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Om NevSom 

Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
 

Denne prosjektrapporten springer ut av et samarbeid mellom Norsk Tourette Forening og NevSom – 

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har 

kompetansesenteransvar for: Nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekter-diagnoser (ASD) 

og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi. 

Nevroutviklingsforstyrrelser 

Nevroutviklingsforstyrrelser er medfødte tilstander hvor symptomene fremtrer i tidlig barndom. 

Diagnosene er funksjonsdiagnoser og kan knyttes til mange ulike biologiske årsaker. For de fleste 

varer vanskene livet ut. Mange har flere diagnoser. Nevroutviklingsforstyrrelser forekommer ved alle 

evnenivå. 

 

Hypersomnier 

Hypersomnier kjennetegnes ved økt søvntrang og regnes som sjeldne. 

Hva vi gjør 

NevSom driver med fagutvikling, forskning, formidling og rådgivning. Målsettingen er å bidra til 

individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjør vi 

gjennom å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre 

relevante tjenester. Arbeidet utføres gjennom prosjekter, nettverk, rådgivning, brukerkurs og 

fagkonferanser. 

Spesielt ansvar 

NevSom fokuserer på spesielt kompetansekrevende undergrupper og sammensatte tilstander der det 

trengs kompetanse om flere diagnoser og hvordan tilstandene gjensidig påvirker hverandre.   

Medarbeidere 

NevSom har 18 ansatte, herunder leger, psykologer og rådgivere med ulik fagbakgrunn. Senteret har 

også flere doktorgradsstipendiater, og forskere i ulike engasjementer.  

Organisering 

NevSom ligger i Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus, i avdeling for sjeldne 

diagnoser. Vi er også en del av Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser. Det er ni 

kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Mer om dette og om oss finner du på vår nettside, 

www.nevsom.no.  

Takk 

På vegne av NevSom vil jeg takke Janne Drage for arbeidet hun har lagt ned i denne undersøkelsen 

og rapporten. Hun jobber ikke lenger hos NevSom, men er i dag ansatt ved Støttesenteret for 

kriminalitetsutsatte i Øst Politidistrikt. Vi takker også Ekstrastiftelsen for støtte til dette prosjektet. 

 

Martin Aker, seksjonsleder på NevSom 

Oslo, 26. februar 2019 
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Forord 
 

Denne prosjektrapporten presenterer resultater fra brukerundersøkelsen «Samsvar mellom behov og 

tjenester - om erfaringer og fornøydhet med spesialisthelsetjenesten for personer med en 

ticsforstyrrelse». Dette er en nasjonal brukerundersøkelse og resultat av et samarbeid mellom Norsk 

Tourette Forening (NTF) og NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og 

hypersomnier ved Oslo universitetssykehus, avd. for sjeldne diagnoser. NevSom er også del av 

Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser (NKSD). 

 

Brukerundersøkelsen var et ettårig prosjekt. Det ble gjennomført to spørreundersøkelser til 

henholdsvis foresatte og voksne over 16 år, tre gruppeintervjuer samt en brukersamling. Deltagerne i 

brukerundersøkelsen kom fra hele landet, og alle deltagerne fortjener en stor takk for å ha delt sine 

erfaringer og gitt gode innspill.   

 

En spesielt stor takk til Liv Irene Nøstvik ved NTF som var medforsker og helt sentral i prosjektet fra 

start til slutt. NTF bidro blant annet med å gi ut informasjon om brukerundersøkelsen, arrangere og 

gjennomføre brukersamling og gjennomføre gruppeintervjuer sammen med NevSom, og ga verdifulle 

innspill og tilbakemeldinger på prosjektrapporten.  

 

En stor takk til ressursgruppen ved NevSom for uvurderlig faglig og teknisk rådgivning og bistand. En 

takk også til Norsk fysioterapiforbund (NFF), Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring 

innen helse (NK-LMH), de regionale fagmiljøene og alle som har vært behjelpelig med å gjøre 

undersøkelsen kjent. Til slutt en spesielt stor takk til Extrastiftelsen for finansiell støtte! 

 

Med denne prosjektrapporten håper vi at hensynet til brukernes interesser og behov kan bli mer 

synliggjort og danne utgangspunkt for at barn og voksne med Tourettes syndrom får den hjelp og 

støtte de har behov for.  

 

Janne Birgitte Drage, prosjektleder.       
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Sammendrag 
 

Bakgrunn: Tourettes syndrom (TS) er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av 

tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller 

lyd. Mange med TS har tilleggsvansker og komorbide diagnoser, og dette er en pasientgruppe som 

kan ha behov for flere tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Brukerforeningen Norsk Tourette 

Forening (NTF), og NevSom mottar ofte henvendelser rundt utredning, behandling og oppfølging, og 

dette var bakgrunnen for brukerundersøkelsen. Denne undersøkelsen er den første i Norge som 

kartlegger foresattes og voksnes erfaringer med spesialisthelsetjenesten når det gjelder 

ticsforstyrrelser og TS. 

Målsetning: Brukerundersøkelsens overordnede målsetning var å få bedre kunnskap om hvilke 

behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten som gis til denne gruppen, og deres erfaringer og 

tilfredshet med tilbudet.  

Gjennomføring: Brukerundersøkelsen var todelt siden den samlet inn kvantitative og kvalitative data. 

Innsamlingen av kvantitative data ble gjort ved bruk av to spørreundersøkelser; en til voksne over 16 

år og en til foresatte til barn mellom 3-15 år. I tillegg ble det innhentet kvalitative data gjennom 

gruppeintervjuer med foresatte, voksne og unge mellom 14-21 år. Spørreundersøkelsene kartla 

informasjon om hva slags tjenester barn og voksne har mottatt av spesialisthelsetjenesten, om 

tilleggsvansker, type behandling og fornøydhet og erfaringer med spesialisthelsetjenesten. Voksne ble 

i tillegg spurt om livskvalitet. 

Resultater: Spørreundersøkelsene viser at hos både barn og voksne opptrer tilleggsvansker hyppig, 

og vi ser at ADHD, tvangslidelse og angst opptrer hos mange. Svært mange oppgir overfølsomhet og 

søvnvansker i slik grad at dette påvirker deres daglige fungering og livskvalitet. Erfaringene er 

sprikende når det gjelder hvor fornøyde informantene er med tjenestetilbudet.   

Gruppeintervjuene avdekket noen forklaringer på hva som kan ligge bak brukernes gode og dårlige 

erfaringer. Forklaringene peker i retning av at dette handler om at mange opplever at 

spesialisthelsetjenesten mangler kunnskap om TS. Flere påpeker at spesialisthelsetjenesten også 

mangler forståelse av hvordan TS påvirker familien, og ønsker mer og bedre informasjon om hva 

slags oppfølging de kan få i spesialisthelsetjenesten, men også fra andre instanser. Oppfølging og 

behandling ser ut til å være noe varierende og personavhengig i spesialisthelsetjenesten. 

Oppsummering og konklusjon: Både de kvantitative og kvalitative resultatene viser at erfaringene 

med spesialisthelsetjenesten er sprikende. Resultatene tyder på et behov for å øke kompetansen om 

ticsforstyrrelser og TS i spesialisthelsetjenesten og bedre denne tilgjengeligheten. Resultatene 

indikerer at brukerne etterspør bedre informasjon om diagnosen, diagnosespesifikke familie- og/eller 

mestringskurs, bedre tilrettelegging i skole, utredning og oppfølging av tilleggsvansker, samt 

informasjon om rettigheter.   

 



12 
 
 

 

Bakgrunn for brukerundersøkelsen  
 

Hva er Tourettes syndrom?  
Tourettes syndrom (TS) er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic 

er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse (motorisk tic) eller lyd (vokalt tic).  

Eksempler på vanlige tics er blunking, hodebevegelser eller harking/kremting. For å få diagnosen TS 

kreves debut av tics før 18 års alder og minst to motoriske og ett vokalt tic, men disse trenger ikke 

opptre samtidig. Symptomene skal ha opptrådt daglig eller nesten daglig i minst 12 måneder og uten 

opphold i mer enn 2 måneder. Hos en person, som har bare motoriske eller bare vokale tics i mer enn 

ett år, kalles diagnosen kroniske motoriske eller vokale tics. I klassifiseringssystemet ICD-10 har 

Tourettes syndrom diagnosekoden F95.2, mens kroniske motoriske eller vokale tics har koden F95.1. 

Diagnosekoden F95.0: Forbigående tics beskriver en tilstand med motoriske og/ eller vokale tics med 

varighet under ett år. 

TS regnes som en nevroutviklingsforstyrrelse (McNaught & Mink, 2011) og det finnes flere ulike 

nevroutviklingsforstyrrelser for eksempel: ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og psykisk 

utviklingshemming. Nevroutviklingsforstyrrelsene er tilstander med biologisk årsak der vanskene 

kommer til syne i barnealder (Thapar, Cooper, & Rutter, 2017). Samme person kan ha en eller flere 

nevroutviklingsforstyrrelser som for eksempel TS og ADHD.  

 

Forekomst  

Det er gjort flere studier av forekomst av TS og de fleste viser en prevalens på litt under 1 % hos barn 

(Knight et al., 2012; Robertson, 2015; Robertson et al., 2017). Forekomsten av forbigående tics er 

rapportert til å være ca. 3 % (Knight et al., 2012). Færre jenter enn gutter har ticsforstyrrelser og 

forholdet ligger på rundt 1:3-4 (Robertson, 2015).  

 

Forløp og tilleggsvansker  

Alder for debut av tics ligger vanligvis mellom 5-7 år (Freeman, 2015, s. 25). De første ticsene er ofte 

ansiktsbevegelser eller bevegelser av nakke, og motoriske tics opptrer gjerne før vokale tics. Enkle 

tics er korte (mindre enn 1-2 sekunder), men de kan ofte komme i serier. Komplekse tics er 

bevegelser eller lyder som er mer sammensatte. Det er vanlig at serier med enkeltstående tics kan 

komme og gå gjennom dagen og det er typisk at symptomene kan variere kraftig fra dag til dag og uke 

til uke, og ticsene endrer seg gjerne over tid.  

Ofte er tics på sitt mest intense i 10-12 års alder (Leckman, King, & Bloch, 2014; Ludolph, Roessner, 

Munchau, & Muller-Vahl, 2012; Robertson et al., 2017), og deretter er det vanlig at det skjer en gradvis 

bedring. Hos en del blir ticsene helt borte. Noen fortsetter å ha tics som voksne uten at dette er 

plagsomt, men et mindretall opplever at tics er verst i voksen alder (Robertson et al., 2017).        

Svært mange personer med TS har tilleggsvansker og komorbide lidelser. Tvangslidelser er vanligst 

og mer enn 60 % har diagnosen ADHD (Robertson et al., 2017). Hodepine, migrene, depresjon, angst, 

raseriutbrudd og søvnvansker er eksempler på andre vanlige tilleggslidelser (McNaught & Mink, 2011; 

Robertson et al., 2017). Noen tilleggsvansker forklares ved at TS og tilleggslidelsen har samme 

biologiske årsak, mens andre tilleggsvansker vurderes som et resultat av å ha/leve med en 
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ticsforstyrrelse. Det er viktig at det gjøres en vurdering av tilleggsvansker hos personer med TS. Ofte 

er det tilleggsvanskene som er de mest plagsomme, og de første man vil forsøke å behandle.        

Behov for helsetjenester 
Ticsforstyrrelser og TS, med og uten andre vansker, vil som oftest påvirke barns hverdag. Mange vil 

kunne få ekstra utfordringer i skolesammenheng, både faglig og sosialt. Flere studier har vist at både 

barn og voksne med TS har redusert livskvalitet (Evans, Seri, & Cavanna, 2016). 

Behov for behandling og oppfølging har gjerne sammenheng med alvorlighetsgrad av tics og grad av 

tilleggsvansker. En studie har vist at spesielt de barna som har tilleggsvansker, har større behov for 

helsetjenester, men disse barna synes å ha mindre sannsynlighet for å motta effektive og koordinerte 

helsetjenester (Bitsko et al., 2013). TS er en tilstand som man har relativt liten kunnskap om i 

samfunnet slik at behov for informasjon og tilrettelegging ofte er nødvendig. Man vet også svært lite 

om hva slags tjenester og type behandlingstiltak denne gruppen mottar, og hvorvidt dette er opplevd 

som nyttig for disse pasientene og de pårørende.  

Norsk Tourette Forening og NevSom får mange henvendelser fra brukere og fagfolk som trenger 

informasjon og rådgivning i forhold til behandling, hjelpetilbud, støttetiltak på skole eller i fritid, 

rettigheter og generell informasjon om tics og TS. Mange av dem som henvender seg peker på at det 

er liten kunnskap om ticsforstyrrelser og TS i hjelpeapparatet. I Norge er det ikke tidligere gjennomført 

undersøkelser som kan belyse dette. Derfor vil systematisk kunnskap om brukernes erfaringer med 

tjenesteapparatet kunne være nyttig for å få vite mer om hvilke behov gruppen har, og hvorvidt de får 

dekket disse gjennom kontakt med spesialisthelsetjenesten. 

 

Brukererfaring som nyttig og hensiktsmessig  
Begrepet bruker er blitt et alternativ til begrepet pasient, og betegner en person som har behov for 

eller benytter seg av helsetjenester. Å være bruker av helsevesenet betegner personer som har et 

direkte og personlig behandlings-, velferds- eller omsorgstilbud. Pårørende regnes også som brukere.  

Brukere har erfaringsbasert kunnskap om sitt eget liv, og hvordan det er å leve med helseutfordringer, 

sin diagnose, eventuelt andre samtidige vansker, samt erfaring med bruk av tjenester. Generelt sier vi 

at dette betegnes som brukerkunnskap. Begrepet brukes noe ulikt og er ikke et entydig begrep, men vi 

har valgt å bruke definisjonen som følger; «den erfaringsbaserte kunnskapen en person har om sitt 

eget liv, lidelse og bruk av tjenester» (Westerlund, 2012). Hvordan denne kunnskapen blir anvendt i 

for eksempel i møte med ulike helse- og omsorgstjenester, handler om hvordan det tas hensyn til 

brukerens erfaringer og kunnskap og hvorvidt brukerne på denne måten får medvirkning og blir 

involvert. Slik brukermedvirkning kan brukes på tre ulike nivåer; individnivå, tjenestenivå og 

systemnivå
1
.  

På individnivå dreier dette seg om brukernes kontakt med tjenesteapparatet gjennom individuelle 

tjenester, som for eksempel støtte- eller behandlingstilbud. Her er brukermedvirkning en lovfestet 

rettighet. Dette betyr at brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i 

valg av undersøkelser, behandling og tjenestetilbud ut fra hva brukeren vurderer som sine behov. 

 

På det andre nivået, tjenestenivået, innebærer brukermedvirkning at brukeren inngår i, og har et 

                                                      
 

1
  Nivåinndelingen er hentet fra notatet «Utdypning av brukermedvirkning» utarbeidet av Nasjonal 

kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. https://mestring.no/laerings-og-
mestringstjenester/laering-og-mestring/brukermedvirkning/  

https://mestring.no/laerings-og-mestringstjenester/laering-og-mestring/brukermedvirkning/
https://mestring.no/laerings-og-mestringstjenester/laering-og-mestring/brukermedvirkning/
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likestilt samarbeid, med for eksempel fagpersoner fra tjenesteapparatet. På dette nivået er brukerne 

aktivt deltagende gjennom å bidra med sin egen kunnskap og sine erfaringer for å bidra til å utvikle 

eller endre behandlingstilbud og tjenester. Brukere erfarer tjenestene fra innsiden, og 

brukererfaringene kan derfor være nyttig når det gjelder for eksempel evaluering av 

spesialisthelsetjenestens kvalitet på tjenestene eller i forbindelse med forskning om behandling har 

god nytte for brukerne. Brukerundersøkelser vil på denne måten bidra til at spesialisthelsetjenesten 

kan gjøre forbedringer slik at tjenestene blir formålstjenlige og virkningsfulle.  

På det tredje nivået, systemnivået, inngår brukermedvirkning som en arbeidsform hvor brukergrupper 

og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av for eksempel etablering av nye tiltak og tjenester. 

Dette kan gjøres gjennom at brukerrepresentanter deltar i ulike råd eller utvalg. Brukermedvirkning 

innenfor forskning kan benyttes systematisk gjennom et samarbeid mellom en representant for 

brukergruppen som har rollen som medforsker og forsker(e) i prosjektet. I denne brukerundersøkelsen 

har vi hatt en medforsker fra NTF som har vært helt sentral i prosjektet. Hun har vært medvirkende 

med utforming av prosjektide, prosjektgjennomføring, inkludert utforming av spørreskjema, 

intervjuguide, samt rekruttering til brukerundersøkelsen, gjennomføring av gruppeintervju og innspill til 

prosjektrapporten. 

 

Brukermedvirkning gjennom medforskning  

NevSom er del av Oslo Universitetssykehus som jobber aktivt for at brukere skal få en større plass i 

forskningen. I sykehusets «Forskningsstrategi 2016-2020» anbefales det at man involverer «brukere i 

planlegging og gjennomføring av forskning, herunder utvikle modeller for reell og hensiktsmessig 

medvirkning der brukere kan bidra med sine erfaringer og perspektiver, slik at pasientenes behov 

kommer bedre til uttrykk. Brukere bør, der det er hensiktsmessig, trekkes inn allerede på idéstadiet». 

Brukermedvirkning er også nedfelt i Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 ved Oslo 

universitetssykehus. Hensikten er å fremme bedre helsetjenester for pasienter ved at forskningen 

gjøres i tettere samarbeid med brukere. Dette er i tråd med tankene til Wykes som mener at 

forskningens relevans og aktualitet underbygges av å ha et aktivt samarbeid med brukerne det gjelder 

(Wykes, 2015).  

I dette prosjektet innebar dette et samarbeid med en brukerrepresentant fra brukerforeningen. 

Brukerrepresentanten fikk rollen som medforsker og var med på å utforme prosjektet, samt dets 

innhold og gjennomføring. Hensikten var å få en god kunnskapsoverføring om brukergruppens 

perspektiver og erfaringer slik at deres stemme kom bedre til uttrykk. Dermed ville vi forsøke å oppnå 

en kunnskapsgenerering som var i tråd med behovene hos brukerne. Helt konkret innebar dette å få 

frem sentrale tema og spørsmål som brukerne var opptatt av, og hva som burde vektlegges og 

prioriteres av tema i prosjektet. Vi er ikke kjent med at man har benyttet en medforsker fra denne 

brukergruppen i andre studier. 

 

Brukerundersøkelse med to tilnærminger  
Prosjektperioden fra oppstart til gjennomføring og innsamling av data var stipulert til cirka ett år, og 

pågikk i 2016-2017. For å belyse behov og hvilke tjenester som brukere med TS har mottatt benyttet vi 

to ulike tilnærmingsmetoder, spørreundersøkelser og gruppeintervjuer. Undersøkelsen med bruk av 

spørreskjema var nettbasert og var utformet i to versjoner: (1) foresatte og (2) voksne over 16 år. I 

spørreskjemaene ble det spurt om symptomer, tilleggsvansker, hvilke tjenester de hadde mottatt samt 

fornøydhet med spesialisthelsetjenesten. I gruppeintervjuene i del 2 av prosjektet ble ungdommer (14-

21 år), voksne (27 år og eldre) og foresatte spurt om symptomdebut. Her ble hovedvekten lagt på å få 

innblikk i hvilke erfaringer de hadde med henvisning, utredning og oppfølging. Hensikten med å 
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sammenstille to datasett var å generere data som kunne gi oss et innblikk i flere sider med det å være 

en bruker med TS, hva som har betydning for om de er fornøyd, men også for å avdekke eventuelle 

fellestrekk og erfaringer i gruppene.   

Å benytte både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming i en studie eller undersøkelse kalles 

metodetriangulering (eng. «mixed methods design» eller «triangulation»). Ved hjelp av kvantitative 

datasett kunne vi få data som kunne tallfestes. Resultatene fra det kvantitative datasettet ønsket vi å 

sammenstille med kvalitative funn. Hensikten med å bruke flere metoder og ulike datasett er å styrke 

undersøkelsens troverdighet, spesielt der funnene kan sammenlignes og ses i lys av hverandre. Den 

kan også være nyttig for å få frem ulike perspektiver som kan være ukjente/nye eller ikke lar seg 

forklare. Metodetriangulering kan brukes ut fra flere begrunnelser, og i vårt tilfelle er den først og 

fremst eksplorativ. For en grundigere innføring i metodetriangulering, se Creswell og Clark, 2011.  

 

Målsetting og problemstillinger  
Brukeres erfaringer og fornøydhet med spesialisthelsetjenesten utgjør en viktig indikator for hva slags 

tjenester de mottar og har behov for. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å få bedre 

kunnskap om hvilke erfaringer brukere med TS har med spesialisthelsetjenesten. Formålet med 

studien er derfor å evaluere fornøydhet og behov knyttet til det tjenestetilbudet personer med TS 

mottar, og ikke å generere ny kunnskap om tilstanden per se. 

Brukerundersøkelsen består av del 1. spørreundersøkelsene og del 2. gruppeintervjuer. 

Spørreundersøkelsene er rettet mot to grupper, nemlig foresatte og voksne, mens gruppeintervjuene 

er gjort med ungdommer, voksne og foresatte som informanter.  

 

 

Problemstillinger i delundersøkelse 1: Spørreundersøkelsen 

 Hvilke tjenester har brukerne mottatt fra spesialisthelsetjenesten?  

 I hvilken grad er de tilfreds med spesialisthelsetjenesten i forhold til informasjon om 

diagnosen, kunnskap hos behandler, samarbeid med PP-tjenesten og brukermedvirkning? 

 Hva påvirker brukernes fornøydhet med spesialisthelsetjenesten? 

 Hvilke råd er det brukerne ønsker å gi spesialisthelsetjenesten? 

 

Problemstillinger i delundersøkelse 2: Gruppeintervjuene  

 Hvilke erfaringer har brukere gjort seg i møte med spesialisthelsetjenesten?  

 Hva slags ønsker har brukere med TS til spesialisthelsetjenesten?  
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Delundersøkelse 1: Spørreundersøkelsene 
 

Delundersøkelse 1 er en kartlegging av brukernes behov og tilfredshet knyttet til tjenestetilbudet i 

spesialisthelsetjenesten. Her ble det utviklet to spørreskjemaer; ett for foresatte til barn til og med 15 

år, og ett for voksne fra og med 16 år.  

 

Utvikling av spørreskjema 
Medforskeren og ressursgruppen ved NevSom drøftet hvilke tema og spørsmål som skulle tas med i 

spørreskjemaene. Deretter ble det arbeidet med formulering av spørsmål og valg av svarkategorier og 

skalering for spørsmålene. I tillegg ble det utarbeidet en forenklet versjon av måleinstrumentet for tics, 

den engelske versjonen av YGTSS («Yale Global Tic Severity Scale»). Den brukes for å vurdere 

symptomer og alvorlighetsgraden på ticsforstyrrelsen. Dette er det mest brukte instrumentet for å 

kartlegge ticssymptomer. Alvorlighetsgraden av ticssymptomer i YGTSS rangeres etter fire kategorier 

hvor hver av de totale vokale og motoriske tics kan gå fra 0-25. Den totale ticsskåren går fra 0-50 med 

følgende gradering: 1) minimale tics: 1-9, 2) milde tics: 10-19, 3) moderate tics: 20-39, og 4) alvorlige 

tics: 40 eller over (Bloch & Leckman, 2009). 

 

Spørreskjemaene inneholdt også spørsmål om tilleggsvansker, type medikamentell behandling, 

psykologiske behandlingstiltak, og et åpnet spørsmål om tips brukerne ønsket å gi til 

spesialisthelsetjenesten om hva som kan gjøres bedre. Spørreskjemaet inneholdt videre 12 spørsmål 

om hvilke tjenester brukerne har mottatt i forbindelse med utredning, behandling og oppfølging. Det 

var fem ulike spørsmål om fornøydhet som omhandler ulike deler av kontakten mellom brukere og 

spesialisthelsetjenesten. Disse er 1) Hvor fornøyd er du med informasjonen du/dere fikk om 

barnets/din diagnose (ticsforstyrrelse) etter utredning? 2) Opplevde du at din behandler hadde 

tilstrekkelig kunnskap om ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom? 3) Hvor fornøyd er du med 

samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og skole og/eller PPT? 4) Hvor fornøyd er du med 

din/deres brukermedvirkning, og 5) Alt i alt, hvor fornøyd er du som forelder/foresatt/voksen med 

måten du har blitt møtt på av spesialisthelsetjenesten? Spørreskjemaet for voksne inneholdt en 

diagnosespesifik livskvalitetsskala (Cavanna et al., 2008). Medforskeren gjennomførte en pre-testing 

av den endelige versjonen av spørreskjemaet. Deretter ble disse gjort tilgjengelige som lenker via 

hjemmesiden til NevSom. Lenkene var åpne for besvarelse i 4 uker (31 dager) i perioden august til 

september 2016. Spørreskjemaet til foresatte inneholdt 114 spørsmål, inkludert enkelte 

oppfølgingsspørsmål avhengig om man svarte «ja» på noen av spørsmålene (se vedlegg 2).  

 

Målgruppe og rekruttering  
Målgruppene for spørreskjemaundersøkelsene var foresatte til barn til og med 15 år og voksne fra og 

med 16 år med diagnostisert ticsforstyrrelse eller TS. Kriteriet var at de måtte ha mottatt tjenester fra 

spesialisthelsetjenesten. Forhåndsinformasjon om brukerundersøkelsen og lenkene til 

spørreundersøkelsen ble lagt ut på hjemmesiden til NevSom i juni 2016.  

Invitasjon og informasjon ble sendt til alle medlemmer i Norsk Tourette Forening, samt informasjon om 

undersøkelsen og lenke som ble bekjentgjort via NevSoms hjemmeside, nyhetsbrev og nettverk. Ulike 

faginstanser mottok også informasjon om brukerundersøkelsen, deriblant og NFFs faggruppe for 

barne- og ungdomsfysioterapi. I tillegg ble det sendt informasjon via e-post til alle landets sykehus og 

PPT-kontorer, inkludert oppfølgingstjenestene. Vi anslår at det ble distribuert rundt 1400 e-poster til 

medlemmer i NTF, samt 3000 e-poster til ulike instanser og fagpersoner. NTF sendte ut en purring en 

uke før fristen til sine medlemmer.  



17 
 
 

 

Data, personvern og anonymitet 
Vi fulgte ordinære lovpålagte personvernrutiner som gjelder for forskningsstudier. Det ble sendt en 

søknad /forespørsel om REK-godkjenning for brukerundersøkelsens del 1 til REK. De vurderte at 

prosjektet kunne gjennomføres uten REK-godkjenning siden prosjektet ikke var omfattet av 

helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskningslovens §§ 2 og 4. For å ivareta 

personvernhensyn og anonymitet, har vi fulgt retningslinjer fra personvernombudet ved Oslo 

universitetssykehus. 

For spørreundersøkelsene brukte vi en teknisk løsning for utforming av spørreskjema for 

internettbaserte undersøkelser og oppbevaring av besvarelser. Dette ble gitt av webapplikasjonen kalt 

«Nettskjema» som er en tjeneste som kjøres på en egen internettside (https://nettskjema.uio.no) 

underlagt Universitetet i Oslo. Spørreskjemaene inneholder ikke personidentifiserbare data, og det er 

ikke mulig å kunne spore personer på bakgrunn av dette. Webapplikasjonen er underlagt høye krav til 

informasjonssikkerhet. Alle besvarelser i Nettskjema ble satt opp for kryptert overlevering til sikker 

lagring i «Tjenester for sensitive data» (TSD).  

 

Statistiske analyser  
I databehandling og analyser er det brukt SPSS for Windows (versjon 23). Deskriptive analyser er 

brukt for å beskrive informantene, og deres tjenestetilbud og erfaringer. Sammenheng mellom ulike 

mål er stort sett vurdert ved bruk av korrelasjonsanalyser, og test av gruppeforskjeller er gjort med T-

tester. Noen utforskende regresjonsanalyser er foretatt for å undersøke ulike faktorers bidrag til for 

eksempel fornøydhet med tjenestetilbudet. 

 

Resultater       

Karakteristika ved utvalgene  

I spørreundersøkelsen til foresatte kom det 163 besvarelser, hvorav 90 % var fra mødre. Flertallet av 

barna var mellom 4-15 år, bortsett fra to barn som var 18 år. Barnas gjennomsnittsalder var 11,2 år. 

Det var 18 % som var jenter som gir en kjønnsratio på ca. 1:5.  

I spørreundersøkelsen til voksne kom det inn 47 besvarelser, med om lag like mange svar fra menn 

som fra kvinner. Gjennomsnittsalderen i denne gruppen var 35 år. Siden den yngste var 13 år ble 

denne tatt ut fra videre analyser. Den eldste var 67 år. Det kom inn fem besvarelser fra personer som 

var mellom 16 og 20 år, i aldersgruppen 21-50 år var det 34 personer, og 7 personer var 51 år og 

eldre.  

I alt var det 62 % av foresatte og 52 % av voksne som oppga at de fikk vite om undersøkelsen via 

NTF, mens de resterende oppga at de fikk vite om undersøkelsen via andre steder. Respondentene 

ble bedt om å svare på hvilket fylke deres spesialisthelsetjeneste lå under. I figur 1 vises fordelingen 

av foresatte og voksne for hver helseregion. Fordelingen av brukere som besvarte undersøkelsen er 

relativt likt fordelt sammenlignet med befolkningen for øvrig i hver helseregion (se figur 1).  

 

 

https://nettskjema.uio.no/
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Fig. 1: Fordeling av brukere innen hver helseregion (tallene er oppgitt i prosent)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den regionsvise fordelingen viser hvor i landet brukerne har vært i kontakt med 

spesialisthelsetjenesten. Andelen i hver av helseregionene er basert på hvilke fylker de har oppgitt. 

Blant de 163 foresatte og de 46 voksne er det seks respondenter i hvert utvalg som ikke har besvart 

spørsmålet om hvilket fylke de tilhører.  

  

Helseregion Vest    

Barn: 13 %             
Voksne: 20 % 

Helseregion Midt 

Barn: 14 %   
Voksne: 15 % 

Helseregion Nord            

Barn: 10 %       
Voksne: 8 %  

Helseregion Sør-Øst           

Barn: 63 %               

Voksne: 56 % 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgenNydPSAhXIDCwKHQcEDyEQjRwIBw&url=http://ss.prod.fpl.nhn.no/pasient_/kompetansentre_/barnsbeste_/oversikter_/kart_/Sider/helseregioner.aspx&psig=AFQjCNG1lo7yXsFSh0OTcoi-0GtZotCzxg&ust=1489497737184212
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Fig 2: Fordeling av brukerne i de fire helseregionene sammenlignet med den norske 

befolkningen
*
 for øvrig  

 

 

 

 

 

I tabell 1 ser vi at det er 93 % av barna (N=151) som ble oppgitt å ha diagnosen TS, og at 77 % av 

disse var gutter. Hos voksne var det 85 % som oppga at de har diagnosen TS. Vi spurte også om 

kategorien «uspesifisert tics» slik ICD-10 anvender, og her var det ett barn som ble oppgitt å ha dette. 

Vi har ingen annen diagnoseinformasjon enn det informantene selv har oppgitt.   

 

Tab 1: TS og ticsforstyrrelser hos barn og voksne (oppgitt i rene tall) 

  

Barn (N= 163) 

 

Unge-voksne (N=46)     

       

Type 

ticsforstyrrelse 

Jenter 

 

Gutter 

 

Tot.  

                       

Kvinner  Menn    Tot.  

 

Tourettes syndrom 

 

26   

 

125 

 

151   

 

20 

 

19  

 

39  

Kroniske tics   0     5      5     0   2    2  

Forbigående tics   3      0     3     1   1    2  

Uspesifisert   1      0     1     0    0   0 

Uavklart   0     3      3     2    1    3  

Sum  30 133 163   23  23   46  

 

 

 

  

0 50 100

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst %  Befolkning i Norge 

%  Unge-voksne  

%  Foresatte  

* Befolkningstallene er hentet fra http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/?language=no   

Befolkningstall for hele landet per 2014: 5.213.985 personer. 

http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/?language=no
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Ticsforstyrrelser – karakteristikk og tilleggsvansker   

Første symptomer og alder ved diagnose 

Barn  

Foresatte ble spurt om hvor gammelt barnet var da de oppdaget tics hos barnet første gang. Her 

svarte 29 % at de observerte tics før barnet var 3 år. I gjennomsnitt var barnet 5,4 år når foresatte 

observerte tics for første gang. Det var ingen forskjell mellom gutter og jenter. I alt var det 57 % av de 

foresatte som oppga at de observerte tics hos barnet før det var 5 år gammel.  

Gjennomsnittlig alder for diagnostisering av TS var 8,5 år (SD±2,3). For jenter var gjennomsnittlig 

alder for diagnostisering av TS 8,1 år, mens det for gutter var 8.6 år. Gjennomsnittstiden fra når 

foresatte observerte ticssymptomer for første gang til barnet fikk diagnostisert en ticsforstyrrelse var 

3,1 årDet var ikke forskjell mellom kjønnene på dette.  

 

Voksne 

Hos voksne var det 23 % som oppga at de innen 4-5 års alderen for første gang la merke til sine tics, 

mens 41 % oppga at de var 6-7 år gamle når de for første gang la merke til  tics.  

 

I alt var det 30 % som oppga at de fikk diagnosen innen de fylte 11 år. Det var 35 % som oppga at de 

fikk diagnosen etter de var 19 år gammel. Den  eldste var 55 år. Gjennomsnittsalder for når de merket 

tics første gang var 8,9 år. Kvinner oppga at de observerte dette noe tidligere enn menn (kvinner 7,5 

år og menn 10,3 år.). Gjennomsnittlig alder for TS diagnose var 18,7 år. Tid fra første symptom til 

diagnose var på ca. 11 år. Forskjellen mellom kjønnene når det gjaldt tidspunkt for første symptom og 

diagnosetidspunkt var ikke signifikant. Tre av respondentene oppga at de var over 30 år når de 

observerte tics for første gang. Da dette ikke er forenelig med de diagnostiske kriteriene for TS, inngår 

disse ikke i tallene over.  

 

Alvorlighetsgrad av tics 

Alvorlighetsgrad av tics ble målt ved hjelp av en norsk oversettelse av YGTSS (Yale Global Tic 

Severity Scale). Denne inneholder tre ulike skalaer: en for vokale tics, en for motoriske tics og en 

skala som kombinerer motoriske og vokale tics under et; dvs. total ticsskåre (se s 16 for detaljer om 

YGTSS). 

 

Barn 

Hos barn fant vi en gjennomsnittlig skåre for alvorlighetsgrad på 11,9 for motoriske tics, og 9,5 for 

vokale tics. Dette vurderes som en moderat alvorlighetsgrad. Den totale ticsskåren var på 21,4, og 

ligger med dette i området for moderat alvorlighetsgrad.  

Det er sammenheng mellom tid for første tics og alvorlighetsgrad av både motoriske og vokale tics 

målt ved YGTSS. Tidspunkt for første tics er negativt korrelert med YGTSS totalskåre (r= - 0,29, 

p<0,01.) Det betyr at jo tidligere debut av ticssymptomer, dess flere/alvorligere tics.  

Det er en tendens til at gutter har høyere YGTSS skår enn jenter både på motoriske og vokale tics., 

Det er en signifikant kjønnsforskjell i totalskåre på YGTSS (p=0,034), mens kjønnsforskjellen på 

delskårene (motorisk og vokal) ikke er signifikant.  

 

Voksne 

Hos voksne fant vi at alvorlighetsgraden for motoriske tics var på 13,2, og på 8,7 for vokale tics. Den 

totale ticsskåren var på 21,9, som indikerer en moderat alvorlighetsgrad.  
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Det var en tendens til at kvinner hadde en noe høyere YGTSS skåre enn menn, men forskjellen var 

ikke signifikant. Vi fant ingen sammenheng mellom YGTSS og alder/debut av tics. 

 

Nattlige tics 

Barn 

Vi spurte foresatte om deres barn i løpet av de siste fire ukene hadde hatt «tics som gjør at det våkner 

om natten». Her var det 58 % som oppga at barnet ikke hadde tics om natten, 19 % oppga «litt», 

mens 4 % svarte «ganske mye» og 1 % svarte «svært vært mye». Det var 19 % av de foresatte som 

oppga at de var usikre på om barna våknet av tics om natten. Vi fant ingen forskjell mellom jenter og 

gutter med hensyn til nattlige tics. 

Voksne 

Hos voksne var det 67 % som svarte at de ikke har tics som gjør at de våkner om natten. Det var 17 % 

som svarte «litt», mens 4 % svarte «ganske» eller «svært mye». Vi fant ingen forskjell mellom kvinner 

og menn. Det var 11 % som oppga at de ikke visste om det har tics som gjør at de våkner om natten.  

 

Forvarsler  

Barn  

Et spørsmål handlet «forvarsler». Foresatte ble spurt om de «opplever at barnet har noen form for 

«indre trang» som for eksempel kløe, stikking, trykk eller andre fornemmelsen før ticsene kommer». 

Her var det 14 % som oppga at barna ikke har forvarsler. Det var 29 % som svarte «litt», 21 % som 

svarte «ganske mye», mens 10,5 % svarte at barnet opplever dette «svært mye. Det var 26 % som 

oppga at de ikke visste. Det var ingen forskjell mellom jenter og gutter. 

Voksne 

Når det gjelder forvarsler hos voksne, bekreftet nærmest alle bortsett fra en dette. Det var 24 % av de 

voksne som graderte dette som «litt», 44 % som «ganske mye», mens 22 % hadde krysset av for 

«svært mye».  

 

Hvor plagsomme er disse fornemmelsene/følelsene (forvarslene) i hverdagen?  

Barn 

Det var 7 % som oppga at barnet ikke har plagsomme forvarsler, mens 23 % hadde krysset av for 

«litt». Det var 28 % som oppga at barnet var ganske mye plaget, mens 13 % oppga svært store 

plager. Det var ingen forskjeller mellom jenter og gutter.   

Voksne 

Blant voksne var det 17 % som oppga at dette ikke var plagsomt i hverdagen. Det var 26 % som 

svarte «litt». Blant kvinnene var det 30 % som svarte «ganske mye» eller «svært mye», mens det var 

22 % av mennene som hadde krysset av for det samme. 

 

Tilleggsvansker  

Spørreskjemaene inneholdt spørsmål om ulike tilleggsvansker, og respondentene ble spurt om å 

svare «ja» eller «nei» på dette. I tillegg til de vanligste tilleggsvanskene, spurte vi også om sterke 

sinneutbrudd, søvnvansker, overfølsomhet, og hodepine påvirket fungering i hverdagen eller gikk ut 

over livskvaliteten. Til sammen ble det spurt om 10 tilleggsvansker som er listet opp i figur 3. 
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Fig. 3: Prosentvis andel tilleggsvansker hos barn og voksne med TS 

 

 

 
 

Barn 

Det var 42 % som oppga at barnet har fått diagnostisert ADHD, og andelen er høyest blant gutter (44 

%). Det var 42 % som rapporterte om en tvangslidelse (OCD), mens det var 85 % som hadde krysset 

av for overfølsomhet, 66 % for sinnevansker, og 68 % beskrev søvnvansker. I alt var det 15 % som 

oppga at barnet i tillegg har ASD. Andelen barn som i tillegg oppgis å ha angst var på 35 %, med en 

noe høyere forekomst hos jenter (43 %) enn hos gutter (33 %). Det var 25 % av barna som har TS 

uten tilleggsvanskene ADHD, OCD og/eller ASD. 

 

Voksne  

Blant voksne var det 54 % som oppga OCD, 46 % angst, 70 % søvnvansker, og 65 % overfølsomhet 

som tilleggsvansker. Andelen kvinner som oppga angst som tilleggsvanske var 52 %, mens 39 % av 

mennene oppga dette. Det var 39 % av kvinnene som oppga å ha ADHD som tilleggsdiagnose, mens 

tilsvarende tall for menn var 35 %. Andelen OCD blant kvinner var 52 %, mens den for menn var 57 

%. Vi fant ingen signifikante kjønnsforskjeller. Gruppen som oppga å ha TS uten ADHD, OCD og/eller 

ASD var på 20%. 

 

Forholdet mellom alvorlighetsgrad av tics og tilleggsvansker 

Barn  

Vi fant en forskjell i alvorlighetsgrad av tics målt med YGTSS mellom dem med tilleggsvansker som 

OCD, ADHD, angst og søvnvansker og de som ikke har disse tilleggsvanskene. Det å ha angst synes 

å ha sammenheng med en høyere skåre på skalaen for motoriske og vokale tics (YGTSS total p= 

0.003), som kan peke mot en høyere alvorlighetsgrad av tics. Det samme gjaldt for søvnvansker 

(YGTSS total p= 0.003). Barna med TS og ADHD hadde en høyere vokal og totalskåre på YGTSS 

enn de uten ADHD. Det samme gjaldt for OCD. Vi fant ingen sammenheng mellom ASD og 

alvorlighetsgrad av tics målt ved YGTSS. 
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Voksne 

Når det gjelder alvorlighetsgrad av TS og en mulig sammenheng med tilleggsvansker, fant vi ingen 

forskjell mellom menn og kvinner.  

 

Hvilke tjenester har barn og voksne mottatt fra spesialisthelsetjenesten?  

Hvilke tjenester brukerne har fått fra spesialisthelsetjenesten er listet opp i tabell 4. Vi ser at de aller 

fleste oppga at de er blitt diagnostisert i spesialisthelsetjenesten, men at det er variasjoner i tjenester 

de har mottatt fra spesialisthelsetjenesten, både innad i gruppene og mellom gruppene, det vil si 

mellom barn og voksne.  

Barn 

I denne gruppen oppga de aller fleste foreldrene at de hadde vært hos BUP. En forelder svarte 

«privat» og to foresatte som oppga «et legekontor under spesialisthelsetjenesten med avtale».  

På spørsmål om spesialisthelsetjenesten sørget for at familien fikk kunnskap om TS, var det 54 % av 

de foresatte som svarte bekreftende på dette, mens 2 % oppga at dette ikke var aktuelt for dem. Det 

var 17 % som oppga at de hadde mottatt informasjon om sosiale rettigheter, mens 2 % svarte at dette 

ikke var aktuelt for dem. I alt var det 82 % som oppga at spesialisthelsetjenesten hadde samarbeidet 

med skole og/eller PPT. Når det gjaldt spørsmål om utredning og behandling for psykiske 

tilleggsvansker, oppga 20 % av foresatte at de hadde mottatt dette, mens 17 % svarte at dette ikke var 

en aktuell tjeneste for dem. Det var 25 % som oppga at de hadde mottatt «individuell plan», mens 13 

% svarte at dette ikke var aktuelt for dem. Ved en oppsummering av alle tjenestene får man en 

sumskåre på 12 tjenester. I gjennomsnitt mottok foresatte/barn i underkant av fem ulike tjenestetilbud. 

Det var ingen forskjell i det totale antallet tjenester mellom kjønnene.  

Vi undersøkte om barn med ulike tilleggsvansker hadde mottatt ulikt antall tjenester. Barn med TS og 

ASD hadde i gjennomsnitt mottatt 6,4 tjenester, mens barn med TS og ADHD og barn med TS og 

OCD i begge tilfeller mottatt 5,4 tjenester. Barn med TS og angst hadde i gjennomsnitt mottatt 5,4 

tjenester, mens barn med TS og depresjon gjennomsnittlig hadde mottatt 5,5 tjenester. Barn med TS 

og sinnevansker hadde mottatt 4,9 tjenester, mens barn med «ren TS» i gjennomsnitt hadde mottatt 

4,4 tjenester. 

Voksne 

Blant voksne var det tre respondenter som oppga at de ikke hadde vært i kontakt med 

spesialisthelsetjenesten, men oppga akutt døgnbehandlingsenhet på et sykehus og andre 

poliklinikker. Menn oppga at de i gjennomsnitt hadde mottatt 4,8 tjenester, mens kvinner hadde mottatt 

3,7. På spørsmål om spesialisthelsetjenesten hadde sørget for kunnskap om TS, svarte 41 % 

bekreftende på dette. Vi fant at 35 % av voksne oppga at de hadde mottatt utredning og behandling 

for psykiske tilleggsvansker, og 15 % oppga at de hadde mottatt informasjon om sosiale rettigheter (se 

tabell 2 for flere detaljer). Figur 4 gir en oversikt over hvordan tjenestene fordeler seg både innad i 

gruppene, og mellom barn og voksne.  
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Fig. 4: Oversikt over ulike tjenester brukerne har mottatt av spesialisthelsetjenesten fordelt på 

barn og voksne 
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Tab. 2: Oversikt over ulike tjenester brukere har mottatt av spesialisthelsetjenesten (oppgitt i 

prosent)  

 Foresatte/ barn Voksne 

Mottatte tjenestetilbud fra spesialisthelsetjenesten Mottatt 

(%) 

IA
*
. 

(%) 

Mottatt 

(%)    

IA
*
. 

(%) 

1. Diagnostising 92   1 76 2 

2. Kartla individuelle væremåter og interesser 55 1 26 7 

3. Kartla kognitiv fungering (bl.a hukommelse, læring, språk, 

oppmerksomhet)  

80 1 37 7 

4. Anbefalte rammetiltak/tiltak (ressurser til avlastning, tilpasset 

opplæring o.l.) 

47 5 26 13 

5. Diagnostisering og behandling av psykiske tilleggsvansker  20 17 35 7 

6. Tilpassde individ- og støttetiltak 31 9 17 11 

7. Satte fokus på forebygging av psykiske lidelser 17 6 20 7 

8. Evaluerte og justerte tiltak og tilrettelegginger 32 6 20 11 

9. Bidro i arbeidet med individuell plan  25 13 15 11 

10. Sørget for at dere fikk kunnskap om 

ticsforstyrrelser/Tourettes syndrom 

54 2 41 4 

11. Fulgte opp somatikk/kroppslige forhold 29 10 20 4 

12. Veiledet om sosiale rettigheter 17 3 15 4 

13. Samarbeidet med skole og/eller PPT 82 2 39 15 

*
= ikke aktuelt 

 

Vi undersøkte om voksne med ulike tilleggsvansker hadde mottatt ulikt antall tjenester. Av 

tilleggsvansker var det angst som ser ut til å ha betydning for antall tjenester.  
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Ulike støtte- og behandlingstiltak  

Medikamentell behandling  

Barn  

Vi spurte om barnet bruker eller har brukt medisin for behandling ved tics. Her var det 26 % av de 

foresatte som oppga at barnet enten hadde brukt medisin for behandling av tics tidligere eller bruker 

dette i dag. Av disse var 10 barn under 10 år, og 33 barn var 11 år og eldre. I gruppen barn som var 

11 år og eldre var det 20 % som bruker medisin nå eller som har mottatt medikamentell behandling 

ved tics tidligere, mens tilsvarende tall for gruppen som var 10 år eller yngre var 6 %. 

Oppfølgingsspørsmålet handlet om hvilken type medisin som ble brukt og om denne brukes i dag. 

Samlet sett kom det fram at 16 % av barna var under medikamentell behandling av tics ved 

utfyllingstidspunktet.   

For andre samtidige tilstander var det listet opp sju medikamenttyper som er vanlig å benytte ved de 

vanligste tilleggsvansker ved TS., Oppsummeringen viste at 32 % av barna brukte en av disse ved 

utfyllingstidspunktet.  

Voksne 

Hos voksne oppga 63 % at de per i dag får eller tidligere har fått medikamentell behandling av tics. 

Basert på de sju medikamentene som er listet opp i spørreskjemaet og som brukes ved behandling av 

tics, var det 17 % som oppga at de mottar dette per i dag. Det var 65 % som oppga at de er under 

medikamentell behandling for andre tilstander, mens 33 % hadde krysset av for at de tidligere hadde 

blitt behandlet for dette.  

 

Kognitiv atferdsterapeutisk behandling (ticskontrollerende trening) 

Barn 

Det var 15 % av barna som hadde mottatt behandling med ticskontrollerende trening. I alt var det 6 % 

av barna over 11 år som ventet på å starte med denne behandlingen, mens 10 % hadde takket nei til 

ticskontrollerende trening. Av de 25 barna som hadde mottatt ticskontrollerende trening, var det 16 

barn som hadde blitt behandlet med det som kalles «habit reversal training» (HRT), mens 5 barn 

hadde mottatt «exposure and response prevention» (ERP). Det yngste barnet som hadde mottatt ERP 

var 10 år gammel, de andre var 12 år eller eldre. Vi spurte foreldrene om ticskontrollerende trening 

hadde hatt effekt på ticsene. Her oppga 32 % av de foresatte «god effekt», mens 40 % oppga «noe 

effekt», og 28 % «ingen effekt». 

 

Voksne 

Blant de voksne var det 7 % som hadde mottatt ticskontrollerende trening, mens 76 % oppga at de 

ikke hadde fått tilbudt om dette. Det var 13 % som hadde takket nei. I alt var det 4 % som ventet på å 

motta denne behandlingen. Av de voksne som hadde mottatt ticskontrollerende trening, var det en 

som vurderte effekten som god, mens to svarte at de ikke hadde noe effekt.. 

 

Ulike bruker-, mestrings-, og foreldrekurs og familierettede kurs 

Barn 

I barnegruppen var det 42 % som oppga å ha deltatt på enten bruker-, mestrings- eller familiekurs. Det 

var 34 % som svarte at de ikke har deltatt på noe av dette, og 23 % oppga at de ønsket et slikt tilbud 

(figur 5).  

Voksne 

Blant voksne var det 33 % som hadde deltatt på bruker-, mestrings- eller familiekurs. Det var 46 % 

som svarte nei, mens 22 % ønsket et tilbud om dette (figur 5).  
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Fig. 5: Andelen foresatte og voksne som har deltatt på bruker-, mestrings- eller familiekurs 

(andelen er oppgitt i prosent)  

 

 

Både foresatte og voksne ble bedt om å skrive inn navnet på kurset og hvem som hadde arrangert 

dette i et fritekstsvar (se s.32-35 for nærmere informasjon).  

Vi spurte om slike kurs hadde hatt effekt på barnets tics. Her oppga 79 % av de som svarte, at 

kursdeltagelse ikke hadde noe direkte innvirkning på barnets tics. Derimot ble det oppgitt en del andre 

momenter som er omtalt senere i rapporten.  

 

Informasjon om brukerforeningene  

Barn  

På spørsmål om spesialisthelsetjenesten hadde gitt informasjon om brukerorganisasjonen NTF, var 

det 34 % som svarte bekreftende på dette.  

Voksne 

På spørsmål om spesialisthelsetjenesten har gitt informasjon om brukerorganisasjonen NTF, var det 

24 % som oppga at de hadde mottatt dette..  
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Fornøydhet med spesialisthelsetjenesten  

 

Fig. 6: Foresattes fornøydhet med spesialisthelsetjenesten(tallene er oppgitt i prosent)  

 

 

 

Svarkategorien «uaktuell» er tatt med for å vise bredden i hvordan svarene fordeler seg.  

 

Fig. 7: Voksnes fornøydhet med spesialisthelsetjenesten (tallene er oppgitt i prosent) 

 
 

Svarkategorien «uaktuell» er tatt med for å vise bredden i hvordan svarene fordeler seg.  
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Hvilke faktorer kan forklare fornøydheten?  

Vi undersøkte hvilke av faktorene kjønn, alder, diagnosealder, alvorlighetsgrad av tics, tilleggsvansker, 

behandlingstiltak og tjenester som kan ha mest betydning for fornøydhet.  

 

Barn  

Blant foresatte var det mengde tjenester de/barnet hadde mottatt som i størst grad så ut til å henge 

sammen med hvor fornøyd de var. Alvorlighetsgraden av TS målt ved YGTSS hang i liten grad 

sammen med foresattes fornøydhet. 

 

Når det gjaldt barnets kjønn, alder ved første tics, og alder da barnet fikk diagnosen, var det ingen 

forskjell med hensyn til de fem spørsmålene om fornøydhet. Foresattes kjønn eller alder spilte heller 

ingen rolle. Derimot fant vi at alvorlighetsgraden av tics så ut til å påvirke fornøydheten alt i alt, og hvor 

foresatte som oppga å være fornøyd, har barn med lavere alvorlighetsgrad av tics. Fornøydhet med 

informasjon om diagnosen etter utreding var relatert til alvorlighetsgraden. Det ser ut til at de av 

foresatte med barn med TS med en høy alvorlighetsgrad var mer misfornøyd med informasjon etter 

utredning.  

 

Fornøydhet så ikke ut til å påvirkes av medikamentell behandling ved tics eller ved medikamentell 

behandling av andre samtidige tilstander. Fornøydhet var heller ikke påvirket av om de hadde deltatt 

på brukerkurs- eller foreldrekurs. 

 

Det var 56 % som oppga at de alt i alt enten var «fornøyd» eller «svært fornøyd». Fornøydheten alt i 

alt, fornøydhet med brukermedvirkning, samarbeid med skole og/eller PPT, behandlers kunnskap om 

diagnosen og informasjon om diagnosen, så ut til å påvirkes av antall tjenester foresatte/barn har 

mottatt (p=0.001). Når det gjaldt behandlingstiltak, kan det se ut til at foresatte som har barn som har 

mottatt tilbud om ticskontrollerende trening, alt i alt var mer fornøyd. 

 

De som var fornøyd hadde i gjennomsnitt mottatt 5,9 tjenester, mens de som var misfornøyd i 

gjennomsnitt hadde mottatt 3,7 tjenester. Denne forskjellen var signifikant (p< 0.001).  

Vi undersøkte om fornøydhet påvirkes av antall tjenester og alvorlighetsgrad av tics. Her var det antall 

tjenester som ser ut til å gi et selvstendig bidrag. Det betyr at tjenestetilbudet har betydning for 

fornøydheten selv når man kontrollerer for grad av sykdom. 

 

Voksne  

Hos voksne fant vi ingen sammenheng mellom fornøydhet alt i alt og kjønn, debutalder for tics eller 

hvor gamle de var når de fikk TS diagnosen. Fornøydhet så ikke ut til å påvirkes av om man får /har 

fått medikamentell behandling av tics eller andre samtidige tilstander.   

Det var ingen forskjell i fornøydhet når vi så på om brukerne hadde mottatt ticskontrollerende trening, 

deltatt på brukerkurs/foreldrekurs eller har fått/er under medikamentell behandling for tics eller andre 

samtidige vansker.  

Det var en klar forskjell mellom de som oppga å være misfornøyd og de som oppga å være fornøyd i 

forhold til antall tjenester de har mottatt. De som var fornøyd hadde i gjennomsnitt mottatt 5,5 

tjenester, mens de som var misfornøyd gjennomsnittlig hadde mottatt 2,6 tjenester. Forskjellen mellom 

gruppene er signifikant.  

Vi fant ingen sammenheng mellom alvorlighetsgrad av tics og hvor fornøyd de er alt i alt. Det var en 

sammenheng mellom alvorlighetsgrad av motoriske tics og fornøydhet med informasjon etter 

diagnosen. Menn mottok gjennomsnittlig 4,1 tjenester sammenlignet med kvinner som i gjennomsnitt 
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mottok 3,2, men denne forskjellen var ikke signifikant. Derimot ser det ut til at antall tjenester som er 

mottatt har sammenheng med graden av fornøydhet (p=.03). 

 

Åpne spørsmål og fritekstsvar 

 

Deltagelse på ulike typer kurs mestrings-, foreldre/familiekurs  

Barn  

I spørreskjemaet stilte vi spørsmål om hvilke type kurs som var rettet mot familie og mestring de 

hadde deltatt på og ba respondentene oppgi dette i «fritekstfeltet». Vi ba respondentene skrive inn 

navnet på kurset, eventuelt arrangørens navn. Det var 47 foresatte som oppga at de har vært på kurs i 

regi av NTF, brukerforeningens lokallag. Det var 15 foresatte som oppga at de har vært på kurs hos 

spesialisthelsetjenesten, samt en som svarte at de har deltatt på 2 dagers kurs om Tourettes syndrom 

i regi av et sykehus. 5 foresatte oppga at de har vært på brukerkurs i regi av NevSom på Frambu. 

Mange oppga at de har deltatt på flere typer brukerkurs. Flere oppga at de har deltatt på generelle 

kurs slik som «De utrolige årene», «Circle of security» og «PMTO».  

 

Enkelte skrev at de ikke mottok informasjon om oppfølging og støtte, og en skrev at de har måttet lese 

seg til mye. Det var en som skrev at fastlegen var den som ga informasjon om rettigheter etter 

diagnosen var fastsatt. Unntaksvis kom det frem at familien har hatt stor nytte av familierettede kurs 

som har gått over en viss tid, men det er usikkert om dette var i forhold til TS eller andre vansker. En 

foresatt skriver at de er svært fornøyd med hjelp og støtte de har mottatt av spesialisthelsetjenesten, 

uten at dette begrunnes nærmere.  

 

Det var 49 fritekstsvar fra foresatte om effekten av mestrings- og/eller foreldre- eller familiekurs. De 

som har deltatt på NTF sine kurs, oppga økt forståelse av barnets TS diagnose og tilleggsvansker (for 

eksempel hvordan man takler raserianfall). Mange påpekte at de mottok informasjon om hvilke typer 

tilrettelegging som var aktuelle og hvordan de selv kunne hjelpe og støtte barnet best mulig. Kontakt 

med andre foreldre er for mange av stor verdi siden de kan dele erfaringer og ikke føle seg så alene. 

En foresatt skrev kun «ingen» på spørsmål om effekt. En foresatt oppgir at hennes barn fikk bedre 

selvtillit og at det ikke var så farlig om hun hadde TS.   

Blant foresatte som har svart at de har deltatt på kurs i regi av spesialisthelsetjenesten og/eller 

generelle foreldrekurs, var det variasjon i svarene. En foresatt oppga kun «kurs i regi av BUP om 

ADHD», og oppga erfaringsutveksling som nyttig. Familiekurs som har vært direkte rettet mot 

diagnosen TS (kurs på Frambu) var det en som oppga. Informasjon om diagnosen og forståelse for 

diagnosen ble beskrevet som nyttig. En forelder skrev at hennes barn ble tryggere og lærte HRT, og 

dermed kunne han beherske ticsene, og da «gled mye av det andre også av». Det forklares videre av 

samme foresatt at barnet har gjort en enorm innsats selv, men at dette også handlet om trygghet og 

avsluttet svaret slik « jo tryggere han ble, jo lettere gikk hverdagen». To andre foresatte påpeker at det 

har vært en stor verdi for barnet å delta på kurs for å treffe andre. 

Det synes å være viktig for mange at foresatte møter forståelse og at kurset rettes inn mot deres 

aktuelle situasjon. To foresatte oppga at de følte de falt litt utenom siden de enten ikke hadde barn 

med tilleggsvansker eller hadde tilleggsvansker som ikke ble omtalt på kurset. En foresatt svarte at et 

kurs til foreldre ved BUP var bortkastet siden det ble for liten tid til undervisning og foresatte fikk for 

stor plass til å fortelle om eget barn og skolesituasjon. En foresatt hadde deltatt på todagers 

foreldrekurs ved BUP og opplevde å få støtte av fagfolk, større forståelse av problemene og 

tilleggsvanskene, og lærte om medisiner og behandling. Dette bidro til at det ble lettere å forholde seg 

til utfordringene i hverdagen og lettere å forstå barnet, samt å kunne snakke om dette hjemme. 

Generelle foreldreveiledningskurs var det tre foresatte som hadde god erfaring med og hvor en av 
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dem skriver at «det hjalp oss å legge til rette for å få hverdagen til å gå lettere for barnet og familien 

som helhet». 

 

Voksne 

Av voksne var det 13 personer som svarte at de hadde deltatt på mestrings- og/eller familiekurs. Ingen 

oppga at de har deltatt på denne type kurs i regi av spesialisthelsetjenesten. Tre personer oppga at de 

har vært på kurs i regi av NevSom/på Frambu. Det var sju personer som oppga at de har vært på kurs 

i regi av brukerforeningen (NTF).   

 

Ni voksne ga fritekstsvar om nytten og effekten av kurs, og svarene reflekterer litt ulik nytte eller effekt. 

En oppga at dette ikke hadde noe effekt, mens andre skrev at det hadde vært nyttig å treffe andre, bygge 

nettverk, bruke humor, få kunnskap og informasjon. En oppga at hun fikk mer selvinnsikt og forståelse av 

hvordan hun virket på andre.  

 

Råd fra brukere til spesialisthelsetjenesten 

Begge spørreskjemaene hadde et åpent spørsmål om hvilke tips de ville gi til spesialisthelsetjenesten. 

Spørsmålet var: «Har du tanker eller tips til hva spesialisthelsetjenestene kan gjøre bedre? Er det 

f.eks. noe du savner av tiltak eller andre ting fra spesialisthelsetjenesten»? Det kom inn 101 

fritekstsvar fra foresatte, og 20 svar fra voksne. Svarene er gruppert i ulike kategorier etter tema. 

Disse er listet opp for hver av de to gruppene, foresatte og voksne. Temaene er:  

o Utredning 

o Informasjon om diagnosen og veien videre 

o Støttetiltak og behandling 

o Tiltak ovenfor foresatte, familien og søsken 

o Informasjon om rettigheter 

o Vurderinger av og tips til spesialisthelsetjenestens organisering, arbeidsmetoder og samarbeid 

med andre instanser  

o Betydningen av brukerforeningen og andre møtepunkt 

 

Foresatte til barn med TS 

Utredning  

I forhold til utredning var det mange som ønsket at begge foresatte blir lyttet til. Flere sa at de har 

opplevd at de ikke var blitt tatt på alvor eller hørt på. Flere påpeker at de savner forståelse for hva 

ticsforstyrrelser innebærer, og en foresatt skrev at de har inntrykk av at 

spesialisthelsetjenesten derimot har god kunnskap om ADHD og autisme. Noen trakk frem at de 

har inntrykk av at TS vurderes som bare en tilleggsvanske, og noen skrev at de har møtt skepsis i 

forhold til deres erfaringer med barnets tics. En foresatt sa at for at de skulle bli tatt på alvor av 

spesialhelsetjenesten, måtte de filme ticsene over en lang periode slik at de kunne vise dette til legen.  

Informasjon om diagnosen og veien videre 

Det var mange foresatte som svarte at de ønsker og har stort behov for informasjon og kunnskap om 

TS, og en skrev at dette er spesielt viktig når barnet er nydiagnostisert. Flere etterlyser mye bedre 

informasjon om diagnosen og det som følger med, samt også veien videre og om hjelpetiltak. Flere 

utdypet dette og forklarte hvor krevende det er å finne ut av hvem og hvordan man skal kontakte i 

spesialisthelsetjenesten. Mange skrev at de søkte derfor etter informasjon på egen hånd. Mange trakk 

frem at de var fornøyd med brukerforeningen, men syntes det er veldig synd at BUP og PPT kontorer 

ikke vet om denne, eller ikke gir informasjon om foreningen.   
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Støttetiltak og behandling 

Flere påpekte at de har opplevd mangelfull oppfølging, og enkelte påpekte at de ikke mottok noen 

oppfølging etter at diagnosen ble fastsatt. Mange påpekte at de ønsker mer informasjon, mer hjelp til å 

mestre hverdagen, og ønsker en spesialisthelsetjeneste som følger mer opp. En svarte at 

spesialisthelsetjenesten bør jobbe mer konkret og intensivt og der barnet er i hverdagen. En foresatt 

skrev at BUP ofte er en ren utredningsinstitusjon, og har lite vekt på å ha pasienter i behandling over 

lenger tid. En annen sier «Når man er utredet og har fått diagnosen, så er det som regel rett ut og 

ingen står klare i 1. linje til å følge deg videre». En annen foresatt skrev at spesialisthelsetjenesten 

burde ha tid til å kartlegge barnet godt, og ut fra dette gi veiledning over tid. Dette begrunnes med at 

det skjer mye i barns liv, og foresatte opplever ofte mange utfordringer som de har behov for å drøfte 

med noen som har kompetanse på TS og tilleggsvansker. Noen foresatte skrev om enkle tiltak som 

kan ha betydning, som for eksempel det å skjerme barnet fra "støy" og la barnet ta pauser i 

hverdagen.  

Flere skrev at medikamentell behandling har vært det eneste behandlingstiltaket. To personer savner 

kontinuerlig oppfølging i forhold til medisinering, og en skrev at fastlegene kan ingenting eller svært lite 

om slike tilstander og om tilstander som kompliserer. Flere nevnte andre tiltak som samtalegrupper 

eller kognitiv atferdsterapeutisk behandling/ ticskontrollerende trening som et ønskelig tilbud.  

En foresatt skrev at de opplevde at utredning og behandling ble veldig oppstykket, og forklarte at det har 

vært fravær av behandling under utredning, og at dette opplevde hun å være uheldig for barnet. En annen 

foresatt skrev at de har vært flere år i BUP, men opplever at de ikke har fått hjelp. Derimot nevnes det en 

gang at OCD-team var det eneste tiltaket som hadde ført til bedring av tics og tvang.  

Flere skrev at de ikke fikk oppfølging for TS, men at de fikk oppfølging for tilleggsdiagnoser eller 

tilleggsvansker. To foresatte skrev at barnet hadde blitt fulgt opp i forhold til OCD og ADHD og hos folk som 

hadde kompetanse på dette. Det synes som om det er en del som har erfaringer med å bli fulgt opp med 

hensyn til tilleggsvansker, men samtidig ønsker de å få en bedre og smidigere oppfølging av 

tilleggsproblemer, enten de er diagnostisert eller ikke, slik en foresatt skrev. En annen fortalte at deres barn 

i tillegg har depresjon, angst og spiseforstyrrelse, og opplevde at dette har blitt verre, uten at barnet har fått 

adekvat hjelp.   

Tiltak overfor foresatte, familien og søsken  

Flere foresatte oppga at de savner bedre veiledning, informasjon og tiltak rettet mot ivaretakelse av 

hele familien, og en foreslår at barn, ungdom og søsken bør få samtaler omkring ticsforstyrrelsen. En 

annen skrev at det synes som om hjelp hovedsakelig gis i forhold til skole, og i liten grad til familien. 

Støttetiltak ovenfor familien ble påpekt å ha være et område med stort forbedringspotensiale.  

Informasjon om rettigheter  

Svært mange skrev at de trenger og ønsker informasjon og veiledning om rettigheter. Flere trakk frem 

at det virker som om dette er noe foresatte selv må orientere seg om, selv om dette er svært 

krevende. En av foreldrene nyanserte dette behovet ved å svare: «det er ikke 2. linjens jobb 

(spesialisthelsetjenestens) å informere om ulike rettigheter, men alle som jobber i 1. og 2. linjen bør ha 

et minimum av kunnskap om hva som tilbys og hjelpe til med dette». 

Med tanke på brukerforeningen oppga en et ønske om at de var mer behjelpelig med tanke på hvilken 

type støtte man kan få, som for eksempel knyttes til barns aktiviteter eller når skoleveien med buss er 

vanskelig.  
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Tanker om spesialisthelsetjenestens organisering, arbeidsmetoder og samarbeid med 

andre instanser  

 

Tverrfaglighet og samarbeid med andre instanser 

Mange svarte at de er veldig usikker på hva de kan få av tilrettelegging i skolen, og at de savner mer 

eller bedre pedagogiske tiltak, samt mer og/eller bedre samarbeid og opplæring til skolen. En foresatt 

skrev at de måtte flytte til en annen kommune for å få tilrettelegging og oppfølging for barnet sitt, og at 

dette var på et tidspunkt hvor barnet led av sterk skolevegring, var suicidal og lå langt tilbake faglig. 

Da barnet startet på en ny skole som ga god tilrettelegging, og etter anbefaling fra 

spesialisthelsetjenesten, snudde ting seg til det beste. Andre påpekte at det er et sprik mellom 

diagnostisering og manglende konkretisering av barnets behov for tilrettelegging. En foresatt påpekte 

at dette er frustrerende og påpekte at manglende tilrettelegging gir unødige menneskelige og 

økonomiske kostnader.  

Flere påpekte at de savner et tverrfaglig fokus hvor det er en helhet i tilbudet mellom skolen, PPT og 

BUP, og at disse samarbeider dårlig. Andre aktuelle samarbeidsinstanser som nevnes er NAV, 

barnevern og fysioterapi. 

Kompetanseheving   

Her var det mange som var tydelig på at spesialisthelsetjenesten (BUP) bør få bedre kompetanse på 

hva TS er, og flere foresatte påpekte at de har møtt fagpersonell i BUP som i liten/ingen grad har 

utredet for ticsforstyrrelse tidligere. Flere forklarte at det er manglende kompetanse lokalt/der de bor 

og ved de mindre sykehusene. Enkelte skrev at de har henvendt seg flere steder for å få hjelp. En 

foresatt sa at de opplevde at spesialisthelsetjenesten ikke hadde kompetansen de følte de trengte, og 

avsluttet kontakten med BUP. Noen få har mottatt hjelp utenfor spesialisthelsetjenesten, og en oppga 

at de hadde fått hjelp av vernepleiere i et privat firma.  

Flere svarte at det bør gis tilbud om ticskontrollerende trening, som «HRT». En foresatt påpekte at det 

kan synes som om spesialisthelsetjenesten/BUP ikke alltid er godt nok informert om ulike 

behandlingstilbud som anbefales ved ticsforstyrrelser, selv om dette er noe som finnes og er 

tilgjengelig i nærheten.  

Varierende tjenestetilbud grunnet mangel på ressurser (tid, venteliste, personellmangel..? ) 

Flere sa at de har opplevd eller har inntrykk av at tilbudet er vilkårlig. Dette ble forklart med at støtte og 

hjelp er avhengig av hvilken behandler man møter og hva slags kompetanse denne har. Flere svarte 

at de har mottatt mange avslag der de mener de burde ha hatt oppfølging, og flere har måttet 

etterspørre tjenester flere ganger. Noen skrev at de føler de har møtt liten forståelse for vanskene og 

har inntrykk av at spesialisthelsetjenesten ikke har nok ressurser for å gi behandling. Mange svarte at 

ventetiden er for lang, og ønsker seg kortere ventelister for utredning. Konsekvensen av lang ventetid 

medfører at det tar lang tid å få på plass tiltak i skolen.  

Arbeidsform og rutiner i spesialisthelsetjenesten 

Noen svarte at de opplever spesialisthelsetjenesten som preget av å ha fastlåste, pålagte rutiner og 

en svært byråkratisert stil. En foresatt skrev at dette ikke er et system på barns premisser, og sier at 

følgene er en enorm ressurssløsing. Hun skrev; «Det har vært alt for mye kartlegging og byråkratisk 

oppfølging av pålagte rutiner. På tross av mye bra folk mangler BUP og PPT spesialkompetanse på 

TS. Dermed får man heller ikke praktiske råd om hvordan foreldre og skole best kan møte alle 

utfordringene som følger. Bare masse administrative møter som stjeler arbeidstid. Et hovedproblem er 

ventetid. Barnet vårt synes TS er overveldende og vanskelig, og er ikke nødvendigvis åpen for å 

arbeide med svært smertefull tematikk tirsdag om tre uker. Når han (barnet) åpner opp, er 

behandlerne utilgjengelig. Dermed kaster spesialhelsetjenesten bort vanvittig mye tid og ressurser på 

å forsøke å behandle etter egen timeplan, men når barnets vindu er lukket. Resultatet er å trette ut 
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barnet til ingen nytte. En behandlingstime på barnets premisser når barnet er åpent for det, er 

antakelig mer verdifullt enn femti timer utenfor et lukket vindu. Vi etterlyser fleksibilitet fra 

institusjonene, og fra en og samme behandler - ikke den som tilfeldigvis måtte være på vakt et eller 

annet sted. Barn trenger kontinuitet i relasjonene sine til behandler».   

 

Voksne med TS  

Utredning  

Det var en som sa at han ønsker bedre tilbud til voksne som ønsker utredning.   

Informasjon om diagnosen og veien videre 

En svarte at det er for lite kunnskap om TS og vanskene som følger med. Det var fire respondenter 

som svarte at det er viktig med sosial støtte og å få muligheten til å møte andre, for eksempel gjennom 

gruppesamtaler. 

Støttetiltak og behandling  

En ung voksen sa at man bør lytte til barna som har diagnosen, mens en annen trakk frem at det er 

ønskelig med tettere oppfølging etter diagnostisering. Det var flere som skrev at de hadde ønsket seg 

flere pedagogiske tiltak og veiledning. En sa hun er fornøyd med oppfølgingen. En kvinne sier at hun 

kontrollerer ticsene bra, men ønsket seg oppfølging i forhold til tilleggsvansker (her; bulimi, ADHD, 

depresjon og angst). En mente at mestring i hverdagen må være viktigst, mens andre ønsker sosiale 

støttetiltak som for eksempel støttekontakt, og for å mestre utfordringer i arbeidslivet. Ingen nevnte 

noe omkring medisinske tiltak.  

Tiltak overfor foresatte, familien og søsken  

To voksne trakk frem at det manglet informasjon til foresatte og familierettede tiltak da de bodde 

hjemme. En annen voksen  sa at foreldrene burde ha fått mer kunnskap om hva det innebar å ha TS, 

og konkretiserte dette med at «noe så enkelt som det å vite at ticsene blir verre om mamma ber meg 

roa meg ned».  

Informasjon om rettigheter 

Ingen skriver noe om dette.  

Tanker om spesialisthelsetjenestens organisering, arbeidsmetoder og samarbeid med andre 

instanser  

I denne kategorien var det flere som svarte at spesialisthelsetjenesten bør ha et tverrfaglig fokus og 

samarbeid. Flere trakk frem at man må kunne se hele personen og ha et helhetsperspektiv. Ved 

behov må det kobles på annen fagekspertise. Det ønskes bedre samkjøring av tjenestene og bedre 

tilgjengelighet til mestringskurs, spesielt for de som bor langt unna byene.  
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Oppsummering 
Spørreundersøkelsen for foresatte hadde relativt god oppslutning, mens oppslutningen fra voksne ble 

relativt liten i forhold. Allikevel er den geografiske fordelingen av respondenter lik 

befolkningsfordelingen i Norge og hvor alle fire helseregionene er representert. Det er kun et fåtall av 

de foresatte og voksne som svarte at de ikke hadde vært i spesialisthelsetjenesten vedrørende 

ticsforstyrrelsen/TS. Det er et relativt likt mønster i type tjenester barn og voksne oppgir å ha mottatt, 

men barn ser ut til å motta flere tjenester enn voksne. Fornøydheten synes å være relativt lik mellom 

helseregionene, men vi har valgt å ikke sammenligne helseregioner på grunn av for få respondenter 

fra enkelte regioner.  

 

Oppsummering av spørreundersøkelsen for foresatte  

 

 Forholdet mellom jenter og gutter er 1:5. 

 Gjennomsnittlig alder foresatte merket tics første gang er 5,4 år, og 29 % observerer tics 

før barnet er 3 år. 

 Det er en sammenheng mellom debut av tics og alvorligheten av ticsene. 

 Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 8,5 år. 

 Av tilleggsvansker er det 42 % av barna som oppgis å ha fått diagnostisert ADHD, 15 % 

ASD, 35 % angst, og 42 % en tvangslidelse. Andre tilleggsvansker som påvirker fungering 

i hverdagen eller livskvaliteten er overfølsomhet (85 %), sinnevansker (66 %) og 

søvnvansker (68 %).  

 Ser vi bort fra dem som ikke har besvart eller har unnlatt å svare på grunn av at dette er 

uaktuelt, oppgir 58 % at de alt i alt enten var fornøyd eller svært fornøyd med måten de 

har blitt møtt av spesialisthelsetjenesten på. Det var 58 % som var enten fornøyd eller 

svært fornøyd med brukermedvirkningen av tjenester. I alt 52 % var enten fornøyd eller 

svært fornøyd med spesialisthelsetjenestens samarbeid med skole og/eller PPT. Det var 

59 % som enten var fornøyd eller svært fornøyd med behandlers kunnskap om 

ticsforstyrrelser og TS, og 58 % var enten fornøyd eller svært fornøyd med informasjonen 

de fikk etter utredning. 

 Det var ingen forskjell mellom kjønnene når det gjaldt antall mottatte tjenester.  

 TS-barn med ASD har i gjennomsnitt mottatt 6,4 tjenester, mens TS-barn med angst i 

gjennomsnitt har mottatt 5,4 tjenester. Barn uten ADHD, OCD og ASD mottok 

gjennomsnittlig 4,4 tjenester. 

 Foresatte har i liten grad mottatt tilbud fra spesialisthelsetjenesten om ulike mestrings- 

eller foreldrekurs spesifikt om TS. Flere er blitt tilbudt kurs som er rettet mot generelle 

tema som i ulik grad vektlegger barns sosiale og emosjonelle utvikling og styrking av 

foreldrerollen. 

 Når vi ser på alle aldre var det 25 av 163 barn(15 %), som har mottatt ticskontrollerende 

trening, mens det var 12 % av barn fra og med 11 år som har mottatt dette.  

 16 % av barna og 17 % av de voksne var under medikamentell behandling av tics ved 

utfyllingstidspunktet.  

 Tjenestetilbudet ser ut til å ha størst betydning for fornøydheten fremfor alvorlighetsgraden 

av tics. 
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Oppsummering av spørreundersøkelsen for voksne 

 

 Forholdet mellom menn og kvinner er 1:1. 

 Gjennomsnittlig alder når voksne merket tics for første gang er 8,9 år. 

 Gjennomsnittlig alder ved diagnose er 18,7 år. 

 Forekomst av tilleggsvansker som ADHD er noe lavere enn hos barn (37 %). Det er 54 % 

som oppgir å ha fått diagnosen OCD, 70 % søvnvansker, 33 % depresjon og 46 % angst. 

Rapportert forekomst er høyere enn hos barn. Hodepine ble rapportert av 20 %, og ligger 

med dette på omtrent samme nivå som hos barn, mens andelen som har oppgitt migrene 

med 17 % er dobbelt så høy) som hos barn.  

 Ser vi bort fra dem som ikke har besvart eller har unnlatt å besvare på grunn av at dette er 

uaktuelt, er det 57 % som har oppgitt at de alt i alt enten er fornøyd eller svært fornøyd 

med måten de har blitt møtt av spesialisthelsetjenesten på. Det er 59 % som oppgir å 

være enten fornøyd eller svært fornøyd med brukermedvirkningen på utforming av 

tjenester. I alt 32 % er enten fornøyd eller svært fornøyd med spesialisthelsetjenestens 

samarbeid med skole og/eller PPT. Videre er 63 % enten fornøyd eller svært fornøyd med 

behandlers kunnskap om ticsforstyrrelser og TS, mens 66 % enten er fornøyd eller svært 

fornøyd med informasjonen de fikk etter utredning. Dette var tilnærmet likt fordelt for alle 

helseregionene.  

 De som har mottatt flest tjenester er mest fornøyd.  

 Det var 3 av 46 (6,5 %) voksne som har mottatt ticskontrollerende trening, mens 64 % (29 

voksne) mottar eller har tidligere mottatt medikamentell behandling ved tics. 

 Ingen voksne hadde fått tilbud eller deltatt på kurs om sin diagnose i regi av 

spesialisthelsetjenesten, men tre voksne hadde deltatt på kurs i regi av et nasjonalt 

kompetansesenter (NevSom/på Frambu), og sju personer (15 %) hadde deltatt på kurs i 

regi av brukerforeningen NTF. 

 

 

 

 

Oppsummering fra fritekstsvar fra tips og råd fra foresatte og voksne til 

spesialisthelsetjenesten 

 Flere påpeker at de savner større forståelse av TS og hvordan familielivet påvirkes, og 

spesialisthelsetjenesten bør ha et større fokus på å mestre hverdagen og familielivet. 

 Mange savner informasjon, spesielt etter at barnet er nydiagnostisert, men også veien 

videre. Informasjon ønskes om hvilke støttetiltak og behandling spesialisthelsetjenesten 

kan gi, men også andre tjenester, støttetiltak og behandlingsmetoder som kan være 

aktuelle, samt om brukerforeningen NTF.  

 Flere foresatte oppgir at de ønsker å bli mer lyttet til, og voksne mener at man må høre 

mer på hva barna forteller. 

 Det ønskes større tverrfaglighet gjennom samarbeid og bedre samkjøring av tjenestene. 

Mange oppgir at ventetiden er lang for å få oppfølging. 
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Delundersøkelse 2: Gruppeintervjuene  
 

For å få utdypende informasjon om de samme temaene som i spørreundersøkelsene knyttet til TS og 

erfaringer med spesialisthelsetjenesten, gjorde vi tre gruppeintervjuer. Gruppeintervjuene ble lagt til en 

brukersamling som ble avholdt en helg på et konferansehotell på Gardemoen i oktober 2016. 

Brukersamlingen var ment å gi en trygg ramme for å utveksle erfaringer og delta i gruppeintervju.  

Programmet for brukersamlingen bestod av tre ulike foredrag om TS. Et foredrag ble holdt av 

representant fra brukerforeningen, det andre av en overlege fra NevSom, og det siste foredraget ble 

holdt av en mann som selv har TS diagnose. Etter at gruppeintervjuene og de parallelle aktivitetene 

som stod på programmet var ferdige, ble foreløpige resultater fra spørreskjemaundersøkelsene 

presentert. Det ble åpnet opp for refleksjoner og kommentarer fra deltagerne til presenterte funn.  

Målgruppe og rekruttering  
Målgruppene for gruppeintervjuer var ungdommer og voksne med TS, og foresatte til barn med 

diagnosen TS. Kriteriet for å delta i gruppeintervjuene var at man måtte ha TS eller en annen 

ticsdiagnose, ha erfaringer med spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis fra de siste to årene. Invitasjon til 

å delta på brukersamling og gruppeintervjuer ble sendt til medlemmer i Norsk Tourette Forening.  

Deltagere, personvern og anonymitet 
Totalt var det 26 deltagere på selve samlingen, inkludert ledsagere. I de tre gruppeintervjuene var det 

til sammen 22 personer som deltok. Det ble beregnet 2 timer for hvert gruppeintervju, hvorav de første 

15 minuttene var forbeholdt innledende informasjon om brukerundersøkelsen og hensikten med 

gruppeintervjuene, samt presentasjonsrunde av alle. Vi gjorde tre intervjugrupper; 1) 

ungdommer/unge voksne med TS diagnose, 2) voksne med TS diagnose og 3) foresatte/foreldre. 

Siden ungdomsgruppen var på fem personer, og ikke åtte som planlagt, ble tiden kortet ned for denne 

gruppen, og satt til en varighet på 1,5 t. 

Vi benyttet ikke lyd- eller bildeopptak under gruppeintervjuene, men gjorde anonymiserte nedtegnelser 

fra deltagerne. Navn og kontaktinformasjon på deltagerne ble oppført på en egen liste, og oppbevart i 

et avlåst skap. 

Gjennomføring av gruppeintervjuene 
Målet med gruppeintervjuene var å være åpen for hvilke erfaringer informantene hadde, og hva som lå 

bak disse erfaringene. Vi ønsket å få frem hva de mener et godt behandlingstilbud skal være gjennom 

å spørre om hvilke ønsker de har fra spesialisthelsetjenesten eller hva som er/vil være en god 

oppfølging for dem.   

Gjennomføringen av gruppeintervjuene ble ledet av to personer, og alle informantene satt rundt et 

langbord. Intervjuene startet med å presentere de som ledet gruppeintervjuene, hva som var 

hensikten med gruppeintervjuene, samt avgrensninger, oppklaringer (bl.a. hva 

spesialisthelsetjenesten er) og det ble gitt en orientering om generelle forhold slik som taushetsplikt. 

Alle presentere seg selv før vi startet selve intervjuene. Den ene gruppelederen skrev opp stikkord for 

hvert tema gjennom gruppeintervjuet. Konklusjonene ble utarbeidet i fellesskap, og skrevet på en 

tavle. 

Kvalitative data består av notater fra gruppeintervjuene, samt stikkord og konklusjoner som ble skrevet 

på tavlen. Det ble tatt bilder tavlen for hvert av temaene for å sikre at konklusjonene ble mest mulig 
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riktig. Dataene ble sortert og sammenfattet tematisk lik oppsettet for intervjuene var. Drøfting av 

resultater fra gruppeintervjuene presenteres i kapittelet Sammenstilling av resultater.  

Informantene i gruppeintervjuene 
Gruppen med foresatte bestod av 10 personer, hvorav åtte kvinner og to menn, alle med barn i 

alderen 8 til 16 år med en TS diagnose. Det var tre informanter fra Helse Sør-Øst, mens sju 

informanter var fra de tre øvrige helseregionene. Ungdomsgruppen bestod av fem informanter i 

alderen 14-21 år med en TS-diagnose. De fleste var gutter bortsett fra en jente. De fleste av 

ungdomsinformantene kom fra Helse Sør-Øst, mens en var fra Helse Midt. Det viste seg vanskelig å 

rekruttere deltakere til denne gruppen hvilket kan ha sammenheng med at det samtidig ble avholdt en 

stor brukersamling for ungdommer et annet sted i landet. Voksengruppen bestod av sju voksne, fire 

menn og tre kvinner, som alle var 27 år eller eldre og hadde diagnosen TS. Også her kom de fleste 

var fra Helse Sør-Øst med unntak av en deltaker som kom fra Helse Midt.   

Resultater 
Temaene i spørreskjemaundersøkelsene omhandlet brukernes kontakt med spesialisthelsetjenesten, 

og var utgangspunkt for temaene som skulle belyses i gruppeintervjuene. Hensikten var at dette 

kunne gi oss utdypende informasjon om erfaringer med spesialisthelsetjenesten, og hvordan brukerne 

mener et tjenestetilbud bør være. I intervjuguiden var temaene 1) fra symptomer til henvisning for 

utredning, 2) opplevelser og erfaringer med utredning, 3) opplevelser og erfaringer med oppfølging, 4) 

nytten av tiltak, og 5) hvilke råd de ville ha gitt til andre i samme situasjon. Siden gruppene var ulike 

med hensyn til alder og interesser fikk temaene i gruppeintervjuene noe ulik vekting. 

Gruppeintervjuene har r en eksplorativ tilnærming hvor vi tok hensyn til prosessen mellom 

informantene. Resultatet fra gruppeintervjuene er presentert etter samme rekkefølge som temaene i 

intervjuguiden.   

 

Fra første symptomer til henvisning 

Ungdom 

Nesten alle informantene i ungdomsgruppen var usikre på hvor gamle de var når de første 

symptomene startet, bortsett fra en som mente det kom som «kastet på han» når han var 7 år 

gammel. Halvparten av informantene husket at motoriske tics var det som kom først, og da i form av 

tics i ansiktet som øye-tics/blunking og «gaping», men også tics i fingre og hender ble nevnt. En 

informant fortalte hvor slitsomt det var med slike tics, og forklarte; «Øye-tics gjør at øynene blir utrolig 

slitne, og selv om jeg forsøker å legge håndflatene over øyelokkene fortsetter øye-ticsene. Det er 

veldig frustrerende».  

Voksne 

Mange informanter fortalte at ticsene alltid hadde vært til stede. Flere informantene fortalte om minner 

fra barndommen, blant annet ble det fortalt av en informant at foreldre hadde forsøkt å få henne til å 

stoppe ticsene ved å gi bestikkelser for at hun skulle la være å «ticse», og hun forklarte at det var 

frustrerende å gå glipp av en «haug med penger». En annen fortalte at det var tvangsproblemtikken 

som har vært mest uttalt. Alle i gruppen bekreftet dette. Tre personer fortalte at de har «ADD» 

vansker, og alle sa de har konsentrasjonsvansker. En informant fortalte at det var først da hennes 

barn fikk diagnosen TS, at hun selv ble diagnostisert. På spørsmål om hvilke plager de har i dag, sa 

flere informanter at de har søvnvansker, fire oppga de har hodepine hver uke, mens en sa migrene. 

Alle informantene mente de har lett for å henge seg opp i ting. 

Det synes tydelig at symptombildet er sammensatt for mange i denne gruppen. Informantene var enig 

i at TS ofte handler om mer enn selve symptomene og tics, samtidig som det ikke er alle vansker som 

kan tilskrives TS.  
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Foresatte 

Blant informantene i denne gruppen var det mange som beskrev tidlige tegn på TS og/eller andre tegn 

på vansker hos barnet. Dette kunne være følelsesmessige eller psykiske vansker/forstyrrelser og det 

som en informant omtalte som en sterk sårbarhet. Flere informanter beskrev barn som har/hadde 

problemer med overganger, har/hadde sinneanfall, sensorisk overfølsomhet, uro, høyt stemmeleie 

eller hadde kraftige reaksjoner. Det var en felles enighet om at sterke følelsesuttrykk var det første 

informantene hadde merket og/eller det som var mest fremtredende.  

To informanter fortalte at deres barn ønsket å styre/kontrollere leken med andre. En fortalte at hennes 

gutt var en vandrer: «han kunne ikke gå hjem fra skolen uten at han tok omveier eller han fant på ting 

eller lekte». En fortalte om at barnet fikk akutte tics dag og natt (også i søvne), og på inn- og utpust. 

En informant fortalte at hennes barn hadde så alvorlige tics at han gned hull i nesegangen og gnidde 

seg til blods i søvne. En annen fortalte om lammelser i føttene, uten at dette ble utdypet videre. To 

informanter opplevde å få rettet mistanker om at barnet var utsatt for alvorlige traumer (vold, seksuelle 

overgrep) på grunn av barnets atferd.  

Noen av informantene sa de ikke kunne være sikker på om hva som kom først av tics eller andre 

vansker når de tenkte tilbake. De fleste informantene mente at tics kom gjerne senere enn de andre 

vanskene. Tre informanter sa de har hatt en del dårlig samvittighet ovenfor barnet fordi de ikke 

tidligere hadde skjønt hva som lå bak vanskene, og dermed hadde irettesatt barnet på feil måte.  

På spørsmål om hvorfor foresatte bestemte seg for å utrede barnets vansker, svarte informantene at 

de fikk beskjed fra barnehage og skole om at «det var noe» med barnet deres. Det var flere som 

kjente seg igjen i dette, Flere fortalte at de fikk beskjed av pedagogisk personell som for eksempel 

opplevde at barnet ikke kunne sitte i ro, eller det var mye «armer og bein» og med beskjed at her 

måtte foresatte gjøre noe. Informantene beskrev henvisningsgangen som «den vanlige løypen» fra 

PPT, via lege til BUP. Når det gjelder henvisning, fortalte en informant at de hadde problemer med å 

overbevise legen om at barnet hadde de vanskene de beskrev. 

 

Utredning 

Ungdom  

Flere informanter fortalte at de har hatt negative opplevelser med BUP. Kommentarer som «BUP er et 

fælt sted» og «det er kjedelig» var spontane reaksjoner i gruppen. Som svar på spørsmål om hva som 

var årsaken til dette, sa flere at det er for mye prat og testingene virket meningsløs. De yngste 

informantene forstod ikke hensikten med testingen av for eksempel intelligens. En informant opplevde 

at testingen var «utrolig slitsom», og utdypet dette ved å beskrive at han fikk fysiske symptomer som 

kvalme og svimmelhet. En lurte på hvorfor det tar så lang tid før man får vite at man har TS. 

Informantene i denne gruppen sa at de opplevde at de ikke fikk vite resultatet av testingen. De følte 

seg ikke sett, og opplevde at praten for det meste foregikk mellom foreldre og fagfolk. Derimot 

opplevde en av de eldste informantene BUP som veldig positiv hvor han hadde fått den hjelp og støtte 

han trengte.  

Informantene i gruppen har opplevd spesialisthelsetjenesten (BUP) ulikt, men det var enighet om at 

BUP har en utfordring i forhold til å gjøre testing og utredning mer meningsfylt for ungdommene. En 

informant poengterte at han vil være som alle andre. Alle informantene var usikre på hva TS 

innebærer og ønsket at legene hadde kunne beskrive konkret hva dette var. To av informantene sa at 

de hadde ønsket å bli fortalt resultatet av testingen og informasjon om diagnosen TS på en konkret 

måte og uten for vanskelig språk. 
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Voksne 

I denne gruppen var det ulike erfaringer med utredning og hvem som hadde gjort utredningen. En 

informant fortalte at han var på fem «intervjuer», og fikk stilt diagnosen relativt raskt. En annen sa han 

gjennomgikk svært mange tester i forhold til nevrologisk utredning, inkludert flere scanning-

undersøkelser. En har vært på Senter for yrkesrettet attføring (SYA, i NAV) og deretter en 

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten.  

Tidspunktet for diagnose var ulikt for alle, hvor en mottok denne som 9-åring, en mottok denne på 

videregående skole og de resterende mottok denne når de var voksne. Felles for dem var at de hadde 

vært hos flere leger, men ingen hadde kunnet gi de svar på hva dette var. Moren til en av 

informantene hadde lenge søkt etter informasjon og jobbet mye for å finne ut av dette på egen hånd. 

Ved å lese i ulike legebøker kom hun til slutt over diagnosen som lignet beskrivelsen av TS. Deretter 

dro de til en spesialist i Oslo og fikk diagnosen bekreftet der. Halvparten av informantene fortalte at de 

har vært hos ulike spesialister innenfor øre, nese hals, og/eller vært til utredning for allergi. 

Selve utredningen og undersøkelsene ble stort sett opplevd som meningsfulle for informantene, og 

alle i gruppen forstod hensikten med testingen. Derimot mente mange at testene ikke fikk frem hva de 

egentlige vanskene innebar. Det ble poengtert at gode karakterer kunne kamuflere vanskene, eller i 

det minste graden av vanskene.  

Oppsummert sier informantene i denne gruppen at det har vært komplisert å få en avklaring, men det 

synes å ha vært enklere å få et svar når man har kommet til et stort sykehus. De aller fleste har 

opplevd å være nødt til å gå til mange ulike instanser, og mange var blitt møtt av leger som ikke hadde 

kunnet gi svar eller hjelpe. 

 

Foresatte 

En informant fortalte at de opplevde at BUP var ryddig og hadde opplevelsen av å bli hørt og forstått 

under utredning. En annen fortalte at kunnskapsnivået hos legen var «sånn passe», og opplevde at de 

selv visste like mye. En informant fortalte at barnet hadde mye uro og kremting, men siden det tok for 

lang tid å komme inn hos BUP gikk de til en privatpraktiserende psykiater. En mor fortalte at hun 

husket godt at barnet snakket om at «skjelettet ikke passet». Fem informanter fortalte at de har vært 

hos ulike typer spesialister for å utelukke vanlige tilstander (for eksempel øye- og halsspesialist på 

grunn av mistanke om allergier, ortopeder eller nevrologer). En informant fortalte at «vi kom med 

diagnosen selv og fikk den bekreftet». En informant fortalte at hun tror hun har rekorden for å ha den 

korteste utredningstiden. En annen fortalte at de kom til en lege som ikke hadde kunnskap om TS, og 

som tok i bruk «Google» for å finne informasjon om TS. 

Noen av informantene beskrev hva de opplevde som en runddans mellom mange ulike instanser og 

offentlige tjenester som startet allerede i utredningsfasen. Tre informanter fortalte at barnevernet ble 

koblet inn på bakgrunn av alvorlige episoder på skolen og kraftige raserianfall. Først da ble satt et 

skikkelig fokus på vanskene. Informanten sa videre at dette ble redningen for barnet og familien, siden 

de fra da av ble hørt. Halvparten av informantene sa at de har vært i kontakt med barnevernet. 

Et par av informanter sa at de har opplevd at psykologer hadde vanskelig for å forstå nevrobiologiske 

forstyrrelser og at det dermed ble for mye fokus på samspill. Dette mente de var tilfelle både under 

utredningen og i oppfølgingen. For mange virket det som om fastlegens rolle var liten eller minimal. En 

annen fortalte at deres barn har fått TS diagnosen, men opplever usikkerhet på om dette faktisk 

stemmer. 

Oppsummert hadde informantene i denne gruppen svært varierende erfaring med utredning, og 

opplevde svært varierende kunnskap om TS i spesialisthelsetjenesten.  
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Oppfølging, behandling og nytte 

Ungdom 

Denne gruppen bestod av informanter med ulik tilknytning til spesialisthelsetjenesten i dag. En sa han 

for tiden var under oppfølging hos BUP, en annen sa han ikke har fått hjelp, og følte seg svært utenfor. 

To sa det er lenge siden de hadde vært hos BUP, mens den siste informanten fortalte at hverken BUP 

eller fastlegen ville ha noe med oppfølgingen å gjøre. En informant sa; «BUP var til hjelp, men først da 

vi kom til riktig person». På spørsmål om hvordan de opplevde møtet med behandlere, svarte en 

informant at; «Behandlere sitter med nesen i boka hele tiden». Dette var noe som fremkalte 

assosiasjoner og litt latter hos informantene. Flere opplevde at de ikke ble forklart hva TS er, men at 

det var foreldrene som fikk denne informasjonen. En påpekte at han opplevde at forklaringen ble 

teknisk i den forstand at: «Det var som å være hos tannlegen». En informant påpekte at han ikke likte 

å bli behandlet som om han var syk. Når han for eksempel var blitt stilt spørsmålet «går det bra eller?» 

med en trist stemme, opplevde han dette som negativt. Flere mente at leger bruker et for vanskelig 

språk, og to informanter understreket at de kunne tenke seg et helt enkelt «ja» eller «nei» som svar på 

noen spørsmål, samt kortere forklaringer. Derimot sa andre i gruppen at de opplever forklaringene 

som greie. 

Når det gjaldt medisinsk behandling sa alle informantene at de har brukt medisiner. En informant sa 

han hadde sluttet med dette etter eget valg fordi den «tok vekk halve personligheten hans», og gleden 

over mat forsvant. En annen sa at han må ta medisin for å føle seg bra. En annen sa han trodde at 

cannabis var bra medisin for TS, men ingen av de andre informantene fulgte opp dette. En informant 

opplevde at han ikke fikk lov til å være med på å bestemme hva han skulle få av medisiner, og ingen 

av informantene sa at de visste noe særlig om bivirkninger.  

Alle informantene var enige om at tilrettelegging på skolen var til stor hjelp. Flere sa at det er viktig å 

ha god kontakt med læreren og egne avtaler. De var litt delte om de mente det var bra med lekser 

eller ikke, men en av informantene var tydelig på at han ønsket mindre lekser eller kutte dette helt ut. 

Alle syntes det var viktig å ha et trygt sted å trekke seg tilbake til på skolen. En sa at han brukte mye 

krefter på å undertrykke tics slik at andre ikke skulle stirre, og at dette er noe han ble veldig sliten av. 

To av fem informanter har opplevd mobbing, og en sa at mobbing var mye verre enn å bli slått.  

I denne gruppen tok informantene selv opp temaet omkring det å være åpen om sin diagnose eller 

ikke. En mente at det var viktig å velge selv hvor åpen man ønsker å være. En ønsket ikke å fortelle 

klassen om dette, mens en av de eldste sa at det er en fordel å være åpen «fordi alle ser jo ticsene, 

og det å gi en forklaring gjør at folk lurer mindre». 

Denne gruppen hadde ulike erfaringer med å bli fulgt opp av spesialisthelsetjenesten. Gruppen var 

svært støttende ovenfor hverandre, og brukte en del av tiden til å gi råd og dele erfaringer om hva som 

fungerte for den enkelte og hva som var viktig å huske (for eksempel å få nok søvn). 

 

Voksne 

I denne gruppen var det få som sa de hadde oppfølging fra spesialisthelsetjenesten per i dag, men en 

informant trodde han hadde dette en gang i året. De fleste hadde oppfølging hos fastlegen. En 

informant fortalte at han avsluttet oppfølgingen for ett år siden fordi han opplevde at det ble for mye 

prat og lite konstruktivt, og hvor heller ikke endring i forhold til medisinering hjalp. En annen fortalte at 

en psykiater hadde gitt ham beskjed om å ta seg sammen, men at dette var en umulig oppgave der og 

da, og noe han absolutt følte han ikke trengte å høre. Etter en stund ble oppfølgingen avsluttet, men 

siden han ikke var klar for det opplevde han dette som svært vondt og det føltes det som en 

oppsigelse.  
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En informant sa han opplevde å bli diagnostisert raskt, og fikk en ny time etter ca. to uker, men etter 

dette ble han ikke tilbudt noen form for oppfølging.  

Flere av informantene fortalte at fagfolk hadde for mye fokus på det psykiske. Et par av informantene 

hadde fått forklaring på at vanskene skyldtes at de bare var urolig. Alle i gruppen formidlet at de har 

opplevd å ha blitt vurdert som ikke å være syk nok til å komme inn til DPS. De påpekte også at det er 

lang ventetid (inntil 6 måneder) på grunn av kapasitetsproblemer.  

En informant har bodd i fosterhjem, og sa at dette har vært redningen for han. Selv om det ikke har 

vært mye kontakt med BUP, virket det som informanten har et helt nøytralt og greit forhold til dem og 

deres oppfølging. 

En informant hadde ikke noe til overs for spesialisthelsetjenesten, og fortalte at han i relativt voksen 

alder hadde en gang blitt veldig dårlig. Han hadde da fått god kontakt og oppfølging av 

bedriftshelsetjenestens psykolog. Han sa han var veldig takknemlig for denne psykologen, og 

opplevde at når det først begynte å bli bedre, gikk det raskt fremover.  

 

Denne gruppen bestod av informanter som til dels har opplevd en spesialisthelsetjeneste det er 

vanskelig å komme til, og opplevde usikkerhet om de er inne i deres system eller ikke. Mange 

opplever at spesialisthelsetjenesten er utilgjengelig for voksne med TS, og som mener at dette er 

årsaken til at flere voksne derfor får hjelp andre steder. 

Foresatte 

Denne gruppen fortalte at de hadde ulik tilknytning til spesialisthelsetjenesten i dag, men de fleste sa 

de har jevnlig oppfølging der. En informant sa hun er usikker på om spesialisthelsetjenesten fremdeles 

var involvert, men at de har oppfølging på skolen. En informant sa at de har valgt bort oppfølging av 

spesialisthelsetjenesten, men lever med usikkerheten om de følger opp barnet sitt på den beste måten 

hele veien og i det daglige. Allikevel, informanten fortalte at de tidligere hadde fått svært god hjelp og 

støtte av en lærer som tilfeldigvis hadde skrevet en spesialoppgave om TS. Denne læreren har utgjort 

hele forskjellen for dem og informanten konkluderer med at «det er en vesensforskjell mellom de som 

har kunnskap om TS og ikke, uavhengig av fagbakgrunn». 

To informanter fortalte at de var inne i en svært vanskelig og belastende tid hjemme, og har opplevd 

ikke å komme noen vei og ikke få hjelp. Flere påpekte at behandlere synes ikke å forstå hvor 

belastende det er å ha et familiemedlem med TS, og hvor stor innvirkning dette har på familielivet. Det 

var flere som fortalte om voldsomme episoder hjemme, og spesielt to informanter fortalte at de har 

opplevd kraftige tiltak fra offentlige instanser. En informant fortalte om hvordan den ene episoden 

hadde ført til den neste og hadde gått ut av proporsjoner, Dette ble beskrevet i korte trekk, og 

innebefattet blant annet BUP som ikke hadde kommet noen vei, politianmeldelser som endte opp i en 

«kamp med spesialisthelsetjenesten» siden han ikke møtte forståelse for hva vanskene skyldtes. En 

informant forklarte at det som ble redningen var en sosionom ved BUP som forstod dem og skjønte 

hva TS innebar, og først da følte de at de kunne bli forstått og få hjelp.  

Flere sa at de var usikker til hva slags hjelp de kan få, mens en informant var fornøyd med informasjon 

og oppfølging hun hadde mottatt. Når det gjaldt behandling så var det et fåtall foreldre som hadde blitt 

tilbudt noe annet eller noe mer enn medikamentell behandling. Flere informanter fortalte at de har 

mottatt for lite informasjon om medisinen de ble tilbudt, og at det ikke spørres om bivirkninger. Flere 

uttrykte at dette er viktig, og en av informantene fortalte om bivirkninger. Hun opplevde at ticsene 

forsvant med medisinen, men barnet fikk derimot vektøkning og ble svært voldelig. Dette medførte 

store konsekvenser på skolen, og barnet ble da meldt til barnevernet. Informanten forklarte at barnet 

hennes ble dypt fortvilet og ville ikke leve lenger. Familien forsøkte å få hjelp hos BUP, men måtte 

purre flere ganger for å få komme inn.  
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Fire av informantene har barn som hadde mottatt «ticskontrollerende trening» (HRT). En informant 

fortalte at barnet hennes hadde hatt god utbytte av HRT, mens tre andre informanter fortalte om liten 

eller ingen effekt. Noen av informantene hadde deltatt på ulike foreldrekurs, og mange i forhold til 

atferdsvansker. De hadde ulike opplevelser av hvor godt utbytte barnet hadde hatt av disse. Flere av 

informantene var enig i at foreldrekurs i forhold til atferdsvansker som inneholder råd og tips om 

grensesettingsstrategier, ikke fungerer for deres barn med TS. Informantene var enig om at mange 

behandlere ikke ser sammenhengen mellom uro og støy hjemme og TS/ tics. 

De av informantene som var medlemmer i Norsk Tourette Forening opplevde mye støtte fra 

brukerforeningen, og fortalte at det har vært svært nyttig å møte andre foreldre gjennom foreningens 

møtepunkter og samlinger. 

Flere av informantene sa at de føler seg kravstore overfor BUP. De er usikre på hva de kan forvente. 

Mange sa de savner at BUP følger opp i større grad. Flere var usikre på når de kan ta kontakt med 

BUP, og en spør: «kan man «kriseringe»? Informantene som hadde trukket seg ut av oppfølging hos 

BUP, sa at de lever med usikkerheten om hvorvidt dette var riktig eller ikke. 

Mange i gruppen har vært hos flere instanser i spesialisthelsetjenesten, og en informant har inntrykk 

av at det virker som om det er ulike lovverk for hvert sted. Alle informantene sa de har inntrykk av at 

det er store forskjeller mellom hvilke tjenester som gis og hvilke prosedyrer de har fra sted til sted. 

Mange har opplevd at tjenestetilbudet (på støttetiltak, oppfølging) virker å være personavhengig, og at 

det er vanskelig å komme tilbake til spesialisthelsetjenesten etter utredning. «Dette blir jo avgjørende 

for hvordan det går med barnet, og det som skal bli vår historie» sa en informant. Det var enighet blant 

informantene at det er store forskjeller fra tjenestested til tjenestested med hensyn til kunnskap, 

forståelse og oppfølging. De har kjent på at det har vært svært vanskelig å ikke få hjelp, og som en 

informant sa: «vi vil bare ha hjelp til å takle hverdagen». 

 

Informantenes ønsker til spesialisthelsetjenesten 

Ungdom 

En informant sa han ønsket mer vektlegging av normalitet, og ikke å bli behandlet som syk. En annen 

ønsket mer informasjon om hvordan det kommer til å gå videre. Flere sa de ønsker seg voksne 

behandlere som viser interesse, og at det er spesielt viktig med fagfolk som har kunnskap om TS.  

Guttene i gruppen ønsket seg helst mannlige fagfolk.   

To av informantene ønsket at miljøet på sykehuset kunne ha vært koseligere og mindre preget av 

sykehus. De foreslo å bruke mer farger, at venterommet helst bør være lite eller ha avlukker med 

plass til et fåtall av mennesker, samt å ha noe å gjøre mens man venter. En informant forklarte at 

dette handler om enkle grep som gjør at du føler deg velkommen.  

Voksne 

Det var stor enighet blant informantene om at det er av stor betydning å møte andre med TS. Alle 

uttrykte ønsker om mer oppfølging. Samtidig var flere tydelige på at de ønsker å bli sett på som en 

ressurs, og dessuten vektlegge positive ting. En informant sa: «jeg vil ikke bli dullet med». Flere av 

informantene var i tillegg foreldre til et barn med TS, og prioriterte å ha fokus på oppfølging av barnet 

med TS.  
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Foresatte 

Uavhengig av om informantene hadde oppfølging av spesialisthelsetjenesten eller ikke, sa mange at 

de opplevde stor usikkerhet om de støttet sine barn på den beste måten. Det var stor enighet om at de 

ønsker seg råd om hvordan man skal løse vanskelige situasjoner i forhold til egne barn. En sa at de 

hadde gode erfaringer med ambulant team, og flere sa de ønsker seg mer av denne type tjeneste.  

Flere påpekte at det er viktig at tjenesteapparatet kan se helheten rundt barnet, og informantene 

ønsket at det fantes mer kompetanse på dette området. Flere sa at det er veldig viktig at 

spesialisthelsetjenesten følger opp bedre i forhold til skolen.  

Flere sa at spesialisthelsetjenesten må være tydeligere på hva de kan gi av oppfølging, og flere er 

usikre på hva de kan forvente. I tillegg var det flere som sa de har møtt behandlere som var usikre på 

hva som kjennetegner TS, og hvilke utfordringer som følger av vanskene. 

  

Oppsummering 
Fra informantene i de tre gruppene fikk vi mange innspill rundt symptombeskrivelser, hvilke vansker 

som kom først, hva som har vært utfordrende i forhold til kontakten med spesialisthelsetjenesten, og 

hva eller hvilken type støtte de ønsker seg. Her følger en oppsummering av hovedpunktene fra 

gruppeintervjuene.   

Første ticssymptomer: Var gjerne motoriske og opptrer i ansiktet i form av øye- og munnbevegelser, 

samt i hender/fingre ifølge informantene i ungdomsgruppen. Informantene i foresatte-gruppen 

fremhevet følelsesmessige kraftige reaksjoner eller vansker med overganger som symptomer som ser 

ut til å komme før tics. Informantene i voksengruppen var ikke sikre på hvilke type tics som kom først, 

men at det var andre vansker, og ikke tics, som var mest fremtredende i barndommen eller var det de 

husket best. 

 

Utredning: Informantene i ungdomsgruppen opplevde utredningen som negativ fordi den virket 

meningsløs. De ble svært slitne og fikk ikke vite resultatet av testingen, og opplevde at praten gikk 

mellom foreldre og fagfolk. De voksne informantene fremhever at det har vært vanskelig å få svar, og 

mange har møtt fagfolk som ikke har kunnskap om diagnosen. Informantene i foresatte-gruppen 

rapporterer blandede erfaringer, og mest negativt er det å ikke bli trodd av fastlege eller fagperson i 

spesialisthelsetjenesten. Flere har opplevd kunnskapsmangel om TS, og har vært innom mange 

instanser før de har fått en endelig avklaring.  

 

Oppfølging: Informantene i ungdomsgruppen har opplevd at fagpersoner har hatt holdninger eller 

kommunisert på en slik måte at de følte seg syk eller unormal. Fagfolk brukte et vanskelig språk, og 

de fikk vite lite om behandlingsmuligheter, medisiner og bivirkninger. Alle gruppene fremhevet hvor 

viktig tiltak på skolen er. Informantene i foresatte- og voksengruppen sa de opplever en stor avstand til 

spesialisthelsetjenesten. Foresatte fortalte om voldsomme episoder og vanskelige perioder i barnets 

liv. Mange opplever at det er vanskelig å leve med usikkerheten om de gir god nok støtte og hjelp til 

barnet med TS. Selve tjenestetilbudet kan synes vilkårlig og personavhengig, og for mange har det 

vært vanskelig å få videre oppfølging etter utredning. De aller fleste sa de er kjent med at tilbudet 

varierer fra sted til sted, og at dette oppleves svært negativt.  
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Ønsker til spesialisthelsetjenesten: Informantene i ungdomsgruppen ønsket seg bedre kontakt og 

mer informasjon om TS, og hvordan det går videre. De ønsket seg voksne behandlere som har 

erfaring og vet hva TS går ut på. Guttene ønsket seg helst mannlige fagfolk. Både informantene i 

foresatte- og voksengruppen ønsket seg mer oppfølging, men også å bli sett på som en ressurs. 

Foresatte ønsket mer eller bedre oppfølging på skolen, mer opplæring og et tjenesteapparat som kan 

se helheten rundt barnet. Det var flere som sa at når ting blir vanskelig hjemme er det er ønskelig å ha 

en tjeneste å kunne kontakte, som for eksempel et ambulerende team. 

  



46 
 
 

Sammenstilling av resultater 
 

I denne brukerundersøkelsen brukte vi både en kvantitativ og en kvalitativ tilnærming for å undersøke 

brukeres erfaringer. Hensikten var å gjøre en sammenstilling av resultater fra begge tilnærmingene 

(delundersøkelsene) og finne felles tema og erfaringer på tvers av disse. Vi ønsket også å undersøke 

om det fantes nye og/eller ukjente tema gjennom gruppeintervjuene. Vi sammenstilte resultater fra 

kartleggingen om første tics, diagnosealder, tilleggsvansker, spesialisthelsetjenester knyttet til 

utredning og oppfølging, samt fornøydhet med ulike deler av spesialisthelsetjenesten.  

 

Tidlige tegn, diagnosealder og forløp 
Flere gutter enn jenter med TS deltok både i spørreundersøkelsen og i gruppeintervjuene. Dette er i 

tråd med internasjonal forskning som viser en kjønnsfordeling på forekomst på 3-4 gutter per jente 

(Hollis et al., 2016, Robertson et al., 2017).  

Ungdommene i gruppeintervju fortalte at motoriske tics var de første tegn på TS, noe som samsvarer 

med forskningslitteraturen. Derimot fortalte informantene i foresatte-gruppen, og til dels voksen-

gruppen, at de tidlig fattet mistanke om at noe var unormalt. Mistanken var ikke knyttet til tics, men 

omkring kraftige følelsesuttrykk eller psykiske og atferdsmessige vansker. Det er vanskelig å vurdere 

om disse vanskene faktisk kan være knyttet til TS eller til tilleggsvansker, eller om det er knyttet til 

barnets reaksjoner på tics, og eventuelt et forsøk på å mestre/skjule disse. Enkelte studier viser at 

tilleggsvansker som for eksempel ADHD og atferdsvansker (disruptive behavior disorders) antas å 

opptre før tics (Bloch og Leckman, 2009).   

Spørreundersøkelsen viste at over halvparten av foresatte oppga at de observerte de første ticsene 

innen barna var 5 år, og en tredjedel av foresatte oppga de observerte tics hos barna innen de var 3 

år. Gjennomsnittlig alder når barna ble diagnostisert med TS var 8,5 år. Dette betyr at det i 

gjennomsnitt tok 3,1 år fra første tics til diagnosen ble stilt. Til sammenligning viser studien av Bitsko 

og medarbeidere (2014) at gjennomsnittsalderen var på 8,1 år blant amerikanske barn i alderen 6-17 

år. Det kan være vanskelig å avgjøre om det som ses er tics som er knyttet til en TS «under utvikling», 

eller om det er tics som kan være del av normalutviklingen som den er for noen. Et av kriteriene for TS 

er at ticsene skal ha vært tilstede i mer enn ett år , slik at et tidsrom på 3 år for å få avklart diagnosen 

er relativ lang. Samtidig kan dette være noe komplisert siden det kan være faktorer som gjør at det er 

vanskelig å få avklart det diagnostiske. Det kan for eksempel være usikkerhet i forhold til intensiteten 

av andre vansker som kan opptre forut for ticsdebut. I en studie fra Danmark fant de at alder ved 

første symptomer var 3 år, og denne rapporterer om symptomer som søvnvansker, 

hyperaktivitet/ADHD, atferdsvansker, inkludert angst, raserianfall og tvangsatferd, mens alder ved 

første tics var 5,5 år (Mol Debes og kolleger, 2008). Dette synes å være forenlig med vår 

undersøkelse. Gruppeintervjuene avdekket også at TS «handler om mye mer enn tics», og hvor 

informantene var tydelig på at andre symptomer opptrådte før ticsene. Under gruppeintervjuene og på 

åpne spørsmål i spørreundersøkelsen er det mange som forteller om en lang vei frem til riktig 

diagnose, og at de har vært hos både øyelege, øre, nese-halsspesialister for å utelukke allergier. 

Dette er tidligere beskrevet i forbindelse med TS (Mol Debes med kolleger, 2008), men også i forhold 

til sjeldne diagnoser (Grut m.fl. 2008, s. 184). Flere påpeker at det har vært vanskelig å overbevise 

legene om barnets tics. Vi har ikke spurt om hvordan utredning og kartlegging ble gjennomført, men 

slik Plessen og Weidle (2016) påpeker kan det være vanskelig å danne seg et bilde av barnets 

symptomer og vurdere hvor sterke de er siden barn ofte underrapporterer tics ved første konsultasjon. 

De mener at det det viktig å lytte til foreldrene og la barnet selv fortelle om sine tics, eventuelt også ta 

videoopptak av tics.  
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Voksne i spørreundersøkelsen oppgir at de gjennomsnittlig var rundt 5 år gamle når de la merke til tics 

første gang, men at de i gjennomsnitt var 19 år gamle før de ble diagnostisert . Dette gjenspeiler mest 

sannsynlig at kunnskap om TS har endret seg over tid i Norge. For 20-30 år siden var det uvanlig at 

barn ble diagnostisert med TS, mens det i dag er blitt mer vanlig (Strand, 2009, s. 123). Dette 

mønsteret finner vi igjen når vi ser på respondenter som er 25 år eller yngre og hvor disse mottok TS 

diagnosen da de var rundt 11 år.  

Alvorlighetsgraden av tics i ungdomsgruppen (11-18 år) er omtrent lik det vi finner i barnegruppen 

(>10 år). I voksengruppen finner vi en tendens til at tics øker noe med økende alder, men forskjellen 

er ikke signifikant. Det er lite forskning om dette, men Lindquist (2004) antyder at 3 av 6 voksne med 

TS opplever vanskeligheter i form av tilleggsvansker, og at 2 av 6 voksne opplever at tics øker med 

alderen. Det er få studier som har undersøkt forløpet av tics gjennom livsløpet, men resultatet i vår 

undersøkelse kan tyde på at enkelte voksne kan oppleve at tics enten kommer tilbake eller blir verre i 

løpet av voksenlivet noe som også tas opp i Eapen og Črnčec (2009). Den totale ticsskåren er relativt 

likt mellom barn og voksne. Alvorlighetsgraden i løpet av ungdomstiden er ikke like nedadgående slik 

man finner i en del andre studier. Voksne kvinner rapporterer om en høyere alvorlighetsgrad av tics 

enn menn. Det er vanskelig å si om dette har sammenheng med seleksjonsskjevhet eller at kvinner 

opplever tics og/eller tilleggsproblematikk annerledes i voksen alder. Det er få studier om 

kjønnsforskjeller og hvordan alvorlighetsgrad av tics og tilleggsvansker forløper, og hvordan kvinner 

og menn opplever eller lever med dette. Imidlertid har Lichter og Finnegan (2015) vist at 

alvorlighetsgraden av tics hos kvinner ble noe verre med økende alder når de samtidig opplevde flere 

psykososiale vansker knyttet til alvorlighetsgrad av tics og tilleggsvansker.  

Tilleggsvansker  
Brukerundersøkelsen viser at nesten halvparten av barna også hadde ADHD (42 %), som er en av de 

vanligst rapporterte tilleggsvanskene ved TS. I kliniske studier oppgis forekomsttall for ADHD på 

mellom 50-60 %, og er vanligst forekommende hos gutter (Freeman et al., 2015, Robertson 2015). 

Dette kommer også frem i gruppeintervjuene hvor mange oppgir å ha konsentrasjonsvansker. 

Samtidig vet vi at mange med TS kan ha konsentrasjonsvansker uten at dette skyldes ADHD (Murphy 

& Eddy, 2013). Tvangslidelse (OCD) hadde i vår undersøkelse samme forekomst som ADHD. 

Forekomst av OCD oppgis ofte med forekomsttall på mellom 36-50 %, og er knyttet til flere jenter enn 

gutter (Bloch og Leckman, 2009, Robertson, 2015). I vår undersøkelse finner vi en høyere andel av 

gutter, og dessuten også blant de voksne. En studie bekrefter dette og fant at andelen OCD lå høyere 

hos voksne enn hos barn, og at OCD så ut til å bli verre med alderen (Bloch et al., 2016). I vår 

undersøkelse ligger forekomst av ASD på 17,9 % hos barn, mens den hos voksne ligger på 4,3 %. 

Dette er betydelig høyere enn det man finner i befolkningen for øvrig (Cath & Ludolph, 2013). En nylig 

publisert studie fant at andelen barn med TS som også fylte ASD kriteriene var på 23 %, mens 

tilsvarende tall for voksne var på rundt 9 % (Darrow et al., 2017). 

Mange barn med TS oppgis å ha angst (42 %), mens en mindre del oppgis å ha depresjon (13 %). 

Hos voksne med TS finner vi en høy andel med angst og spesielt depresjon. Både angst og depresjon 

er funnet i andre studier å være hyppig forekommende hos personer med TS sammenlignet med 

befolkningen for øvrig (Hollis et al., 2016, s. 2).   

Vi finner at hodepine og migrene er relativt hyppig forekommende hos barna med henholdsvis 30 % 

hodepine og 11 % migrene. Hos voksne er hodepine tilnærmet like hyppig som hos barn, mens 

migrene er hyppigere forekommende både hos menn og kvinner. Flere studier viser at hodepine og 

migrene er hyppig forekommende hos personer med TS (Kwak et al. 2003; Robertson et al., 2017). 

Tilsvarende finner vi høy forekomst av søvnvansker i vår studie, hvor rundt 70 % av både barn og 

voksne oppgir dette. Det mangler studier som kan belyse sammenhengen mellom TS, søvn og 

tilleggsvansker, og sammenhengen kan være vanskelig å tolke. I gruppeintervju av foresatte ble det 

snakket om kraftige/alvorlige tics under søvn, noe som har blitt rapportert i andre studier, og det 
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argumenteres for at det kan være en sammenheng mellom alvorlighetsgrad av tics og søvn (Cohrs et 

al, 2001, Kirov et al., 2014). Både sinne- og søvnvansker antas å være knyttet til andre tilleggsvansker 

slik som ADHD (Freeman, 2015, s. 67-68). I vår undesøkelse rapporteres det om en høy andel av 

sinnevansker både hos barn og voksne. Begrepet sinnevansker ble i vår undersøkelse valgt for å 

kunne favne vidt, og omfatter vansker med å kontrollere sinnet, irritabilitet og sinneutbrudd. Dette kan 

forklare den høye andelen som oppgir sinnevansker hos barn (66 %). Studien av Budman og kolleger 

(2005) viste at 70 % av personer med TS oppga sinnevansker når de definerte dette tilsvarende bredt. 

Sinnevansker er et komplekst fenomen, og bør ses i sammenheng med andre tilleggsvansker som 

ADHD og søvnvansker (Cath & Ludolph, 2013), men må også ses i forhold til andre utløsende 

individuelle og kontekstuelle årsaker. 

 

Tjenester mottatt fra spesialisthelsetjenesten 
I oppsummeringen av antall tjenester barn og voksne hadde mottatt, finner vi at det ikke er forskjell 

mellom gutter og jenter. Derimot finner vi at de med tilleggsvansker oppga å ha mottatt flere tjenester 

enn de som har TS uten ADHD, OCD og ASD. Det er spesielt barn med TS og ASD som har mottatt 

flere tjenester (6,4), mens barn med TS som i tillegg har ADHD, angst, eller OCD i gjennomsnitt har 

mottatt omtrent fem tjenester. Hos voksne finner vi at det er angst som kan se ut å ha betydning for 

antall tjenester man har mottatt. Informasjonen fra gruppeintervjuene om problemer med å få diagnose 

og tilbud om behandling av psykiske tilleggsvansker, kan synes å variere avhengig av bosted. Flere 

forteller at det har vært vanskelig å få hjelp på grunn av lange avstander til spesialisthelsetjenesten, og 

at familier har flyttet fordi de opplevde at de ikke fikk hjelp og var i en desperat situasjon. De foresatte 

vet at det er stor variasjon på hjelpetilbudet fra sted til sted.  

Under halvparten (43 %) av de foresatte forteller at de har deltatt på familiekurs, mestringskurs, 

likemannstreff eller brukerkurs, mens over halvparten oppga at de ikke hadde deltatt eller ønsker seg 

tilbud om dette. 

   

Spørreundersøkelsen viser at det er relativt få som har mottatt gruppebaserte kurs fra 

spesialisthelsetjenesten som er rettet mot mestring for den enkelte bruker, eller som er foreldre- eller 

familiebaserte. Flere oppgir å ha deltatt på kurs som ikke var spesifikke for TS, men var tilpasset 

andre vansker som atferdsvansker eller ADHD.  

Blant ungdomsinformantene og vokseninformantene er det å bli sett på som normal og en ressurs noe 

som påpekes, samtidig som de også trenger hjelp og støtte.  

I gruppeintervjuet av foresatte påpekes at det fokuseres for mye på tiltak i skolen og altfor lite på tiltak 

som kan bedre familielivet. Det er en høy andel som oppgir at spesialisthelsetjenesten hadde 

samarbeidet med skole og/eller PPT. I spørreundersøkelsen blant foresatte oppgir 82 % at 

spesialisthelsetjenesten har samarbeidet med skole og/eller PPT. Det er 48 % som enten er svært 

fornøyd eller fornøyd med samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og skole/PPT. Det 

fremkommer i alle gruppeintervjuene at dette er et område som er viktig. Voksne oppgir at de i liten 

grad har mottatt tjenester fra skolen, noe som må ses i sammenheng med at skoletiltak ikke er aktuelt 

siden de aller fleste er ferdig med skolen.     

Totalt sett mottar voksne noe færre tjenester enn barn. Det er også forskjell i andel type tjenester hos 

barn og voksne. Færre voksne sammenlignet med foresatte oppgir å ha mottatt tiltak, informasjon og 

oppfølging av somatiske/kroppslige forhold. Derimot er det en høyere andel voksne som mottar 

«utredning og behandling av psykiske tilleggsvansker». Forklaringen på at det er færre voksne som er 

utredet av spesialisthelsetjenesten er at de er utredet andre steder. 
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En del av de voksne oppgir at de har mottatt tjenester i forhold til ”diagnostisering og behandling for 

psykiske tilleggsvansker”, men det er vanskelig å avgjøre hva de har mottatt av diagnostisering 

og/eller behandling. Andelen som oppgir at de har mottatt ticskontrollerende trening er lav.  

I kvantitative undersøkelser hvor man spør om tilfredshet med helsetjenester, fremstår ofte foreldre 

som relativt fornøyd når man spør om tilfredshet totalt sett, slik vi til dels finner i vår undersøkelse. Når 

man bruker spesifikke spørsmål eller kvalitative undersøkelser, blir imidlertid svarene ofte  mer 

negative (Sandbæk 2000, i Lundeby, 2008). Dette er ikke noe særskilt da beskrivelser av erfaringer 

utløser flere nyanser og konkretisering av både hendelser, men også emosjonelle erfaringer. 

Resultatene fra gruppeintervjuene er rimelig å tolke inn i en slik forståelse. En oppsummeringsstudie 

av Robinson (2010) om barns erfaringer med helsepersonell konkluderer med mye av det samme som 

vi har funnet i vår undersøkelse. Selv om det er mange gode erfaringer med spesialisthelsetjenesten, 

er det en del som opplever at spesialisthelsetjenesten kommer til kort når det gjelder å utrede og følge 

opp barn og unge med TS.  

 

Behandlingstiltak 

Medikamentell behandling  

I spørreundersøkelsen er det mellom 30-50 % som oppgir at barnet hadde mottatt medikamentell 

behandling for sine tics og/eller tilleggsvansker. I gruppeintervjuene er det et fåtall foreldre som sier at 

barnet har blitt tilbudt noe annet eller noe mer enn medisiner. Det samme gjelder for voksne.  

 

Ticskontrollerende trening 

Det er 15 % av barna som oppgis å ha mottatt ticskontrollerende trening, og det er en av informantene 

i gruppeintervjuet av foresatte som har barn som hadde mottatt denne behandlingsmetoden. Tatt i 

betraktning at dette er en metode som anbefales av den europeiske retningslinjen for behandling av 

tics, og at det over lang tid har blitt arbeidet for å få denne metoden tilgjengelig i Norge, synes andelen 

som har mottatt ticskontrollerende trening å være beskjeden, spesielt blant voksne. Selv om utvalget 

av voksne som besvarte spørreskjemaene er lite, er dette i tråd med erfaringen til Norsk Tourette 

Forening og NevSom. Av spørreundersøkelsen og gruppeintervjuene finner vi at effekten av 

ticskontrollerende trening på tics ser ut til å være moderat. Rundt en tredjedel svarer at de har god 

effekt. Det samme inntrykket får vi gjennom gruppeintervjuene der en informant forteller at barnet 

hennes hadde godt utbytte av HRT, mens tre av de andre hadde liten eller ingen effekt. Manglende 

behandlingseffekt kan ha flere forklaringer som kan dreie seg som egenskaper hos barnet, motivasjon, 

tilleggsvansker, og/eller alvorlighetsgrad av tics. Behandlers kompetanse, erfaring og metodeintegritet 

kan også ha betydning for hvor virksom behandlingen blir. I denne sammenheng kan det være 

interessant å vise til, en norsk studie som undersøkte et foreldreveiledningsprogram for atferdsvansker 

viste at de terapeutene/rådgiverne som fulgte manualen og prinsippene, fikk bedre resultat enn de 

som ikke fulgte dem (Kjøbli med kolleger, 2012).  

 

Informasjon og rådgivning via kurs  

Bruker-, mestrings-, og foreldrekurs er et sentralt støtte- og behandlingstiltak der deltagerne mottar 

informasjon om diagnosen, og hvordan leve med og mestre de utforingene man har. Foresatte 

rapporterer at grensesettingsstrategier som fungerer for andre barn, ikke fungerer for deres barn med 

TS. Flere foresatte i begge delundersøkelsene hevder at mange behandlere ikke ser sammenhengen 

mellom uro og støy hjemme og TS/ tics.   
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Fornøydhet med spesialisthelsetjenestens tjenester 
Spørreundersøkelsen viser at det er 56 % av foresatte og 44 % av voksne som alt i alt er fornøyd. Når 

det gjelder andelen som er fornøyd i forhold til de andre spørsmålene ligger dette mellom 48-58 %. 

Dette viser at det er en stor andel av informantene er misfornøyd. Den største utfordringen synes å 

være om spesialisthelsetjenestens samarbeider med skole og/eller PPT. En annen 

brukerundersøkelse som undersøkte foreldre til barn med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer 

med spesialisthelsetjenesten, fant at noe over halvparten alt i alt var fornøyd med hvordan de ble møtt 

av spesialisthelsetjenesten (Nicolaisen og Westgren, 2016). Lik vår undersøkelse, er det store sprik i 

opplevelsen og erfaringene, og det er knyttet sterk misnøye med informasjon om rettigheter og med 

oppfølging av barnets psykiske helse. Andelen av foresatte som er fornøyd med samarbeidet mellom 

spesialisthelsetjenesten og skole og/eller PPT lå på 48 %, noe som samsvarer med det vi fant i vår 

undersøkelse.  

Gjennom gruppeintervjuene kommer det frem at foresatte ønsker mer kunnskap om TS, kunnskap om 

hvordan støtte barnet best mulig både hjemme og på skolen, samt informasjon om støtteordninger. Vi 

fant en sammenheng mellom behandlers kunnskap om TS og antall tjenester som var mottatt, noe 

som kan indikere at kompetansen til den enkelte fagperson blir styrende for hvilken hjelp og støtte 

brukere mottar.  

Det er bare halvparten som er fornøyd med brukermedvirkningen. En reell brukermedvirkning kan 

synes å ha sammenheng med tilgang på og tilbud om tjenester og hjelpetiltak. Tidligere studier viser 

at brukere som har diagnoser eller tilstander man har lite kunnskap om, ser ut til å motta mindre hjelp 

enn andre fra helsetjenesten, og opplever stor grad av vilkårlighet og lav brukermedvirkning (Kittelsaa 

og Tøssebro, 2014). En noe eldre studie om foreldre til barn med TS og ADHD og deres erfaringer 

med hjelpeapparatet, viser til en todeling av opplevelsen i møtet med hjelpeapparatet (Damsgaard, 

1998). Studien påpeker at noe av forklaringen for negative erfaringer med helsetjenesten, er foreldres 

opplevelse av ikke å bli tatt på alvor i hjelpeapparatet, og at det var problematisk å finne fagpersoner 

med god kompetanse om TS. 

 

Metoder og feilkilder  
Brukerundersøkelsen baserer seg på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder. Felles for 

begge metodene, er usikkerheten om informantene faktisk svarer på det de blir spurt om (respons 

bias) og seleksjonsskjevhet (om utvalgene er representative). Begge disse forholdene kan true 

validiteten og ha betydning for generaliserbarheten av funnene. En ytterligere svakhet ved 

brukerundersøkelsen, er at vi ikke kunne verifisere diagnosen(e). Allikevel er andelen svar fra 

foresatte god, gitt forekomsten av TS og den relativt korte tiden lenkene til spørreundersøkelsen lå 

ute.  

Andelen voksne er noe lavere enn forventet. Det er relativt få voksne som har besvart 

spørreundersøkelsen, men hos disse er det en høy andel av tilleggsvansker og høy andel kvinner. 

Utvalget synes derfor ikke å være representativt, og begrenser generaliserbarheten av funnene. De 

som valgte å delta, kan ha hatt sterk motivasjon for å fortelle om sine erfaringer. Dette er noe som 

synes viktig for å kunne avdekke behov eller vansker for de som er ekstra sårbare. Informanter til 

gruppeintervjuene ble invitert av NTF, og det ble tatt en vurdering av hvem som skulle bli med. Det 

kan tenkes at man da fikk en viss skjevhet i utvalget, da medlemmer av NTF kanskje har en annen 

type motivasjon om å bidra som informant. Det er allikevel en styrke for undersøkelsen at 

informantene kom fra alle fire helseregioner, og alle hadde ulik tilknytning til spesialisthelsetjenesten.  

Fordeling av menn og kvinner blant foresatte som besvarte spørreundersøkelsen er svært lik det man 

kan finne i andre nettbaserte studier. I studien av Hollis et al. (2016) var det 92,2 % av de som 

besvarte en internettundersøkelse mødre, og karakteristikken av barna var sammenfallende med vår 
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undersøkelse i forhold til andelen gutter og jenter (79,3 %), alder ved første tics (5,9 år) og 

gjennomsnittsalder 12,4 år (4-17 år). Det kunne ha vært ønskelig med et mer strategisk utvalg til 

gruppeintervjuene, men vi fikk grupper som hadde forholdsvis lik alders- og kjønnsfordeling som i 

spørreundersøkelsen.  

Flere brukere har vært i kontakt med flere instanser og/eller fagpersoner, og dette kan ha medført en 

viss sammenblanding av hva som er spesialisthelsetjenesten og ikke. På direkte spørsmål i 

gruppeintervjuene var det flere som ikke hadde det klart for seg hva spesialisthelsetjenesten var. I 

ettertid bør slike undersøkelser tydeliggjøre hva slags tjenester det er snakk om. En annen feilkilde for 

kvantitative og kvalitative undersøkelser er at de gir retrospektive data. Å tenke tilbake på hendelser 

kan til dels være beheftet med feilslutninger i forhold til hva som kom først og sist, om minner som kan 

ha blitt influert av andre minner, eller at negative minner er det man husker best.  Dette får betydning 

for tolkning og generalisering av resultatene. Samlet sett viser dataene viser at utvalget i vår studie ser 

ut til å være lik andre studier med tanke på symptomdebut, diagnosealder, kjønnsfordelingen blant 

barna og andelen tilleggsvansker.   
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Implikasjoner  

 

Praktiske implikasjoner  

Brukerundersøkelsen har bidratt til å gi et klarere bilde av behovet for spesialisthelsetjenester for 

personer med TS. TS er en tilstand som kan være vanskelig å leve med, og den kan være vanskelig å 

forstå for andre. I tillegg er det svært mange som har tilleggsvansker av en slik grad at det krever 

oppfølging. Brukerundersøkelsen viser at mange oppgir å ha ADHD og OCD som tilleggsvansker, 

men også andre vansker som søvnvansker, overfølsomhet og psykiske vansker synes ha behov for 

oppfølging. Det er viktig med god tilrettelegging både i hjemmet og på skolen, samtidig som barnets 

normalitet og positive sider vektlegges. Mange voksne med TS kan ha vansker i en slik grad at de har 

behov for oppfølging og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten.  

Denne brukergruppen har ulike erfaringer og det er store sprik mellom dem som er fornøyd og dem 

som ikke er fornøyd i forhold til den hjelpen de har fått fra spesialisthelsetjenesten. Fagfolks kunnskap 

om TS synes å ha stor betydning for hva slags hjelp brukere mottar og om de er fornøyd med hjelpen. 

Funnene i brukerundersøkelsen peker på et behov for at spesialisthelsetjenester vurderer hvordan de 

bør følge opp brukere med TS. Dette gjelder både barn, ungdom og voksne. Involvering av foreldre og 

reell brukermedvirkning er sentrale elementer for å kunne bidra til at flere med TS skal få den hjelpen 

de har behov for. Det er et fåtall som får veiledning om sosiale rettigheter av spesialisthelsetjenesten, 

og mange brukere er svært usikre på hvilke støttetiltak de kan få. Dette bør tydeliggjøres og gjøres 

lettere tilgjengelig. For å innfri de behovene som er skissert, er det nødvendig at helsetjenesten 

prioriterer og gis ressurser for å heve kompetansen og jobbe med denne gruppen. 

Når det gjelder brukermedvirkning sies det i stortingsmelding 10 (2012-2013) at: «Hensynet til 

pasienter og brukeres interesser har i økende grad blitt synliggjort i politiske dokumenter og i 

regelverket, både nasjonalt og internasjonalt». I nasjonal helse og omsorgsplan slås det fast at 

«Brukerne skal medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Brukermedvirkning skjer når 

brukerne er aktive deltagere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak». Brukerne skal 

videre «delta aktivt i utvikling av faglige retningslinjer og handlingsplaner». Mer helhetlige og 

koordinerte tjenester er avgjørende for å gjøre tjenestene mer brukerorientert. 

 

Forskningsmessige implikasjoner  

Brukerundersøkelsen kan være et utgangspunkt for problemstillinger til videre forskning. Aktuelle 

problemstillinger som kan  undersøkes nærmere er kartlegging av spesialisthelsetjenestens arbeid 

med denne gruppen, og hva de opplever som utfordringer. Andre temaer kan være kartlegging og 

evaluering av samarbeidet mellom skole og PPT, samt bistand for tilrettelegging i familien eller i 

hjemmet. Sammenhengen mellom søvn og tilleggsvansker er også et viktig tema å undersøke, det 

samme er relasjonen mellom kjønn og tilleggsvansker hos voksne med TS.  

 

Når det gjelder behandling er det viktig å undersøke hva som er betingelser for god behandlingseffekt 

av for eksempel kognitiv atferdsterapi, hvor man kan anta at det vil ha betydning om personen for 

eksempel er under medikamentell behandling eller ikke. Muligens vil det være nyttig å sammenligne 

HRT og ERP.   
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Konklusjon  
 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at barn og voksne med TS har symptomdebut, 

diagnoselader og høy andel av tilleggsvansker som er i tråd med internasjonal forskning. Når det 

gjelder tilleggsvansker er det usikkert hvordan disse henger sammen med hverandre. Uansett så 

indikerer den høye andelen tilleggsvansker behov for støttetiltak og behandling. Tjenestetilbudet 

denne gruppen mottar, og erfaringene med disse ser ut til å gjenspeile noe av det samme mønster 

man finner i andre studier om erfaringer med spesialisthelsetjenesten.  

Både den kvantitative og kvalitative delen i brukerundersøkelsen viser at det er variasjoner i hva slags 

tjenester brukere har mottatt, samt at det er sprikende opplevelser knyttet til kunnskap og hjelp hos 

spesialisthelsetjenesten. Selv om mange er fornøyd, virker det å være manglende dekning av 

kompetente fagpersoner, samt ulike støtte- og behandlingstiltak. Generelt viser spørreundersøkelsen 

at rundt halvparten av foresatte og voksne er fornøyd med den hjelpen de mottar. Både foresatte og 

voksne er minst fornøyd med spesialisthelsetjenestens samarbeid med skole/ PPT.   

 

Undersøkelsen viser at både barn og voksne med TS ofte har omfattende behov for støtte i form av 

kvalifiserte råd og veiledning av fagpersoner med kompetanse på TS. Ser man på tjenestetilbudet 

knyttet til oppfølging og støttetiltak for TS synes dette å være varierende og mangelfullt. Dette 

indikerer et manglende samsvar mellom behovet hos brukerne og ressurser slik som fagkompetanse 

om TS i spesialisthelsetjenesten. Selv om mange har gode erfaringer med spesialisthelsetjenesten, er 

det mange som har opplevd lang ventetid, for lite informasjon om diagnosen, mangelfull eller ingen 

behandling og mangelfull informasjon om rettigheter. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten synes å være 

vilkårlig ved å være avhengig av person og bosted.  

Funnene kan indikere at behandlers kunnskap er avgjørende for brukernes opplevelse av bli ivaretatt, 

og for å motta tilstrekkelig oppfølging og støtte. Det synes å være behov for en tydeliggjøring av hvilke 

tjenester spesialisthelsetjenesten bør gi brukere med TS med tanke på et godt behandlings- og/eller 

oppfølgingsforløp. Dette gjelder både for barn, ungdom og voksne med TS, og deres familier.   
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Vedlegg 

Vedlegg 1. Invitasjon til spørreundersøkelse 

Har du eller ditt barn en ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom? 

Vi ønsker å vite hva personer med ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom mottar av 

spesialisthelsetjenester, og hvilke erfaringer og nytte de har, eller har hatt, av disse. Håper derfor at 

om du enten er foresatte til, eller selv har en ticsforstyrrelse kan besvare et enkelt elektronisk 

spørreskjema.  

 

 

Hvem kan delta?  

 

 Voksne og ungdommer over 16 år med en diagnostisert ticsforstyrrelse eller Tourettes 

syndrom 

 Foresatte til barn med diagnostisert ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom i alderen 3 - 15 år  

 Har eller har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten 

 

 

Det elektroniske spørreskjemaet besvares fullstendig anonymt. Lenken finner du på hjemmesiden til 

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)               

www.nevsom.no    

Her kan du lese mer om undersøkelsen <lenke> 

Spørsmålene i spørreskjemaet handler en del om tics, hvilke spesialisthelsetjenester du har / har hatt 

og hvor fornøyd du er/var med disse. I tillegg er det spørsmål om noen få konkrete behandlingstiltak.  

Det vil ta ca 15-20 minutter å fylle ut skjemaet.  

Fristen for å besvare er senest 27. september 2016 

Ansvarlig institusjon 

Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og 

hypersomnier (NevSom).  

 

Prosjektet er et samarbeid med Norsk Tourette Forening og støttet av Extrastiftelsen 

                                                                                                                

                                                            
 

 

Har du spørsmål?  

Kontakt prosjektleder Janne Drage (NevSom) via e-post: drja@uus.no eller tlf.: 23 01 60 68/ 00 

 

http://www.nevsom.no/
mailto:drja@uus.no
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Vedlegg 2. Spørreskjema for foresatte.  

 

Spørreskjema for foresatte.  

N.B.: En del tekst om instruksjoner i forhold til det tekniske er tatt ut, slik at formen på nettversjonen 

ikke er helt identisk med formatet som deltakerne brukte. Alle spørsmål og svaralternativ er i sin helhet 

identisk med det deltagerne brukte.   

 

Undersøkelse om spesialisthelsetjenester for barn med ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom 
Spørreskjema for foresatte til barn med ticsforstyrrelse 
 
Dette spørreskjemaet skal besvares av foreldre og foresatte til barn til og med 15 år  som har en ticsforstyrrelse eller Tourettes 
syndrom.  
NB: Har du flere barn med ticsforstyrrelse så ta utgangspunkt i det eldste barnet (men som ikke er 16 år eller eldre).  
  
Spørreskjemaet inneholder en del spørsmål om dine erfaringer med spesialisthelsetjenesten du har hatt i forbindelse med ditt 
barns ticsforstyrrelse. Samt noen spørsmål om andre typer vansker og ulike behandlings- og støttetiltak.  
Når du svarer velger du det alternativet du synes passer best, og det er ikke meningen at du skal gruble lenge på hvert spørsmål. 
Spørreskjemaet inneholder også noen åpne svaralternativ slik at du selv kan skrive inn det du synes passer.  
Det er opp til deg om du vil svare på alle spørsmål eller ikke, og du kan velge om du vil hoppe over spørsmål.   
  
Din mening er veldig viktig for denne kartleggingen, så tusen takk for at du tar deg tid! 
 
Litt om deg som besvarer denne undersøkelsen 

Er du kvinne eller mann? *  Kvinne        Mann 
 
 
Hvor gammel er du? *   [tekstboks til å skrive inn i] 

E barnet ditt jente eller gutt? *  Jente     Gutt 
 
Hvor gammel er barnet? *  [tekstboks til å skrive inn i] 
 
 
Noen spørsmål om ditt barns ticsforstyrrelse. 
Det finnes flere diagnosebetegnelser på ticsforstyrrelser. Hvilken type ticsdiagnose har barnet? * 
sett ett kryss 

Forbigående tics (F95.0) 

Kroniske motoriske eller vokale tics (F 95.1) 

Tourettes syndrom (F 95.2) 

Uspesifiserte tics (F 95.9) 

Uavklart 
 
Det finnes flere diagnosebetegnelser på ticsforstyrrelser. Hvilken type ticsdiagnose har barnet?»: Uspesifiserte tics (F 95.9), 
Kroniske motoriske eller vokale tics (F 95.1), Tourettes syndrom (F 95.2), Forbigående tics (F95.0) 
Hvor gammel var barnet da det fikk denne diagnosen? *[tekstboks til å skrive inn i] 
Hvor gammel var barnet da du la merke til tics første gang? [tekstboks til å skrive inn i]  
 
Ulike typer tics 
Kryss av for hvilke type(r) motoriske og/ eller vokale tics barnet har hatt. 
Type motoriske tics 

  Hatt tidligere I løpet av siste uke Har aldri hatt 

Øyebevegelser * 
   

Bevegelser med nese, munn, tunge eller ansiktsbevegelser/ grimaser * 
   

Hodebevegelser * 
   

Skulderbevegelser * 
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Bevegelser med ben/ føtter * 
   

Bevegelser med muskler i mage eller bekken * 
   

 
Type vokale tics 

  Hatt tidligere I løpet av siste uke Har aldri hatt 

Hosting/ kremting * 
   

Snufsing el.lign. * 
   

Plystrelyder * 
   

Stavelser * 
   

Ord * 
   

Uhøflige eller ufine ord eller fraser * 
   

Gjentar det andre sier enten det er tonefall eller enkeltord * 
   

Gjentar egne ord/ setninger flere ganger * 
   

 
Antall tics hos barnet 
Kryss av for antall ulike motoriske og/ eller vokale tics siste uken.  
 
Motoriske tics 
Antall ulike motoriske tics siste uken. * 

Ingen tics 

En type tic 

2-5 ulike typer tics 

6 eller flere ulike typer tics 

Flere ulike typer tics og minst ett komplekst tic 

Flere ulike typer tics og to eller flere komplekse tics 
 
Vokale tics 
Antall ulike vokale tics siste uken. * 

Ingen tics 

En type tic 

2-5 ulike typer tics 

6 eller flere ulike typer tics 

Flere ulike typer tics og minst ett kompekst tic 
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Flere ulike typer tics og to eller flere komplekse tics 
 
Hyppigheten av barnets tics 
 
Kryss av for hvor hyppig de ulike motoriske og/ eller vokale ticsene har vært siste uken.  
 
Motoriske tics 
Hvor hyppig har de motoriske ticsene vært siste uken? * 

INGEN TICS 

SJELDENT (Ikke daglig) 

AV OG TIL (Daglig, men har lange tics-frie perioder) 

OFTE (Daglig, men med ticsfrie perioder med inntil 3 timers varighet) 

NESTEN ALLTID (Ticsene er tilstede hver time hver dag i våken tilstand) 

ALLTID (Tics er tilstede praktisk talt hele tiden. Ticsfrie perioder varer ikke mer enn høyst 5 til 10 minutter) 
 
Vokale tics 
Hvor hyppig har de vokale ticsene vært siste uken? * 

INGEN TICS 

SJELDENT (Ikke daglig) 

AV OG TIL (Daglig, men har lange tics-frie perioder) 

OFTE (Daglig, men med ticsfrie perioder med inntil 3 timers varighet) 

NESTEN ALLTID (Ticsene er tilstede hver time hver dag i våken tilstand) 

ALLTID (Tics er tilstede praktisk talt hele tiden. Ticsfrie perioder varer ikke mer enn høyst 5 til 10 minutter) 
 
Intensiteten i ticsene 
 
Kryss av for hvor intens de motoriske og/ eller vokale ticsene har vært siste uken.  
Motoriske tics 
Hvor intens har de motoriske ticsene vært siste uken? * 

TICS HAR VÆRT FRAVÆRENDE 

MINIMAL INTENSITET (Ticsene er ikke synlige for andre) 

MILD INTENSITET (Ticsene er ikke kraftigere enn andre sammenlignbare frivillige bevegelser) 

MODERAT INTENSITET (Ticsene er kraftigere enn andre sammenlignbare frivillige bevegelser) 

MARKERT INTENSITET (Ticsene er kraftigere enn andre sammenlignbare frivillige bevegelser eller ytringer, og tiltrekkker 
seg ofte oppmerksomhet på grunn av sin overdrevne karakter) 

ALVORLIG INTENSITET (Ticsene er ekstremt kraftige og kan føre til fysisk skade på grunn av sin kraftige utrrykksform) 
 
Vokale tics 
Hvor intens har de vokale ticsene vært siste uken? * 

TICS HAR VÆRT FRAVÆRENDE 

MINIMAL INTENSITET (Ticsene er ikke hørbare for andre) 

MILD INTENSITET (Ticsene er ikke kraftigere enn andre sammenlignbare frivillige bevegelser eller lyder) 

MODERAT INTENSITET (Ticsene er kraftigere enn andre sammenlignbare frivillige lyder) 

MARKERT INTENSITET (Ticsene er kraftigere enn andre sammenlignbare frivillige ytringer, og tiltrekkker seg ofte 
oppmerksomhet på grunn av sin overdrevne karakter) 

ALVORLIG INTENSITET (Ticsene er ekstremt kraftige og kan føre til fysisk skade på grunn av sin kraftige utrrykksform) 
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Kompleksiteten i ticsene 
Kryss av for hvor komplekse de motoriske og/ eller vokale ticsene har vært siste uken.  
 
Motoriske tics 
Hvor komplekse har de motoriske ticsene vært siste uken? * 

HAR INGEN SLIKE TICS 

LITEN GRAD (Usikkert om noen tics er komplekse/ sammensatte) 

MILD (Noen tics er klart komplekse) 

MODERAT (Noen tics er klart komplekse, og kan opptre i serier) 

MARKERT (Noen tics er svært komplekse, og kan opptre i langvarige serier) 

ALVORLIG (Noen tics er ekstremt komplekse, og opptrer ofte langvarig) 
 
Vokale tics 
Hvor komplekse har de vokale ticsene vært siste uken? * 

HAR INGEN SLIKE TICS 

LITEN GRAD (Usikkert om noen tics er komplekse) 

MILDE (Noen tics er klart komplekse) 

MODERAT (Noen tics er klart komplekse, og kan opptre i serier) 

MARKERT (Noen tics er svært komplekse, og kan opptre i langvarige serier) 

ALVORLIG (Noen tics er ekstremt komplekse, og opptrer ofte langvarig) 
 
Forstyrrende tics i hverdagen 
Kryss av for hvor forstyrrende de motoriske og/ eller vokale ticsene har vært i hverdagen den siste uken. 
Motoriske tics 
Har motoriske tics forstyrret adferd og tale siste uken? * 

NEI (forstyrrer ikke) 

MINIMALT (Tics forstyrrer ikke flyt i adferd eller tale) 

MILDT (Tics forstyrrer av og til flyt i adferd eller tale) 

MODERAT (Tics forstyrrer ofte adferd eller tale) 

MARKERT (Tics medfører at planlagt adferd eller tale av og til må avbrytes) 

ALVORLIG (Tics medfører at planlagt adferd eller tale må ofte avbrytes) 
 
Vokale tics 
Har vokale tics adferd og tale forstyrret siste uken? * 

NEI (forstyrrer ikke) 

MINIMALT (Tics forstyrrer ikke flyt i adferd eller tale) 

MILDT (Tics forstyrrer av og til flyt i adferd eller tale) 

MODERAT (Tics forstyrrer ofte adferd eller tale) 

MARKERT (Tics medfører at planlagt adferd eller tale av og til må avbrytes) 

ALVORLIG (Tics medfører at planlagt adferd eller tale må ofte avbrytes) 
 
Påvirkning av funksjon 
Kryss av for i hvilken grad ticsene forårsaker  problemer for selvfølelse, familieliv, sosial akseptering eller fungering i skole. 
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 Vokale tics 
Påvirker vokale tics fungering? * 

NEI (Forstyrrer ikke) 

MINIMALT (Små problemer) 

MILDT (Noe problemer) 

MODERAT (Noen klare problemer) 

MARKERT (Store problemer) 

ALVORLIG (Ekstreme problemer) 

Har barnet tics som gjør at det våkner om natten? Tenk på de siste 4 ukene. * 

Nei    Litt   Ganske mye   Svært mye   Vet ikke/ usikker    

Noen barn opplever ulike følelser eller fornemmelser i forkant av ticsene. Svar på om du synes utsagnene stemmer for ditt barn. 

Opplever du at barnet har noen form for "indre trang" som f.eks kløe, stikking, trykk eller andre fornemmelser før ticsene kommer? 

Ikke i det hele tatt  Litt  Ganske mye  Svært mye  Vet ikke/ usikker 

Hvor plagsomme tror du disse fornemmelsene/ følelsene er i forbindelse med tics for barnet i hverdagen? 

Ikke i det hele tatt   Litt   Ganske mye  Svært mye  Vet ikke/ usikker 

Noen barn kan i tillegg ha andre vansker/ tilstander. Her er noen spørsmål om hvilke vansker barnet eventuelt har. 

Ja Nei 

ADHD 

Autismespekterforstyrrelse (f.eks Asperger) 

Tvangslidelse/ OCD (tvangstanker og/ eller tvangshandlinger) 

Angst (f.eks sosial angst eller generell angst) 

Depresjon 

Migrene 

Har barnet andre diagnostiserte tilstander eller vansker, inkludert somatiske, som ikke er oppgitt her, men som påvirker fungering i 
hverdagen eller barnets livskvalitet? Beskriv/ oppgi. [tekstboks til å skrive inn i] 

Har barnet andre typer vansker (uavhengig om dette er utredet eller ikke), og som påvirker fungering i hverdagen eller barnets 
livskvalitet? 

Overfølsomhet (knyttet til f.eks ubehag med for trange klær, merkelapper, eller bestemt type berøring, 
lukter, lys eller lyder osv) 

Sterke sinneutbrudd 

Søvnvansker (f.eks betydelige vansker med innsovning, hyppig oppvåkning og/ eller for tidlig 
oppvåkning)
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Har barnet andre vansker du vil oppgi/ beskrive? 
[tekstboks til å skrive inn i] 

Spørsmål om spesialisthelsetjenester 
Her ønsker vi å vite om hva slags støtte og hjelp barnet har fått fra spesialisthelsetjenesten. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten kan 
variere fra region til region, men en kartlegging slik som dette kan gi et viktig grunnlag for å vurdere om tjenestene er gode, eller om 
helsetjenestene bør forbedres for barn med ticsforstyrrelser. 
Hvilke av de følgende tjenestene fra spesialisthelsetjenesten har instansen tilbudt seg å utføre? 

Utførte 
Ikke 
tilbudt 

Takket nei/ 
uaktuelt 

Diagnostiserte 

Kartla individuelle væremåter og interesser 

Kartla kognitiv fungering (bl.a. hukommelse, læring, kommunikasjon, språk, 
oppmerksomhet) 

Anbefalte rammetiltak/ tiltak (ressurser til avlastning, tilpasset opplæring o.l.) 

Tilpasset individ- og støttetiltak 

Satte fokus på forebygging av psykiske lidelser 

Evaluerte og justerte tiltak og tilrettelegginger 

Diagnostiserte og behandlet psykiske tilleggsvansker 

Bidro i arbeidet med individuell plan 

Sørget for at dere fikk kunnskap om ticsforstyrrelser/ Tourettes syndrom 

Fulgte opp somatiske/ kroppslige forhold 
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Noen spørsmål om type behandlingstiltak. 
Har barnet fått tilbud om ticskontrollerende behandlingsmetode i forhold til sine tics? 

Nei, ikke fått tilbud  Ja, fått tilbud, men har takket nei 

Ja, men vi venter på å starte behandling  Ja, og har mottatt dette 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet mottok ticskontrollerende trening  [tekstboks til å skrive inn i] 
  
 
Hadde ticskontrollerende trening effekt på ticsene?  

Ingen effekt  Noe effekt  God effekt 
Om du vet hvilken type ticskontrollerende trening barnet mottok, kryss av for hvilken effekt dette hadde. 
 

  Ingen effekt Noe effekt God effekt 

Ticskontrollerende trening, såkalt "Habit reversal training (HRT)" 
   

Ticskontrollerende trening, såkalt "Eksponerings- og responsprevensjon (ERP)" 
   

Fikk dere informasjon om aktuell(e) brukeorganisasjon(er) av spesialisthelsetjenesten? 

Ja    Nei   Ikke aktuelt 
 
Har du/ dere deltatt på foreldrekurs, mestringskurs, likemannstreff, brukerkurs el.lign.? 

Ja   Nei   Nei, men ønsker tilbud om dette 
 
Hva var navnet på dette kurset, evt. hvem arrangerte dette? [tekstboks til å skrive inn i]  
 
Hadde dette kurset effekt på ticsene? 

Ingen effekt  Noe effekt   God effekt 
 
 
Beskriv kort hvordan dette eventuelt dette hadde nytte eller effekt på andre måter. 
[tekstboks til å skrive inn i] 
 
Har du tanker eller tips til hva spesialisthelsetjenestene kan gjøre bedre? Er det f.eks noe du savner av tiltak eller andre ting fra 
spesialisthelsetjenesten? 
[tekstboks til å skrive inn i] 
 
Medikamentell behandling 
Bruker barnet eller har barnet brukt medisin tidligere for behandling ved tics? 

Ja         Nei 
 
Her er noen spørsmål om bruk og evt. effekt av medikamenter som ditt barn bruker/ har brukt. Listen nedenfor inneholder navn på 
medikamenter som kan brukes ved (evt. har vært vanlig å bruke tidligere) ved behandling av tics. 
 
Kryss av for om barnet bruker/ har brukt medikamenter tidligere for behandling av tics, kryss av for type og effekt. 

Risperidon (Risperdal®)     Bruker nå    Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Risperidon (Risperdal®) [tekstboks til å skrive inn i] 

Haloperidol (Haldol®)   Bruker nå    Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Haloperidol (Haldol®) [tekstboks til å skrive inn i] 
 

Aripiprazol (Abilify®)  Bruker nå   Har brukt tidligere   
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Aripiprazol (Abilify®) [tekstboks til å skrive inn i] 
  

Pimozid (Orap®)   Bruker nå  Har brukt tidligere 
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Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Pimozid (Orap®) [tekstboks til å skrive inn i] 

Topriamat (Topimax®)  Bruker nå  Har brukt tidligere   
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Topriamat (Topimax®) [tekstboks til å skrive inn i] 

Botulinumtoksin (Botox®) Bruker nå  Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Botulinumtoksin (Botox®) [tekstboks til å skrive inn i] 

Klonidin (Catapressan®)  Bruker nå  Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Klonidin (Catapressan®) [tekstboks til å skrive inn i] 
 
Hvilken effekt hadde barnet av følgende medisiner om barnet har brukt dette? 
 

  Ingen effekt Noe effekt God effekt 

Risperidon (Risperdal®) 
   

Haloperidol (Haldol®) 
   

Aripiprazol (Abilify®) 
   

Pimozid (Orap®) 
   

Topriamat (Topimax®) 
   

Botulinumtoksin (Botox®) 
   

Klonidin (Catapresan®) 
   

 
Medikamentell behandling ved ledsagertilstander 
Bruker barnet nå, eller har barnet tidligere brukt medisin for behandling av andre samtidige tilstander? 

Ja     Nei 
 
Her er en liste over medikamenter som ofte brukes til behandling ved ledesagertilstander som er vanlig ved ticsforstyrrelser. 
Eksempler på ledsagertilstander er f.eks ADHD og tvangslidelser (OCD). 
Kryss av for om barnet bruker/ har brukt noen av følgende medikamnter. Flere kryss er mulig. 

Metylfenidat (Ritalin® / Concerta® / Equasym® / Medikinet ®)   Bruker nå   Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Metylfenidat (Ritalin® / Concerta® / Equasym® / Medikinet ®) [tekstboks til å skrive inn i] 
 

Atomexetin (Strattera®)   Bruker nå   Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Atomexetin (Strattera®) [tekstboks til å skrive inn i] 

Dexamfetamin (Dexedrine® / Attentin® / Metamina® / Elvanse® )   Bruker nå  Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Dexamfetamin (Dexedrine® / Attentin® / Metamina® / Elvanse® ) 
[tekstboks til å skrive inn i] 

Fluoxetin (Fontex®)  Bruker nå   Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Fluoxetin (Fontex®)[tekstboks til å skrive inn i]  

Sertalin (Zoloft®)   Bruker nå  Har brukt tidligere 
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Ansvarlig for denne tjenestenWebseksjonen – USIT 

Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Sertalin (Zoloft®) [tekstboks til å skrive inn i]  
 

Fluvoksamin (Fevarin®)  Bruker nå    Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte Fluvoksamin (Fevarin®) [tekstboks til å skrive inn i] 

Andre SSRI (Seroxat®, Cipramil®, Cipralex®, Effexor®)    Bruker nå    Har brukt tidligere 
 
Oppgi omtrentlig årstall når barnet brukte andre SSRI (Seroxat®, Cipramil®, Cipralex®, Effexor®) [tekstboks til å skrive inn i] 
 
 
Hvilken instans i spesialisthelsetjenesten har barnet vært hos vedrørende ticsforstyrrelsen? 

BUP   Andre    Ikke vært hos noen i spesialisthelsetjenesten 
 
Skriv hvilken annen/andre instans(er) [tekstboks til å skrive inn i] 
  
I hvilket fylke ligger /lå denne spesialisthelsetjenesten (om barnet har vært hos flere, oppgi siste)? 

Velg …
 

 
Vi vil her vite litt om dine erfaringer som foresatt og hvordan du opplevde møtet og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. 

  
Svært 
misfornøyd 

Misfornøyd Fornøyd 
Svært 
fornøyd 

Ikke aktuelt/ ikke utført 

Hvor fornøyd er du med informasjonen du/dere 
fikk om barnets diagnose (ticsforstyrrelse) etter 
utredning    

 
 

Opplevde du at behandler hadde tilstrekkelig 
kunnskap om ticsfortyrrelser og Tourettes 
syndrom?    

 
 

Hvor fornøyd er du med samarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og skole og/eller PPT    

 
 

Hvor fornøyd er du med din/deres 
brukermedvirkning, dvs innflytelse på 
utformingen og/eller av tjenester    

 
 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med måten du som 
forelder/foresatt er blitt møtt av 
spesialisthelsetjenesten?    

 
 

 
Til slutt; hvordan fikk du vite om denne spørreundersøkelsen? 

Via e.post fra Norsk Tourette Forening 

Annet 
 
 
Tusen takk for din besvarelse - dine svar er viktige for å kunne vurdere nytten av tjenestetilbudene. Dette kan bidra til å gjøre 
helsetjenestene bedre. 
 
 

 

Velg …

http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/web/
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Vedlegg 3. Livskvalitetsskala (GTS-QOL) 

 

Spørreskjemaet til unge-voksne er identisk med foresattes skjema, men har i tillegg spørsmål om 

livskvalitet målt med Gilles de la Tourette Syndrome – Livskvalitetsskala (GTS-QOL) – Norsk utgave.  

 

 

Noen spørsmål om livskvalitet og hvordan du føler deg for tiden 

Sett kryss i ruten med det svaret som best beskriver hvordan du føler du har det for tiden. Merk 

at noen av spørsmålene kan handle om problemer du kanskje aldri opplever. Tenk på de siste 4 

ukene. 

 Ikke noe 

problem 

Et lite 

problem 

Et 

moderat 

problem 

Et stort 

problem 

Et veldig 

stort 

problem 

Ikke vært i stand til å kontrollere alle dine 

bevegelser? 

     

Hatt vansker med hverdagslige aktiviteter 

eller hobbyer (f.eks matlaging eller 

skriving?) 

     

Opplevd smerter eller fysiske skader som 

følge av dine tics? 

     

Følt ubehag ved å lage lyder du ikke har 

klart å stoppe? 

     

Vært redd for å bruke banneord som du 

ikke vil si? 

     

Vært redd for å gjøre noe pinlig (f.eks 

uhøflige bevegelser)? 

     

Måtte gjenta ord om og om igjen?      

Måtte gjenta ting som andre mennesker 

gjør eller sier (f.eks herme etter folk)? 

     

Måtte gjøre ting om og om igjen på en 

bestemt måte (f.eks sjekke ting, berøre 

ting eller personer)? 

     

Hatt ubehagelige tanker eller bilder i 

hodet? 

     

Hatt konsentrasjonsproblemer?      
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Hatt problemer med hukommelsen?      

Mistet eller rotet bort viktige ting (f.eks 

lommebok, nøkler eller mobiltelefon)? 

     

Hatt vansker med å gjøre ferdig oppgaver 

etter å ha begynt på dem? 

     

Generelt sett følt deg i dårlig form?      

Følt deg trist eller nedstemt?      

Opplevd raske humørsvingninger?      

Opplevd manglende selvtillit?      

Følt deg engstelig?      

Følt deg rastløs?      

Hatt vansker med å kontrollere sinnet 

ditt? 

     

Følt at du ikke har kontroll over ditt liv?      

Følt deg frustrert?      

Følt at du trenger mer hjelp eller støtte fra 

mennesker? 

     

Erfart at det er vanskelig å være sammen 

med dine venner? 

     

Hatt vansker med å delta i sosiale 

aktiviteter (f.eks gå ut å spise)? 

     

Følt deg alene og isolert?      
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Vedlegg 4.  Invitasjonsbrev til brukersamling og gruppeintervju 

Invitasjon til brukersamling! 

Vi inviterer deltagere til en brukersamling om erfaringer med spesialisthelsetjenesten i forhold til det å 

ha Tourettes syndrom. 

Vi inviterer deg som er enten:  

 ungdom i alderen 15-20 år eller voksen med diagnosen Tourettes syndrom (trenger 16 

personer) 

 forelder/foresatt til person(er) med Tourettes syndrom (trenger 8 personer) 

 

Merk:  

Ungdommer kan ta med seg en ledsager (uten ekstra kostnader for deg eller ledsageren)  

  Søknadsfrist for brukersamlingen: 25. september! 

NB! Kort søknadsfrist.                     

Søkere vil få beskjed om de får plass eller ikke.                     

Brukersamlingen er en del av et nasjonalt prosjekt  

Brukersamlingen er en del av et nasjonalt prosjekt som gjennomføres av Norsk Tourette Forening og 

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier).  

I forbindelse med prosjektet pågår det nå en spørreskjemaundersøkelse om hvilke erfaringer foresatte 

til barn med ticsforstyrrelse, ungdommer (fra 16 år) og voksne som selv har ticsforstyrrelse selv har 

med behandling og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.  Mer informasjon og lenken til 

spørreskjemaet finner du på www.nevsom.no  NB!  Svarfristen for spørreskjemaet er 26. september! 

Program for brukersamlingen: 

Dette blir en helg fylt med bl.a gruppeintervju med fokus på erfaringer med spesialisthelsetjenesten 

m.m., presentasjon og diskusjon av resultater fra spørreundersøkelsen, samt hyggelig samvær. Det 

blir felles middag og underholdning.  

Dato: lørdag 15. okt. (fra ca. kl. 10.00) til søndag 16. okt. (avsluttes med lunsj ca. kl. 13)  

Sted: Oslo (Hotel Quality på Gardemoen) 

Reisekostnader og opphold dekkes av arrangør. Gjelder også for ledsagere for de som har 

behov for det.  

Som deltager bidrar du til å gi et viktig kunnskapsgrunnlag om hva som er viktig i forhold til tjenester 

og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Du med dine erfaringer kan dermed bidra til økt 

kompetanse om Tourettes syndrom og utvikling av helsetjenestene!  

Ønsker du å delta på brukersamlingen eller høre mer om prosjektet så send en e-post til: Janne Drage 

på drja@uus.no evt. ring 23 01 60 68 /00 

I samarbeid med Norsk Tourette Forening 

                                                                                                                  

http://www.nevsom.no/
mailto:drja@uus.no
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Vedlegg 5. Intervjuguide for gruppeintervju 

 

Introduksjon for gruppen og bli kjent 

Informasjon om prosjektet, presentasjon av moderatorene og deltagerne, hvordan gruppeintervjuet 

skal foregå.   

  Tema 

1. Tema fra symptomer til henvisning for utredning 

 Hvem henviste (fastlege eller PPT eller andre?), og årsaken til henvisning (plagsomme 

tics eller andre vansker), hvor inneforstått var dere selv med at dette kunne være TS?  

 Ble noen av dere henvist til andre spesialister slik som f.eks øyelege eller spesialist i 

øre/nese/hals? 

 Annet: 

 

2. Opplevelser og erfaringer med utredning 

 Hvordan opplevde dere møtet med personene som skulle utrede?  

 Hvordan opplevde dere spesialistenes kunnskap om TS og evt deres tilleggsvansker? 

 Annet: 

 

3. Opplevelser og erfaringer med oppfølging 

 Hva skjedde etter utredningen og diagnosen TS ble gitt?  

 Fikk dere informasjon, rådgivning osv.  

 Hvor god var denne, var dette nok, eller ville dere ha ønsket noe mer? 

 I hvilken grad opplevde dere involvering og medbestemme i forhold til beslutninger om 

behandling 

 I hvilken grad opplevde dere samarbeid mellom f.eks spesialisthelsetjenesten og skole 

og/eller PPT  

 Til foreldre: har dere f.eks fått informasjon om tilbud for foreldre/pårørendekurs eller 

lignende 

 Hva har vært bra med kontakten med spesialisthelsetjenesten? Hva har dere savnet?  

 Annet: 

  

4. Nytten av tiltak 

 Hvilke tiltak (eller tjenester) mener dere har vært nyttig – hva har gitt best effekt og i 

forhold til hva (livskvalitet, helse, relasjoner osv)  

 Hvordan fungerer ting i det daglige, hvordan trives dere  

 Føler dere at dere har eller kan få tilstrekkelig hjelp til å takle hverdagens utfordringer om 

det trengs? 

 Annet:  

 

5. Hvilke råd vil du gi til andre i samme situasjon?  
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Vedlegg 6. Evalueringsskjema for brukersamling og gruppeintervjuene 

     

Evalueringsskjema for brukersamlingen 15.-16. oktober 2016 

 

Vi vil gjerne høre din mening om samlingen, og dine tilbakemeldinger er viktig for oss i vårt videre 

arbeid med prosjektet.  Håper derfor du tar deg tid til å besvare spørreskjemaet.  

Dette er anonymt, og legges i en konvolutt og leveres i en egen eske før du drar (info om hvor får du 

under oppholdet).                                                                        

1.) Hvordan likte gruppeintervjuet? 

Svært 

dårlig 

1 

Dårlig 

2 

Verken 

eller 

3 

Bra 

4 

Meget 

bra 

5 

Hvordan likte du gjennomføringen av 

gruppeintervjuet? 
     

Var temaene dekkende i forhold til 

forventningene? 
     

Hvordan likte du gruppeintervjuet totalt sett? 
     

 

Hvilket gruppeintervju deltok du i?        Foreldre             Voksen                Ungdom                                                    

Eventuelle kommentarer: 

 

2.) Hvordan likte du de øvrige aktivitetene 

lørdag og søndag?  

* Om du ikke deltok så hopper du bare over 

spørsmål(ene). 

Svært 

dårlig 

1 

Dårlig  

2 

Verken 

eller 

3 

Bra 

4 

Meget 

bra 

5 

Tourettes syndrom – en lyninnføring        

Mini- workshop – “Hva er det behov for å forske 

på?»       

Tourettes syndrom og tilleggsvansker v/ Kristin 

Bakke      

Foredraget av Adrian Lund      

Filmen «The road within»      

Eventuelle kommentarer:  
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3. Hvordan likte du oppsummeringen? 

Svært 

dårlig 

1 

Dårlig  

2 

Verken 

eller 

3 

Bra 

4 

Meget 

bra 

5 

Oppsummering av gruppeintervjuene       

Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen      

Eventuelle kommentarer: 

 

 

4. Er en slik samling nyttig? 

Svært 

dårlig 

1 

Dårlig  

2 

Verken 

eller 

3 

Bra 

4 

Meget 

bra 

5 

 

Er en slik samling en egnet måte å kartlegge 

erfaringer?      

 

Hva har vært positivt, eller kunne det ha vært mer av noe? 

 

 

 

 

 

Hva har vært negativt, eller kunne det ha vært mindre av noe? Noe du savnet? 

 

 

 

 

Tusen takk for ditt bidrag! 
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Vedlegg 7. Oppsummeringsnotat av brukernes evaluering av brukersamlingen 

og gruppeintervjuene 

 

Oppsummeringen inneholder evaluering fra alle som deltok på brukersamlingen, inkludert ledsagere 

og gruppeintervjuene.  

På brukersamlingen deltok totalt 27 deltagere. Det var 22 brukere fra 14 år og oppover, og 20 av disse 

leverte inn evalueringsskjema. Det kom inn besvarelser fra 10 (av 10) foresatte, seks (av sju) voksne, 

to (av fem) ungdommer, mens to personer ikke hadde krysset av for om de var voksen eller ungdom. 

Spørsmål som gjaldt den siste dagen var det noen få som ikke fikk besvart på siden de dro før 

brukersamlingen sluttet.  

Evaluering av gruppeintervjuene 

Flere av deltagerne i unge-voksengruppen og foreldregruppen ga uttrykk for at gruppeintervjuene 

kunne ha vart lenger. En deltager påpekte at det var mange som hadde mye på hjertet. Dessuten ser 

vi at gruppeintervjuene kunne ha vart lenger (spesielt for voksne og foresatte) på grunn av at vi burde 

ha stilt uttømmende spørsmål rundt hvert tema. Flere informanter hadde personlige erfaringer de 

ønsket å formidle og som tok noe plass. En informant på gruppeintervju sier; «dette var utrolig viktig, 

fordi dette er tilbakemeldinger til spesialisthelsetjenesten vi ikke får gitt ellers». 

Evaluering av brukersamlingen og presentasjon av foreløpige funn fra 

spørreskjemaundersøkelsene 

Mange opplevde brukersamlingen som svært meningsfull gjennom å treffe andre, høre foredragene og 

være til nytte i form av å ha rollen som informanter. Informantene hadde ulike erfaringer. En hadde 

aldri truffet andre med TS tidligere, noen opplevde å få mye nyttig informasjon, en foresatt hadde 

trukket barnet ut av spesialisthelsetjenesten, mens mange var under fast oppfølging og behandling. 

Mange beskrev at brukersamlingen hadde trygge rammer, gode pauser, ga rom for å ticse og for å 

kunne trekke seg litt tilbake. En informant sa at «30 år med egenerfaring overgår fort 5 år med 

forskning» og en annen påpekte at det var «veldig bra å få frem denne kunnskapen» (fra 

evalueringsskjema). En voksen med TS savnet mer fokus på kunnskap og erfaringer som voksne har, 

og hvordan denne kunnskapen kan bidra til å hjelpe barn og ungdom med TS som strever.  

På brukersamlingen presenterte vi foreløpige funn fra begge spørreundersøkelsene. Vi presenterte 

resultater på alder når man la merke til tics første gang, diagnosealder, om brukermedvirkning, 

fornøydhet med spesialisthelsetjenesten, samt hvorvidt spesialisthelsetjenesten informerte om Norsk 

Tourette Forening. Presentasjonen av spørreundersøkelsen ble godt mottatt, og flere bemerket at 

resultatene fra spørreundersøkelsen bekreftet det de allerede visste eller selv hadde erfart. Det øvrige 

programmet på brukersamlingen inneholdt et kort foredrag om TS, en mini-workshop, foredrag om 

Tourettes syndrom og tilleggsvansker, foredrag av hvordan det er å leve med TS og en film om tre 

ungdommer hvor en har TS. Disse ble også godt mottatt av deltagerne og hvor de aller fleste 

evaluerer disse som «meget bra» eller «bra».  
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Fig. 1. Evaluering av brukersamlingen og gruppeintervjuene.  

 

 

Konklusjon 

Resultatet av evalueringen viser at deltagerne var overveiende positive med brukersamlingen og 

gruppeintervjuene. Flere sier det var det meningsfullt å snakke om erfaringer sammen med andre i 

lignende situasjon. Mange opplevde at deres deltagelse var til nytte for brukerundersøkelsen. Det var 

en utbredt forståelse blant informantene at det er vanskelig å leve med TS, og at dette er nyttig å 

formidle til hjelpeapparatet.  
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Samsvar mellom behov og tjenester?  

Erfaringer med spesialisthelsetjenesten hos pasienter med Tourettes syndrom 

– En brukerundersøkelse

Utgitt av NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier i 

samarbeid med Norsk Tourette Forening 

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 




