muligheter for positiv sosial kontakt og
gode læresituasjoner. Et aggressivt atferdsmønster
vil i tillegg gjøre andre utrygge, med fare for at de
ønsker å holde avstand til vedkommende. På sikt
kan det føre til at personen isolerer seg, blir mer
ensom og får nedsatt livskvalitet.

Hvordan kan forholdene legges til rette for
mestring?
Hvordan kan man legge forholdene til rette
for at personen med dagsformsvingninger skal
føle seg trygg, ivaretatt og føle mestring selv på
dårlige dager? Forskning tyder på at relasjoner
til nærpersoner, motivasjon og forutsigbarhet
i hverdagen er viktig for vekst og utvikling for
personer med ASD (19-20).
Relasjoner til nærpersoner - kommunikasjonsform
Å legge forholdene til rette for utvikling selv ved
varierende dagsform fordrer kunnskap om hvordan
personens grunnlidelser og individuelle sårbarhet
virker inn på funksjonsnivået i et dynamisk samspill.
I tillegg er kjennskap til personens interesser
og særtrekk viktig for å forstå og håndtere
dagsformsvingninger på en god måte.

Å ha kjennskap til hvordan personen kommuniserer
og være var for endringer i atferd er avgjørende for
å kunne tilpasse tiltak ut fra dagsform. Særlig gjelder
dette overfor personer med nedsatt evne til verbal
kommunikasjon. En person som er var for støy vil
kanskje kommunisere dette gjennom å holde seg for
ørene eller gjennom å vandre hvileløst rundt. Andre
vil selv kunne kommunisere ubehag og sette grenser
for hva de klarer av aktiviteter gjennom ulike former
for alternative supplerende kommunikasjon.
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Familieliv og betydningen av
familieperspektiv ved ASD

til erfaring, og være en motmaktshandling som
bekrefter og gir støtte. Foreldrenes ferdigheter og
ressurser kan løftes frem (1-2).

Anne Grasaasen

Autisme er en varig tilstand, og de fleste
familier vil ha behov for et livslangt samarbeid
med helsevesenet. Tradisjonelt har helse- og
sosialvesenet en autoritetsposisjon som formidler
av informasjon og behandling. Undersøkelser viser
at foreldres erfaringer i møte med hjelpeapparatet
er varierende. Opplevelsen av godt foreldreskap
forutsetter tiltak som retter seg mot familien som
helhet, og et tema som går igjen når foreldre gir
råd til offentlig hjelpeapparat, er behovet for å
bli sett og hørt i en helhetlig sammenheng (34). Samfunnsutviklingen har lagt grunnlag for
en ny pasient- og brukerrolle som utfordrer den
tradisjonelle behandlerrollen, ved at pasienter
og behandlere blir mere likeverdige. I St.meld.
nr.10 (2012-2013) beskrives et mål om å lage et
tjenestetilbud i helse- og omsorgstjenesten som
er mer brukerorientert enn i dag. Det fremheves
at det av og til kan synes som om det pasientene
er opptatt av, synes mindre viktig fra helse- eller
omsorgsarbeiderens perspektiv. Samtidig er det
ønskelig at pasientens preferanser, verdier og
ønsker skal vektlegges i utforming av helsetilbud.
Hjelp som tilbys må tilpasses den enkelte familie,
hvilket krever at den involveres i planlegging av
tiltak (5). Intensjonen ved å tenke helhetlig er å se
mennesker i forhold til det miljøet, nettverk og den
sammenheng de lever i. For familier med kronisk
syke barn innebærer det at helse- og sosialvesen
gjør et perspektivskifte fra individfokus på det
syke barnet til familiefokus. Familieperspektivet
fremsnakkes stadig i forskning, offentlige
publikasjoner og høringer, men mange foreldre
erfarer allikevel at de etterlates i et individorientert
helse- og sosialvesen. (6). Også i en Handlingsplan
for habilitering av barn og unge understrekes
betydningen av å bygge på et familieperspektiv
Planen trekker fram hvordan foreldre har behov
for råd og veiledning som er tilpasset de ulike
situasjonene familien er i, og gjennom det
styrke grunnlaget for det enkelte barns utvikling,
livskvalitet og helse. Det påpekes også et behov for
bedre samhandling og koordinerte tjenester (7).

Samarbeid
Det kommer intet inn i en lukket hånd
“Mandag kommer en gutt som heter Sondre”; sier
Silje, spesialpedagog fra spesialskolen på sykehuset.
”Jeg kjenner han fra før, han har epilepsi og autisme
og nå har jeg akkurat snakket med hjemmeskolen.
De opplever situasjonen som vanskelig, sier at
mor boikotter opplegget deres og holder ham
unødvendig mye hjemme. Vi er nødt til å hjelpe dem
videre. De ser ham nesten aldri.
” Jeg finner frem innleggelsespapirene. Sondre er
åtte år. Journalen hans er allerede begynt å bli tykk.
Det er papirer fra poliklinikk, innleggelse på post A
og epikriser fra andre sykehus. Det er opplysninger
fra helsestasjon, habiliteringsteam og fastlege.
Når barn har nedsatt funksjonsevne kan situasjonen
oppleves uforutsigbar og det oppstår mange
spørsmål. Kart og terreng stemmer ikke overens, og
veien fremstår ukjent, bratt og steinete. Sakte trer et
landskap frem, og underlaget retter seg ut. Foreldre
skal lære å mestre en virkelighet med nye ideer
om hva som er et godt liv for dem selv og et barn
som skal leve et annerledes livsløp. Prosessen kan
også romme en sorg over ”barnet man ikke fikk” og
«drømmen som forsvant». Varige sykdomstilstander
berører også livets store, eksistensielle spørsmål.
Michael White beskriver traumatiske hendelser som
å bli kastet ut i en frådende elv, hvorpå det man
klarer er å holde hodet over vannet. For å få grunn
under føttene, må man opp på elvebredden. Først
når man står trygt, er det mulig å ha tilstrekkelig
følelsesmessig avstand til å klare å snakke om
opplevelsene og oppnå meningsfull forståelse.
Historier gir kontekst til opplevelser, og gjør at vi
kan lage en forbindelse mellom fortid og fremtid.
Foreldre trenger å komme i en posisjon hvor de
opplever handlekraft for å møte utfordringene.
Å få fortelle sin historie og bli hørt kan gi mening
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Når barnet oppleves godt ivaretatt kjennes det
gjerne bra for foreldrene. Historien til Sondre viser
allikevel en situasjon hvor helsepersonell, og ikke
familien, setter fokus på hva problemet er og hvor
hjelpen behøves. Medisin er ikke matematikk, men
noe som skjer mellom behandler- og pasientens
kunnskap. Et samarbeid forutsetter en atmosfære
hvor informasjon og kunnskap går begge veier, og
hvor åpenhet og dialog skaper et godt arbeidsklima.
I en reflekterende og likeverdig dialog, er fokus
på ressurser og på hva pasienten opplever som
godt og praktisk. Prosess og beslutning er et felles
prosjekt for å finne frem til best mulig hjelp (8). Det
er helsefremmende å få benytte egne ressurser
til å jobbe for gode løsninger. Familien blir aktører
i eget liv, vi er hjelpere. I en rapport fra NTNU
beskriver foreldre faktorer som bidrar til mestring av
foreldreskap; Det er helsefremmende når kontakten
med hjelpeapparatet oppleves å underlette mer enn
det belaster og foreldrene får tilført de ressurser
som livssituasjonen trenger for å erfares håndterbar.
Et samarbeid som fungerer, styrker foreldrenes
livsbetingelser og modererer en stressende og
sårbar familiesituasjon. Foreldre som beskriver å ha
gode dager og en håndterbar livssituasjon, opplever
å ha en belastningsbalanse. Det forutsetter en
kontekst hvor det er plass til følelser og håp, et godt
hjelpetilbud, sosial støtte og yrkestilhørighet (3,
9-10).
Også opplevelsen av å utøve godt foreldreskap,
forutsetter tiltak rettet mot alle familiemedlemmer.
Hva skal til for at dere opplever at Sondre får det
bra på skolen? Hva vil gi dere opplevelsen av at de
mestrer anfallssituasjonen hans? Hva skal til for
at dere som familie opplever det håndterbart å ha
et barn med autisme og epilepsi? Hva kan vi bidra
med?
Dette kan være sentrale spørsmål i møte med
Sondre og familien. Fokus er på hva de opplever
som god hjelp og en bedre hverdag, på tross av
epileptiske anfall og spesiell atferd. Opplevelse av
sammenheng i tilværelsen kan gi større mestring, og
bli god erfaring som blir med i nye møter.
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Familieliv
Familien er hjertets fedreland
Åtte armer rundt et bord, Sara, Sondre, far og mor.
Det var før, nå spiser vi, hver for oss når vi har
tid. Slik har det blitt her i huset. Å spise middag
sammen, eller et eneste måltid for den saks skyld,
kan jeg ikke huske sist vi gjorde. Vi gjør ikke mye
annet sammen heller. Etter at vi fikk Sondre, er det
akkurat som om tiden er oppløst i fragmenter, de
flyr rundt som sommerfugler, krever selvstendighet
og egen verdi. Hver for seg. Uten organisering.
Etter eget velbefinnende. Jeg løper etter og forsøker
fange dem, men det er alltid noen som kommer seg
unna. Når jeg nesten har klart få tak i dem, kan du
være sikker på at jeg snubler i bena til mannen min,
bommer på de siste, og mister de jeg allerede har
samlet i fallet. Han har det med å vise seg frem på
det viset, mannen min. Synes ikke, før han brått og
uforutsett bestemmer seg for å gjøre et stunt. Det
er ikke alltid det umiddelbart synes, men jeg skades
alltid i fallet. Noen ganger blir jeg liggende ute av
stand til å reise meg ved egen hjelp. Andre ganger
tar jeg meg for i ren refleks, er raskt på bena og
kjenner først etter en stund hvor forkjært jeg falt.
Resultatet av fallene er oftere indre blødninger enn
blåmerker. Uten synlige skader tar det tid å få hjelp.
Ikke noe å se, ikke noe å høre. Derfor har jeg begynt
å skrike høyt. Det hjalp en stund. Men nå har jeg
lært at den som roper i skogen får kongler i munnen.
Når et barn har ASD og epilepsi medfører
det stadige perioder med uforutsigbarhet,
konsultasjoner med hjelpeapparatet og nye
problemstillinger å ta stilling til. I tillegg til at
epilepsi er medisinsk behandlingstrengende, kan
autismespekterforstyrrelser gi symptomer i form av
særegen atferd og oppførsel. De kan være vanskelig
å takle og være forbundet med fordommer og
stigma. Rigid atferd er utfordrende å takle både for
foreldre og søsken. Foreldre beskriver hvordan de
kan kjenne seg vurdert som dårlige oppdragere,
og at dobbeltdiagnosen kan oppleves belastende
både arbeidsmessig og mentalt. De tilkjennegir å ha
mange bekymringer; for hvordan det påvirker hele
familien å yte ekstraomsorg til et familiemedlem,
for å få for lite hjelp, for egen helse, økonomi og

for stress ved at de må klare både yrkesrollen og
omsorgsrollen (3, 9).
Hvordan møter vi det behovet? Hvilken kontekst ser
vi barnet i? Hvem er familien?
Til tross for at den er den minste, er familien
likevel den mest grunnleggende enheten i et
samfunn og den mest intime kontekst vi lever
i. Familien har stor verdi og vurderes som
samfunnets kanskje viktigste institusjon. Når
barn har kroniske funksjonsnedsettelser, påvirkes
livet til alle medlemmer, fordi alle er deler av
en helhet. På godt og vondt blir familien derfor
et skjebnefellesskap. Hendelser berører den
enkelte, men også familiemedlemmenes innbyrdes
forhold til hverandre. Balansen kan forrykkes
og rollene endres, i situasjoner og over tid.
Familieperspektiv er å skape en felles plattform
for samspill og kommunikasjon, og tilrettelegge
for at alle familiemedlemmer får plass til å komme
frem med behov og drøfte muligheter. Dette er
særlig viktig i kriser, i sorgarbeid og ved store
belastninger. Betydningen presiseres stadig i
forskning, i offentlige publikasjoner og høringer med
interesseorganisasjoner (2, 4, 9).
Hvem familien består av er forskjellig. I
moderne familiebilder eksisterer et mangfold
av måter mennesker velger å leve sammen på.
Familiebegrepet utvikler seg fortløpende og viser
seg frem i ulike former. I dag bor 25 prosent av
barn i Norge i familier uten biologiske forelder
eller med biologiske forelder og steforelder.
Skilsmisseprosenten for ekteskap er på ca. 40
prosent. For å få tegnet tidens familiekart trengs nye
navn både i hverdagsliv, medier og helsevesenet,
som inkluderer og gir gjenklang. Conradi Andersen
har introdusert begrepet stjernefamilie, et begrep
som kommer nedenfra folks hverdagspraksiser.
I stedet for en lukket kjerne er stjernefamilien
åpen og fanger opp de biologiske og sosiale
familierelasjoner som folk lever i (11).
Foreldreskap underlagt ansvar for barn med autisme
og epilepsi kan beskrives som en stressende
livsbegivenhet. Det er en kronisk stressreaksjon
eller et særtrekk som beskriver foreldrenes

livssituasjon. Det er ikke begivenheten selv, men
følgende av den som avgjør om situasjonen
gir opplevelse av sammenheng og mestring.
Reaksjoner er individuelle og relasjonelle,
mestringsstrategier er forskjellige. En undersøkelse
foretatt ved Frambu kompetansesenter viser til
sammenheng mellom funksjonshemming hos
barn og mestring av hverdagen hos foreldre, som
hadde dobbelt så høye odds for dårlig mestring
sammenlignet med andre. Når situasjonen erfares
håndterbar, har man tilstrekkelig med ressurser
og opplever belastningsbalanse. Ressurser i
denne sammenhengen kan også være kollektive
eller i det ytre miljø, og representert gjennom
det hjelpeapparatet stiller til rådighet av tiltak
(12-13). Det er av betydning for god balanse at
hjelpeapparatet ser, støtter og anerkjenner familiens
egne styrker og mestringsgrep. Det kan også
være avgjørende for mestring at hjelpetjenesten
benytter familieperspektiv (14). Dette støttes
av brukerorganisasjoner som har kommet
med gjentatte ønsker om større vektlegging av
familieperspektivet i habiliteringsprosessen (15).
En litteraturstudie over utbytte av læringsog mestringstilbud viser til at den viktigste
enkeltfaktor for varig livsstilsendring er kunnskap.
Opplevelsen av å ha kontroll over situasjonen
kan styrkes, og man klarer å kommunisere
bedre med helsepersonell. Mange blir bevisste
på egen helse og ressurser. Tilbudene er gjerne
gruppebasert, og kan gi en umiddelbar opplevelse
av å ikke være alene. Det å treffe andre foreldre
kan gi en opplevelse av fellesskap, støtte og håp
for fremtiden. Erfaringsutveksling gir gjensidig
læring hvor man både opplever å lære av andres
historier, men også at egne erfaringer kan
være nyttige for andre. (16). Det er utarbeidet
flere Lærings- og mestringstilbud for foreldre
som har som mål å styrke kompetanse, oppnå
bedre mestringsevne og gi veiledning knyttet til
livssituasjonen. «Starthjelp» er et kurs foreldre eller
andre primære omsorgsgivere med barn som har
nedsatt funksjonsevne og som vil ha behov for tett
oppfølging fra spesialist- og kommunehelsetjenesten
framover. Foreldrene møter personer tilknyttet NAV,
spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste
samt andre foreldre i lignende situasjon som
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dem selv. Kurset arrangeres gjennom Lærings- og
mestringssentre i alle helseregioner, i samarbeid
med brukerorganisasjoner og Habiliteringsteam
(17).

og kroppsuttrykk leses, dagsform vurderes og
kroppsspråk tolkes. Parallelt skal hjelpeapparatet
lage tilbud for barnet hvor rammene for opphold og
innhold oppleves trygt av foreldrene.

«Hva med meg / Hva med oss» arrangeres jevnlig
av Bufetat over hele landet. I tillegg til å ha fokus på
parforhold og/eller andre viktige personer, er det et
mål å gi energi, glede og inspirasjon i en krevende
hverdag, samt muligheten til å treffe andre, likestilte
foreldre (18).

Noen barn med ASD utvikler en utagerende atferd.
Andre skader seg selv. De kan utvikle rigide vaner og
mønstre hvor små endringer får konsekvenser for
atferd. Mange inntrykk, mye uro eller lyder skaper
utrygge rammer med påfølgende reaksjoner. Det
kan oppleves vanskelig å ta barna ut av hjemmet,
fordi det fort oppstår krevende situasjoner, det
være seg i butikken eller på besøk hos bekjente som
gjør at foreldre opplever seg vurdert som dårlig
oppdragere. Barna har det gjerne best når dagen
følger et fast og forutsigbart mønster. Derfor følges
bestemte rutiner, dag etter dag, en vedvarende
tilstand som over tid kan medføre stor slitasje.

Også Barneavdelingen ved SSE er en møteplass
hvor kunnskap om livet med barn med epilepsi
og autisme samles. Levd erfaring formidler
felles opplevelser og problemstillinger som er
gjenkjennbare uten mange ord og forklaringer.
Foreldrene deler også løsninger på hverdagens små
og store utfordringer. Mange brikker faller på plass
når man finner svar på dagliglivets puslespill.

Hverdagen
Alt er som før, men alt er snudd på hodet
«Sondre har så mange anfall», sier mamma, «og de
er så kraftige at han sovner etterpå.
Prøver vi å vekke ham, kommer det bare flere.
Derfor må han sove til han våkner, for jeg er så redd
for at anfallene skader ham. Den siste tiden har
han nesten ikke vært på skolen, fordi han har anfall
hver morgen. Når han først kommer dit, er de mest
opptatt av hvorfor han ikke var der i går. De tror
ikke på meg. Jeg er ikke sikker på om Sondre har det
bra der heller. Han forstår ikke det de sier, og blir så
sliten av alle lydene. Når jeg går og han bare hører
fremmede stemmer, begynner han å dunke seg i
hodet. Det er ikke lett for andre å forstå hva han vil.
Det er jeg som kjenner ham best. De sier at han roer
seg fort, at det er viktig jeg går på jobb, men det er
ikke lett for meg å konsentrere meg om jobb når ikke
sønnen min har det bra.»
Det er en modningsprosess å la andre ta ansvar
for egne barn. For foreldre til barn med ASD
kan prosessen være ekstra utfordrende fordi
barnet har særegenheter som må møtes med
spesiell oppmerksomhet og kompetanse. Atferd
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Med friske barn øker frihet, fritid og egentid
parallelt med alder. Foreldre til barn med ASD
kan oppleve det motsatte. Barnet blir mindre
håndterbart, mer sårbar og har stadig stort
omsorgsbehov etter som tiden går. Over tid kan
situasjonen medføre belastninger av betydning
for foreldrenes helse. I en undersøkelse utført av
Pårørendealliansen svarer 74 % av deltakerne at
helsen er negativt påvirket av belastningen. Dette
er knyttet til at de trener mindre, stresser mye, har
søvnproblemer, er i konstant beredskap og opplever
sosial isolasjon (3, 9, 19). Svarene understøtter i
stor grad funn fra tidligere forskning som fremhever
betydningen av å styrke omsorgen for familien
utenfra med et funksjonelt hjelpeapparat. Gode
støtte- og avlastningsordninger er grunnlaget for et
hverdagsliv som fungerer, ellers risikerer foreldre
å bruke mer krefter enn de har og på sikt medføre
utbrenthet. Det fremheves hvor viktig det er med
hjelpere som ser helheten; Hva som er best for det
syke barnet, men samtidig ser søsken og foreldre
sine behov (2-3, 19).
Avlastning er nødvendig for de aller fleste familier.
Dette gjelder både tidlig intervensjon og et tilbud
som oppleves tilstrekkelig. Avlastning kan være
god hjelp for å kunne ivareta søsken, parforhold,
familie, venner og fritidsaktiviteter. Et råd fra
erfarne foreldre er å starte tidlig. Mange erkjenner

i etterkant at de burde tatt imot et tilbud før.
Jo mer utslitt foreldre er når de endelig ber om
hjelp, desto lengre tid tar det igjen å komme
til krefter. Opplevelsen av fornuftige løsninger
med utgangspunkt i familiens behov, kan gi økt
livskvalitet for foreldre og søsken, og mulighet for
perioder med et «alminnelig» hverdagsliv (3, 20).
Kunnskap er en mestringsstrategi for alle som
berøres. Hvordan vi klarer å formidle den er
avgjørende for i hvilken grad den benyttes av
mottaker. I praksis betyr det at barnehage, skole og
avlastningstiltak tilrettelegges så det i størst mulig
grad samsvarer med familiens behov. Institusjonene
innehar også en pedagogisk kompetanse som
foreldre og andre nærpersoner bør ha tidlig tilgang
til. Å bidra med tilrettelagte systemer og rutiner
som gjør at barnet fungerer godt på tross av
diagnosen, er viktig både her og nå, og for fremtidig
utvikling. Early Intensive Behavioral Intervention
(EIBI) har gjennom forskning vist seg å være effektiv
behandling og opplæring for mange barn med ASD.
Intervensjonen starter hjemme, hvor foreldrene
aktivt deltar i behandlingen. Når barna mestrer
betingelsene overføres den videre til andre arenaer
som barnehage og skole (21).

Søsken
Det faller regn over alle, men til forskjellige tider
«Jeg er redd for Sara også, hun opplever så mye
rart. Når det er mye med Sondre klarer jeg ikke
å skjule tankene mine. Hun sier at i dag har jeg
rynkefjes. Hun er ikke glad. Hun prøver ikke å vise
det, men jeg merker at hun er redd. Sondre klorer
henne. Hun har sår oppover armene og tar på seg
langarmet genser selv om solen skinner. Vil ikke at
andre skal spørre.
Hun maser nesten aldri, og jeg merker at hun er mye
bekymret. Jeg er ikke sikker på om det er for Sondre
eller for meg. Det er akkurat som hun må ha kontroll
på oss begge to, og hun sover aldri borte. Jeg synes
at hun er mye alene. De er nok redde vennene også,
for Sondre gjør jo så mye rart.».
I dag evner barn tidlig å søke informasjon via

digitale medier. Informasjonen de ”googler” kan
mangle nyanser for et realistisk bilde. Søsken
trenger derfor å bli inkludert og få aldersadekvat
kunnskap fra tidlig alder. God informasjon øker
mestringsevnen og kan frigjøre energi til å ha et
sosialt liv utenfor familien (2-3). Som helsepersonell,
både i primær- og spesialisthelsetjenesten har vi
plikt til å støtte foreldre i å se søsken, og å vurdere
om behovet for oppfølging er tilstrekkelig ivaretatt.
Barn fra 0-18 år skal regnes som pårørende og ha
tilgang på aldersadekvat informasjon. Kartlegging
av behov skal skje i samarbeid med foreldre eller
andre nærpersoner. Det skal være en lav terskel
for å utforske søsken- og foreldres behov for støtte
til ivaretakelse, og for å bistå når det er nødvendig
(22).
Hvordan er det for deg at en i familien din er syk? Er
det noe du lurer på? Hvordan snakker dere sammen
i familien om sykdommen og det som skjer? Hvem
snakker du med om hvordan du har det?
Dette kan være aktuelle spørsmål om søskens
tanker og opplevelser. Målet er at søsken, som
foreldre, kjenner seg ivaretatt som pårørende og
å være tilstrekkelig informert om sykdomstilstand
og behandling av den som er syk. Ved kroniske
tilstander som ASD, er det i tillegg aktuelt å bistå
med informasjon til andre, som skole/ barnehage,
venner, helsestasjon og fastlege.
Dypest sett handler det å snakke til andre
mennesker om å få respons på seg selv. Nedsatt
sosial interaksjon er et av kriteriene for ASD. Det
kan derfor oppleves tidkrevende og vanskelig å
få kontakt, og sosiale samhandlingsvansker kan
prege opplevelsen av søskenforholdet. Utagerende
atferd og manglende impulskontroll kan for noen
medføre at fysisk eller verbal aggresjon er en del av
hverdagen (23). Søsken beskriver det også vanskelig
når oppførsel og atferd skiller seg vesentlig fra det
som regnes som normalt. På Barneavdelingen ved
SSE møter vi familier hvor alle tar til høyre i huset
ved forflytting i rom, hvor juletreet henger i taket,
eller hvor ingen kan ha langt eller utslått hår. Om
dette fungerer bra i det daglige, vil det allikevel
skape spørsmål fra besøkende og venner som det
kan være vanskelig for søsken å svare på. Når strikte
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hverdagsrutiner fungerer som rammer, kan det
også oppleves som om livet i familien organiseres
rundt det syke barnet sine behov. For søsken kan
det ha innvirkning på muligheter for både spontane
opplevelser og aktiviteter.
Mens foreldre kan være opptatt av å forskåne
søsken fra ansvar, opplever mange søsken selv å ha
et vanlig søskenforhold. De finner egne premisser
for samvær og forpliktelser dem i mellom. Det er hva
som er normalt for dem. Erfaringer og opplevelser
gjør at de forteller historier om ferdigheter, aktive
tiltak og kunnskap som jevnaldrende ikke forstår.
Ansvarsfølelse og omsorgskompetanse er en del av
deres identitet. Mange kjenner allikevel på ansvar,
og ønsker å være til nytte for foreldrene sine. Barn
forteller at de føler seg bedre når de får bidra og
hjelpe til. Praktiske, avgrensende oppgaver som
anerkjennes, kan kjennes inkluderende. Samtidig
er det viktig å være klar over at mange søsken har
store omsorgsoppgaver som oppleves belastende,
og går utover egen helse og utvikling. Eksempler
kan være ansvar for husarbeid og pleieoppgaver (3,
24-26).
Som for voksne kan det kan være identitetsskapende
å treffe andre som forstår og selv har erfaring.
Søsken trenger en arena hvor de kan være bare
seg selv og hvor deres ønsker og behov står i fokus.
Samtalegrupper eller tilsvarende treffpunkter hvor
de møter andre i samme situasjon er for mange
nyttig å være med på (3). Interesseorganisasjoner
som Autismeforeningen, Norsk Epilepsiforbund
og Handicappede Barns Forening arrangerer
sommerleirer, familiehelger eller rene søskentreff
som kan møte et slikt behov.
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Tverrfaglig samhandling i helse- og
omsorgstjenesten
Yvonne Modig Brensdal

«Sønnen vår Markus er 10 år, og har epilepsi og
autisme. På bakgrunn av hans diagnose har vi
gjennom tiden kommet i kontakt med mange
ulike tjenesteytere både fra kommunen og
spesialisthelsetjenesten. Som foreldre oppleves det
som uoversiktlig og vanskelig å vite hvor vi skal
henvende oss for hjelp. Vi erfarer at de involverte
ikke nødvendigvis samarbeider, fordi de er ansatt i
ulike deler av hjelpeapparatet og har taushetsplikt.
Sønnen vår har en variabel fungering, nye ting
oppstår som krever nye tiltak. Det å skulle oppdatere
hver enkelt tjenesteyter blir svært ressurs- og
tidkrevende, og hjelpeapparatet kan oppleves
fragmentert og lite helhetlig»
Familier som lever med et barn som har nedsatt
funksjonsevne er en sårbar gruppe. Personer
med epilepsi og autisme har ofte sammensatte
medisinske og psykososiale vansker og behov,
og hvor det er avgjørende med bistand og hjelp
fra ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.
Et utelukkende fokus på diagnose og åpenbare
medisinske behov kan føre til at man overser
behovet for en bredere tilnærming, og man står
i fare for at brukerne vil motta enkelttjenester
fra ulike aktører uten at disse ses i sammenheng.
Tverrfaglig kartlegging og utredning av det
helhetlige behovet kan gi grunnlag for andre
prioriteringer og bedre løsninger både for bruker og
deres familier (1).

Ansvarsgruppe, koordinator og individuell
plan
For mange personer i denne diagnosegruppen
vil det være hensiktsmessig å etablere en
ansvarsgruppe bestående av tjenesteytere
fra de etatene som leverer de mest sentrale
helse- og omsorgstjenestene. Dette arbeidet
ledes og koordineres av en tjenesteyter med
koordinatoransvar. En individuell plan (IP) kan

56

være et nyttig verktøy som kan bidra til å sikre
et mer målrettet arbeid (2). Formålet med IP og
koordinator, er blant annet:

• Å sikre at pasient og bruker får et helhetlig,

koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud med mulighet for medvirkning
og innflytelse

• Å styrke samhandlingen mellom pasient/

bruker, pårørende og tjenesteytere på tvers av
fag, nivåer og sektorer (3).

Individuell plan
Personer som har behov for langvarige
og koordinerte tjenester etter helseog omsorgstjenesteloven (§ 7-1),
spesialisthelsetjenesteloven (§ 2-5) og psykisk
helsevernloven (§ 4-1) har rett til å få utarbeidet
en individuell plan. Vurderingen om hvem
som faller inn under kriteriene ”langvarige og
koordinerte tjenester”, beror til en viss grad
på skjønn. Kommunen skal samarbeide med
andre tjenesteytere om planen for å bidra til et
helhetlig tilbud for den enkelte. Når en person
har behov for tjenester både fra kommunen og
spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som
har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en
individuell plan. Spesialisthelsetjenesten har
imidlertid en plikt til å medvirke i planarbeidet (1).
For at den individuelle planen skal være nyttig er det
avgjørende at den benyttes som et aktivt verktøy i
arbeidet, og at det gjøres jevnlige evalueringer og
revideringer etter hvert som behov og målsetninger
endres.
Koordinator
Kommunen skal ha en koordinerende enhet
for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet.
Denne enheten har overordnet ansvar for
arbeidet med individuell plan, og for oppnevning,
opplæring og veiledning av koordinator (4).
Koordineringsfunksjonen bør være tydelig plassert
og lett tilgjengelig både for tjenestemottakerne og
for samarbeidspartnere (2).
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Koordinatoren er ansvarlig for fremdrift i arbeidet
med individuell plan og for samordning av
tjenestene som den enkelte har behov for (4).

og god kommunikasjon, deling av kunnskap samt
klargjøring av alternativer er forutsetninger for aktiv
deltakelse og medvirkning (6).

Ansvarsgruppe

Referanser
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•
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Pasient- og brukermedvirkning
Personer med epilepsi og autisme og deres
pårørende er en heterogen gruppe som kan
ha svært ulike behov. Det er avgjørende at
tjenesteyterne som arbeider med disse familiene
vurderer tjenester ut fra den enkelte families
individuelle ønsker og behov. Utgangspunktet for
pasient- og brukermedvirkning er prinsippet om at
de som berøres av en beslutning, eller er brukere av
tjenester, gis innflytelse på utforming av tjenestene
(6). Brukere skal involveres i valg og vurderinger
gjennom hele forløpet og sikres fortløpende
informasjon, og skal kunne påvirke utformingen av
tjenestetilbudet. Det innebærer at deres erfaring må
komme frem i kontinuerlige evalueringer. Åpenhet
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Betydningen av fysisk aktivitet for
livskvalitet og livsmestring
Irene Barfoed Hauge, Sunniva D. Bjørnvall og
Kirsten Rise

Personer med autismespekterforstyrrelser (ASD)
og epilepsi er en sammensatt gruppe med svært
ulikt funksjonsnivå. I gruppen finner vi alt fra
personer med minimale muligheter for viljestyrte
bevegelser til personer med lette koordinasjonsog balanseforstyrrelser. Både diagnosen ASD og
diagnosen epilepsi kan medføre risiko for fysisk
inaktivitet og dermed helseproblemer knyttet til
inaktivitet. Dette kan påvirke personens livsmestring
og livskvalitet. Personer med ASD og epilepsi vil
ha ekstra stor nytte av fysisk aktivitet, da man
ser at gruppen generelt kan ha lavere motorisk
ferdighetsnivå, kan være i dårligere fysisk form,
mange er overvektige, og generelt har et lavere
fysisk aktivitetsnivå enn gjennomsnittsbefolkningen
(1-4).
Fysisk aktivitet defineres som all bevegelse initiert
av skjelettmuskulatur, som resulterer i en vesentlig
økning i energiforbruket utover hvilenivå (5).
Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger
om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. I denne
anbefales det at barn og unge er i minimum 60
minutter aktivitet med moderat intensitet hver
dag. For voksne er anbefalingen minimum 150
minutter aktivitet per uke med moderat intensitet,
eller 75 minutter per uke med høy intensitet, eller
en kombinasjon av disse. Voksne som på grunn av
nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse ikke
kan følge de oppsatte rådene, anbefales å være i
aktivitet etter evne (6).

Fysisk aktivitet og mennesker med ASD
Deltakelse i fysisk aktivitet kan være utfordrende
for denne gruppen av flere årsaker. Eksempelvis kan
økte lyd- og synsinntrykk, samt taktile stimuli være
utfordrende. Umoden og/eller nedsatt motorisk
funksjon, stereotypiske bevegelsesforstyrrelser, lav
motivasjon, vansker med atferd og med å forstå
sosialt samspill kan også være årsaker til fysisk
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aktivitet oppleves som vanskelig (1-4).
Fysiske aktiviteter som involverer sosial interaksjon,
som for eksempel lagspill, kan representere
vanskelige situasjoner for personer med ASD (7).
Som kjent har fysisk aktivitet positive effekter på
motorisk funksjon og fysisk form, i tillegg til at det
bidrar til å bedre psykisk helse og sosiale relasjoner
(5). De mest brukte intervensjoner for personer med
ASD har fokus på å utvikle kommunikasjon, sosiale
og kognitive ferdigheter. Fysisk aktivitet som tiltak
har ikke vært mye brukt innen disse områdene.
Manglende helhetsforståelse på effekten av fysisk
aktivitet kan være en medvirkende årsak til dette
(7).
Forskning og kliniske observasjoner viser at fysisk
aktivitet er et nyttig supplement til tradisjonelle
intervensjoner med tanke på forbedring av
mellommenneskelig samspill og kognitive
ferdigheter. Lang et al. (2010) har sett på effekten
av fysisk aktivitet i 18 studier der totalt 64
personer med ASD i alderen 3-41 år deltok (2).
Alle studiene rapporterte om forbedringer i enten
atferd, kognisjon (mer målbevisste handlinger
og mer tilgjengelig for læringsoppgaver) eller
fysisk form. De fysiske intervensjoner besto blant
annet av løp og jogging, svømming, vannaerobic,
ergometersykkel og styrketrening (2). I studien til
Sowa og Meulenbroek (2012) fant man positive
forandringer i atferd i tillegg til bedring av fysisk
form (1). Aktiviteter som ble brukt var svømming,
gange/jogging, ridning, sykling og vekttrening. I 16
studier av i alt 133 personer med ASD i alderen 4-41
år, fant man at individuelle aktiviteter var mer egnet
enn gruppeaktiviteter for bedring av motoriske og
sosiale ferdigheter (1).

Fysisk aktivitet og epilepsi
Personer med dobbeltdiagnosen ASD og epilepsi
kan ha ekstra utfordringer ved deltakelse i fysisk
aktivitet. Mange med epilepsi er mindre fysisk
aktive enn dem uten epilepsi. Dette gjelder spesielt
de som har vanskelig kontrollerbare anfall. Årsakene
til dette kan være knyttet til selve anfallene, årsaken
til epilepsi og/eller behandling med antiepileptika
(8). Psykososiale forhold, overbeskyttelse og

understimulering kan gi negativ selvfølelse og
isolasjonstendens, og påvirke deltakelse i fysisk
aktivitet (9). Frykt for å utløse epilepsianfall eller
frykt for å dumme seg ut foran andre, er også
mulige barrierer for fysisk aktivitet (8).
Det er utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje
som gir anbefalinger om fysisk aktivitet for
personer med epilepsi (10). Flesteparten av de med
epilepsi tåler fysisk aktivitet godt, uten at det øker
anfallsfrekvensen. Jevnlig fysisk aktivitet kan hos
noen virke anfallsbeskyttende (11- 12). Epilepsianfall
opptrer sjelden under fysisk aktivitet. Generelt bør
personer med epilepsi stimuleres til å leve et aktivt
liv og delta i fysisk aktivitet, som alle andre uten
epilepsi (8).
Noen få (ca. 10%) kan oppleve aktivitetsutløste
anfall. Dette gjelder spesielt de som har svært
nedsatt fysisk form eller har kjent årsak til
sin epilepsi (9, 11). Det foreslås at det utvises
forsiktighet ved aktiviteter som kan være livstruende
i forbindelse med anfall (10). Ved vannaktiviteter
bør det vurderes sikkerhetstiltak dersom det er
risiko for epileptiske anfall med svekket bevissthet.
Dette er spesielt viktig ved generaliserte toniskkloniske anfall da det er fare for drukning (9). Ved
tilrettelegging av fysisk aktivitet bør man blant
annet ta hensyn til anfallstyper, tid på døgnet og
situasjoner hvor anfall forekommer, og frekvens
av anfall (8, 10). Rådgivning om fysisk aktivitet til
personer med dobbeltdiagnosen ASD og epilepsi må
tilpasses den enkeltes situasjon.

International Classification of Functioning,
Disability and Health
International Classification of Functioning, Disability
and Health (ICF) er Verdens Helseorganisasjons
(WHO) internasjonale klassifisering av
funksjonshemming og helse, og anbefales brukt
av det norske Sosial- og Helsedirektoratet. ICF gir
en forståelsesramme som integrerer det biologisk/
naturvitenskapelig med et tverrfaglig perspektiv.
Ved bruk av ICF vektlegges ikke sykdom og diagnose,
men den enkeltes funksjonsevne i samspill
med omgivelsene (4, 13). Med en slik helhetlig
tilnærming blir det lettere å tilrettelegge for fysisk
aktivitet.

«Helsetilstand»; en sykdom eller lidelse, kan være
en medisinsk diagnose. Diagnosen i seg selv forteller
oss lite om personens mulighet for fysisk aktivitet
og deltakelse. «Kroppsfunksjoner og - strukturer»
er anatomiske deler av kroppen, fysiologiske
funksjoner inkludert mentale funksjoner. Avvik i
disse kan være en begrensning i forhold til aktivitet
og deltakelse, og samtidig en grunn til å fremme
fysisk aktivitet som tiltak.
«Aktivitet» er en persons utførelse av oppgaver,
handlinger og bevegelser; for eksempel dagliglivets
aktiviteter (ADL), forflytning og fysisk aktivitet.
«Deltagelse» er tett knyttet til aktivitet, og
omhandler det en person kan være deltagende
i, i sin hverdag. I kartlegging av dette vil det
finnes ressurser og kanskje begrensninger. Det er
ressursene som skal være grunnlaget for å fremme
bruk og bedring i funksjon (4, 13).
«Miljøfaktorer» utgjør de fysiske, sosiale og
holdningsmessige omgivelser hvor en person
eksisterer og utfolder sitt liv. Miljøfaktorer er
kontekstuelle faktorer som påvirker funksjonsnivået
sammen med «personlige faktorer». Den
personlige faktoren motivasjon er vesentlig i
forhold til deltagelse i fysisk aktivitet. Miljø- og
personlige faktorer må tas i betraktning i forhold til
kroppsfunksjoner, aktiviteter og deltagelse (4, 13).
Pasienthistorien om Kari
Kari er 22 år. Hun har epilepsi og autisme
(helsetilstand). Hun bor i leilighet med tilsyn, i
naturskjønne omgivelser (miljøfaktor), men sitter
mye alene hjemme (deltagelse). Kari har hatt
både vektøkning og økning i anfallsfrekvens det
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siste året (kroppsfunksjoner og helsetilstand). Hun
føler seg deprimert og tiltaksløs (helsetilstand og
aktivitet). Hun har nedsatt balanse, koordinasjon
og tempo (kroppsfunksjoner). Kari ønsker seg
veldig en hund (personlig faktor: motivasjon).
Foreldrene og personalet i boligen vurderer det
som uegnet fordi Kari ikke evner å takle uforutsette
situasjoner og fordi hun har økt følsomhet for
plutselige, høye lyder. Til stor glede for Kari har
en i personalet hund, og tar med hunden på jobb
(miljøfaktor og personlig faktor). Kari får gå tur
med hunden sammen med hundens eier nesten
daglig (aktivitet). De møter andre hundeeiere eller
andre som stopper for å klappe hunden og snakke
med Kari (deltagelse). Etter noen måneder har Kari
gått ned i vekt og hun har færre epileptiske anfall
(helsetilstand). Hun har også forbedret motoriske
ferdigheter (kroppsfunksjoner). Økt fysisk aktivitet,
tilrettelegging og samværet med hunden bedret
Karis livsmestring og livskvalitet.

Motivasjon
Motivasjon er en forutsetning for fysisk aktivitet
og bevegelse. I motivasjonsarbeid rundt en person
med ASD og epilepsi (bruker) bør man i tillegg til å
se på brukers egen motivasjon også se på sin egen
motivasjon og oppfatning av brukers motivasjon for
aktivitet (4).
Motivasjon kan deles inn i indre og ytre motivasjon.
Hvis en person gjør en aktivitet på grunn av
interesse for selve aktiviteten, og denne aktiviteten
er belønning nok i seg selv, er det snakk om indre
motivasjon. Ytre motivasjon er når en aktivitet blir
utført for å oppnå et mål utenfor aktiviteten i seg
selv. Aktiviteten kan altså bli utført for å oppnå en
belønning eller for å unngå straff, for eksempel at
personen blir med for ikke å få trøbbel, eller blir
med fordi det er pålagt i følge skolens regler. Denne
typen ytre motivasjon kalles for ekstern regulering
(4, 14).
Pan et al (2011) har sammenlignet fysisk
aktivitetsnivå og motivasjon for fysisk aktivitet i
kroppsøving på skolen mellom 14-årige gutter med
(n=25) og uten (n=75) ASD (3). Alle guttene gikk
i klasser uten spesiell tilrettelegging, og de med
ASD hadde enten Asperger syndrom eller en mild
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autistisk forstyrrelse. Resultatet viste at guttene
med ASD var mindre fysisk aktive og hadde mindre
motivasjon for deltagelse i kroppsøving, enn guttene
uten ASD. De fant at ekstern regulering; belønning
eller unngåelse av straff, var viktig motivasjon for
deltagelse i fysisk aktivitet for guttene med ASD (3).
I tillegg til ytre motivasjon, ser vi av erfaringer gjort
på SSE, at det er viktig å finne individuelt tilpassete
aktiviteter som er lystbetonte, det vil si vektlegging
av indre motivasjon.

Konklusjon
For personer med dobbeltdiagnosen epilepsi
og autismespekterforstyrrelse (ASD), har fysisk
aktivitet positive effekter på helsetilstand og
kroppsfunksjoner. Fysisk aktivitet kan ha betydning
for anfallskontroll, for atferdsendring og bedring
av sosiale funksjoner. På grunn av stor variasjon i
funksjonsnivå foreslås det at rådgivning om fysisk
aktivitet tilpasses den enkelte. Økt deltagelse og
aktivitet kan fremme mestring og livskvalitet hos
denne gruppen.
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Trygghetstiltak og muliggjøring av
deltakelse i hverdagsaktiviteter
Torill Heiste Sørensen

Hverdagen med autisme og epilepsi
Det kan oppleves uforutsigbart å leve med epilepsi.
De færreste vet når et anfall vil komme, og ofte vet
personen ikke selv hva som skjer med en under et
anfall. Opplevelsen av å miste kontroll over egen
kropp kan være vanskelig. Trygghet og sikkerhet
er derfor et viktig tema, spesielt for mennesker
som har både autisme og epilepsi (1-2). Anfall og
usikkerhet påvirker hverdagsaktiviteter på mange
ulike måter. Personer med autisme kan fungere
svært ulikt, og behovene for tiltak vil variere i like
stor grad. Mange med autisme har et stort behov
for kontroll og forutsigbarhet i hverdagen, og det
kan i den sammenheng være spesielt utfordrende
å ha epilepsi og uforutsigbare anfall. Kunnskap om
diagnosen og anfallene er som regel nyttig både for
innsikt i egen situasjon, og for å formidle hvordan
vedkommende har det til andre, noe som igjen er en
forutsetning for å skape trygghet i tilværelsen (3).

Trygghetstiltak
Langt fra alle som har epilepsi har behov for
omfattende skadeforebyggende tiltak, men
de aller fleste har nytte av at man gjennomgår
hverdagens aktiviteter og kartlegger og vurderer
risikofaktorer(4). Behovet for tiltak er avhengig av
både anfallstype, livssituasjon og den enkeltes og
de pårørendes ønsker og behov. Tidligere skader
i hverdagen kan erfaringsmessig gi en indikasjon
på i hvilke aktiviteter behovet er størst. For noen
er det nødvendig å bruke hjelpemidler i de fleste
aktiviteter, mens andre finner det nyttig å bruke
hjelpemidler i mer spesifikke aktiviteter eller i
perioder hvor man kan være mer skadeutsatt
(3). Opplevelsen av trygghet er i mange tilfeller
det overordnede målet når tiltak iverksettes.
Det er imidlertid like viktig at hjelpere ikke
overdramatiserer skaderisikoen og skaper en
situasjon preget av overbeskyttelse og overdreven
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forsiktighet (3). Det er en essensiell, men ofte
vanskelig balansegang, mellom rimelig forsiktighet
og behov for handlingsfrihet for den det gjelder
(1,3).
Hos enkelte personer med ASD er det også viktig å
vurdere risikoen for skade som følge av utagerende
atferd eller selvskading. Slik atferd kan ofte
forebygges ved hjelp av miljøterapeutiske tiltak (5).
Mange får anfall eller selvskader/utagerer i pressede
situasjoner. På SSE har vi erfaring med at trivsel
er en av de beste anfallsforebyggende faktorene.
I forhold til epilepsi kan det være nyttig med en
”anfallsplan” der det står hvordan situasjonen skal
håndteres dersom vedkommende får anfall.
Informasjon om skadeforebyggende tiltak og
hjelpemidler kan gjelde for mange med epilepsi,
uavhengig av tilleggsproblematikk. Mennesker
som i tillegg har autisme vil som tidligere nevnt,
ofte ha økt behov for forutsigbarhet og trygghet
(2). Blant personer med autisme som har
vanskeligheter med forståelse og nedsatt kognitiv
fungering, vil utrygghet i aktiviteter kunne påvirke
anfallssituasjonen og øke faren for utagering, derfor
er bevissthet rundt forebyggende tiltak spesielt
viktig.
Mye kan gjøres for å hindre eventuelle skader og
skape trygghet i hverdagsaktiviteter. En vesentlig
faktor er å være bevisst i forhold til den enkeltes
anfallssituasjon. Hvis man kan se et mønster i når
anfall eller utagerende atferd forekommer, kan
det være mulig å forebygge noen skader gjennom
å endre rutiner og legge forholdene til rette slik
at vedkommende blir mindre skadeutsatt (3).
Enkelte har for eksempel anfall under oppvåkning
og innsovning. I slike tilfeller kan det være nyttig å
vurdere tiltak for å gjøre overgangene mindre brå,
f.eks. ved hjelp av musikk eller belysning.
Helt essensielt for å få kontroll på en persons
epilepsi og begrense anfallene er det at
vedkommende tar de foreskrevne medisiner i riktig
dose og til samme tid hver dag. Tar man medisiner
to ganger om dagen, skal det være 12 timer mellom
dosene, pluss / minus en time. Bruk av dosett og
alarm er gode hjelpemidler for å få til dette (1,34,6).
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En fritids- eller støttekontakt kan gi nødvendig
trygghet som gjør det er lettere å være ute og delta i
ulike aktiviteter.
I forbindelse med skole, arbeid eller andre faste
aktiviteter, kan det være av stor betydning å få
tilrettelagt dagen på en slik måte at vedkommende
kan ta pauser eller har et sted å legge seg etter
anfall. Mange med ASD er spesielt sensitive for
stress, og for dem kan det være viktigere å få
redusert stress og krav. God informasjon om den
enkeltes anfallssituasjon er ofte utslagsgivende
for et godt grunnlag for samarbeid med skole/
arbeidsgiver (1,3).
Mange blir trette eller sovner etter anfall, de
kan trenge å ha en rullestol eller en joggevogn
tilgjengelig for transport etter et anfall. Ved hjelp
av slike hjelpemidler er det i mange tilfeller mulig å
delta på aktiviteter på tross av anfall.
Det viktigste er å finne frem til tiltak og
hjelpemidler som faktisk er til hjelp i de individuelle
hverdagsaktivitetene for den enkelte og deres
pårørende. Trygghet gir økt livsutfoldelse og kan
bidra til bedret livskvalitet.

Aktuelle hjelpemidler
Alarmer
Det finnes ulike alarmer på markedet. De registrerer
symptomer, som rykninger, fall, urinavgang eller hyl
(3). Slike alarmer kan varsle anfall hvis en person er
alene (5). De skal imidlertid ikke være erstatning for
personalet. De vanligste alarmene i dag er risteføler
montert i stol, sofa eller seng, samt fallalarm,
bevegelsesdetektor/linjebryter, lydregistrering,
fuktlaken og påkallingsknapp (1,3-4). Disse kan
koples til trygghetsalarm, telefon eller callinganlegg
(3), avhengig av hvem som skal motta alarmen. Det
finnes ulike observasjonssystemer slik at foreldre/
nærpersoner kan observere om vedkommende
får anfall (1). Det finnes alarmer som registrerer
fall eller rykninger som også har GPS som virker
utendørs (3).
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Tids- og hukommelseshjelpemidler
For de fleste er det viktig å ha oversikt over
tiden for at hverdagen skal oppfattes som trygt
og forutsigbart. Mange med ASD og epilepsi har
vanskelig med oppfattelse av tid, med å huske hva
som skal skje og når det skal skje, noe som kan føre
til utrygghet (2).
For mange er relativt enkle tiltak som blyant og
papir eller en tavle det som skal til for å få oversikt,
enten ved bruk av ren tekst, eller en kombinasjon av
bilder eller symboler. Det finnes også mye forskjellig
teknologi som f.eks. kan varsle hvor lenge det er
til en aktivitet eller visualisere hvor mye tid som er
igjen av en aktivitet. Mobiltelefoner, PC, og nettbrett
har mulighet for nedlastning av mange forskjellige
kalendere og programmer (6). Mobiltelefonen er for
mange et nyttig hjelpemiddel. Her kan man ha apper
for det meste, fra nedtelling til avtalepåminninger
og sjekklister. Noen har imidlertid lett for å legge
fra seg mobilen, men kan f.eks. ha nytte av en
belteveske eller en veske hengende rundt halsen.
Smartklokker kan også ha nyttige apper, eller kan
brukes til å synkronisere påminnelser og andre
varsler fra mobiltelefon eller nettbrett. For å passe
på faste avtaler som f.eks. medisintider finnes det
også enklere armbåndsur (3). Det finnes også mer
spesialiserte kognitive hjelpemidler som man kan
få hjelp til å vurdere dersom enklere tiltak ikke er
tilstrekkelig.
Beskyttelse
Ikke alle anfall kan unngås, og i visse tilfeller kan
det være nyttig å polstre utsatte kroppsdeler.
Hodet er ofte mest utsatt. Det finnes ulike
hjelmer og hodebeskyttelse både i butikker hos
hjelpemiddelsentralen. Ved svært kraftige anfall,
særlig med fall forover, kan et alternativ være å
bestille spesiallagede hjelmer ved et ortopedisk
verksted. Ellers finnes det både ferdig polstrede
hodeplagg, som lue, cap og pannebånd eller det
går an å polstre egne hodeplagg. Disse ser mindre
påfallende ut enn hjelmene. I tillegg finnes det
hjelmer for skateboarding, slalåm eller ishockey
(3). Det finnes dessuten ulike beskyttere for albuer,
knær, hofter. Det er viktig å vurdere hvilke aktiviteter

det er nødvendig med mye beskyttelse, og når man
kan ta det av.
Tilrettelegging i bolig
I de aktiviteter der vedkommende lett skader seg på
grunn av fall kan det være nyttig å sitte i stedet for å
stå, for å begrense fallhøyden og dermed begrense
skade. En arbeidsstol eller en dusjstol/badekarsete
kan være et aktuelt hjelpemiddel i slike tilfeller (3).
Ved fare for anfall i seng eller stol er det fordel at
disse er såpass stabile at man ikke faller ut. I en bred
seng er sjansen for å falle ut mindre (3). Dersom
sengen er lav, eller det finnes et mykt underlag på
gulvet, for eksempel en treningsmadrass, begrenses
sjansen for å slå seg ytterligere (3).
I kjøkkenaktiviteter er det viktig at maten ikke blir
overopphetet og at det blir fare for brann hvis man
skulle få anfall mens man lager mat. Mikrobølgeovn
er praktisk fordi den skrur seg av automatisk (1,34,7). En komfyrvakt kan monteres på komfyren, så
den skrur seg av etter en viss tid eller når den blir for
varm (1,3). Enkelte nyere komfyrer har innebygde
tidsbrytere og varmevakt. Ellers anbefales det
at alle apparater som produserer varme, for
eksempel vaffeljern, kaffetrakter og vannkoker er
tilkoblet et nedtellingsur slik at de blir skrudd helt
av etter en viss tid. Bruk av en god arbeidsstol kan
redusere faren for fall under matlaging (1). Bruk
av kasserollevern, kokekurv og silikonvotter, kan
begrense faren for skoldeskader.
Videre kan det vurderes å legge tepper eller sklisikre
matter på harde flisegulv. Det anbefales også å
beskytte skarpe hjørner med hjørnebeskyttere (3-4)
og redusere faren for at gjenstander kan bli revet
ned ved fall. Høye møbler som bokhyller og tvseksjoner bør festes til veggen (3). Det er en fordel å
unngå frittstående lamper som kan starte brann hvis
de blir liggende inntil tekstiler. En del nyere lamper
slår seg av automatisk om de velter. Det er lurt å
beskytte varmekilder, eller plassere dem på steder
der man ikke beveger seg så ofte (4).
Ved hyppig urinavgang i forbindelse med anfall
kan det være nyttig med et trekk som stopper
fuktigheten fra å ødelegge møbler. Det kan være

lurt med inkontinenstrekk i sengen, gjerne med
en vaskbar overmadrass over for å unngå at det
blir klamt å ligge på. Inkontinensbleier kan også
være til hjelp. Det finnes dessuten møbler med
inkontinenstrekk eller løse trekk som kan vaskes.
Bad er ofte trange, med mye hardt interiør som kan
medføre skade ved fall. Her kan det være en fordel å
sitte i stedet for å stå. Har man anfall med redusert
bevissthet, anbefales det at man ikke bader uten
tilsyn, men heller dusjer, sittende på en dusjkrakk
for å redusere fallhøyden (3-4,7). Nedtellingsur kan
brukes på hårfønere.
Hjelpere eller hjelpemidler
Det er mye som påvirker hverdagsaktivitetene og
anfallssituasjonen. Etter vår erfaring kan manglende
trygghet bidra til å framprovosere anfall, mens
økt trygghet kan redusere risikoen for anfall. Hva
som inngir trygghet i hverdagen er imidlertid svært
forskjellig fra person til person. Noen ønsker å være
alene, og blir stresset av andres tilstedeværelse
eller hyppige tilsyn, mens andre finner trygghet
i å ha folk rundt seg. For enkelte vil det oppleves
trygt nok å vite at man lett vil få tak i folk ved
behov for assistanse. Et hjelpemiddel kan i den
sammenheng være alt fra en forhåndsprogrammert
telefon til en trygghetsalarm eller epilepsialarm.
Velferdsteknologi er i stadig utvikling og teknologi
tas i økende grad i bruk innen helse og omsorg.
Det er mange spesifikke utfordringer som kan
løses hensiktsmessig med teknologi, men det er
viktig å poengtere at tiltakene man velger alltid
må være tilpasset brukerens overordnede behov.
Eksempelvis, selv om en alarm kan brukes for
anfallsvarsling, vil det for mange likevel være behov
for at kjent personale, fritidskontakt, støttekontakt
eller familie er i nærheten, eller er med på
aktiviteter.
Praktisk informasjon
En god del utstyr og enklere hjelpemidler
må den enkelte anskaffe selv i vanlig handel.
De mer spesialiserte hjelpemidlene, som for
eksempel alarmer, komfyrvakt, hodebeskyttelse,
kognisjonshjelpemidler med mer, kan søkes utlånt
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gjennom NAV Hjelpemiddelsentral i bostedsfylket.
En ergoterapeut i kommunen vil ofte kunne være
behjelpelig med kartlegging av behov og vurdering
av tiltak, samt bistå med en eventuell søknad om
hjelpemidler. Pasienter, pårørende og helsepersonell
som har behov for veiledning eller mer informasjon
er velkommen til kontakte ergoterapitjenesten på
SSE.
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Tjenester og ytelser for personer med
epilepsi og ASD
Yvonne Modig Brensdal

og autisme og deres familier, deriblant grunn- og
hjelpestønad, pleiepenger, opplæringspenger og
omsorgspenger (1). I tillegg har alle kommuner
tilbud om ulike helse- og omsorgstjenester herunder
støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, individuell
plan og brukerstyrt personlig assistent (2).
Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt tjeneste, men et
tilbud som mange kommuner har.

Informasjon om tjenester og ytelser for
personer og familier som lever med epilepsi
Voksne med dobbeltdiagnosen epilepsi og
og autisme
autisme- tjenester og ytelser
Et flertall av de som lever med dobbeltdiagnosen
epilepsi og autisme har et stort hjelpebehov,
og vil være avhengige av ulike hjelpetiltak
og støtteordninger fra NAV og/ eller
kommunen. Mange foreldre som har barn med
funksjonsnedsettelser beskriver et stort behov
for å vite om aktuelle tjenester og ytelser, men
opplyser samtidig om manglende informasjon
om rettigheter. Flere foreldre som har barn med
funksjonsnedsettelser gir uttrykk for at det kan være
vanskelig å vite hvor man kan henvende seg for
hjelp. Informasjon om ytelser og tjenester kan man
blant annet få hos:

•
•
•
•

NAV
Kommunen
Brukerorganisasjoner
Sosionomer på sykehus

Et viktig utgangspunkt er at det er få diagnoser
som automatisk utløser rett til trygdeytelser
og tiltak fra hjelpeapparatet. Det er graden av
funksjonsnedsettelsen, merutgifter og behov for
pleie og omsorg som danner grunnlag for ytelsene
og tjenestene. Det blir derfor som oftest foretatt en
skjønnsmessig vurdering fra de aktuelle instansene.
Personer i denne diagnosegruppen vil ha svært
ulike behov og det vil være store variasjoner i hva,
og hvor mye, man trenger hjelp til. Det er derfor
nødvendig med individuelt tilpassede tiltak, jf.
individuell plan (se kap. 9).

Barn med dobbeltdiagnosen epilepsi og
autisme- tjenester og ytelser
Det finnes en rekke trygdeytelser som kan være
aktuelle for barn med dobbeltdiagnosen epilepsi
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Foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser
uttrykker ofte bekymringer for hva som vil skje
når barnet deres fyller 18 år. Som forelder, med
foreldreansvar, er en verge til egne barn under 18
år (3). Etter dette har man som forelder formelt
ikke anledning til å opptre på ”barnets” vegne, med
mindre man er oppnevnt som verge. Et vergemål
skal tilpasses behovene til den enkelte, og det skal
ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig
vergemål er frivillig, det vil si at en samtykker til å få
en verge. Personen skal da være med og bestemme
hva vergemålet skal gå ut på og hvem som skal være
verge. Det er andre regler for personer som mangler
samtykkekompetanse. Det er legen til den som har
verge, eller har behov for verge, som uttaler seg
om personen har samtykkekompetanse (4). Det
er Fylkesmannen som er ansvarlig for å opprette
vergemål og utnevne verge. Du kan selv ta kontakt
med Fylkesmannen for å be om verge. Et ønske om
vergemål kan også komme fra ektefelle, samboer,
foreldre, barn, søsken eller andre som står personen
nær. Fylkesmannen vurderer om det er grunnlag for
å utnevne verge. Fylkesmannen kan også opprette
vergemål på eget initiativ (3).
Når en person fyller 18 år kan dette utløse noen
rettigheter i forbindelse med økonomi, samtidig
som at noen stønader og rettigheter faller bort.
Omsorgspenger, overgangsstønad, forhøyet
hjelpestønad og barnetrygd er tjenester som
bortfaller etter fylte 18 år. Pleiepenger skal etter
nytt lovverk fra 1. oktober 2017 ikke lenger kunne
ytes ved pleie av utviklingshemmede over 18 år som
er svært alvorlig syke (5). Ordinær hjelpestønad,
grunnstønad og omsorgslønn kan videreføres,
men krever ofte ny søknad ved fylte 18 år. Ofte vil

overgang fra barn til voksen innebære et skifte av
hvem som er ansvarlige i kommunen ved forvaltning
og utøvelse av tjenester.
For voksne med dobbeltdiagnosen kan blant
annet arbeidsavklaringspenger, uførepensjon,
arbeid med bistand, ordinær hjelpestønad samt
grunnstønad være aktuelle tjenester fra NAV.
Aktuelle kommunale tjenester kan blant annet
være støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent,
avlastning, omsorgslønn, individuell plan, aktivitetsog arbeidstilbud/dagsenter, kommunal bolig, bolig
med bistand og boveiledning. For mange er det
også aktuelt å søke om ledsagerbevis og TT-kort.
Planlegging og forberedelse i god tid før personen
fyller 18 år er ofte avgjørende, blant annet med
hensyn til tid til saksbehandling og utforming av
tjenestene. Spesielt har dette relevans i forbindelse
med utforming av et boligtilbud.
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Modell for tjenesteyting ved SSE
Iren K. Larsen og Pernille Varre

Pasientforløp og tverrfaglighet
Begrepet pasientforløp defineres som ”en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere
pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode”. Ved SSE søkes
pasienter inn til ulike pasientforløp som vi her kort vil beskrive som innledning til følgende kapittel.

Medisinsk utredning
Medisinsk utredning varer 3 – 10 dager og innebærer normalt en medisinsk utredning og vurdering gjort
i samarbeid mellom pasientansvarlig lege og sykepleier/vernepleier. Medisinsk utredning kan innebære
diagnoseavklaring, anfallsklassifisering, medikamentvurdering, diettbehandling eller operasjonsutredning.
Tverrfaglig utredning
Tverrfaglig utredning varer fra 14 - 17 dager, og innebærer en pedagogisk, medisinsk og psykologisk
vurdering. Ved behov blir det foretatt en vurdering av ergoterapeut, fysioterapeut, spesialpedagog og/eller
logoped. Pasient og nærpersoner kan også få tilbud om samtale med sosionom. De ulike fagpersonene
samarbeider og har felles møter i løpet av oppholdet for å oppnå en felles forståelse av pasientens
situasjon. SSE samarbeider tett med Solberg skole. Skolen er organisert under Akershus fylkeskommune og
har lokaler på sykehusets område. Pasientene i skolepliktig alder får her et skoletilbud dersom innleggelsen
strekker seg ut over tre dager.
Ved SSE vil alle pasienter få en pasientansvarlig lege og sykepleier/vernepleier å forholde seg til.
Spesialisthelsetjenesteloven lovfester den enkelte pasients rett til å ha en pasientansvarlig lege gjennom
hele sykehusoppholdet (1,2). NOU; 2 1997: ”Pasienten først, ledelse og organisering i sykehus” anbefaler
at alle pasienter i tillegg får en pasientansvarlig sykepleier (3). Formålet med å organisere behandling og
pleie/omsorg ved hjelp av pasientansvarlig lege og sykepleier/vernepleier er å skape kontinuitet i dialog og
samhandling mellom pasient/nærpersoner og helsetjenesten (3).
I det følgende kapittel brukes begrepet PAS (pasientansvarlig sykepleier/vernepleier) for å gjøre det lettere
å lese teksten.
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Bakgrunn og presentasjon av
3-fasemodellen

en arbeidsmodell i tre faser; kartleggings-,
hospitalisering- og oppfølgingsfase (se modellen
over).

3-fasemodellen
Kartleggings fase

Hospitaliseringsfase

Oppfølgingsfasen

• Kartlegging

• Mottagelse

Bidra til:

• Informasjonsutveksling

• Undersøkelser

• Kompetanseoverføring

• Forberedelser

• Observasjoner

• Tilrettelegging

• Diagnostisering/
anfallsklassifisering

• Kunnskap og forståelse
mellom ulike aktører

• Avklare forventninger
• Behandlingsplan

• Dialog/undervisning

• Fokus på IP og IOP
• Videre plan for
behandling

• Dokumentasjon
• Utskriving
• Evaluering

Mange med autisme (ASD) er vare for endringer
av faste rutiner, og en sykehusinnleggelse kan
derfor oppleves som utfordrende. Personer med
en diagnose innenfor autismespekteret kan ha
kommunikasjons- og forståelsesvansker, og ha
lite eller ikke verbalt språk. Det kan derfor være
vanskelig å forklare pasientene hva som skal skje
og hvorfor det er nødvendig å gjennomføre ulike
undersøkelser. Enkelte kan reagere med å sette
seg til motverge fysisk eller verbalt. Helse- og
omsorgstjenesteloven (4) kapittel 9, §9-1 og §9-2
regulerer all bruk av tvang og makt overfor personer
med utviklingshemming:
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behandles på en nedverdigende eller krenkende
måte” (4).
Det vil si at dersom pasienten motsetter seg en EEGregistrering kan helsepersonell ikke bruke tvang for
å gjennomføre denne, såfremt det ikke er fattet et
vedtak.

Som bruk av tvang eller makt etter reglene i kapitlet
her regnes tiltak som brukeren eller pasienten
motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at
de uansett motstand må regnes som bruk av tvang
eller makt. Bruk av inngripende varslingssystemer
med tekniske innretninger skal alltid regnes som
bruk av tvang eller makt etter reglene i kapitlet her.
Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden
eller andre fysiske påvirkninger av liknende art
anses ikke som bruk av tvang eller makt.

Noen av pasientene som henvises til SSE har ikke
tidligere klart å gjennomføre EEG-registrering.
Det legges derfor stor vekt på at pasienter
med autisme og/eller utviklingshemming skal
oppleve trygghet og forutsigbarhet slik at det blir
mulig å gjennomføre utredning og behandling.
Godt samarbeid med nærpersoner er sentralt.
Med nærpersoner menes foreldre, andre nære
pårørende eller personale i kommunale boliger.
Mange av pasientene som innlegges på SSE med
dobbeltdiagnose har ulik grad av utviklingshemming
og er avhengig av at nærpersonene ivaretar deres
interesser gjennom pasientforløpet. For å klare
å gjennomføre sykehusoppholdet, inkludert en
24-timers EEG-registrering, kan det være behov for
spesiell tilrettelegging (5-6).

”Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for
den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og skal
så langt som mulig være i overensstemmelse med
tjenestemottakers selvbestemmelsesrett. Ingen skal

Spesialsykehuset for epilepsi har opprettet et
tverrfaglig autismeteam som består av nevrolog,
sykepleiere, vernepleiere, nevropsykolog og
spesialpedagoger. Autismeteamet har utviklet

Hensikten med et strukturert pasientforløp er
å kvalitetssikre og videreutvikle behandlingsog omsorgstilbudet, redusere risiko og øke
pasienttilfredsheten. I følge litteraturen kan
et strukturert pasientforløp bidra til å utnytte
ressursene optimalt (7-9).
SSE har gjennom mange år høstet god erfaring
med å arbeide systematisk med planlegging og
tilrettelegging av hele pasientforløpet. Det har gjort
at nesten alle klarer å gjennomføre nødvendige
undersøkelser og behandling.
I det følgende kapittel vil vi presentere hver av
fasene i 3-fasemodellen. Avslutningsvis beskriver
vi to pasienthistorier som illustrerer deler av
modellen.

Kartleggingsfasen
Kartlegging og informasjonsutveksling
For at personen skal klare å gjennomføre et
sykehusopphold kan det være avgjørende å
planlegge innleggelsen i forkant med pasientens
nærpersoner. PAS har det koordinerende
ansvaret for pasientforløpet og ringer pasientens
nærpersoner i god tid før innleggelsen. I
telefonsamtalen får pasient og/eller pårørende
informasjon om sykehusoppholdet slik at de er
mest mulig forberedt på innleggelsen. Pasientens
og nærpersoners forventninger til oppholdet
avklares. Videre er det et mål å danne seg et bilde
av pasientens ressurser og eventuelle utfordringer
i forbindelse med en innleggelse. Denne
informasjonen gir svar på hvordan man best mulig
kan planlegge innleggelsen og hvilke forberedelser
som må gjøres i forkant.
Pasienten kan få tilbud om ulike former
for EEG-undersøkelser, som for eksempel
langtidsmonitorering (LTM) og ambulatorisk EEG
(track-it). Ved LTM må pasienten oppholde seg
ved klinisk nevrofysiologisk avdeling, som er en

spesialavdeling. Her vil pasienten møte annet
helsepersonell enn på sengeposten. Under LTM har
pasienten et begrenset område å bevege seg på.
Ved ambulatorisk EEG kan pasienten være i posten
og bevege seg ganske fritt, da selve registratoren
ligger i en liten sekk som pasienten bærer på ryggen.
Pasienter som bor i nærheten kan få tilbud om
å gjøre ambulatorisk EEG i eget hjem, etter
påmontering i avdelingen. I helt spesielle tilfeller,
kan nødvendig personale utføre døgnregistrering
i pasientens hjem. For eksempel kan dette være
aktuelt i situasjoner der innleggelse ved SSE
byr på store utfordringer for både pasienten,
nærpersonene og med tanke på økonomi. Det
er viktig å avklare hvilken undersøkelsesmetode
som egner seg best for den enkelte og planlegge
oppholdet ut fra dette (10).
Videre bør det kartlegges om pasienten har
behov for følge av pårørende eller boligpersonale,
og hvordan dette praktisk og økonomisk kan
gjennomføres. Det er vesentlig at det er en som
kjenner pasienten godt, og at pasienten opplever
trygghet. For mange familier krever en innleggelse
nøye planlegging, for eksempel hvem som skal ta
seg av søsken dersom begge foreldre skal følge med.
Erfaringsmessig vegrer noen pasienter med ASD
seg for innleggelse på grunn av tidligere uheldige
opplevelser med helsevesenet. Enkelte kan være
redde for personer i hvite frakker, andre kan være
engstelige for sprøyter og ledninger som skal festes
i håret. Enkelte er sensible for berøring, vil ikke ha
noe på hodet og har aldri brukt lue. For å holde
elektrodene på plass anvendes en hjelm i stoff.
Vi oppfordrer nærpersonene til å ta med leker,
musikk eller lignende som kan bidra til trygghet
for pasienten. Der det er behov for langvarige og
koordinerte tjenester, etterspør vi om pasienten har
individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan
(IOP) (11-12).
Forberedelser og tilrettelegging
Det er et mål å tilrettelegge omgivelsene ut ifra
pasientenes individuelle behov. Målsettingen er å
møte den enkelte pasient med verdighet, tillit og
opplevelsen av medbestemmelse.
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”Det vil si at tjenestemottakeren blir sett som person
og blir møtt der hun eller han er i sitt liv, på en
slik måte at de opplever at de er viktige som den
personen de er, uavhengig av sykdom, skade eller
funksjonsnedsettelse” (9, s. 125).
Dersom pasienten forventes å motsette seg EEG
registreringen kan det for noen være nyttig å
forberede seg i forkant. PAS sender brosjyrer med
bilder og informasjon som beskriver ulike metoder
for EEG-registreringer. Det finnes også e-læringskurs
og bilder av EEG- undersøkelser på SSE sine
nettsider. Pasienten kan trene hjemme med å ha
sekk på ryggen og hjelm på hodet. Slik kan pasienter
med lav kognitiv fungering oppleve gjenkjennelse og
klare å gjennomføre undersøkelsene.
Oppholdet bør gjennomføres uten unødig
venting, forsinkelser og påkjenning for pasientene.
Struktur og forutsigbarhet i møte med pasient og
nærpersoner kan bidra til trygghet før, under og
etter undersøkelsene (7,13).
Enkelte med ASD er motorisk urolige, noe som
kan gjøre det vanskelig både å gjennomføre EEGregistreringen og å tyde den i etterkant (5,14).
Behov for skjerming og spesiell tilrettelegging bør
vurderes i det enkelte tilfelle. Ved Seksjon for barnog ungdom finnes for eksempel mulighet for rom
med eget bad og kjøkken.
Avklare forventninger og plan for behandling
Det er vesentlig at pasient, nærpersoner,
henvisende instans og SSE har felles og realistiske
forventninger til innleggelsen og at dette
avklares tidlig. Ved å etterspørre pasientens og
pårørendes forventninger til oppholdet har den
som ringer mulighet til å oppklare misforståelser
samt forberede pasientens behandlingsplan.
Planen skal gi en oversikt over hva som skal skje
under innleggelsen av undersøkelser, tverrfaglige
utredninger, ulike intervensjoner og behandlinger,
samt samtaler, undervisning og veiledning. Planen
revideres ved behov under hele pasientforløpet (7).

Hospitaliseringsfasen

fremmer trivsel, mestring og utvikling.

Mottagelse

Ved SSE brukes ulike kartleggingsverktøy som
døgnklokke (vedlegg 2) og funksjonell analyse
(vedlegg 3) for å identifisere ulike miljøfaktorer
som kan påvirke anfallstendensen hos den enkelte
pasient. Døgnklokke kan si oss noe om når på
døgnet, og under hvilke forhold anfall har en
tendens til å komme. Når vi utfører funksjonell
analyse prøver vi å finne om det er spesielle forhold
som kan forebygge eller utløse anfall (15-16).

Mange med autisme kan være sårbare for skifte
av miljø og å måtte forholde seg til mennesker
de ikke kjenner. Enkelte reagerer på nye lyder
og mennesker, og behov for skjerming vurderes
fortløpende. Pasienter med autisme kan trenge tid
på å bli kjent med nye personer og omgivelser. Det
er derfor nødvendig å begrense antall personer
pasienten må forholde seg til. Når pasienten
legges inn i sengeenheten tar PAS, eventuelt en
stedfortreder som har oppdatert seg på henvisning/
journal, i mot pasienten. Målet er at pasienten
og nærpersonene kjenner seg trygge og ivaretatt,
for å legge til rette for et godt samarbeid. Lege og
PAS foretar en innkomstsamtale med pasienten og
følgepersoner hvor behandlingsplanen presenteres
og diskuteres. Vi vektlegger å samarbeide med
pasientens nærpersoner om hvordan det er best å
komme i god dialog/samhandling med pasienten
(13).
Undersøkelser og observasjoner
God forberedelse, individuell tilpasning og
avledning gjør at undersøkelsene nesten alltid lar
seg gjennomføre. De vanligste undersøkelsene
under oppholdet er blodprøver, nevrologiske
undersøkelser og ulike EEG-registreringer.
Pasientene observeres i ulike hverdagslige
situasjoner gjennom hele døgnet. Ved hjelp av
observasjonene forsøker man å danne et helhetlig
bilde av den enkelte pasient. Tendensen til
epileptiske anfall kan påvirkes av ulike miljøfaktorer
(14). Glede og trivsel kan virke anfallsforebyggende.
Stress, angst, dårlig søvn og uforutsigbarhet kan
trigge anfall (14-15). Hva som fremprovoserer anfall
er individuelt. Ved å kartlegge anfallsutløsende
miljøfaktorer, og gjennom å prøve ut
anfallsforebyggende tiltak, er det mulig å redusere
anfallsfrekvensen.
Det er av betydning å vite noe om hvilke tilbud
pasienten har i hverdagen hjemme og sammen med
pasient/nærpersoner vurdere i hvilken grad disse
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Skoletilbudet og den spesialpedagogiske
observasjon og utredning er et viktig bidrag i det
tverrfaglige arbeid med tanke på å få til et godt
pedagogisk tilbud for barn og unge med epilepsi og
autisme (se kap. 6).
Diagnostisering/anfallsklassifisering
Når det foreligger svar på undersøkelsene kan
legen uttale seg om pasienten har epilepsi, hvilke
anfallsformer som er registrert, samt vurdere
medikamentell eller annen behandling. Årsakene til
helseplagene er ofte svært sammensatte. (14) (se
kap. 2 og 4).
Dialog/undervisning
Under oppholdet ved SSE får foreldre og
nærpersoner tilbud om generell og individuell
undervisning og samtaler, med utgangspunkt i
pasienten og nærpersonenes behov.
Tverrfaglige og miljøterapeutiske observasjoner
personalet har gjort, samt svarene på de ulike
undersøkelsene, danner grunnlag for innholdet i de
planlagte ukentlige samtaler.
Vi ønsker å skape en god samarbeidsrelasjon, der
dialog og undervisning kan bidra til kunnskap og
forståelse (7,9,17-20).
Dokumentasjon
Observasjoner og resultater fra ulike undersøkelser,
miljøobservasjoner, intervensjoner og konklusjoner
blir dokumentert i pasientens elektroniske journal

(EPJ). EPJ er et nøkkelverktøy for tverrfaglig
samhandling rundt pasienten. Alle fagpersoner som
er involvert i den aktuelle pasienten, dokumenterer
sitt bidrag og holder seg à jour med de andres.
Fortløpende dokumentasjon danner grunnlag for
samtaler, undervisning, veiledning, og fagrapporter
som sammenfatter resultater etter utredning, og der
videre anbefalinger foreslås (21).
Utskriving og evaluering
De fleste pasienter med epilepsi og autisme har
behov for langvarig oppfølging fra det offentlige
hjelpeapparatet. Tverrfaglig samarbeid og
samhandling som involverer både helse- og
pedagogisk tjeneste vil ofte være nødvendig for at
pasienten skal kunne oppleve best mulig livskvalitet
der vedkommende bor (1,7,17-22).
Ved utskrivningssamtalen avklares hvem som har
det videre medisinske ansvaret for oppfølging og
hvor en skal henvende seg ved eventuelle spørsmål.
SSE utreder og starter behandling, mens det er det
lokale hjelpeapparatet som har ansvaret for videre
behandling og oppfølging. Det blir også gitt muntlig
og skriftlig informasjon om nye medikamenter og
om bruk av anfallskuperende behandling. Epikrise
sendes til aktuelle samarbeidspartnere på ulike
nivåer i helsetjenesten. Sykepleiesammenfatning
fra PAS sendes ved behov. På slutten av oppholdet
avklares behov for kompetanseoverføring til lokalt
hjelpeapparat.
Pasientene og/eller nærpersoner har anledning til å
evaluere oppholdet anonymt. Evalueringen er viktig
når det gjelder å endre eller forbedre eksisterende
praksis (6).

Oppfølgingsfasen
Kompetanseoverføring - kunnskap og forståelse
mellom ulike aktører
Spesialisthelsetjenesten har et lovpålagt ansvar
for å overføre kunnskap til lokalt hjelpeapparat
ifølge Spesialisthelsetjenesteloven § 3-11(1)
og Pasientrettighetsloven § 2-1 - §2-5 (23).
Samhandlingsreformen (17) understreker
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spesialisthelsetjenestens ansvar for undervise og
veilede primærhelsetjenesten. Hensikten er å bidra
til å legge forholdene til rette for optimal behandling
og oppfølging i primærhelsetjenesten, skole og
arbeid (7,17-18,24).
De fleste med autisme og epilepsi har behov for
intervensjon og oppfølging fra ulike aktører som
fastlege, habiliteringstjenesten, kommunal bolig,
støttekontakt, barnehage, skole m.fl. (9).
Personalet ved SSE gir tilbud om
kompetanseoverføring. Dette kan gjøres ved
sykehuset, videokonferanse, eller ambulant.
Videokonferanse brukes i økende grad. Den lokale
deltagelsen er høyere ved videokonferanser
og ambulante overføringer enn ved
kompetanseoverføring ved SSE. Høy lokal deltagelse
gir en enhetlig kunnskap og forståelse for pasientens
situasjon. Deltagerne har også muligheten til å
stille oppklarende spørsmål rundt behandlingen
(25). En bred forståelse for pasientens situasjon er
av betydning for å enes om en felles målsetting.
Det kan også bidra til at personalet i kommunen
reflekterer over- og evaluerer egen praksis og lettere
ser behov for endringer. Hensikten er at pasientene
opplever økt livskvalitet, forutsigbarhet og mestring
i hverdagen (9).
Dersom personen med epilepsi og autisme bor
i kommunal bolig, har fagansvarlig i boligen et
overordnet ansvar for å forankre kunnskap og
spre informasjon til ansatte ved de ulike arenaer
pasienten oppholder seg på. Når barna bor
hjemme har foreldrene, i samarbeid med barnets
koordinator, ansvaret for å informere involverte
fagpersoner.
Norsk Epilepsiforbund og Autismeforeningen i
Norge kan bidra med ytterligere informasjon, samt
formidle kontakt med personer med tilsvarende
tilstander, det vil si ”likemannsarbeid”.
Individuell plan og individuell opplæringsplan
Et av formålene med individuell plan (IP) og
individuell opplæringsplan (IOP)/ (se kap. 6 og 9)
er å samordne og styrke samhandlingen mellom
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tjenesteyter og tjenestemottaker (11-12). Personer
som har behov for langvarige og koordinerte
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (§
7-1), spesialisthelsetjenesteloven (§ 2-5) og psykisk
helsevernloven (§ 4-1) har rett til å få utarbeidet en
individuell plan (spesialisthelsetjenesteloven §) (se
kap 9).
Kommunehelsetjenesten har en særskilt plikt til
å sørge for at det utarbeides IP. Imidlertid har
spesialisthelsetjenesten en plikt til å komme med
innspill og initiere IP hos aktuelle personer som
ikke allerede har planer. Det legges særlig vekt på
å forankre kunnskap om personens epilepsi i den
enkeltes IP.

Pasienthistorien om Hans

Hans, 25 år, blir henvist til SSE for å gjennomføre
langtids EEG- registrering (LTM). Hans har autisme
og utviklingshemming og kan ha utfordrende atferd
i form av utagering. Han trenger kontinuerlig tilsyn
og bor i en tilrettelagt bolig, og har 2:1 bemanning. I
henvisningen skriver legen at han ikke liker å bli tatt
på, og spesielt ikke i håret. Hans vil aldri bruke lue,
selv om det er kaldt om vinteren.
Så fort henvisningen er gjennomgått ved SSE
ringer PAS boligen der Hans bor for å planlegge
innleggelsen. I løp av telefonsamtalen med
pasientansvarlig fagperson i boligen, er det viktig
å få nøye oversikt over problemstillingen. For
eksempel spør hun når Hans vanligvis er rolig eller
avledbar. Tror boligpersonalet at ambulatorisk EEG
vil være lettere å gjennomføre enn LTM? Hvor lang
innleggelse tror man det er mulig å gjennomføre
uten at det blir en altfor stor påkjenning for Hans?
Har han behov for flere enn én ledsager?
PAS gir personalet som jobber med Hans tips om
å venne ham til å bli tatt på gjennom gradvis
tilvenning og etter hvert trene han på å bruke
hjelmen. Hun sender også en lånehjelm, noen få
elektroder og netting til boligen for at Hans skal
kunne venne seg til utstyret som brukes ved LTM.
Kort om forberedelsene i boligen før innleggelsen:

• I starten jobber personalet kun med å ta Hans

litt i håret. Treningen øker i intensitet når han
aksepterer det. I denne fasen er det viktig ikke
å presse han, men å gi seg så fort han viser
motstand eller tegn på mistrivsel. Treningen
skal være positiv.

• Etter hvert viser personalet han elektrodene.
Videre demonstrerer de at elektrodene kan
være i håret, gjennom å holde elektrodene
mot eget hode.

• Etter hvert introduserer personalet hjelmen.

Først bare ved å la den ligge i synsfeltet hans,
siden ved at personalet tar den på seg og går
litt med den. Hans får prøve den i svært korte
økter, forutsatt at man tar den vekk hvis han
viser motstand.

• De gangene Hans mestrer å ha på hjelmen,
har personalet hyppigere treningsøkter, og
lengre intervaller.

bor i en tilrettelagt bolig og har 2:1 bemanning.
Under kartleggingssamtalen kommer det fram
at Gunnar tidligere har hatt problemer med å
gjennomføre en langtids EEG- registrering. Gunnar
har mye utfordrende atferd i form av rastløshet, uro
og utagering. I tillegg har han vanskelig for å roe seg
på nye steder, spesielt på natten. Gunnar blir rolig
av å bevege seg, for eksempel å gå tur. Han er også
rolig og glad når han sitter på i bil. Gunnar bor en
times kjøretur fra SSE.
Vurderinger og tiltak ved SSE:
• Fordi Gunnar bor så nær SSE blir det bestemt
at han skal foreta EEG-registreringen
hjemme da man tror det vil være en mindre
påkjenning for ham. Personalet i boligen tror
at muligheten for å lykkes med å gjennomføre
registreringen er større dersom Gunnar er i
kjente omgivelser.

• Etter at Gunnar har fått på elektroder og utstyr

Hans kommer til SSE et par måneder senere med
hjelmen på hodet. På spørsmål om å ta den av
forteller personalet at han er så fornøyd med å ha
den på at han knapt tar den av.

ved klinisk nevrofysiologisk avdeling ved SSE,
kan han reise hjem.

• PAS råder nærpersonene til å ta et par små
kjøreturer i løpet av registreringen for å
berolige Gunnar.

Personalet formidler at det er viktig å spille musikk
når han skal utføre noe han ikke er så glad i, og
at han vil sitte mellom de to som følger han under
påsetting av elektrodene. EEG-registreringen blir
derved vellykket.
Hjelmen er ikke så pen etter et par måneders flittig
bruk, så Hans får tilbud om å overta den. Personalet
i boligen er glade for det. De skal i tillegg få en lokal
skredder til å lage en vinterlue i samme modell.
Gradvis tilvenning kan brukes også forut for
andre gjøremål, for eksempel tannlegebesøk,
ta blodprøver og hårklipp. Metoden kan være
tidkrevende, men noen får rask tilvenning når de
opplever det positivt.

Pasienthistorien om Gunnar
Gunnar 18 år blir henvist til SSE for ambulatorisk
EEG. Han har autisme, epilepsi, utviklingshemming,

• Personalet i boligen bes om å holde seg våkne
på skift registreringsnatten, for å sikre at
han ikke river av elektrodene i et ubevoktet
øyeblikk.

EEG- registreringen blir vellykket. Personalet i
boligen leverer sekken med utstyr dagen etter
registreringen. Resten av behandlingen blir avtalt
ved poliklinikken etter at svaret på registreringen
foreligger. Personalet ved SSE har et møte, med
Gunnars lokale hjelpeapparat og nærpersoner, noen
uker senere for kompetanseoverføring.
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Å SKAPE ET LEVELIG LIV
Nå er vi slitne og lei av å sloss
hvor er de, de som skal hjelpe oss?
Vi skaper en verden for vår annerledes datter
og alle hennes søsken med glede og latter.
Vi tørker tårer og hjelper å forstå
hvorfor vår søster ikke har lært å gå.
Vi gleder oss over de fremskritt som kommer,
vi deler på minner som smaker av sommer.
Vi trenger ei sove, skal slutte å leve,
arbeide fulltid, må slite og streve.
Hva skjer den dagen da lageret er tomt,
skal vi da først få høre, ikke rart dette ble tungt.
Kan vi nå få hjelp til å bygge et liv,
vil vi også få hvile og fremtidsperspektiv?
Vår annerledesdatter gjør livet vårt rikt
men ingen forstår hva det krever av krefter og slit.
Og hva vil det koste samfunnet vårt,
om det plutselig en dag bare sier stopp?
Vi vil gjerne jobbe hardt, kan arbeide og streve,
men å få sove noen timer, det trengs for å leve.
Men hvor er de, de som kan hjelpe på ferden,
med å bygge et liv på nytt i vår verden?
Elisabeth Skredlund

16. Tetzchner S, Martinsen H. Språk og funksjonshemning:
en innføring i tegnopplæring og bruk av
kommunikasjonshjelpemidler. Oslo. Gyldendal Norsk
forlag 1991: 97-100.
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Ordforklaringer
Absens er en type generaliserte anfall som arter seg
som kortvarig fjernhet.

er Valium, Paralgin forte, Pinex forte, Sobril, Stesolid,
Imovane, Zopiklone, Somadril, Xanor, Rivotril m.fl.

AEDs er en forkortelse for Antiepileptic Drugs
(antiepileptika), en gruppe medikamenter
som forebygger epileptiske anfall, dvs. hever
anfallsterskelen.

Bredspektret medikament betyr her: et
medikament som virker på flere typer anfall.

Ambulatorisk Elektroencefalografi (EEG) er
registrering av hjernens elektriske aktivitet hvor
pasienten bærer maskinen som registrerer
hjerneaktiviteten i en sekk på ryggen.
Anfallskalender er en kalender for registrering og
dokumentasjon av epileptiske anfall.
Angelman syndrom er et syndrom som innebærer
blant annet alvorlig grad av utviklingshemming,
forsinket fin- og grovmotorisk utvikling, ustøhet,
mangelfullt utviklet talespråk, epilepsi, unormalt
søvnmønster, høyt aktivitetsnivå, særegent
atferdsmønster og karakteristiske ansiktstrekk.
Antiepileptika (AEDs) er legemidler til behandling
av epilepsi.
Atoniske anfall er anfall med plutselig tap av
muskelspenning (tonus), ofte ledsaget av fall.
Automatismer er formålsløs atferd i forbindelse
med et fokalt anfall, det vil si fokalt anfall med
redusert bevissthet.
Behandlingsplan er en oversikt over dato og
tidspunkt for planlagte undersøkelser og samtaler
under et sykehusopphold.
Benign epilepsy in childhood with centrotemporal
spikes (BECTS) er en av de mest vanlige
epilepsidiagnosene hos barn. De fleste anfall
kommer i fra søvn.
Benzodiazepiner er en samlebetegnelse på
en gruppe legemidler som har beroligende,
søvndyssende og antiepileptiske egenskaper.
B-preparater er vanedannende medikamenter som
ikke skal tas regelmessig over lengre tid. Eksempler

82

Cerebral er noe som har med storehjernen
(cerebrum) å gjøre.
Cerebral parese er en samlebetegnelse på
tidlig oppståtte hjerneskader som gir motoriske
problemer, for eksempel lammelser, ustøhet eller
ufrivillige bevegelser.
Compliance betyr etterlevelse og betegner evnen
en pasient har til å ta de foreskrevne legemidlene
korrekt.

utviklingshemming som særlig rammer gutter.
Funksjonsforstyrrelser er avvik i funksjon
sammenliknet med det som er forventet for
alderen.
Gendefekt er en genfeil.
Generaliserte anfall er anfall hvor de epileptiske
forstyrrelsene involverer begge hjernehalvdeler.
Generalisert epilepsi er epilepsi med generaliserte
anfall, det vil si uten fokalt utgangspunkt.
Genetisk sykdom er en sykdom som skyldes en
genfeil.

Dysfunksjon er en funksjonsfeil, eller en svekket
funksjon.

Generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK) er
generaliserte krampeanfall som innledes med en
tonisk fase som etterfølges av en klonisk fase.

Elektroencefalografi (EEG) er en undersøkelse som
registrerer hjernens elektriske aktivitet.

Hjernebark er det ytre laget av storhjernen, også
kalt cortex cerebri.

EEG-korrelat betyr epileptiske forstyrrelser i EEG
som kommer samtidig med et synlig (klinisk) anfall.

Hospitaliseringsfasen er den tiden pasient og
eventuelle nærpersoner er innlagt i sykehuset.

Enzym er et protein som fremmer kjemiske
prosesser.

Hydrocefalus, eller ”Vannhode” er en forstyrrelse i
spinalvæskens sirkulasjon.

Enzyminduserende er medikamenter som fremmer
aktiviteten i visse leverenzymer.

Idiopatisk/genetisk epilepsi betyr at årsaken til
epilepsien er/antas å være oppstått som følge av
genfeil.

Epileptisk aktivitet er karakteristiske skarpe bølger i
EEG fra epileptisk aktive hjerneceller.

Iktal betyr under anfall.

Epileptisk fokus er en betegnelse på det
anfallsgivende hjerneområdet, det vil si det
epileptiske cellenettverket.

Iktale fenomener er anfallsrelaterte fenomener.

Fokale anfall er anfall som skyldes epileptiske
forstyrrelser i et avgrenset område av hjernen.

Individuell opplæringsplan (IOP) er en tilrettelagt
læreplan for skoleelever som har rett til
spesialundervisning. Opplæringslova pålegger
skolene å utarbeide IOP for elever som får
spesialundervisning.

Fokus er en betegnelse på et lokalisert
anfallsgivende hjerneområde. Derav fokale anfall og
fokale epilepsier.
Fragilt-X syndrom er en arvelig form for

Iktus betyr anfall.

Individuell opplærings og deltagelsesplan (IODP)
er en individuell opplæringsplan som i særlig

grad fokuserer på elevens deltagelse i naturlige
situasjoner. Aktiv deltagelse betraktes både som et
mål i seg selv og som et virkemiddel for læring.
Individuell plan (IP) Pasienter med behov
for langvarige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester har krav på individuell plan hvor
disse samordnes. En individuell plan utarbeides
blant annet for å sikre kvaliteten i tilbudet til
pasientene.
Infantile spasmer er en sjelden type epileptiske
anfall hos små barn med West syndrom. Synonymt
med salaam-anfall.
Inhibisjon betyr at prosesser i kroppen hemmes.
Interiktal betyr mellom anfall.
Ketogen diett er en fettrik og karbohydrat- og
proteinfattig diett som kan ha antiepileptisk effekt.
Klinisk er subjektive symptomer og/eller
objektive tegn hos pasienten, i motsetning til bl.a.
laboratoriefunn.
Kloniske anfall er anfall med rykninger.
Kognitive funksjoner er mentale, intellektuelle
funksjoner, for eksempel tale, hukommelse,
resonering, m.m.
Kompetanseoverføring betyr her: ulike måter
å overføre kompetanse (etter utredning) fra
spesialisthelsetjenesten til lokalt hjelpeapparat.
Komorbiditet er flere sykelige tilstander som
opptrer samtidig.
Kontraindikasjon betyr at en bestemt
behandlingsform frarådes.
Konvulsjon betyr krampe.
Korteks er hjernebarken.
Kortikal er det som har med hjernebarken (korteks)
å gjøre.
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Landau Kleffner er et syndrom hvor barn som til
å begynne med utvikler seg normalt, med normal
språkutvikling etterhvert mister språk og interessen
for lyd rundt seg, ofte i kombinasjon med epileptiske
forstyrrelser.
Langtidsmonitorering (LTM) er en EEG-registrering
med samtidig videofilming som varer fra timer opp
til flere døgn.
Lennox-Gastaut syndrom er en epilepsiform
som debuterer i barneårene. Som regel assosiert
med mental retardasjon og mange forskjellige
anfallsformer som er vanskelig å få medikamentell
kontroll over.
Levesett betyr hvordan man lever livet sitt, for
eksempel vaner, rutiner, kultur og lignende.
Mental retardasjon er tidlig oppstått kognitiv svikt
(før 18 års alder). Intelligenskvotient IQ er under 70.
Miljøtiltak er ikke-medikamentelle tiltak. Det
innebærer tilretteleggingen i hverdagen rundt en
pasient for å oppnå optimal livskvalitet og utvikling.
Tiltakene kan rette seg mot endringer i fysisk miljø,
innhold i hverdagen og personalatferd.
Multifokal epileptisk aktivitet er epileptiske
forstyrrelser som indikerer flere epileptiske fokus.
Multifaktoriell betyr flere årsaker.
Myoklonier er et generalisert anfall med plutselig
rykk i hele eller deler av kroppen.
Nevrodegenerativ betyr forfall, nedbrytning
eller funksjonstilbakegang i hele eller deler av
nervesystemet.
Nevrologi er læren om nervesystemet.
Nevrologisk lidelse er en sykdom eller skade i det
sentrale eller perifere nervesystem.
Nevronal betyr noe som har med nervesystemet å
gjøre.
Nærpersoner betyr foreldre eller andre nære
pårørende, evt. boligpersonale for personer som bor
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i egen bolig og mottar tjenester fra kommunen.
Parese betyr lammelse.
Pasientansvarlig (behandlingsansvarlig) lege (PAL)
under et sykehusopphold.
Pasientansvarlig sykepleier/vernepleier(PAS) er
syke-/vernepleieren som har hovedansvaret for den
enkelte pasient.
Pasientforløp er en helhetlig, sammenhengende
beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter
med ulike deler av helsevesenet i løpet av en
sykdomsperiode.
Persepsjon betyr ervervelse, tolkning, utvelgelse og
organisering av sanseinformasjon innen psykologi og
kognitiv vitenskap.
Piktogram er et forenklet bilde som skal symbolisere
et ord, gjenstand eller et begrep.
Postiktal betyr etter anfall.
Preiktal betyr før anfall.
Prodromer er symptomer, for eksempel depresjon
eller irritabilitet, som inntrer timer eller dager før et
epileptisk anfall.
Prognose er forventet sykdomsforløp. Fra gresk,
sammensatt av pro, før og gnosis, å vite.
Psykofarmaka er en gruppe reseptpliktige
legemidler med virkning på nervesystemet. De
brukes ved ulike psykiske lidelser.
Psykotrope medikamenter er medikamenter
som påvirker psyken, for eksempel antipsykotika,
antidepressiva, anxiolytika.
Refraktær betyr vanskelig å behandle
Rett syndrom er en arvelig, progredierende
hjernesykdom som rammer hovedsakelig piker. Kan
gi blant annet utviklingshemming og tap av evnen til
å koordinere bevegelser av hendene.

Salutogenese av ordene salus = helse og genese
= opprinnelse. En teori om fysisk og psykisk helse
som fokuserer på hva som fremmer god helse og gir
individer økt mestring og velvære.

tilstivning og blir etterfulgt av rykninger, også kalt
GTK.
Tonus er muskelspenning.

Serumspeil/serumkonsentrasjon er mengden av et
medikament i blodet.

Tuberøs sklerose er en sjelden genetisk sykdom
med tendens til dannelser av godartede
bindevevssvulster i hjernen og i huden.

Signaloverføring er overføring av impulser fra en
nervecelle til en annen.

Utviklingshemming her: en tidlig oppstått kognitiv
svikt.

Smalspektret medikament her: et medikament som
kun virker på ett eller noen spesifikke anfallstyper.
Somatosensoriske inntrykk er en betegnelse brukt
om følelsesinntrykk som kommer fra kroppens
overflate (smerte, berøring, leddsans og vibrasjon).

Vagusnervestimulering er en behandlingsform ved
epilepsi. En stimulator, lik en ”pacemaker”, opereres
inn under huden nedenfor venstre kraveben og
sender intermitterende strømimpulser til hjernen
via en ledning festet til den 10. hjernenerven på
halsen.

Stereotypier er gjentatte meningsløse bevegelser
eller atferd som kan ses hos mentalt retarderte
pasienter, men som også kan være et ledd i et fokalt
epileptisk anfall.

West syndrom er en alvorlig epilepsiform som
rammer barn i løpet av 1. leveår. Ytrer seg ved
infantile spasmer, forsinket psykomotorisk utvikling
og spesifikke EEG-forstyrrelser.

Subkortikal betyr under hjernebarken.
Symptomatisk epilepsi er epilepsi med kjent
bakenforliggende årsak, for eksempel sentralnervøs
svulst, hodeskade eller medfødt misdannelse i
hjernen.
Synapser er spalten der impulser ved hjelp av
signalstoffer kan overføres fra en nervecelle til en
annen.
Terapeutisk vindu er serumkonsentrasjonsområde
av et medikament som erfaringsmessig gir best
effekt og færrest bivirkninger. Eksempelvis er det
terapeutiske vindu for karbamazepin (Tegretol,
Trimonil) 15-45 umol/L.
Toleranseutvikling er et begrep som brukes om
medikamenter som har god effekt i begynnelsen,
men der effekten gradvis avtar.
Tonisk anfall er en generalisert anfallsform som
ytrer seg ved muskulær tilstivning.
Tonisk-kloniske anfall er anfall som starter med en
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Iren arbeider både som leder av Regional
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Yvonne Modig Brensdal

Yvonne har bachelor i sosialt arbeid og mastergrad i
familiebehandling. Hun har jobbet som sosionom ved
Seksjon for kliniske støttefag, SSE i 6 år. Hun er i dag
fagansvarlig sosionom og arbeider i hovedsak med
pårørende til barn og ungdom med epilepsi, i tillegg til å
undervise både internt og eksternt.

2002. Hun har spesialistutdanning innen barne- og
ungdomsfysioterapi, autorisert MNFF fra 1997, i tillegg
utdannelse innen sexologi, og er autorisert sexologisk
rådgiver fra 2004, NACS (Nordic Association for Clinical
Sexology). Kirsten har jobbet som fysioterapeut siden
1984 og har hatt ulike oppdrag og verv. Hun har vært
ansatt ved sentralinstitusjon for utviklingshemmede
(Emma Hjorths hjem), Habiliteringstjenesten i Akershus,
Barnenevrologisk seksjon Rikshospitalet og U-landsarbeid
Zambia. Kirsten har utarbeidet videreutdanningsprogram
til legers internettutdanning (Lupin) kalt ”Allmennlegenes
møte med utviklingshemmede.” Hun bidro med et
kapittel: ”Fysisk aktivitet og fysioterapi for mennesker
med utviklingshemming” til boken ” utviklingshemming
og habilitering”.

Sunniva Dybdrodt Bjørnvall

Sunniva er spesialfysioterapeut med videreutdanning
i fysioterapi for barn. Hun har jobbet ved Seksjon for
kliniske støttefag, SSE siden 2011 med barn og voksne
med og uten fysisk og psykisk utviklingshemming.
Hun har vært medforfatter på kunnskapsbasert
retningslinje om «Epilepsi og fysisk aktivitet, påvirkning
av anfallstendens» og kapitlet om «fysisk aktivitet» i
«Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Torill Heiste Sørensen

Torill har bachelor i ergoterapi. Hun arbeider som
spesialergoterapeut ved Seksjon for kliniske støttefag
og har 26 års erfaring fra SSE, hvor hun har jobbet
mest med ungdom og voksne med epilepsi. Torill har
lang erfaring som foreleser ved SSE. Hun har også hatt
tett samarbeid med hjelpemiddelsentralene og ulike
hjelpemiddelfirmaer i mange år.

Irene Barfoed Hauge

Irene er spesialfysioterapeut. Hun har videreutdanning
i epilepsi og rehabilitering med spesialområdet fysisk
aktivitet og epilepsi. Hun har vært ansatt ved Seksjon
for kliniske støttefag, SSE, siden 2008, og har jobbet
med ungdom og voksne både med og uten psykisk og
fysisk utviklingshemming og ASD. Irene har også en
sertifisering som Fysio-Pilates instruktør. I tillegg har hun
erfaring fra rehabilitering, hun har jobbet med geriatriske
pasienter og i privat sektor.

Kirsten Rise

Kirsten er faglig leder for fysioterapi ved Seksjon for
kliniske støttefag, SSE og har vært ansatt her siden
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VEILEDER TIL FUNKSJONELL ANALYSE AV ANFALL
Hensikt: Registreringen kan gi oss en pekepinn på om anfallene kommer under spesielle betingelser. Skjemaet skal følge tjenestemottager på alle arenaer i løpet av ett døgn.
Eksempler på:
FORANLEDNINGER
Oppvåkning, tannpuss, anfall utløst av plutselige sansestimuli (eks lyd, lys, bevegelser), dyp konsentrasjon,
kravsituasjoner og innsovning.
Dersom det er vanskelig å se noen mulig grunn til anfall direkte før, tenk på om det kan være noe lengre bak
i tid som kan påvirke vedkommende, eks. dårlig søvn, gleder/gruer seg til noe, smerte, obstipasjon, menstruasjon og lignende.
ANFALLSBESKRIVELSE
Gi en mest mulig konkret beskrivelse av anfallet og husk ta tiden!
KONSEKVENSER
Reaksjoner hos tjenestemottager: blir for eksempel sløv, sint, forvirret, fortsetter påbegynt aktivitet.
Reaksjoner fra omgivelsene: unnslipper krav, får mer oppmerksomhet og lignende.
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ET EKSEMPEL PÅ INNHOLD I EN KARTLEGGINGSSAMTALE

Nødvendige opplysninger jmf. punktene i sykepleieplanen G 3

PREGELAPP

Kommunikasjon:
Pårørende/nærperson		

Tlf.:

Definer innleggelesedato og klokkeslett:………….
(Husk, noter i dagboka)

Evt. behov for justering ved lang reise?.............

Utdato:………..
Definer hensikt med oppholdet:
Forventninger til oppholdet:
Beskrive planlagte undersøkelser og tidspunkt: ( husk egnet tøy til LTM)		
Forventede vansker i.f.t. ulike undersøkelser / evt. behov for oppfølging?

Kunnskap/utvikling:
Respirasjon/sirkulasjon:
Ernæring:
Eliminasjon:
Hud/vev:
Aktivitet/ADL:

Behov for følge av pårørende/boligpersonell?
Nåværende anfallssituasjon og generell status for pasienten

Søvnmønster/evt. uro på natt?
Smerte/sansetilstand:

Spesielle behov under oppholdet:
Seksualitet/reproduksjon:
Medikamenter: Oppfordre til å ta med orginalpakninger, og nok for 1 uke

Gi kortfattet informasjon om SSE/ tverrfaglighet/skole/oppfølging/observasjon
Etterspør IOP, bes ta med

Har pasienten Individuell plan? ………… Eventuelt behov for konsultasjon hos tverrfaglig team/undervisning?

Psykososialt:

Åndelig/kulturelt:
Velvære:
Annet: Husk allergier
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Notater

Notater
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