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Forsidebildet: ”Her kommer vinteren, her kommer den kalde fine tida!” Jokke & 
Valentinernes slager går på repeat i ørene mine for tiden… Vinteren er tid for ungdom 
og vintersport, enten det er på TV eller en er ute i det fri selv. En må bare huske på…
at ingen er ungdom for evig tid! Bildet er tatt en ganske fin dag i Monterosa, Italia. 
Jeg følte meg ung og viril og det gjorde ganske vondt, men jeg er bra igjen nå.  
Og innser (forhåpentligvis) at jeg ikke er evig ungdom! 
Foto: Frode Kristensen (overlege KSK, HUS).
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Kjære kolleger og venner!
AV ANDERS BJØRKHAUG. REDAKTØR, PAIDOS.

For ikke mer enn 2-3 år siden var der en drøss ulike 
aldersgrenser ved min egen barneavdeling. Barn med 
kirurgiske diagnoser ble kastet ut når de fylte 14 år. Barn 
med medisinske diagnoser komme til oss til og med det året 
de fylte 15 år. Barn med nevrologiske diagnoser 16 år. Barn 
og unge med kroniske diagnoser ble fulgt ved poliklinikken 
til 18 års alder. Dette førte ofte til at når 16-åringen vår med 
diabetes ble innlagt med pumpesvikt og ketoacidose, ble 
hun innlagt ved medisinsk avdeling(!). Barn og unge med 
psykiatriske diagnoser får tilbud ved BUP til fylte 18 år. 
Kronikerne deres blir fulgt til 20-22 års alder. Forstå det den 
som kan. Vi har ryddet (litt) opp i aldersgrensene våre nå, 
men er fortsatt en av få barneavdelinger som ikke har etablert 
18-års aldersgrense. 

Ungdomsmedisin er i vinden. Helse- og omsorgsdeparte- 
mentet gav i mars 2015, Helsedirektoratet oppdrag om å 
utarbeide et utkast til ungdomshelsestrategi. Strategien 
skal dekke aldersgruppen 13-25 år, og være kort og godt 
altomfavnende innen helsetjenester for denne aldersgruppen. 
Helsedirektoratet har frist på seg til 31.12.2015.  Arbeidet er 
svært omfattende. Men det trengs!

Norsk Barnelegeforening har gjennom dokumentet 
”Satsningsområder i norsk pediatri 2011-2015” satt fokus på 
ungdomsmedisin. Sammen med ildsjeler i Norsk Pediatri 
har en blåst liv i interessegruppen for ungdomsmedisin, det 
har blitt arrangert kurs og konferanser i ungdomsmedisinske 
tema, og ved ulike barneavdelinger er det stor produksjon 

av ulike opplæringspakker, mestringstilbud og system for 
transisjon/overgang til voksenemedisinsk oppfølging. 
Paidosredaksjonen og Barnelegeforeningen ønsker derfor 
å kunne presentere en del av det engasjerte ungdoms- 
medisinske miljøet gjennom dette temanummeret. 
Redaksjonen ønsker spesielt å takke miljøet ved Barne- og 
ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus for 
utarbeiding av dette temanummeret. Vi ønsker også å takke 
Helseministeren og Barneombudet for å sette fokuset på 
helsetilbudet til ungdom, samt bidra med innlegg til dette 
nummeret. Vi håper at artiklene er til inspirasjon for å kunne 
utvikle et godt ungdomshelsetilbud i egen organisasjon.

Paidosredaksjonen sender også en forsinket gratulasjon til to 
jubilanter, som fylte 50 år i 2015. Dette er barneklinikken ved 
sykehuset i Østfold, samt barneklinikken ved UNN, Tromsø. 
I anledning jubilantene, starter vi en ny presentasjonsrunde av 
norske barneavdelinger. Sist gang en slik presentasjonsrunde 
ble startet, var ved første utgivelse av Paidos, nr 1 i 2002. 
Den gang var det barneavdelinga i Kristiansand som ble 
presentert, og nå starter vi altså på andre siden av Oslofjorden, 
ved den nye Barneklinikken i Østfold, på Kalnes. 

Riktig god jul! 

Vi sees i et godt nytt år ved Pediaterdagene i Oslo i januar!

Anders Bjørkhaug

REDAKTØREN

Kjære kolleger!

LEDER

AV INGEBJØRG FAGERLI. LEDER, NORSK BARNELEGEFORENING.

Ungdomsmedisin
Paidos har denne gangen ungdomsmedisin som hovedtema. 
Ungdomsmedisin er fortsatt et satsningsområde for NBF.  
Vi er ikke i mål med 18-årsgrense på alle barneavdelinger. 
Det er også et stort behov for mer kunnskap om håndtering 
av denne pasientgruppen, både på barneavdelingene og 
i overgangen til voksenmedisinen. Barne- og ungdoms- 
klinikken på Ahus har søkt om å bli Nasjonal kompetanse- 
tjeneste for ungdomsmedisin. NBF har støttet denne søknaden. 
Vi trenger et slikt kompetansetjeneste som kan bistå andre 
avdelinger og dele kompetanse, for å gi et bedre helsetilbud 
til ungdommer.

Enslige mindreårige asylsøkere
Ingen er vel uberørt av flyktningestrømmen vi opplever til 
landet i disse tider. NBF har engasjert seg spesielt i forholdene 
rundt de enslige mindreårige asylsøkerne. Dette er stort sett 
gutter i alderen 15-18 år, ofte sterkt traumatiserte og uten 
noen nære relasjoner i Norge.  Barnevernet tar ikke ansvar for 
disse ungdommene. De har krav på en verge som skal bistå i 
forhold til myndigheter, men dette er i utgangpunktet ingen 
omsorgsperson. Det er dokumentert at forholdene på mottak 
for enslige asylsøkere er uforsvarlig. Et høy antall barn bor på 
mottak med svært få ansatte. Vi sendte sammen  med Redd 
Barna, NOAS, PRESS, Barneombudet  m.fl. først et brev til 
Stortinget med beskrivelse av nødvendige umiddelbare og 
langsiktige tiltak for å ivareta enslige mindreårige asylsøkere.  
Senere har vi signert opprop til Stortinget med krav om at 
forslag om lavere bemanning på omsorgssentre må reverseres 
og at det må stilles skjerpede krav til bemanning på mottak 
for enslige mindreårige over 15 år. Begge brevene kan leses 
på Pedweb.  NBF fraråder også norske barneleger å være med 
på aldersbestemmelse av asylsøkere utfra de metodene som 
brukes i dag. Dette er også i samsvar med EAP`s  (European 
Academy of Pediatrics) holdning.

Sosialpediatri
I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev til de 
regionale helseforetakene er målet for 2015 at det skal 
etableres kombinerte stillinger som sosialpediatere med 
arbeidssted både i Statens barnehus og barneavdeling, 
og avsettes ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i 
barneavdelinger som ikke har Statens barnehus i sitt 
opptaksområde. I løpet av våren 2015 skjedde det lite, og 
vi ba derfor sammen med Barneombudet om et møte med 
helseministeren angående organisering og finansiering 

 
av tilbudet innen sosialpediatri. Møtet ble avholdt med 
statssekretær Erlandsen i oktober. Vi beskrev dagens 
situasjon, og fokuserte på viktigheten av helseundersøkelse 
for sårbare barn. Vi var også klare på at uten økte ressurser 
vil avdelingene ikke klare å gi et godt nok tilbud verken til 
Barnehusene eller internt. Dessverre er det er ingen vilje til 
å øremerke midler til formålet. Men oppdraget til RHF'ene 
og rapporteringskravene vil bli mer spisset i forhold til 
problemstillingen. Det jobbes også med samkjøring av 
finansieringen av medisinske undersøkelser på barnehusene. 

Og det skjer heldigvis noe: Helse Nord gir bevilgninger til 
sosialpediaterstilling ved UNN og Nordlandssykehuset fra 
2016. I Østfold etableres deltidsstilling for sosialpediater.

Pediaterdagene 2016
Det er igjen OUS og AHUS som står som arrangør av 
Pediaterdagen 20.-22. Januar 2016. Det starter med et 
spennende SPISS kurs, GRIP roadshow: Medicine in children 
– what you need to know? Denne gangen har vi åpnet kurset 
også for andre enn barneleger, spesielt farmasøyter. LIS 
kurset  er praktisk simuleringstrening og går på AHUS. 
Programmet videre torsdag har hovedtema: ”Childrens 
right to health care” og ”Developmental consequences of 
adverse childhood experience” med internasjonale og 
nasjonale foredragsholdere. Fredag står det nyfødtmedisin, 
behandling av akutt syke barn og nevrologi på programmet 
og vi får smakebiter på forskningsaktiviteten ved OUS 
og Ahus.  Alle oppfordres til å delta på interessegruppemøtene 
onsdag ettermiddag.  Det legges stort arbeid i programmet 
for interessegruppemøtene, og det er synd hvis nesten 
ingen møter. 

Vi ser også fram til ”Get together ” på tradisjonelle Stortorvet 
gjestgiveri etter interessegruppemøtene og festmiddag på 
Tjuvholmen Sjømagasin.  Sosialt samvær bidrar til  vennskap, 
nettverksbygging og samhold.  Som vanlig skal vi ha frie 
foredrag med mulighet for å vinne priser. LIS oppfordres 
spesielt til å sende inn abstracts, og avdelingsoverlegene til å 
støtte opp under dette. 

Med ønske om en god og fredelig jul til alle!

Ingebjørg Fagerli

God Jul
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Kontraindikasjoner1

• Overfølsomhet for et eller flere av innholdsstoffene
• Aktiv tuberkulose eller annen kraftig infeksjon som 

sepsis, samt opportunistiske infeksjoner
• Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV)

Referanser: 1. HUMIRA SPC avsnitt 4.1. 19.11.2015. 2. Burmester GR, et al. Adalimumab: long-term safety in 23 458 patients from global clinical 
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• 23 458 voksne og barn inkludert i kliniske studier2
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HUMIRA® «AbbVie»
Immunsuppressivt middel. ATC-nr.: L04A B04 
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/0,8 ml i ferdigfylt penn, 40 mg/0,8 ml i ferdigfylt sprøyte og 40 mg/0,8 ml i hetteglass: Hver 
ferdigfylte penn/sprøyte og hvert hetteglass inneh.: Adalimumab 40 mg, mannitol, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, 
natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 80, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Revmatoid artritt: I kombinasjon med metotreksat: Behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos 
voksne pasienter når responsen på andre sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler inkl. metotreksat ikke har vært 
tilstrekkelig. Behandling av alvorlig, aktiv og progredierende revmatoid artritt hos voksne som ikke tidligere er behandlet med 
metotreksat. Adalimumab kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor metotreksat eller når behandling med metotreksat 
ikke er egnet. Gitt i kombinasjon med metotreksat har adalimumab vist seg å redusere progresjonshastigheten av den 
strukturelle leddskaden, målt ved røntgenundersøkelser, og å forbedre den fysiske funksjon. Polyartikulær juvenil idiopatisk 
artritt: I kombinasjon med metotreksat: Behandling av aktiv polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos barn ≥2 år og ungdom, 
som har respondert utilstrekkelig på et eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Adalimumab 
kan gis som monoterapi i tilfelle intoleranse mot metotreksat eller når fortsettelse av behandling med metotreksat ikke 
er hensiktsmessig. Entesittrelatert artritt: Behandling av aktiv entesittrelatert artritt hos barn ≥6 år og ungdom, som har 
respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerante ovenfor konvensjonell terapi. Psoriasisartritt: Behandling av aktiv 
og progredierende psoriasis artritt hos voksne når responsen på tidligere behandling med sykdomsmodifiserende 
antirevmatiske legemidler ikke har vært tilfredstillende. Adalimumab har vist å redusere progresjonshastighet av perifer 
leddskade, målt ved røntgen, hos pasienter med polyartikulære, symmetriske undergrupper av sykdommen, og å forbedre 
fysisk funksjon. Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt): Behandling av voksne med alvorlig aktiv Bekhterevs sykdom 
som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi. Aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende 
spondylitt: Behandling av voksne med alvorlig aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende spondylitt, 
men med objektive tegn på inflammasjon vist ved økt CRP og/eller MRI, som har respondert utilstrekkelig eller er intolerante 
overfor NSAID. Crohns sykdom: Behandling av moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom hos voksne pasienter som ikke har 
respondert på en fullstendig og adekvat behandling med et kortikosteroid og/eller et immunsuppressivt legemiddel, eller som 
ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slik behandling. Pediatrisk Crohns sykdom: Behandling av alvorlig aktiv Crohns 
sykdom hos barn ≥6 år og ungdom, som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell terapi inkl. primær ernæringsterapi, 
et kortikosteroid og et immunmodulerende legemiddel, eller som ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike 
behandlinger. Ulcerøs kolitt: Behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne som har hatt utilstrekkelig 
respons på konvensjonell behandling, inkl. kortikosteroider og 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA), eller som 
ikke tolererer eller har kontraindikasjoner mot slike behandlinger. Psoriasis: Behandling av moderat til alvorlig kronisk 
plakkpsoriasis hos voksne pasienter som ikke har respondert på eller har kontraindikasjon til, eller er intolerante overfor 
andre systemiske terapier, inkl. ciklosporin, metotreksat eller PUVA. Pediatrisk plakkpsoriasis: Behandling av alvorlig kronisk 
plakkpsoriasis hos barn ≥4 år og ungdom, som har respondert utilstrekkelig på eller som er uegnede kandidater for topikal 
behandling og lysbehandling. Hidrosadenitt: Behandling av aktiv moderat til alvorlig hidrosadenitt (svettekjertelbetennelse) 
hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell systemisk behandling.
Dosering: For å bedre sporbarheten av biologiske legemidler, skal handelsnavn og batchnummer registreres tydelig. Under 
behandling med adalimumab bør annen samtidig terapi (f.eks. kortikosteroider og/eller immunmodulerende midler) være 
optimalisert. Doseopphold kan være nødvendig, f.eks. før operasjon eller hvis alvorlige infeksjoner oppstår. Gjenopptak 
av behandling etter et opphold på 70 dager eller lenger vil føre til lik klinisk respons og sikkerhetsprofil som før oppholdet.
Revmatoid artritt: Voksne: Anbefalt dose er 40 mg gitt hver 2. uke. Det bør fortsettes med metotreksat under behandling 
med adalimumab. Under monoterapi, kan noen pasienter som opplever redusert respons på preparatet ha nytte av en 
doseøkning til adalimumab 40 mg hver uke.
Psoriasisartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og aksial spondylartritt uten radiografisk bekreftelse på ankyloserende 
spondylitt: Voksne: Anbefalt dose er 40 mg gitt hver 2. uke.
Crohns sykdom: Voksne: Anbefalt induksjonsregime er 80 mg initialt (ved uke 0) etterfulgt av 40 mg fra uke 2. Ved behov for 
rask behandlingsrespons kan følgende doseringsregime brukes: 160 mg i uke 0 (dosen kan gis som 4 injeksjoner i løpet av 1 
dag eller som 2 injeksjoner pr. dag i 2 påfølgende dager), og 80 mg i uke 2. Risikoen for bivirkninger er høyere ved sistnevnte 
doseringsregime. Anbefalt dose etter induksjonsbehandling er 40 mg hver 2. uke. I løpet av vedlikeholdsbehandling kan 
kortikosteroider gradvis seponeres iht. kliniske retningslinjer. Enkelte pasienter som opplever redusert respons kan ha nytte 
av en økning i doseringsfrekvens til adalimumab 40 mg hver uke.
Pediatrisk Crohns sykdom: Barn <40 kg: Anbefalt induksjonsregime er 40 mg ved uke 0, etterfulgt av 20 mg ved uke 2. Ved 
behov for hurtigere respons; 80 mg ved uke 0 (dosen kan administreres som 2 injeksjoner på 1 dag), etterfulgt av 40 mg 
ved uke 2. Risikoen for bivirkninger kan øke ved bruk av høyere induksjonsdose. Etter induksjonsbehandling er anbefalt 
dose 20 mg annenhver uke. Noen pasienter som opplever utilstrekkelig respons kan dra nytte av økt doseringsfrekvens til 
20 mg ukentlig. Barn ≥40 kg: Anbefalt induksjonsregime er 80 mg ved uke 0, etterfulgt av 40 mg ved uke 2. Ved behov for 
hurtigere respons; 160 mg ved uke 0 (dosen kan administreres som 4 injeksjoner på 1 dag eller som 2 injeksjoner daglig på 
2 påfølgende dager), etterfulgt av 80 mg ved uke 2. Risikoen for bivirkninger kan øke ved bruk av høyere induksjonsdose. 
Etter induksjonsbehandling er anbefalt dose 40 mg annenhver uke. Noen pasienter som opplever utilstrekkelig respons kan 
dra nytte av økt doseringsfrekvens til 40 mg ukentlig. Fortsatt behandling hos pasienter som ikke responderer innen uke 
12, bør vurderes nøye.
Ulcerøs kolitt: Voksne: Anbefalt induksjonsregime er 160 mg ved uke 0 (dosen kan gis som 4 injeksjoner i løpet av 1 dag 
eller som 2 injeksjoner pr. dag i 2 påfølgende dager), etterfulgt av 80 mg ved uke 2. Etter induksjon er anbefalt dose 40 
mg hver 2. uke. I løpet av vedlikeholdsbehandling kan kortikosteroider gradvis seponeres iht. kliniske retningslinjer. Enkelte 
pasienter som opplever en reduksjon i respons, kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvens til adalimumab 40 mg hver 
uke. Tilgjengelig data tyder på at klinisk respons vanligvis oppnås innen 2-8 ukers behandling. Behandling bør ikke fortsette 
hos pasienter som ikke responderer i løpet av denne tiden.
Psoriasis: Voksne: Anbefalt dose er initialt 80 mg etterfulgt av 40 mg etter 1 uke, og deretter 40 mg hver 2. uke. Behandling 
over 16 uker bør nøye overveies hos pasienter som ikke responderer innen denne perioden. Utover 16 uker, kan pasienter 
med utilstrekkelig respons ha nytte av en økning i doseringsfrekvensen til 40 mg hver uke. Fordeler og risiko ved fortsatt 
ukentlig behandling bør revurderes nøye hos en pasient med utilstrekkelig respons etter økningen i doseringsfrekvens. 
Dersom tilstrekkelig respons oppnås med økt doseringsfrekvens, kan dosen deretter reduseres til 40 mg annenhver uke.
Hidrosadenitt: Voksne: Anbefalt dose er initialt 160 mg (dosen kan gis som 4 injeksjoner i løpet av 1 dag eller som 2 
injeksjoner pr. dag i 2 påfølgende dager), etterfulgt av 80 mg (som 2 injeksjoner på 1 dag) 2 uker senere. Etter ytterligere 2 
uker, fortsettes det med 40 mg hver uke. Behandling med antibiotika kan fortsette om nødvendig. Det anbefales å bruke 
antiseptisk vask daglig på berørte områder. Behandling utover 12 uker bør nøye overveies dersom ingen forbedring innen 
denne perioden.
Pediatrisk plakkpsoriasis: Anbefalt dose er 0,8 mg pr. kg kroppsvekt (opptil maks. 40 mg) administrert ukentlig for de første 
2 dosene og deretter annenhver uke. Fortsatt behandling hos pasienter som ikke responderer innen 16 uker, bør vurderes 
nøye. Hvis rebehandling er indisert, bør samme doseringsanbefalinger følges. Injeksjonsvolumet velges basert på pasientens 
vekt: 13-16 kg: 0,2 ml (10 mg). 17-22 kg: 0,3 ml (15 mg). 23-28 kg: 0,4 ml (20 mg). 29-34 kg: 0,5 ml (25 mg). 35-40 kg: 
0,6 ml (30 mg). 41-46 kg: 0,7 ml (35 mg). >47 kg: 0,8 ml (40 mg).
Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt: Barn 2-12 år: Anbefalt dose 24 mg/m2 kroppsoverflate til maks. 20 mg (for barn 2-<4 år) 
og til maks. 40 mg (for barn 4-12 år) hver 2. uke. Injeksjonsvolumet velges basert på pasientens høyde og vekt:

Høyde  
(cm) 

Total kroppsvekt (kg) 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

80 0,2 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - - - 
90 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 - - - - - - - 
100 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 - - - - - 
110 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 - - 
120 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
130 - 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
140 - 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,81

150 - - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,81 0,81

160 - - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,81 0,81 0,81 0,81

170 - - - 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

180 - - - - 0,6 0,7 0,7 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

1Maks. enkeldose er 40 mg (0,8 ml). 
Ungdom ≥13 år: 1 dose på 40 mg hver 2. uke, uavhengig av kroppsoverflate. Klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 
uker. Fortsettelse av behandlingen hos pasienter som ikke responderer innen denne perioden bør vurderes nøye.
Entesittrelatert artritt: Barn ≥6 år og ungdom: Anbefalt dose er 24 mg/m2 kroppsoverflate til maks. 40 mg adalimumab gitt 
som enkeltdose hver 2. uke. Injeksjonsvolumet velges basert på pasientens høyde og vekt (se tabell over).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Erfaring mangler. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig.
Administrering: S.c. injeksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for et eller flere av innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose eller annen kraftig infeksjon som 
sepsis, samt opportunistiske infeksjoner. Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV).
Forsiktighetsregler: Pasienter som tar TNF-antagonister er mer mottagelige for alvorlige infeksjoner. Nedsatt lungefunksjon 
kan øke risikoen for infeksjoner. Derfor må pasienter overvåkes nøye med henblikk på mulige infeksjoner, deriblant 
tuberkulose, før, under og etter behandling med adalimumab. Da eliminasjon av adalimumab kan ta opptil 4 måneder, bør 
overvåking fortsette ut denne perioden. Behandling bør ikke innledes hos pasienter med aktive infeksjoner, inkl. kroniske eller 
lokaliserte infeksjoner, før infeksjonene er under kontroll. Hos pasienter som har vært utsatt for tuberkulose eller har reist i 
områder hvor det er høy risiko for tuberkulose eller endemiske mykoser, som histoplasmose, koksidiomykose eller 
blastomykose, skal nytte og risiko avveies før start av behandlingen. Pasienter som utvikler en ny infeksjon i løpet av 
behandlingen bør overvåkes nøye og gjennomgå en fullstendig diagnostisering. Dersom pasienten utvikler en ny alvorlig 
infeksjon eller sepsis bør adalimumab seponeres og passende behandling med antimikrobielle eller antimykotiske legemidler 
startes inntil infeksjonen er under kontroll. Legen bør utvise varsomhet i forbindelse med bruk av adalimumab til pasienter 
som har hatt gjentatte infeksjoner eller som har underliggende lidelser som predisponerer for infeksjoner, inkl. samtidig bruk 
av immunsuppressive legemidler. Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis, pga. bakterielle, mykobakterielle, invasive sopp-, 
parasitt-, virus- og andre opportunistiske infeksjoner, som listeriose, legionellose og pneumocystose er rapportert. Andre 
alvorlige infeksjoner inkl. pneumoni, pyelonefritt, septisk artritt og septikemi er sett i kliniske studier. Sykehusinnleggelse eller 

fatale følger assosiert med infeksjoner er rapportert. Tilfeller av tuberkulose er rapportert, inkl. reaktivering og nyoppstått 
tuberkulose. Tuberkulosetilfellene var pulmonale og ekstrapulmonale, dvs. disseminerte. Alle pasienter må vurderes med 
henblikk på både aktiv eller inaktiv (latent) tuberkuløs infeksjon før adalimumabbehandling innledes. Evalueringen bør omfatte 
en detaljert medisinsk vurdering av pasientens tidligere historie med tuberkulose eller mulig tidligere eksponering for 
mennesker med aktiv tuberkulose, samt tidligere og/eller pågående immunsuppressiv behandling. Passende screeningtester 
(dvs. tuberkulin hudprøve og thoraxrøntgen) bør gjennomføres. Forskrivende lege bør være oppmerksom på risikoen for 
falske negative resultater av tuberkulintest, spesielt hos pasienter som er alvorlig syke eller har immunsvikt. Behandling skal 
ikke innledes ved diagnostisert aktiv tuberkulose. Hvis latent tuberkulose mistenkes, bør lege, ekspert på tuberkulose, 
konsulteres. Hvis latent tuberkulose diagnostiseres må passende tuberkulose profylaksebehandling startes, før behandling 
med adalimumab begynner og iht. lokale retningslinjer. Bruk av tuberkulose profylaksebehandling bør også vurderes før 
oppstart med adalimumab hos pasienter med flere eller signifikante risikofaktorer for tuberkulose til tross for negativ 
tuberkulosetest, og hos pasienter med en tidligere historie med latent eller aktiv tuberkulose hvor tilstrekkelig behandling ikke 
kan bekreftes. Tilfeller av reaktivert tuberkulose har hendt til tross for tuberkulose profylaksebehandling. Noen pasienter med 
vellykket behandling for aktiv tuberkulose, har igjen utviklet tuberkulose under behandling med adalimumab. Pasienten bør 
instrueres til å oppsøke medisinsk hjelp ved tegn/symptomer på tuberkuløs infeksjon (f.eks. vedvarende hoste, vekttap, 
lavgradig feber, slapphet) under eller etter adalimumabbehandling. Opportunistiske infeksjoner, inkl. invasive soppinfeksjoner 
er observert hos pasienter som behandles med adalimumab. Disse infeksjonene er ikke konsekvent blitt gjenkjent hos 
pasienter som tar TNF-antagonister, noe som har ført til forsinkelser av hensiktsmessig behandling, noen ganger med fatale 
følger. Hos pasienter som utvikler symptomer som feber, malaise, vekttap, svette, hoste, dyspné og/eller lungeinfiltrat eller 
andre alvorlige og systemiske sykdommer med eller uten samtidig sjokk, bør en invasiv soppinfeksjon mistenkes og 
behandling med adalimumab avbrytes omgående. Reaktivering av hepatitt B har forekommet hos pasienter som behandles 
med TNF-antagonister, og som er kroniske bærere av viruset (dvs. overflateantigen positive). Noen tilfeller var fatale. 
Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før start av behandling med adalimumab. For pasienter som testes positiv for hepatitt 
B-infeksjon, anbefales det å konsultere en lege med ekspertise på behandling av hepatitt B. HBV-bærere som krever 
behandling med adalimumab bør overvåkes nøye mht. sykdomstegn og symptomer på aktiv HBV-infeksjon under 
behandlingen, og flere måneder etter avsluttet behandling. Adalimumab bør seponeres hos pasienter som utvikler HBV-
reaktivering og effektiv antiviralterapi med passende støttebehandling bør startes. TNF-antagonister er i sjeldne tilfeller satt i 
sammenheng med oppblussing eller forverring av kliniske symptomer og/eller radiografisk indikasjon på demyeliniserende 
sykdom i sentralnervesystemet, inkl. multippel sklerose og optikusnevritt, og perifer demyeliniserende sykdom, inkl. Guillain-
Barrés syndrom. Forskrivende lege bør utvise varsomhet ved bruk til pasienter med tidligere eksisterende eller nylig oppståtte 
demyeliniserende sykdommer i det sentrale/perifere nervesystemet. Mulig risiko for utvikling av lymfomer, leukemi og andre 
maligniteter kan ikke utelukkes. Sjeldne tilfeller av hepatosplenisk T-cellelymfom hos pasienter behandlet med adalimumab 
er identifisert. Denne sjeldne typen av T-cellelymfom har meget aggressivt sykdomsforløp og er vanligvis fatal. Den 
potensielle risikoen ved samtidig bruk av azatioprin eller 6-merkaptopurin og adalimumab bør vurderes nøye. Alle pasienter, 
særlig de med en tidligere omfattende immunsuppressiv terapi eller psoriasispasienter med en tidligere PUVA-behandling, 
bør undersøkes for nærvær av ikke-melanom hudkreft, før eller under behandling med adalimumab. Melanom og 
merkelcellekarsinom er rapportert hos pasienter behandlet med TNF-antagonister, inkl. adalimumab. TNF-antagonister skal 
brukes med forsiktighet til KOLS-pasienter og storrøykere med økt risiko for maligniteter, pga. risiko for maligniteter. Alle 
pasienter med ulcerøs kolitt som har økt risiko for dysplasi eller kolonkarsinom (f.eks. pasienter med langvarig ulcerøs kolitt 
eller primær skleroserende kolangitt), eller som har en forhistorie med dysplasi eller kolonkarsinom, bør regelmessig screenes 
for dysplasi før terapi initieres og gjennom hele sykdomsforløpet. Evalueringen skal omfatte koloskopi og biopsi etter lokale 
anbefalinger. Sjeldne tilfeller av pancytopeni inkl. aplastisk anemi er rapportert med TNF-antagonister. Alle pasienter bør 
rådes til øyeblikkelig å søke medisinsk hjelp hvis de utvikler tegn og symptomer på bloddyskrasier (f.eks. vedvarende feber, 
bloduttredelser, blødninger, blekhet) under behandling med adalimumab. Seponering av behandling med adalimumab bør 
vurderes hos pasienter med bekreftet signifikante hematologiske abnormaliteter. Samtidig administrering av levende vaksine 
anbefales ikke, da data mangler. Det anbefales, hvis mulig, at pediatriske pasienter vaksineres i tråd med gjeldende 
vaksinasjonsveiledninger før behandling startes. Pasienter som behandles med adalimumab kan få kombinerte 
vaksinasjoner, med unntak av levende vaksiner. Administrering av levende vaksiner til spedbarn eksponert for adalimumab 
intrauterint anbefales ikke før 5 måneder etter morens siste injeksjon med adalimumab under graviditeten. Ved samtidig bruk 
av en TNF-antagonist har det vært observert forverret kongestiv hjertesvikt og økt mortalitet pga. kongestiv hjertesvikt. Det 
bør utvises varsomhet ved bruk av adalimumab hos pasienter med lett hjertesvikt (NYHA klasse I/II). Behandlingen skal 
seponeres hos pasienter som utvikler nye eller forverrede symptomer på kongestiv hjertesvikt. Videre behandling med 
adalimumab skal stoppes dersom pasienten utvikler symptomer på lupuslignende syndrom og er positiv for antistoffer mot 
dobbelkjedet DNA. Alvorlige infeksjoner er observert ved samtidig bruk av anakinra og etanercept (TNF-antagonist), uten å 
gi tilleggseffekt sammenlignet med etanercept alene. Lignende bivirkninger kan også forekomme ved kombinasjonen av 
anakinra og andre TNF-antagonister. Kombinasjonen av adalimumab og anakinra anbefales derfor ikke. Samtidig 
administrering av adalimumab med andre biologiske DMARD (f.eks. anakinra og abatacept) eller andre TNF-antagonister 
anbefales ikke basert på mulig økt risiko for infeksjoner, inkl. alvorlige infeksjoner og andre potensielle farmakologiske 
interaksjoner. Begrenset erfaring med kirurgiske inngrep hos pasienter behandlet med adalimumab. Under operasjon skal 
pasienten følges nøye opp mht. infeksjoner, og nødvendige tiltak må iverksettes. Manglende respons på behandling av 
Crohns sykdom kan indikere en vedvarende fibrotisk striktur som kan kreve kirurgisk behandling. Alvorlige infeksjoner 
forekommer oftere hos pasienter >65 år behandlet med adalimumab enn hos pasienter <65 år. Noen av dem fatale. Man 
skal være særlig oppmerksom på risiko for infeksjoner ved behandling av eldre.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bruk under graviditet anbefales ikke. Kvinner i fertil alder anbefales sterkt å benytte 
sikker prevensjon under og i minst 5 måneder etter siste behandling. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Amming skal 
unngås i minst 5 måneder etter siste behandling. Fertilitet: Ukjent. Ingen data tilgjengelig.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Leukopeni (inkl. nøytropeni og agranulocytose), anemi. Gastrointestinale: 
Abdominal smerte, kvalme, oppkast. Hud: Utslett (inkl. eksfoliativt utslett). Infeksiøse: Luftveisinfeksjon (inkl. nedre og 
øvre luftveisinfeksjon, lungebetennelse, sinusitt, faryngitt, nasofaryngitt og herpesvirus pneumoni). Lever/galle: Stigning i 
leverenzymer. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i skjelett og muskulatur. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/ernæring: 
Lipidøkning. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni, 
leukocytose. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, dyspepsi, refluksøsofagitt (GERD), Sjøgrens syndrom. Hjerte/
kar: Takykardi, hypertensjon, flushing, hematomer. Hud: Forverring eller nytt tilfelle av psoriasis (inkl. palmoplantar 
pustular psoriasis), pruritus, urticaria, blåmerker (inkl. purpura), dermatitt (inkl. eksem), onykolyse, hyperhidrose, 
alopesi. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergier (inkl. sesongbetinget allergi). Infeksiøse: Systemiske infeksjoner (inkl. 
blodforgiftning, candidiasis og influensa), intestinale infeksjoner (inkl. viral gastroenteritt), hud- og bløtvevsinfeksjoner (inkl. 
paronyki, cellulitt, impetigo, nekrotiserende fasciitt og Herpes zoster), øreinfeksjoner, orale infeksjoner (inkl. Herpes simplex, 
oral herpes, tanninfeksjoner), infeksjoner i reproduksjonsorgan (inkl. vulvovaginal soppinfeksjon), urinveisinfeksjoner (inkl. 
pyelonefritt), soppinfeksjoner, leddinfeksjoner. Luftveier: Hoste, astma, dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer 
(inkl. forhøyet kreatinfosfokinase i blod). Nevrologiske: Parestesier (inkl. hypoestesi), migrene, kompresjon av nerverot. Nyre/
urinveier: Hematuri, nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, forhøyet urinsyre, unormale natriumverdier i 
blod, hypokalsemi, hyperglykemi, hypofosfatemi, dehydrering. Svulster/cyster: Godartet svulst, hudkreft unntatt melanom 
(inkl. Basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom). Undersøkelser: Koagulasjons- og blødningsforstyrrelser (inkl. forlenget 
aktivert partiell tromboplastintid), positiv test på autoantistoff (inkl. dobbelkjedet DNA), forhøyet laktatdehydrogenase 
i blod). Øre: Svimmelhet. Øye: Synsforstyrrelser, konjunktivitt, blefaritt, hevelse i øye. Øvrige: Brystsmerter, ødem, 
svekket tilhelning, pyreksi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura. 
Gastrointestinale: Pankreatitt, dysfagi, ansiktsødem. Hjerte/kar: Arytmi, kongestiv hjertesvikt, hjerteinfarkt, vaskulær arteriell 
okklusjon, tromboflebitt, aortaaneurisme. Hud: Nattesvette, arrdannelse. Immunsystemet: Sarkoidose, vaskulitt. Infeksiøse: 
Opportunistiske infeksjoner og tuberkulose (inkl. koksidioidomykose, histoplamose og mycobactrium avium kompleks-
infeksjon), nevrologiske infeksjoner (inkl. viral meningitt), øyeinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, divertikulitt. Kjønnsorganer/
bryst: Erektil dysfunksjon. Lever/galle: Kolecystitt og kolelitiasis, hepatisk steatose, forhøyet bilirubin i blod. Luftveier: 
Kronisk obstruktiv lungesykdom, interstitiell lungesykdom, pneumonitt, lungeemboli, pleuravæske. Muskel-skjelettsystemet: 
Rabdomyolyse, systemisk lupus erythematosus. Nevrologiske: Tremor, cerebrovaskulær sykdom, nevropati. Nyre/urinveier: 
Nokturi. Psykiske: Humørforandringer (inkl. depresjon), angst, søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Svulster/
cyster: Lymfom, solid organneoplasme (inkl. brystkreft, svulst i lunge, svulst i skjoldkjertel), melanom. Øre: Døvhet, øresus. 
Øye: Diplopi. Øvrige: Inflammasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Pancytopeni. Gastrointestinale: Intestinal 
perforasjon. Hjerte/kar: Hjertestans. Hud: Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, angioødem, kutan vaskulitt. 
Immunsystemet: Anafylaksi. Lever/galle: Hepatitt, reaktivering av hepatitt B, autoimmun hepatitt. Luftveier: Lungefibrose. 
Nevrologiske: Multippel sklerose, demyeliniseringsforstyrrelser (f.eks. optisk nevritt, Guillain-Barrés syndrom). Muskel-
skjelettsystemet: Lupuslignende syndrom. Svulster/cyster: Leukemi. Etter markedsføring: Hud: Forverring av dermatomyositt 
symptomer. Lever/galle: Leversvikt samt mindre alvorlige leversykdommer som kan oppstå før leversvikt, f.eks. hepatitt 
inkl. autoimmun hepatitt. Svulster/cyster: Hepatosplenisk T-cellelymfom (HSTCL), merkelcellekarsinom (nevroendokrin 
hudkarsinom). Oppsummering av sikkerhetsprofil: De mest vanlig rapporterte bivirkninger er infeksjoner (som nasofaryngitt, 
øvre luftveisinfeksjon og sinusitt), reaksjoner på injeksjonsstedet (erytem, kløe, blødning, smerte eller hevelse), hodepine 
og smerter i skjelett og muskulatur. Alvorlige bivirkninger er rapportert. TNF-antagonister påvirker immunsystemet og kan 
påvirke kroppens forsvar mot infeksjon og kreft. Fatale og livstruende bivirkninger (inkl. sepsis, opportunistiske infeksjoner 
og TB), HBV-reaktivering og forskjellige maligniteter (inkl. leukemi, lymfom, HSTCL og merkelcellekarsinom) er rapportert. 
Alvorlige hematologiske, nevrologiske og autoimmune reaksjoner er rapportert (inkl. sjeldne tilfeller av pancytopeni, aplastisk 
anemi, sentrale og perifere demyeliniseringsforstyrrelser og tilfeller av lupus, lupusrelaterte tilstander og Stevens-Johnsons 
syndrom).
Overdosering/Forgiftning: Dosebegrensende toksisitet er ikke observert. Høyeste doseringsnivå som har vært undersøkt er 
multiple intravenøse doser på 10 mg/kg. Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A B04.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Må ikke 
fryses. Hver ferdigfylte penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager, 
og kastes hvis den ikke brukes innen 14 dager.
Andre opplysninger: Leveres både i ferdigfylte penner og ferdigfylte sprøyter klare for bruk samt i hetteglass. 40 mg ferdigfylt 
penn og 40 mg ferdigfylt sprøyte er tilgjengelig for pasienter for administrering av 1 full 40 mg dose. 40 mg pediatrisk 
hetteglass er tilgjengelig for administrering av dose mindre enn 40 mg. Inneholder ikke konserveringsmidler.
Pakninger og priser: 40 mg/0,8 ml i ferdigfylt penn: 2 × 0,8 ml (ferdigfylt penn + injeksjonstørk i blister) kr. 10824,80. 40 mg/0,8 
ml i ferdigfylt sprøyte: 2 × 0,8 ml (ferdigfylt sprøyte + injeksjonstørk i blister) 10824,80. 40 mg/0,8 ml i hetteglass: 2 × 0,8 ml 
(hetteglass + 1 steril injeksjonssprøyte, 1 nål, 1 hetteglassadapter og 2 injeksjonstørk) 10824,80. 

Sist endret: 30.11.2015
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iGRO
et verktøy for individualisert 
veksthormonbehandling

iGRO er et nytt nettbasert medisinsk hjelpemiddel for barneleger/sykepleier som jobber ved sykehus.

iGRO skal hjelpe deg å vurdere barnets respons på veksthormonbehandling ved behandlingsstart. 
Dette kan gi pasienten og foresatte realistiske forventninger til vekstresultater både på kort og 
lang sikt.1,2

sammenligne barnets estimerte og reelle vekstrespons år for år.

Ønsker du tilgang til iGRO eller mer informasjon, send SMS med kodeord IGRO til 2242, skann 
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Bror min har ein sutteklut

Då bror min var ein liten gut,
var det mykje sukk og sut.
Når det såg litt heilsvart ut,
tok han fram sin sutteklut.

Når han far var sint på oss,
stygge ord rann som ein foss.
Bror min sa: Hald berre ut,
og lånte meg sin sutteklut.

Eg fann ro i bror si røyst,
suttekluten gav meg trøyst.
Mjuk og varm, snill og god,
men kor er suttekluten no?

av Jon Hjørnevik
(Mor mi står i glaset)  

 
No når me er vaksne menn,
finst det ingen klut igjen.
Når livet ser litt tragisk ut,
har eg ikkje bror sin klut.

Når sjefen min er sint på meg,
kor skal tårene no ta på veg?
På eit lite, trongt kontor
finst verken kluten eller mor.

Difor har eg litt om senn
tenkt å ta den fram igjen.
Når ingen ser meg, drar eg ut
ein eigen, heilt ny sutteklut.
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I mellomrommet
Du har sikkert sett dem. 
Hun som sitter på venterommet mellom bunkene med Donald og Allers.
Han som ligger i senga mellom barneavdelingen og voksenavdelingen. 
Det er de unge. De som er i mellomrommet. 
   
AV BENT HØIE. HELSE- OG OMSORGSMINISTER. FOTO: BJØRN STUEDAL

Det er i dette rommet vi er mest sårbare. Vi er i endring fysisk 
og psykisk. Vi er i ferd med å rive oss løs fra foreldrene der 
hjemme. Vi er i ferd med å knytte oss til vennene der ute. Vi er 
i ferd med å skape vår egen fremtid. Derfor er det så viktig at 
vi ser unge menneskers behov og møter dem der de er. 

Ungdomshelsestrategien vi arbeider med i departementet 
mitt er en erkjennelse av at vi ikke møter ungdom godt nok 
der de er. Strategien kommer å omhandle ungdomshelse i et 
bredt perspektiv.   

De fleste ungdommer har ikke store behov forhelsetjenester. 
Det de trenger aller mest er  trygge foreldre, gode venner 
og dyktige lærere. Ingen bør riste oppgitt på hodet over 
ungdommen i dag. De er prektigere enn noen unge før dem. 
De ruser seg mindre og bryter loven sjeldnere. De gjør det 
godt på skolen og har sunne interesser. Dagens unge har gode 
venner og et godt forhold til foreldrene sine. 

Men likevel er det mange av dem som strever. De strever med 
egne og andres forventninger om at de skal bli enda bedre. 
Enda flinkere på skolen. Enda tynnere. Enda lykkeligere. 
Mange av dem har symptomer på angst og depresjon.

Det er alvorlig. Derfor trenger vi mer åpenhet om stresset, 
presset og følelsen av ikke å strekke til på arenaene der unge 
befinner seg. Derfor trenger vi mer forebygging, mer tidlig 
innsats og lett tilgjengelige lavterskeltilbud der unge ferdes. 

Her gjør vi flere ting på flere områder. Vi styrker helse- 
stasjonene og skolehelsetjenesten. Vi sørger vi for flere 
psykologer i kommunene. Vi skaper en mer helhetlig 
helsetjeneste i kommunene slik at de som trenger hjelp skal 
slippe å oppsøke ulike kontorer og ulike fagpersoner for å 
få behandlingen de trenger. Dette er ikke minst viktig for 
unge mennesker som har liten erfaring i å finne fram i et 
tjenesteapparat som oppleves uoversiktlig og komplisert for 
mange av oss. 

Vi har lett for å tenke at voksne og fagfolk vet best. Og 
ja, fagfolk vet best når det handler om hva som er riktig 
medisinsk behandling. Men det er jo den som har hettejakken 
på, som vet hvor den strammer. Vi sier gjerne at ingen 
beslutninger om meg skal tas uten meg. Det gjelder i aller 
høyeste grad barn og unge! 

Barns rett til å si sin mening, bli hørt og respektert er et 
av de grunnleggende prinsippene i FNs barnekonvensjon. 
Til tross for dette viser forskning at helsepersonell altfor 
lett går inn i ekspertrollen som den som vet best. Barn og 
unge får først være med på å ta avgjørelser etter at andre har 
lagt premissene. 

God kommunikasjon med pasientene – enten de er små eller 
store – handler om mer enn å få den som er syk til å føle seg 
involvert. Det gjør også behandlingen bedre. 

Tenåringen Olav Strand Ruud  har deltatt i en av ekspert- 
gruppene som har gitt meg råd i arbeidet med den nye helse- 
og sykehusplanen. Han fikk akutt leukemi for noen år tilbake, 
og har derfor tilbrakt mye tid på sykehus.  

– Vi vil at legene skal snakke til oss, se oss inn i øynene og 
ikke snakke over hodet på oss, til foreldrene våre eller andre 
voksne, sa Olav da jeg traff ham for en tid tilbake. 

Gode overganger er også svært viktig for de unge pasientene. 
Tenåringen som har vært fast gjest på barneavdelingen 
i mange år må ikke overføres til voksenavdelingen uten 
forberedelser. Overgangen fra sykehus til kommune krever 
også gode forberedelser – fra alle parter. 

Noen sykehus har opprettet egne ungdomsråd med unge 
pasienter som gir innspill om hvordan behandling og 
organisering bør tilrettelegges for ungdommer. I den 
nasjonale helse- og sykehusplanen slår vi fast at alle sykehus 
skal ha slike råd.  

Ungdomshelsestrategien som vi legger fram neste år kommer 
ikke bare til å handle om helsesektoren. Ungdommene våre 
hører jo ikke bare hjemme i en sektor – de hører hjemme i 
mange. Det er der vi må møte dem. I mellomrommet.

Men det er jo den som har 
hettejakken på, som vet hvor den 
strammer. Vi sier gjerne at ingen 

beslutninger om meg skal tas uten 
meg. Det gjelder i aller høyeste grad 

barn og unge! 

Noen sykehus har opprettet 
egne ungdomsråd med unge
pasienter som gir innspill om 

hvordan behandling og organisering 
bør tilrettelegges for ungdommer. 

I den nasjonale helse- og 
sykehusplanen slår vi fast at alle 

sykehus skal ha slike råd.  

HELSEMINISTEREN
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Ta vare på ungdoms 
helserettigheter  
AV ANNE LINDBOE. BARNEOMBUD, OG TONE VILJUGREIN, SENIORRÅDGIVER VED BARNEOMBUDETS KONTOR  
FOTO: MARIUS HAUGE FOR BARNEOMBUDET

Fordi ungdom er en aldersgruppe som særlig opplever å falle 
mellom to stoler, hadde Barneombudet et særlig fokus på 
disse barna i forbindelse med prosjektet om Helse på barns 
premisseri i 2013-2014.  Skolehelsetjenestens tilbud, samt 

ivaretakelsen av ungdoms rettigheter på sykehus var sentrale 
temaområder i dette arbeidet.

Barn er barn i lovens forstand helt til de blir 18 år. I tillegg til å 
ha helserettigheter på linje med voksne, har de også særskilte 
rettigheter i kraft av å være barn. Også sykehusene og alle 
som jobber her må følge de forpliktelsene Norge har etter 
FNs konvensjon om barns rettigheter. Det samme må sentrale 
helsemyndigheter og politikere på nasjonalt og kommunalt 
nivå som beslutter hvor mye det skal satses på å gi barn et 
forsvarlig kommunalt helsetilbud. 

Barnekonvensjonens artikkel 24 understeker statens og 
kommunenes ansvar for å sikre barn og unge kvalitativt gode 
helsetjenester. 

Barn og unges rett til kommunale helsetjenester
Når det gjelder ungdoms helsetjenester i kommunene, er 
det lovpålagt at kommunene skal ha en forsvarlig skole- 

Anne Lindboe.

Barneombudets oppgave er å passe på at barns rettigheter blir ivaretatt,
også deres helserettigheter. 

helsetjeneste. Barneombudet erfarer likevel at ungdom 
opplevde tjenesten som svært lite tilgjengelig, og at de 
savnet en skolehelsetjeneste som var til stede på skolen 
hver dag. 

Barneombudet mener at både barn og ungdom kunne 
fått hjelp på et tidlig tidspunkt i problemutviklingen hvis 
skolehelsetjenesten hadde vært mer robust, med et bredt 
tverrfaglig sammensatt personell. Dette er en tjeneste som 
har en unik mulighet til å komme i kontakt med barn og 
unge, gi dem råd, og hjelpe med det de måtte slite med. 

De siste to årene har det over statsbudsjettet kommet til 
sammen nesten 450 millioner ekstra til denne tjenesten, men 
midlene er ikke øremerket. Kommunene har da også brukt 
rundt halvpartene av midlene på helt andre ting, og at den 
reelle styrkingen av denne tjenesten er minimal.   

Tall fra Helsedirektoratet viser at i 2010 manglet det 1550 
stillinger i skolehelsetjenesten, og at tjenesten ligger langt 
under anbefalt minstenorm. Siden den gang har vi kun fått 
367 nye stillinger ii. Samtidig har barnebefolkningen økt og 
tjenesten har fått flere oppgaver iii. 

Dersom en helsetjeneste ligger langt under anbefalt norm, 
eller i verste fall er ikke-eksisterende, mener Barneombudet 
at tjenesten er uforsvarlig. Den manglende kommunale 
prioriteringen vi ser mange steder, er med andre ord ikke en 
god ivaretakelse av ungdoms helserettigheter.

Tilrettelegging for ungdom på sykehus
Ungdom er ikke små barn som trenger lekerom med Barbie 
og puslespill, og de er ikke voksne som i større grad vil ha 
rolige besøksrom og P1 surrende i bakgrunnen.

I en spørreundersøkelse Barneombudet gjennomførte, erfarte 
vi at bare halvparten av alle sykehusene har egne tilbud til 
ungdom. Det var imidlertid svært varierende hva de ulike 
sykehusene la i det å ha et eget tilbud. For noen var det å ha 
et ungdomstilbud ensbetydende med å gjennomføre noen 
ungdomskurs i kroniske lidelser. Men noen sykehus hadde 
faktisk etablert egne ungdomsrom. Disse rommene var 
imidlertid ikke tilgjengelige hele dagen alle steder. 

Ungdom har behov for å være ungdom, og mange har behov 
for å være sammen med venner like mye som med foreldre. 
Derfor bør sykehusene være flinke til å tilrettelegge for 
dette. Ikke minst bør det være trådløst nett tilgjengelig slik 
at ungdommene kan holde kontakt med venner og familie 
gjennom sosiale medier. 

13 åringer skal ikke på voksenavdeling
Da Barneombudet arbeidet med prosjektet Helse på 
Barns premisser, erfarte vi at sykehus og barneavdelinger 
jevnt over ikke ivaretok ungdoms rettigheter godt nok. 
Eksempelvis hadde bare én av tre barneavdelinger 18 års 
grense på overføring til voksenavdeling. Noen sykehus la 
barn helt ned i 13-årsalderen på voksenavdeling. Dette er 
bekymringsfullt, fordi det som da ofte skjer er at ungdom 
mister særskilt oppfølging og tilrettelegging som de har krav 
på fordi de er barn. Foreldre kan for eksempel ikke være til 
stede i like stor grad på en voksenavdeling, og det er få eller 
ingen fritidsaktiviteter tilrettelagt for barn. Fordi det er færre 
ansatte per pasient på en voksenavdeling, blir det heller 
ikke like lett å sørge for at ungdommene følger opp skolen. 
I tillegg kan det oppleves som skremmende for et barn å ligge 
på sengeposter og dele rom med alvorlig syke voksne.

Det er mer enn to år siden Barneombudet gjennomførte 
denne undersøkelsen på barneavdelingene, og vi håper 
antall sykehus med 18 års grense på overføring fra barn- til 
voksenavdeling, har økt siden den gang.  

Dårlig planlagte overganger til voksenavdelinger
Barneombudet erfarte at det er en utfordring å få til gode 
overganger fra barneavdeling til voksenavdeling. Overganger 
kan være vanskelige fordi det er lett å miste kontinuiteten i 
behandlingen og holde på relasjoner og gode rutiner. Derfor 
er overganger ekstra vanskelige for sårbare ungdommer. 
Og derfor er det helt nødvendig at overgangene forberedes 
skikkelig. Barneavdelingene bør ha skriftlige rutiner for dette. 

Barneombudet mener at både barn 
og ungdom kunne fått hjelp på et 

tidlig tidspunkt i problemutviklingen 
hvis skolehelsetjenesten hadde vært 
mer robust, med et bredt tverrfaglig 

sammensatt personell.

 

Eksempelvis hadde bare én
av tre barneavdelinger 18 års

grense på overføring
til voksenavdeling. Noen sykehus

la barn helt ned i 13-årsalderen
på voksenavdeling. 

BARNEOMBUDET
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Barneombudets spørreundersøkelse viste imidlertid at kun 
tre av 17 barneavdelinger sa de hadde skriftlige rutiner i 
form av henvisning/intern henvisning ved overføring til 
voksenavdeling. En håndfull svarte at det fantes skriftlige 
rutiner for noen diagnoser.

Ungdoms medvirkning – retten til å bli hørt
Ungdom er ekstra sårbare i helsespørsmål. Det er forventet 
at ungdom skal klare mye selv, men samtidig mangler de 
livserfaringen mange voksne pasienter har. Dette gjør det 
ekstra vanskelig for dem å si fra om egne erfaringer og 
behov ved sykehus. I overgangen mellom å være barn og bli 
voksne må ungdom lære å ta ansvar for en rekke områder, 
også egen helse. Da er det avgjørende at helsetjenestene, 
både de primære helsetjenestene i kommunen og 
spesialisthelsetjenesten, vet hvordan de skal legge til rette 
for dem. Da er det en forutsetning at de også snakker med 
ungdom om hvordan de mener tjenestene bør være.

Barneombudets erfaring fra da vi holdt på med prosjektet 
om ungdom på sykehus, er at ungdom har få muligheter 
til å bli hørt og få innflytelse på egen hverdag på sykehuset. 
Men da, som nå, finnes det hederlige unntak som Akershus 
universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Etter vår 
prosjektperiode, vet vi at også UNN i Troms, Haukeland 
og Sørlandet sykehuset, skal ha etablert ungdomsråd. 
Forhåpentligvis skjer dette ved enda flere sykehus nå. 

En egen ungdomshelsesatsing – endelig i Norge
I flere vestlige land er ungdomshelse en egen gren. Også 
Verdens helseorganisasjon, WHO, har i flere år vært opptatt 
av ungdomshelse. I land som Storbritannia og Sverige 
er ungdomsmedisin definert som et eget fagområde. 
I Sverige er det i tillegg egne ungdomsavdelinger, mens 
helsedepartementet i Storbritannia har utarbeidet egne 
kvalitetskriterier og retningslinjer for ungdomsvennlige 
helsetjenester. 

Barneombudet ser frem til at Helsemyndighetene skal 
legge frem en egen ungdomshelsestrategi en gang uti 2016. 
Vi håper denne vil bli et nyttig verktøy for dere som skal 
lage gode helsetjenester for ungdom både i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Forhåpentligvis er den også et 
viktig skritt på veien til å etablere ungdomshelse som egen 
helsegren i Norge.

Avslutningsvis vil vi presentere 10 råd til helsepersonell 
fra ungdom. Rådene er sammenfattet på bakgrunn av en 
elektronisk undersøkelse og ulike møter med ungdom i 
forbindelse med prosjektet Helse på barns premisseriv .

Velkommen til 
Pediaterdagene 2016
AHUS/OUS 20. - 22. januar 2016
Det er en glede på nytt å arrangere Pediaterdager 
i Osloregionen. En komitee med medlemmer fra 
både AHUS og OUS har laget et faglig og sosialt 
program som vi tror favner de fleste. Det faglige 
programmet spenner fra barns rett til helsehjelp, 
avansert epi-genetikk, nevrologi, nyfødtmedisin 
og interaktiv akuttpediatri.

Utenlandske foredragsholdere: John Lantos 
(USA), Moshe Szyf (Canada), Stephen Suomi 
(USA), Jim Padbury (USA), Johan van Goudoever 
(Nederland) og Richard Chin (Skottland).

Det sosiale programmet blir spesielt med 
”Get together” på Stortorvets Gjæstgiveri og 
middag på Tjuvholmen Sjømagasin. 
Forkurset for LIS er simuleringstrening, 
NB! kurset blir raskt fulltegnet.

SPISS kurset er et grunnleggende kurs i pediatrisk 
farmakologi. Dette er en del av et EU prosjekt 
”GRIP Roadshow”. Møtet er gratis, men påmelding 
ønskes (www.grip-network.org).

Program
• Forkurs LIS leger: Simuleringstrening
• Interessegruppemøter
• Barns Rett til Helsehjelp
• Nevrobiologiske, molekylære og epigenetiske 

konsekvenser av uheldige barndomsopplevelser
• Nyfødtmedisin: Familiesentrert behandling, 

Ernæring av de minste premature
• Akuttmedisin: Behandling av kritisk sykt barn, 

en interaktiv sesjon
• Nevrologi: Behandling av status epileptikus
• Forskning i Osloområdet
• Frie foredrag
• Styrets time

Påmelding via www.barnelegeforeningen.no 

Barneombudet kommer 
– kommer du?

Referanser
i.  Barneombudets rapport Helse på barns premisser: http://

barneombudet.no/rapporthelsepabarnspremisser/ 
ii.  Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget: 

http://bit.ly/1ME28mf 
iii.   Barneombudets innspill til Helse- og omsorgskomiteen i 

forbindelse med budsjettforhandlingene i Stortinget høsten 
2015: http://bit.ly/1I0z6vI 

iv.   Barneombudets rapport Helse på barns premisser: http://
barneombudet.no/rapporthelsepabarnspremisser/

v. Paediatrica 2014; 103: 320-330.

Barneombudets erfaring fra da
vi holdt på med prosjektet om 

ungdom på sykehus, er at ungdom 
har få muligheter til å bli hørt 

og få innflytelse på egen hverdag
på sykehuset. 

BARNEOMBUDET

Vær blide, hyggelige og imøtekommende.

Snakk forståelig, men ikke som vi er barn.
Men husk også at det er forskjell på en 13-åring og en 17-åring.

Gi informasjon om sykdommen og behandling til oss, ikke bare til foreldre.

Vær forberedt, og les journalen, ikke la meg gjenfortelle 
sykdomshistorien gangn på gang.

Ikke bare snakk om sykdom, men også om andre ting.  
Spør oss om hvordan vi har det.

Ikke la oss vente for lenge på timen, vår tid er også viktig.

Ved respekt kommer tillit.

Ta hensyn til at vi ikke alltid er vant til å være hos legen.  
Vær tolmodig og tydelig med informasjon.

Fysisk og psykisk tilstedeværelse er to forskjellige ting.

Ta oss på alvor og la oss snakke ferdig.  
Tro på det vi sier. 
Ingen spørsmål er dumme.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10 RÅD
- til helsepersonell fra ungdom

10.
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Interessegruppen for Ungdomsmedisin ble reetablert på vårmøtet for 
Norsk Barnelegeforening i 2012 på Lillehammer. I forkant var det nedsatt 
et arbeidsutvalg som kartla tilbudet til ungdommer på norske barne-
avdelinger (Paidos 2012; 30 (4) 182-184). Man fant at det var stor forskjell 
i aldersgrensene på barneavdelingene rundt om i landet (14-18 år).
Bare 8 av 21 avdelinger hadde på dette tidspunktet innført 18-års grense 

og fortsatt er det avdelinger som ikke har gjennomført dette.  Både Barnelegeforeningen 
og Helse-og Omsorgsdepartementet ønsker lik praksis over hele landet og at 18 års grense 
innføres på alle barneavdelinger snarest mulig. 

AV ANNE KRISTI HØGÅSEN. OVERLEGE BARNEAVDELINGA SYKEHUSET INNLANDET HF OG LEDER IG UNGDOMSMEDISIN

NBF sin interessegruppe 
for ungdomsmedisin

NBF INTERESSEGRUPPE

Interessegruppen har hatt 1-2 møter i året i forbindelse med 
Barnelegeforeningens møter, men vi har dessverre ikke 
oppnådd å få særlig stor oppslutning på våre møter så langt.  
Dette er både skuffende og overraskende.  Ved de fleste barne- 
og ungdomsavdelinger som har økt aldersgrensen til 18 år har 
man erfart at de nye pasientgruppene gir nye utfordringer til 
sengepostene.  I stikkordsform kan nevnes rus og utagerende 
atferd, store pasientgrupper med kroniske smertetilstander, 
psykosomatiske/dissossiative lidelser, spiseforstyrrelser og ME. 
I tillegg kommer utfordringer mht taushetsplikten overforde 
foresatte i spennet mellom medisinsk myndighets- 
alder på 16 år og generell myndighetsalder på 18 år.  Vi tror 
at barneleger er de som har best forutsetninger for å gi 
god helsehjelp til disse pasientgruppene, men det krever 
engasjement, kunnskap, tverrfaglighet og økte ressurser.  Det 
er nødvendig med et sterkt og engasjert fagmiljø for å utvikle 
faget Ungdomsmedisin videre.  Vi har oppfordret Barnelege- 
foreningen til å integrere interessegruppemøtene bedre i NBF 
møtene, og ikke fortsette praksisen med å ha disse møtene 
inneklemt mellom spisskurs /LIS-kurs som bare noen få 
deltar på, og det sosiale programmet som foregår et helt annet 
sted.  Vi har også etterlyst bedre «reklame» for interesse- 
gruppemøtene, da LIS-leger fortsatt tror at dette er for de 
spesielt interesserte og ikke et lavterskelmøte for alle som 
kunne tenkes å bli interessert. 

Kompetanseheving 
Interessegruppen for Ungdomsmedisin gjennomførte et 
2-dagers kurs i Ungdomsmedisin i  februar 2014 ved AHUS. 
Dette kurset var tellende for spesialitetene Pediatri og 
Indremedisin. Dessverre deltok ingen leger fra voksen- 
medisinske avdelinger.  For å få til en god transisjon for unge 
voksne fra barne-og ungdomsavdelinger til indremedisinske 
og nevrologiske avdelinger er det viktig å få til et bedre 
samarbeide mellom kollegaer og avdelinger.  Derfor er det vårt 
ønske å gjenta dette kurset hvert andre år, og i enda større 
grad prøve å rekruttere engasjerte indremedisinere og 
nevrologer, i tillegg til barneleger, til dette kurset.  I det neste 
kurset som planlegges arrangert høsten 2016 ønsker vi i enda 
større grad å ta for oss transisjonsfasen fra ungdom til voksen.  

Brukermedvirkning 
Vi ønsker også å være pådrivere for opprettelsen 
av Ungdomsråd ved alle barne-og ungdomsavdelinger.  Barn er 
ikke små voksne og ungdom er ikke store barn. Det er 
nødvendig med ungdomsvennlige avdelinger og en annen 
type tilnærming til disse pasientene fra alt personale på post.  
Ungdommene ønsker saklig informasjon om konsekvenser 
av atferd, reopplæring, forenkling og fokus på egne forslag 
til løsninger.  Hvis de ikke blir møtt på en god måte, men på 
en måte som påfører skyldfølelse eller oppfattes som 
paternalistisk mas kan både transplantater og god metabolsk 
kontroll gå dukken i turbulente ungdomsår.  Ungdommene 
ønsker også egne ungdomsrom, god internett-tilgang, korrekt 
skilting som har ungdom med i navnet.  De ønsker rett og 
slett å føle seg velkommen og ivaretatt på egne premisser.  

Ungdomsmedisin er i vinden for tida!  Det er derfor svært 
gledelig at Paidos denne gang har brukt en hel utgave 
på dette temaet.  Interessegruppa for Ungdomsmedisin 
ønsker seg flere engasjerte kolleger – både LIS og Overleger 
– som kan være med på å utvikle dette faget.  Regjeringen 
krever nå at alle helseforetak oppretter ungdomsråd for 
å sikre brukermedvirkning fra ungdommer i sykehus.  
Vi må som fagpersoner engasjere oss NÅ!  Velkommen til 
Interessegruppemøtet i Ungdomsmedisin i forbindelse med 
Pediaterdagene i Oslo i januar 2016!  

Anne Kirsti Høgåsen, leder i IG Ungdomsmedisin.

I styret sitter Anne Kirsti Høgåsen (Lillehammer), 
Ingjerd Linnebo-Eriksen (AHUS) og Frøydis Olafsen (Oslo).  

Vi tror at barneleger er de 
som har de beste forutsetninger 
for å gi god helsehjelp til disse 

pasientgruppene, men det 
krever engasjement,

kunnskap, tverrfaglighet og 
økte ressurser.
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Ungdomsmedisin
made ridiculously real 
AV KARIANNE TØSSE OVERLEGE BARNE- OG  UNGDOMSKLINIKKEN AHUS

Fredag ettermiddag på poliklinikken. 
Hassan kommer sammen med sin far. 
Det er tredje gangen jeg ser ham. Han 
har CAH, congenital adrenal hyperplasia, 
salttapende form. Han ble diagnostisert 
i nyfødtperioden.  Han har tidligere blitt 
fulgt ved et annet sykehus og deretter av 
en annen lege. Tema ved de siste timene 

har vært  at han sjelden tar medisinene slik han skal, og er 
mye sliten og uopplagt. 

Faren er med på alle konsultasjonene. Jeg tror jeg har spurt 
om Hassan vil snakke alene med meg tidligere, men at han 
har svart at det er greit å ha faren med. Hassans far uttrykker 
bekymring for Hassan. Han ser at han ikke tar medisinen 
sin, og han ser at han er sliten. Han har forsøkt å snakke 
med Hassan, men ingen ting hjelper. Jeg har forsøkt å finne 
motivasjon hos Hassan, til å ta medisinen i hverdagen. Han 
ønsker å bli profesjonell fotballspiller og er opptatt av å være 
i god form.  Jeg har sagt at han vil fungere bedre på trening 
dersom han tar cortison acetat,  men ingenting har skjedd, så 
langt. Hassan sier at han skal gjøre sitt beste. Han vil prøve 
selv å klare det. Han ønsker ikke at far skal ta tilbake ansvaret 
for behandlingen. Far mener at Hassan nå må være voksen og 
må klare å ta medisinene selv.

Det er altså fredag og alt starter på samme måte som tidligere. 
Tankene surrer i hodet mitt. Å nei, det er det samme. Ingenting 
har skjedd siden siste gang jeg så ham for 3 mnd siden. Hassan 
sier han ikke har endret noe og at han er sliten.  Far er oppgitt.

Jeg starter med å tegne binyrene, begynner å forklare litt 
om tilstanden. 

Far må plutselig gå, han skal på jobb. Når far har forsvunnet 
ut sier Hassan: ”Du, jeg vet ikke hva slags sykdom jeg har…” 
”Kan ikke du fortelle meg hva som skjedde da jeg var liten? Ingen 
av vennene mine vet hva jeg har, kanskje de burde vite det? Er det 
sannsynlig at jeg dør på trening, du vet, hjerte mitt banker så hardt 
når jeg er på trening?”

Trenger jeg å si mer. At jeg ikke hadde 
tenkt på dette før! Jeg skulle ha snakket 
med ham helt alene tidligere. Alle ung-
dommer trenger å bli fortalt om deres 
tilstand flere ganger, tilpasset deres alder. 
Jeg følte at et gyldent øyeblikk hadde 
oppstått fredag ettermiddag. Vi må ha tid 
til de viktige øyeblikkene, spesielt med 
ungdommene. 

Den neste pasienten måtte vente litt 
ekstra denne dagen.

Jeg er spent på å møte Hassan igjen om 
3 mnd. 

KASUISTIKK

Å nei, det er det samme. 
Ingenting har skjedd siden siste 

gang jeg så ham for 3 mnd siden. 
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Da ungdomsrådet kom i gang med arbeidet, så vi raskt hvor 
viktig og nyttig det er med et ungdomsråd på sykehuset. 
Ungdommer vet bedre selv hvor skoen trykker og hva som må 
gjøres for dem. Alle sykehus har ulike utfordringer med tanke 
på det å være ung og syk. Det er derfor viktig at alle sykehus 
har et ungdomsråd som står på for ungdommer. 

For Ungdomsrådet på Ahus ble veien til mens vi gikk. 
Underveis var det både utfordringer og positive opplevelser 
og erfaringer. Det store gjennombruddet kom i mai 2014 
da vi hadde innlegg på den nasjonale helsekonferansen 
med helseministeren i salen. Etter dette har det vært stor 
pågang og henvendelser fra helseforetak, Helsedirektoratet, 
foreninger og nettverk. Vi har fått mange gode samarbeids-

partnere som virkelig er interessert i å jobbe mot det samme 
målet som oss: Et ungdomsvennlig sykehus.  

I Ungdomsrådet arbeider vi med saker og deler erfaringer 
og utfordringer med det å være ung og syk. Vi har både 
positive og negative møter med helsevesenet, og vi gir råd 
om nye løsninger på utfordringene som mange opplever. 
I vårt arbeid er det viktig å møte ungdom på ulike arenaer. 
Vi sitter med mye kunnskap om hvordan det er å være ung i 
både somatikk, habilitering og psykisk helsevern. Vi erfarte 
tidlig at ungdommer deler mange av de samme erfaringene 
og utfordringene uavhengig av sykdomsforløp, diagnoser og 
utfordringer. Dersom man har fysiske utfordringer med en 
sykdom, kan man ofte få psykiske utfordringer i tillegg og 

UNGDOMSRÅDET

 Ungdomsrådet ved Akershus 
 universitetssykehus 
Ung brukermedvirkning er kommet mer på dagsordenen den siste tiden. Flere ser verdien 
av å spørre ungdommene selv hvordan de har det og hvilke behov de har. Ungdomsrådet 
ved Akershus universitetssykehus har vært i drift i snart tre år. Det er et aktivt råd som 
deltar på mange arenaer og har innflytelse på tilbud og tjenester til ungdom og unge 
voksne i sykehuset. Rådet består av 11 ungdommer med ulik bakgrunn i sykdomsforløp, 
alder og kjønn. Vi er i alderen 15–21 år med erfaringer fra både somatikk, habilitering og BUP. 

AV GURO ELSHAUG SCHJØNNEBERG OG SEBASTIAN RØKHOLT

omvendt. Vi mener derfor at det er viktig at helsepersonell 
har fokus på helheten og ser oss som et menneske og ikke 
bare enn diagnose. 

En hjertesak for oss har vært overgangen fra Barne- og 
ungdomsklinikken til voksenavdeling. Ungdommer trenger 
stabilitet, og når man går fra barneavdelingen mister man 
det som er trygt og kjent. På barneavdelingen forholder man 
seg som regel bare til én lege og én kontaktsykepleier, men 
slik er det ikke nødvendigvis på voksenavdelingen. Flere har 
opplevd at helsepersonellet på voksenavdelingen ikke ser våre 
behov som ungdommer. I tillegg sitter ungdom plutselig med 
mye ansvar som foreldre eller foresatte tok seg av tidligere, og 
denne overgangen kan være svært utfordrende. Det er også 

faste besøkstider på voksenavdelingen, og foreldre kan ikke 
lenger komme og gå som de vil. 

Overgangen bør forberedes tidlig for at ungdommene selv 
skal bli mer bevisst og informert om egen sykdom og egne 
utfordringer, og hvilke hensyn som må tas for å leve best 
mulig med den situasjonen man er i. Vårt hovedbudskap 
til helsepersonell som jobber med ungdom er å se hele 
mennesket, tørre å snakke med oss og være ærlige. Ungdom 
er en egen pasientgruppe. Vi er ikke barn og ikke voksne, vi er 
ungdommer!

Vi er ikke barn og ikke voksne,
vi er ungdommer!

Guro Elshaug Schjønneberg er 21 år gammel. 
Hun har vært syk siden hun var 10 måneder gammel og 

lever i dag med diverse sykdommer og utfordringer knyttet 
til senvirkninger av cellegift. Guro har vært med i Ungdoms- 
rådet ved Akershus universitetssykehus siden oppstarten 

og er i dag leder for ungdomsrådet.
Foto: Akershus universitetssykehus.

Sebastian Røkholt er 18 år gammel. 
Han sittet i Ungdomsrådet i over et år. Han fikk 
behandling hos BUP Nedre Romerike fra 2012-2015, 
hvor han ble utskrevet etter sommerferien 2015. 
Foto: Akershus universitetssykehus.
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NYHETSARTIKKEL

Ungdomsråd ved alle
norske sykehus! 
TEKST OG FOTO: KJERSTI SIREVÅG WILHELMSEN. PROSJEKTLEDER, BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN, AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Nasjonal helse- og sykehusplan, som nylig ble lagt frem av Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie, stiller krav om at alle helseforetak skal opprette 
ungdomsråd. «Prosjektet «Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?» 
som nettopp ble lansert, kom således på et godt tidspunkt. Prosjektet har 
utviklet verktøy som gir konkrete råd om hvordan lykkes med oppstart og 
drift av gode ungdomsråd i sykehus.

– Dette er stort løft for ungdomsmedvirkning i helsefore-
tak og en viktig milepæl i arbeidet med ungdomsvennlige 
helsetjenester i spesialisthelsetjenesten, sier klinikkdirek-
tør Jan-Petter Odden ved Barne- og ungdomsklinikken, 
Akershus universitetssykehus. – Vi vet hvor stor betydning 
et ungdomsråd kan ha for et helseforetak, og vi er glad for at 
regjeringen nå stiller krav om at det skal være ungdomsråd i 
alle helseforetak.

Ungdom – en egen pasientgruppe
Guro Elshaug Schjønneberg og Stian Hoff Berg ,leder og nest-
leder i Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus, er 

meget glade for nyheten. – Det er behov for ungdomsråd ved 
sykehusene fordi ungdom er en egen pasientgruppe og tren-
ger å bli behandlet etter det, sier Guro. – Som ungdom står du 
på startstreken til voksenlivet og det er mye som skjer. Og når 
du i tillegg er syk, er det veldig utfordrende. Et ungdomsråd 
tilrettelegger for at ungdom kan påvirke sykehuset til å se 
ungdom som en egen pasientgruppe og gi ungdom et bedre 
helsetilbud. – At regjeringen vil ha ungdomsråd i alle sykehus 
viser at ungdomshelse nå er kommet på kartet og er blitt en 
del av norsk helsepolitikk, legger Stian til. - Ungdom vil i stør-
re grad bli ivaretatt som egen gruppe i helsetjenesten, i hvert 
fall på sikt. Vi er kjempeglade, avslutter Stian.

Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?
Prosjekt ungdomsmedisin ved Barne- og ungdomsklinikken har 
nettopp gjennomført prosjektet “Hvordan lykkes med ung-
domsråd i helseforetak?”, i samarbeid med Unge funksjons- 
hemmede. Prosjektets formål er å sikre mer tilpassede helse- 
tjenester for ungdom gjennom brukermedvirkning.

Det er utarbeidet en veileder til oppstart og drift ungdomsråd 
og et filmbasert e-læringsprogram (se lenkene motsatt side 
for tilgang til materiell). Prosjektet ble lansert 25. november 
2015, og over 70 deltagere fra helseforetak over hele landet, 
med både ansatte, koordinatorer og representanter fra ung-
domsråd var samlet for lansering og workshop.

– Unge funksjonshemmede er glade for å ha fått gjennomslag 
for at alle helseforetak må opprette ungdomsråd, og håper 

Nyhetsartikkel

Prosjektet «Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak?» 
er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus og 
Unge funksjonshemmede. Artikkelforfatter nr 2 fra venstre.

Undervisning om metodikk for å sikre god deltagelse og gode arbeidsprosesser i et ungdomsråd.

helseforetakene vil ta i bruk retningslinjene og e-læringspro-
grammet som er utviklet i prosjektet «Hvordan lykkes med 
ungdomsråd?» sier generalsekretær Lars Rottem Krangnes.  
– Samtidig er det viktig å huske at det finnes både god og 
dårlig medvirkning, og at ungdomsråd i seg selv ikke sikrer 
brukermedvirkning for ungdom. Det er viktig å bygge på 
erfaringer fra eksisterende ungdomsråd, og sikre et tett sam-
arbeid med brukerorganisasjoner for ungdom, slik at ung-
domsrådene kan bidra til å skape gode tjenester for ungdom 
som pasientgruppe basert på reell brukermedvirkning.

Verktøy for oppstart og god drift
Veilederen presenterer viktige overordnede prinsipper og 
anbefalinger for ungdomsråd, og en sjekkliste for oppstart til 
slutt. E-læringsprogrammet består av ni filmer à 2-5 minutter 
og basert på intervjuer med ressurspersoner knyttet til ung-
domsråd og kan brukes til selvstudium, men egner seg også 
godt til fagdager, presentasjoner i møter og til opplæring. 

Målgruppen er ansatte som er involvert i oppstart og drift av 
ungdomsråd, men vil også være nyttige for ledere og medlemmer 
av ungdomsråd. 

At regjeringen vil ha ungdomsråd
i alle sykehus viser at ungdomshelse 

nå er kommet på kartet og er blitt 
en del av norsk helsepolitikk.

Link til veileder og e-læringsprogram, samt relevante artikler
E-læringsprogrammet “Hvordan lykkes med ungdomsråd i 

helseforetak?”. http://www.ungdomsmedisin.no/ungdomsrad/
Se “Ressurser – Ungdomsråd og ungdomsmedvirkning”  

for veileder og annet materiell: http://www.ungdomsmedisin.no/
filmerogmateriell/

Ungdomsråd i alle helseforetak: http://www.ungdomsmedisin.no/
ungdomsrad-i-alle-helseforetak/

Ungdomsrådet i P1 Østlandssendingen: http://www.ungdomsmedisin.no/
ungdomsradet-i-p1-ostlandssendingen/

Ungdomsmedvirkning gir bedre helse!: http://www.ungdomsmedisin.no/
ungdomsmedvirkning-gir-bedre-helse/

Nyhetssak fra Unge funksjonshemmede - Å lytte til ungdom vil gi 
betre helsetenester: http://ungefunksjonshemmede.no/ 
forsideblokk-2/aa-lytte-til-ungdom-vil-gi-betre-helsetenester
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Gode overganger på AHUS  
AV KARIANNE TØSSE OVERLEGE BARNE- OG  UNGDOMSKLINIKKEN AHUS

Kronisk syke fra barn til voksen
Det finnes mange artikler som viser at 
overgangen fra barne- og ungdomsav-
delingen til voksenavdelingen kan føre 
til at ungdommer med kronisk sykdom 
ikke får den helsehjelpen de trenger, og 
at deres helsetilstand forverres i denne 
perioden. En rapport utarbeidet av 
Rambøll for Helsedirektoratet i 2012 

viste at ungdommer ”faller mellom stoler” i helsetjenesten. 
Vi venter nå på en Cochrane-oversikt om overganger/transi-
sjon som snart er ferdig, og som forhåpentligvis vil gi oss økt 
kunnskap om evidensgrunnlaget på feltet.

Definisjonen på transition i engelsk litteratur er ”en mål-
rettet, planlagt overgang for ungdom og unge voksne med 
kroniske tilstander fra barne-sentrerte til voksen-orienterte 
helsetjenester” (Blum 1993). Ordet transfer betyr kun den for-
melle overgangen fra barne- og ungdomsavdelingen til voksen- 
avdelingen. Jeg velger her å bruke det norske ordet overganger 
i stedet for transisjon.

Forskning har vist at det å lage programmer for planlagte 
overganger til voksenavdelingen har effekt på både harde mål 
på sykdomskontroll (som HbA1c og lungefunksjon) og mer 
”bløte endepunkter” som tilfredshet og mestring. Akkurat 
hva overgangsforløpene bør inneholde, vet vi derimot mindre 
om. Vi vet at programmene bør starte tidlig, rundt 12-13 års 
alder. Overgangsforløpet er en langvarig, gradvis prosess. 
Det er viktig med en dedikert koordinator både på barne- og 
ungdomsavdelingen og voksenavdelingen. Foreldre, barn og 
helsepersonell bør være involvert i utarbeidelsen av 
overgangsforløpene.

Ungdomsmedisin ved Ahus
De fleste barne- og ungdomsavdelingene i Norge har nå 18-
års øvre aldersgrense. Etter dette vil kronisk syk ungdom 
overføres til videre oppfølging ved voksenavdelingene eller 
hos fastlege. Ahus var tidlig ute med å heve aldersgrensen til 
18 år, i 2008. Ungdomsmedisin har vært satsningsområde for 
sykehuset fra 2011 og Prosjekt ungdomsmedisn ble opprettet 

i 2012. Vi har jobbet med å danne et Ungdomsråd, arrangert 
kurs i Ungdomsmedisin, jobbet med å gjøre sykehuset mer 
ungdomsvennlig og etablert Fagråd i ungdomsmedisin.

Innføring av gode overgangsforløp er et viktig satsningsområde 
på Ahus. 

Vi har nå laget overgangsforløp, skreddersydd etter diagnose-
grupper, som nylig er ferdigstilte og innført for ungdom med 
inflammatorisk tarmsykdom, hjertesykdommer og diabetes. 
Foran oss ligger planer om å innføre tilsvarende program på 
andre fagområdet det kommende året.

I 2014 ble det gjort et pilotprosjekt for overganger for ungdom 
med diabetes. Vi følger nå mer enn 270 barn og ungdom med 
diabetes på Ahus, og det er hvert år ca 20 ungdommer som 
overføres til voksenavdelingen. Erfaringene fra pilotprosjek-
tet er bruk i videre utarbeidelse av overgangsforløp for andre 
fagområder.

Organisering av overgangsforløp
Overgangsforløpene er inspirert av arbeid gjort i utlandet, 
spesielt ved Royal Children`s Hospital i Melbourne, Australia. 
Vi har utarbeidet en grunnmodell for overgangsforløpene 
som tilpasses de ulike faggruppenes behov. Fagansvarlig lege 
har ansvaret for utarbeidelse av overgangsforløpene, som er 
delt opp i tre faser:

1.  Forberedelse, 12-16 år
2.  Overgang til voksenavdelingen, 17-18 år
3.  Ung voksen, 19-25 år 

Det blir for hvert overgangsforløp opprettet én koordinator på 
barne- og ungdomsavdelingen og én på voksenavdelingene. 
Dette har i de fleste tilfellene vært sykepleiere, og det har 
fungert meget godt. Koordinatorene har vist seg veldig 
engasjerte og positivt innstilt, og de har opplevd arbeidet som 
meningsfylt. Oppgavene deres er å være kontaktpersoner 
for ungdom og deres foreldre, og samtidig ha ansvaret for 
samhandling mellom barne- og ungdomsavdelingen og 
voksenavdelingen.

Min medisinske tilstand

Jeg kan beskrive min diagnose og min behandling

Jeg vet hvilke allergier jeg har og hvordan jeg håndterer dem

Jeg forbereder spørsmål jeg vil stille leger, sykepleiere eller andre 
behandlere på sykehuset

Jeg svarer selv på spørsmål jeg får fra mine behandlere

Jeg vet hvor mye jeg veier og hvor høy jeg er

Jeg holder selv oversikten over mine timer og vet hvordan jeg 
bestiller eller endrer time når det er nødvendig

Medisiner og behandling

Jeg kjenner mine medisiner, hva de er for og eventuelle bivirknin-
ger de kan gi meg

Jeg er ansvarlig for å ta mine egne medisiner og for å oppbevare 
dem riktig

Jeg vet hvordan jeg kan få en resept fornyet, og jeg kan selv hente 
på apotek

Jeg tar ansvar for min egen behandling

Skaffe hjelp

Jeg vet når jeg må søke medisinsk hjelp, også i en medisinsk 
nødssituasjon

Jeg vet hvem jeg skal kontakte for råd, også i en nødssituasjon 
eller utenom åpningstid på legekontoret

Rettigheter

Jeg kjenner til at jeg kan snakke med min behandler alene

Jeg kjenner til hva taushetsplikt for helsepersonell betyr

Jeg vet hvilke rettigheter jeg har fra jeg er 12 år 

Jeg vet hva det betyr å være helserettslig myndig (fra 16 år)

Navn:

Fødselsdato:

Dato:

Kunnskaper og ferdigheter Dette kan jeg Dette trenger jeg å jobbe med  Ikke aktuelt

Basert på et konsept utviklet ved Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia.

Side 1 av 2

Nå som du er blitt ungdom, skal du gradvis ta mer ansvar for din egen helse 

og behandling. Denne sjekklisten vil hjelpe deg til å finne ut hva du trenger 

av kunnskap og ferdigheter. Kryss av og velg ut noen områder du ønsker å 

bli bedre på i tiden fremover.

MIN HELSE

www.ungdomsmedisin.no

Side 1 av 2

Deler av "Min Helse" sjekkliste (www.ungdomsmedisin.no)

Samarbeidet med voksenavdelingen er meget viktig i arbeidet 
med gode overganger.  En vesentlig del av ungdomstiden 
foregår på voksenavdelingene. Her møter ungdommene 
oftere nye ansikter, og systemet er mer tilpasset den voksne 
pasienten. All endring tar tid, og på voksenavdelingene dreier 
noe av arbeidet seg også om å endre holdinger til ungdom 
hos en del av helsepersonellet. Vi opplever at vi også har fått 
et nærere faglig samarbeid med voksenavdelingene, noe som 
er nyttig. 

Verktøy og tiltak i praksis
I fasen Forberedelse jobber vi på barne- 
og ungdomsavdelingen med å hjelpe 
ungdommene til gradvis å bli mer og 
mer selvstendige. Vi informerer dem 
om taushetsplikten og deres rettigheter 
i helsevesenet. Ungdommene tas inn 
til konsultasjon alene, eller til delte 
konsultasjoner når dette passer. Vi har 
utarbeidet en sjekkliste som heter ”Min 
helse”. Denne finnes på nettsiden ung-
domsmedisin.no og kan tas i bruk av an-
dre. Listen er ment som et hjelpemiddel 
for å kartlegge hva ungdommene kan om 
sin egen helsetilstand og hva de må jobbe 
mer med. ”Min helse” kan brukes i hele 
perioden, og har hos oss vist seg å være 
meget nyttig.

Vi har valgt å utarbeide tre brosjyrer som 
tas i bruk i denne fasen. Disse finnes også 
på nettsiden vår. Én brosjyre handler om 
overgangsforløpet og heter ”Operasjon 
selvstendighet”. En neste forteller om 
fastlegen. Vi har valgt å lage denne fordi 
vi tror det er viktig at ungdom tidlig har 
kontakt med sin fastlege. Mange kroni-
kere følges bare av barnelegen de går hos, 
og må opprette kontakt med fastlegen 
når de kommer over på voksenavde-
lingen. Den siste brosjyren handler om 
ungdommers rettigheter og taushetsplik-
ten. 

I fasen Overgang til voksenavdelingen 
skjer den formelle overføringen mellom 
avdelinger. Ungdommene fyller ut en 
sjekkliste før overføringen som skannes 
inn i DIPS, og som de arbeider videre med 
på voksenavdelingen. Denne hjelper oss 
til å kartlegge om ungdommene er klare 
for overføringen til voksenavdelingene 

Vi har utarbeidet en sjekkliste som 
heter ”Min helse”. Denne finnes på 
nettsiden ungdomsmedisin.no og 

kan tas i bruk av andre. 

TRANSISJON
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og om det er ting vi må jobbe med før de flyttes over. Arbeidet 
med denne sjekklisten starter ofte det året overflytningen 
er planlagt. Barnelegene og voksenlegene på de ulike fag-
feltene har fellesmøter hvor de snakker om pasientene som 
skal overflyttes i denne perioden. Det skal skrives fyldige 
overføringsnotater til voksen. Merkantilt personell er meget 
viktig for å få til gode overganger. Avdelingene lager sammen 
systemer i DIPS som sikrer at ungdommene prioriteres til 
første time. 

I fasen Ung voksen har voksenavdelingen ansvaret for å legge 
til rette for at pasienten blir sett som en ung voksen med 
spesielle behov, som trenger å bli kjent i en ny avdeling og få 
tilpasset oppfølging. De jobber videre med sjekklisten og vi 
har laget samtalekort som kan brukes som hjelpemiddel.

Tilbakemeldingene fra ungdommene i pilotprosjektet og det 
involverte helsepersonellet har vært veldig gode. Både ung-
dom, foreldre og helsepersonell synes det er nyttig å innføre 
et overgangsforløp for ungdom med diabetes. Ungdommene 

føler seg mer forberedt til overgangen og den mottakende 
avdelingen opplever ungdommene som mer klare for å stå 
på egne ben. Vi  har fortsatt en spennende jobb å gjøre med 
å innføre overgangsforløp på andre fagfelt. Samtidig må vi 
sikre at de overgangsforløpene som er etablert lever videre. 
Endring tar tid, men vi er på god vei. 

Samarbeidet med voksen- 
avdelingen er meget viktig i arbeidet 
med gode overganger. En vesentlig 

del av ungdomstiden foregår 
på voksenavdelingene. 

Foto: Eivind Røhne.

Ny filmbasert opplæring 
om god transisjon

Mange unge med kroniske eller langvarige sykdommer som overføres fra barne- 
avdeling til voksenavdeling opplever denne overgangen som svært brå, og dette 
kan gi uheldige konsekvenser for både fysisk og psykisk helse. Det er et stort 
behov for kompetanseutvikling i norske helseforetak om transisjon. Barne- og 
ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus har nå utviklet et filmbasert 
e-læringsprogram om dette temaet. Det er publisert åpent tilgjengelig for alle 
helseforetak. Utviklingen er støttet av Helsedirektoratet. 

AV KJERSTI SIREVÅG WILHELMSEN. PROSJEKTLEDER, BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN, AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Barne- og ungdomsklinikken ved 
Akershus universitetssykehus har 
jobbet aktivt med ungdomsmedisin 
siden 2008, og det har fra 2012 vært et 
av helseforetakets strategiske satsings-
områder. En viktig del av satsingen 
har vært å forbedre overganger fra 
barne- og ungdoms- til voksenavdeling 
for ungdommer med langvarige helse- 
utfordringer. Det er utviklet et eget 
transisjonsprogram med inspirasjon fra 
Royal Children´s Hospital, Melbourne. 
Programmet er utviklet i samarbeid 
med sykehusets ungdomsråd. Program-
met ble testet i en pilot på diagnose- 
gruppen diabetes i 2014, og gode 
evalueringer fra ungdom og helseper-
sonell, både på barne- og voksenside, 
ga grunnlag for beslutning om bred 
implementering. 

Evalueringen av piloten viste et behov 
for kompetanseheving på området. 
Å ha en felles forståelse av ungdoms- 
pasienten er en viktig plattform og et 
suksesskriterie for vellykket transisjon. 
Evalueringen anbefalte en opplærings-
pakke, og den er nå utviklet. Opplærings- 

pakken – et e-læringsprogram med 
syv filmbaserte moduler på 2-5 minutter 
– baserer seg på intervjuer med 
ungdommer, ressurspersoner fra 
både primær- og spesialisthelsetje-
nesten og en internasjonal ekspert. 
Det inneholder blant annet opplæ-
ring om ungdom og kronisk syk-
dom, kommunikasjon, transisjon, 
organisering og ledelse, og sam-
handling. E-læringsprogrammet kan 
benyttes som selvstudieprogram for 
helsepersonell, men det kan også 
inngå i kombinert opplæring – f.eks. i 
tilknytning til undervisning på seminar, 
faglunsjer, morgenmøter og lignende.

Transisjonsprogrammet ved Akershus 
universitetssykehus består nå av en 
diagnoseuavhengig skriftlig retnings-
linje, skriftlig materiell med sjekklister 
og brosjyrer tilpasset ungdom, og 
opplæringspakken for helsepersonell. 
Behovet for hvordan vi kan skape gode 
overganger for ungdom er til stede i alle 
helseforetak, og det nye e-lærings-pro-
grammet ligger åpent tilgjengelig på 
www.ungdomsmedisin.no under menyen  

 
E-læring. På nettstedet finnes alt materiell 
som hører til transisjonsprogrammet 
og mye annen relevant informasjon og 
ressurser om ungdomshelse.

Kurset skal bidra til økt forståelse for 
ungdomspasientens behov, bedre orga-
nisering og samarbeid i arbeidet med 
overganger og være et nyttig verktøy i 
implementeringen av transisjonsprogram. 
Det er et overordnet mål at opplærings-
pakken skal bidra til tjenester av god 
kvalitet og sikre mer likeverdige tjenester 
for en utsatt gruppe i helsetjenesten. 

det nye e-lærings-
programmet ligger åpent 

tilgjengelig på 
www.ungdomsmedisin.no
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Aktuelt fra Nettverket
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arbeider for at 
legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig 
grad basert på dokumentert kunnskap. Selv om målsetningen bruker begrepet barn, 
ser Nettverket det også som minst like viktig at målsetningen også gjelder ungdom!  

NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER TIL BARN

Ungdom og legemidler
Flere barneavdelinger i Norge hever nå aldersgrensen til 
18 år, noe som betyr at ungdom får være på barneavdelingene 
til de er 18 år. Begrepet «Barn er ikke små voksne» står sterkt 
i blant barnelegene, men etter hvert blir man jo mer og mer 
voksen. Og gradvis så går man fra å være et barn som ikke kan 
håndtere sine egne medisiner til å bli en ungdom som blir 
pålagt mer og mer ansvar for sin egne medisiner.  Men man 
faller jo gjerne mellom to stoler da man ikke er et barn lenger 
og heller ikke blitt helt voksen. Da er det viktig med riktig 
og god informasjon og opplæring til ungdommene, på deres 
premisser. Dette krever god dialog med ungdommen om 
hvordan de kan få legemiddelhverdagen best mulig tilpasset 
det livet de lever, med mange aktiviteter gjennom en travel 
hverdag der skole, idrett, helgeturer, venner og kjærester er 
en viktig del.   

Hvordan står det til med ungdommers
hverdagslige legemiddelbruk? 
Forbruket av reseptfrie smertestillende medisiner har økt 
betydelig for gutter og jenter i Norge de siste årene. Blant  

 
15 – 16 åringer har 50 % av guttene og 71 % av jentene brukt 
reseptfrie smertestillende medisiner siste måned (1).  En tredel 
av elever i ungdomsskolen har en liberal holdning til bruk 
av reseptfrie smertestillende legemidler, og ungdommer 
skaffer seg som oftest smertestillende midler hjemme. 
Foreldre er 15 -16-åringers viktigste kilde til informasjon om 
legemiddelbruk, mens Helsesøster som informasjonskilde ble 
sjelden nevnt. Dette skyldes antakelig at helsesøstre har svært 
begrenset tid på skolene (2). 

En annen problemstilling belyst i en nyhetssak publisert av 
NRK i 2014 er jenters p-pille bruk (3). Det blir opplyst at nesten 
halvparten av alle jenter mellom 15-19 år bruker p-piller, men 
at ikke alle jenter bruker p-piller av nødvendighet, men fordi 
det er trendy selv om man ikke har sex. Jentene som NRK har  
snakket med sier at noen bruker det for å kontrollere mensen 
og menssmerter, mens andre bruker det av overfladiske 
grunner, som for å få større pupper eller bare følge strømmen. 
Har disse jentene da fått god nok informasjon om hvordan 
p-pillene virker, hvilke bivirkninger man kan få og at de ikke 
beskytter mot kjønnssykdommer? Legemiddelverket har 
publisert på sine sider nyttig informasjon «Til deg som skal 
begynne med p-piller» (4). 

For å øke kunnskapen hos ungdom om legemidler har Apotek 
1 satt fokus på tematikken Ungdom og legemiddelbruk på 
sine sider (5). De tilbyr klasseundervisning til ungdomsskoler 
og videregående skoler om legemidler og holdninger til 
legemiddelbruk – et fint tiltak for å øke kunnskapen om 
legemidler i denne gruppen. 

Et mer alvorlig tema er depresjon hos barn og unge, og 
man ser at henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien 
for depresjon er økende. Medikamentell behandling er 
ikke førstevalget, men kan være nødvendig hos noen. Det 

LEGEMIDLER TIL BARN
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understrekes i en artikkel publisert av Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening at barn/unge og foreldre må få grundig 
informasjon om tilgjengelige behandlinger og være med på å 
bestemme behandlingstilbudet (6). 

Vaksiner
Ungdom og vaksiner er også et tema som dukker opp i media 
fra tid til annen. Vaksinen mot meningokokksykdom blir 
ofte omtalt i forbindelse med russefeiring. Ungdom i alderen 
16–19 år er en av de aldersgruppene som har høyest forekomst 
av meningokokksykdom. Disse bør derfor vurdere å ta 
vaksinen som beskytter mot sykdommen. Her må den enkelte 
ungdom ta et valg om man vil ta vaksinen da man betaler den selv.    

HPV-vaksinen har også vært i vinden og diskusjonene om 
bivirkninger kan bidra til å skape forvirring og usikkerhet 
hos ungdom som skal ta denne vaksinen. HPV-vaksinen er 
en del av barnevaksinasjonsprogrammet og er under særlig 
overvåkning av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet. 
Det har blitt utredet og ikke vist at det er en sammenheng 
mellom HPV-vaksine og POTS og CRPS (7), i tillegg til en 
utredning om det er en sammenheng mellom HPV-vaksinen 
og den autoimmune sykdommen Guillain-Barré Syndrom 
(GBS), en årsakssammenheng utredningen ikke har kunnet 
avklare om finnes (8).  

Hvordan kan så Nettverket arbeide med tematikken?  
Alle Nettverkets medlemmer var samlet på Solstrand til 
seminar i oktober. Helse Bergen sin tidligere administrerende 
direktør Stener Kvinnsland gav forsamlingen en oppfordring 
om også å inkludere barnepsykiaterne i sitt arbeid. Nettverket 
har tidligere hatt et godt samarbeid med Norsk Barne – og 
Ungdomspsykiatrisk forening og vil gjerne reetablere 
kontakten med foreningen for å samhandle om utfordringer i 
denne sårbare pasientgruppen. 

Ungdomsrådet ved Akershus Universitetssykehus har utviklet 
en fin hjemmeside og brosjyremateriell om Ungdomsmedisin 
(9). Ungdomsrådet skriver på hjemmesidene at 
ungdomsmedisin handler om ungdomsvennlig helsetjeneste 
tilpasset ungdommer i aldersgruppen 10-25 år innenfor både 
primær- og spesialisthelsetjenesten. I dette ligger det bl.a. 
brukermedvirkning, kommunikasjon, rettigheter, overganger 
og samarbeid på tvers av tjenester. Kanskje bør Nettverket 
søke samarbeid med Ungdomsrådet for å øke fokuset på 
riktigere legemiddelbruk i denne aldersgruppen? 

Følg med på hva Nettverket jobber med på våre Nettsider 
www.legemidlertilbarn.no og tips oss gjerne om hvordan vi kan 
øke vårt fokus på ungdom og legemidler legemidlertilbarn@
helse-bergen.no.    

...nesten halvparten av alle jenter 
mellom 15-19 år bruker p-piller,

men at ikke alle jenter bruker
p-piller av nødvendighet, men

fordi det er trendy selv om man
ikke har sex. 

Medicines for Children 
Network, Norway



Hos premature barn med og uten BPD har forebyggende 
behandling med Synagis vist å signifikant redusere RSV-relatert 
sykehusinnleggelse.1

Synagis injeksjonsvæske er en FERDIGOPPLØST FORMULERING 
med samme virkesto� som har vært brukt i over 15 år på 
verdensbasis.

Ferdigoppløst Synagis gjør 
forberedelsesprosessen enklere og er 
mindre tidkrevende enn tørrsto� løst i 
væske. Synagis

NY formulering  
- klar til bruk!

Referanser: 1) The IMpact-RSV Study Group. Palivizumab, a humanised respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces 
hospitalisation from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. Pediatrics. 1998;102:531-537. 2) Synagis SPC godkjent 
23.04.2015, http://felleskatalogen.no/medisin/spc-synagis-abbvie-564336. 

Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske: Hetteglass uten konserveringsmiddel klar til bruk 
(engangsbruk). Skal ikke fortynnes. Skal ikke ristes. Både 0,5 ml og 1 ml hetteglass inneholder et 
overskudd som tillater opptrekking av hhv. 50 mg og 100 mg. Fjern kla�en til korken på hetteglas-
set og gummiproppen rengjøres med 70% etanol eller tilsv. Deretter trekkes opp passende volum 
av oppløsningen i sprøyten. Dosen skal gis rett etter at den er opptrukket i sprøyten. Pulver og 
væske til injeksjonsvæske: Hetteglass uten konserveringsmiddel til engangsbruk. Både 50 mg 
og 100 mg hetteglass inneholder et overskudd som tillater opptrekking av hhv. 50 mg og 100 mg 
når det er rekonstituert etter instruksjonene. For rekonstituering �ernes kla�en til korken på het-
teglasset og gummiproppen rengjøres med 70% etanol eller tilsv. Vann til injeksjonsvæsker skal 
tilsettes langsomt langs innsiden av hetteglasset for å begrense skumdannelse. Synagis 50 mg 
oppløses i 0,6 ml vann til injeksjonsvæsker og Synagis 100 mg oppløses i 1 ml vann til injeksjons-
væsker. Når vannet er tilsatt, holdes hetteglasset litt skrått og roteres forsiktig i 30 sekunder. Både 
Synagis 50 mg og 100 mg gir 100 mg/ml palivizumab etter rekonstitusjon. Hetteglasset må ikke 
ristes. Oppløsningen skal stå i romtemperatur i minst 20 minutter inntil oppløsningen er klar. Se for 
øvrig pakningsvedlegg. Administrering: Gis i.m., helst anterolateralt i låret, ved bruk av standard 
aseptisk teknikk. Glutealmuskelen bør ikke rutinemessig brukes som injeksjonssted pga. risiko for 
skade på isjiasnerven. Injeksjonsvolum >1 ml bør fordeles på flere doser. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdssto�ene eller for andre humaniserte monoklo-
nale antisto�er.
Forsiktighetsregler: Allergiske reaksjoner inkl. svært sjeldne tilfeller av anafylaksi, anafylaktisk 
sjokk og dødsfall er rapportert. Medikamenter til behandling av allergiske reaksjoner bør være til-
gjengelig for umiddelbar bruk ved administrering. En moderat til alvorlig akutt infeksjon eller febril 
sykdom kan berettige utsettelse av bruken, med mindre utsettelsen utgjør en større risiko. En lett 
febril sykdom som mild øvre luftveisinfeksjon, er normalt ikke grunn for utsettelse av palivizumab. 
Gis med forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonsforstyrrelse.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Palivizumab forventes ikke å interferere med immunresponsen på vaksiner. Palivizumab kan 
forstyrre immunbaserte RS-virusdiagnostiske tester, f.eks. noen antigenpåvisningsbaserte anal-
yser. Palivizumab hemmer virusreplikasjon i cellekultur og kan forstyrre virale cellekulturanaly-
ser. Palivizumab forstyrrer ikke reverstranskriptase polymerasekjedereaksjonsbaserte analyser. 

Analyseforstyrrelser kan føre til falske negative RS-virusdiagnostiske testresultater. Diagnostiske 
testresultater bør derfor brukes sammen med kliniske funn for å veilede medisinske beslutninger.
Graviditet, amming og fertilitet: Ikke relevant pga. ikke indisert til bruk hos voksne.
Bivirkninger: Mest alvorlig er anafylaksi og andre akutte overfølsomhetsreaksjoner. Feber, utslett 
og reaksjoner på injeksjonsstedet er vanlig. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Utslett. Øvrige: Feber. 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Luftveier: Apné1. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni1. Hud: Urticaria1. Nevrologiske: Konvulsjon1. Ukjent 
frekvens: Immunsystemet: Anafylaksi, anafylaktisk sjokk (dødsfall er rapportert i noen tilfeller)1. 
Luftveier: Økt astmafrekvens hos premature (uklar årsakssammenheng)1.
1 Identifisert fra overvåkning etter markedsføring.
Overdosering/Forgiftning: En dose på 22,27 mg/kg til ett barn har ikke vist medisinske følger. 
Doser opptil 85 mg/kg er rapportert, og i noen tilfeller ble bivirkninger rapportert tilsvarende de 
observert for doser >15 mg/kg. Behandling: Pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på 
bivirkninger, og hensiktsmessig symptomatisk behandling settes i gang umiddelbart.
Egenskaper: Klassifisering: Palivizumab er et humanisert IgG1k monoklonalt antisto� rettet mot 
en epitop på det A-antigene setet på fusjonsproteinet til respiratorisk syncytialvirus (RS-virus), og 
er sammensatt av humane (95%) og murine (5%) antisto�sekvenser. Palivizumab har potent nøy-
traliserende og fusjonshemmende aktivitet mot både RS-virus type A og B. Absorpsjon: Måned-
lige intramuskulære doser på 15 mg/kg gir etter ca. 30 dagers bruk, laveste serumkonsentras-
joner på ca. 40 mikrogram/ml etter 1. injeksjon, ca. 60 mikrogram/ml etter 2. injeksjon og ca. 70 
mikrogram/ml etter 3. og 4. injeksjon. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 57 ml/kg. Halveringstid: 
Ca. 20 dager hos barn.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Oppbeva-
res i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Injeksjonsvæske: Skal gis rett etter at dosen er 
opptrukket i sprøyten. Pulver og væske til injeksjonsvæske: Holdbarhet etter rekonstituering er 
3 timer.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning: 100 mg/ml, 0,5 ml (hettegl.) kr 6504,40. 1ml 
(hettegl.) kr 10909,30. Pulver og væske til injeksjonsvæske: 50 mg: 1 sett (hettegl. + amp.) kr 
5063,30. 100 mg: 1 sett (hettegl. + amp.) kr 8638,60. 
Sist endret: 16.07.2015

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VED BRUK AV SYNAGIS2

Før oppstart må overfølsomhet overfor virkesto�et, hjelpesto�ene (histidin, glysin, vann til 
injeksjonsvæske) eller overfor andre humaniserte monoklonale antisto�er avklares.
Palivizumab skal gis med forsiktighet til pasienter med trombocytopeni eller annen 
koagulasjonsforstyrrelse.
Det er ikke utført formelle interaksjonsstudier med andre legemidler.
De mest alvorlige bivirkninger  som kan oppstå ved behandling med palivizumab er anafylaksi 
og andre akutte overfølsomhetsreaksjoner. Vanlige bivirkninger er feber, utslett og reaksjoner 
på injeksjonsstedet.

REFUSJON 
Det kan søkes individuell refusjon. Synagis har ikke forhåndsgodkjent refusjon.

Synagis «AbbVie»
Immunglobulin mot respiratorisk syncytialvirus.  ATC-nr.: J06B B16

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Palivizumab 
100 mg, histidin, glysin, vann til injeksjonsvæsker.1
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg og 
100 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Palivizumab 50 mg, resp. 100 mg, 
glysin, histidin, mannitol. II) Ampulle: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml. Ferdig 
tilberedt oppløsning har konsentrasjon 100 mg/ml.
Indikasjoner: Forebygging av alvorlige nedre luftveisinfeksjoner som 
krever sykehusinnleggelse forårsaket av respiratorisk syncytialvirus 
(RS-virus) hos barn med stor risiko for RS-virussykdom: Barn født i 35. 
svangerskapsuke eller tidligere <6 måneder i begynnelsen av RS-virusse-
songen, barn <2 år som har hatt behov for behandling for bronkopulmonal 
dysplasi i løpet av de siste 6 måneder, barn <2 år med medfødt hjertesyk-
dom som er av hemodynamisk betydning.
Dosering: Anbefalt dosering er palivizumab 15 mg/kg kroppsvekt 1 
gang i måneden i perioder med forventet RS-virusrisiko i befolkningen. 
Volum av tilberedt palivizumaboppløsning (ml) som skal administreres 1 
gang pr. måned = [pasientvekt i kg] × 0,15. Når det er mulig, bør 1. dose 
gis før starten på RS-virussesongen. De påfølgende doser bør gis hver 
måned gjennom hele RS-virussesongen. Det anbefales at barn som er 
sykehusinnlagt med RS-virus og som får palivizumab, fortsetter med 
å få månedlige doser i hele RS-virussesongens varighet. For barn som 
har gjennomgått koronar-bypassoperasjon anbefales en injeksjon av 15 
mg/kg kroppsvekt så snart barnet er stabilt etter inngrepet. Påfølgende 
doser bør fortsette månedlig gjennom resten av RS-virussesongen for 
barn som fortsatt har høy RS-virusrisiko. Injeksjonsvolum >1 ml bør for-
deles på flere doser. E�ekten ved andre doser enn 15 mg/kg, eller ved 
annen dosering enn månedlig i hele RS-virussesongen, er ikke fastslått.  
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En rusa elefant som 
spiser knuste speil 
- Om ungdomsmedisinens skyggesider
AV KARI HOLTE. BARNE- OG UNGDOMSSENTERET, SYKEHUSET ØSTFOLD, KALNES

KRONIKK

Det er en elefant i korridoren. Hun er 17 år, har kule solbriller, 
kort skjørt, en lett blanding av alkohol og benzodiazepiner 
i blodet, og glasskår i magen. Ved innkomst var hun rolig, 
samarbeidende, sirkulatorisk og respiratorisk stabil. Hun ble 
innlagt på sengeposten i påvente av gastroskopi. Nå er hun 
ikke rolig lenger. Hun raser rundt i korridoren, brøler og velter 
inventar. Så stikker hun av. Tilbake i korridoren titter skremte 
foreldre frem fra dørsprekkene. Det høres redd barnegråt. 

Ungdommene er på vei inn i norske barneavdelinger. Stadig 
flere avdelinger utvider aldersgrensen. Det er en ønsket 
utvikling. Felles aldersgrense på 18 år ved alle landets bar-
neavdelinger samt organisering av et samlet somatisk og 
psykiatrisk helsetilbud i barne- og ungdomsklinikker, er et av 
målene NBF har arbeidet for i siste femårsperiode. Det politisk 
korrekte er å være for ungdommer i barneavdelingene. 16-år- 
ingen med sukkersyke som vil være ute hele natten sammen 
med kameratene. 17-åringen med hypoplastisk venstre ven-
trikkel som trenger å snakke om prevensjon. Vi hilser dem 
velkommen fordi vi tror at vi barneleger har de beste forut-
setningene for å gi dem tryggheten og stabiliteten de trenger 
gjennom den sårbare ungdomstiden.

Men det er en gruppe som sjelden nevnes i festtalene. Det 
er de rusa og utagerende. De som lager kvalm. Som truer, 
banner, slår, knuser og bråker. Som stikker av før de er ferdig 
behandlet. De som alltid har vært en kasteball i systemet fordi 
de er sand i maskineriet overalt. De som akuttmottak, posto-
perativ, hjerteovervåkninger og sengeposter har kranglet for 
å få ut så raskt som mulig, eller helst ikke inn i det hele tatt. 
De er nissen som følger med på lasset. Elefanten i rommet.  
Og de har en adferd som overhodet ikke passer inn på en  
barneavdeling!

Ved Sykehuset Østfold overtok barneavdelingen ansvaret for 
aldersgruppen 15 til 18 år fra mars 2015. Erfaringen så langt er 
at rus og psykiatri utgjør en stor del av øhjelps-innleggelsene 
i denne gruppen. Hver pasient beslaglegger uforholdsmessig 
mye tid og ressurser. 

Det har knapt gått en uke uten vi har hatt vanskelige situasjo-
ner forårsaket av utagerende ungdom. Vanlig ungdomsfyll er 
en ting – det kan vi takle. De får sove ut rusen på medisinsk 
overvåkning og er som regel flaue og samarbeidende dagen 
derpå. Det er de som ruser seg på hardere stoffer, eller som er 
alvorlig psykisk syke som skaper vanskene. De som kommer 
igjen og igjen. Den ene dagen med et barberblad og en flaske-
tut i magen, uken etter med blandingsintox på antiepileptika 
og ADHD-medisiner. Noen er barnevernsbarn og kommer 
alene uten omsorgspersoner. Selv om de kan virke tamme ved 
innkomst, går de altfor ofte amok i gangen. 

For å skåne småbarna er det bestemt at potensielt utagerende 
ungdom primært skal overvåkes i akuttmottak eller på en 
voksenmedisinsk avdeling. Så lenge de er i behov av somatisk 

behandling eller overvåkning, får vi ikke overflyttet dem til 
psykiatrien. Ofte er akuttmottaket fullt og voksenmedisiner-
ne kranglete. Da må vakthavende barnelege bruke timevis på 
å ringe hit og dit for å finne en egnet plass. Eller han gir opp 
og tar pasienten med til barneposten hvor minst en sykeplei-
er må sitte fastvakt – ikke fordi det er medisinsk nødvendig, 
men for å hindre at pasienten rømmer, eller knuser og spiser 
speilet på rommet. Vi har måttet tilkalle vekter for å stoppe 
uønsket adferd. Vi har meldt barnevernsinstitusjoner til bar-
nevernet fordi de ikke stiller med kjent omsorgsperson som 
kan være innlagt sammen med ungdommer de har ansvar for. 
Vi har måttet bruke tvang og nødrett for å holde igjen ung-
dom på vei ut døren, og politiet har måttet lete etter pasienter 
for oss.

Barne- og ungdomsklinikken på Ahus rapporterer at de ikke 
drukner i rus og psykiatri. Bra for dem! Og nedslående for 
oss… Kanskje har våre problemer å gjøre med at Østfold er 
en region med mye sosial elendighet? Kanskje har vi lagt for 
dårlige planer for hvordan vi skal takle disse pasientene? Kan-
skje er det det psykiatriske behandlingstilbudet som svikter? 
Uansett har jeg vanskelig for å tro at denne pasientgruppen er 
helt fraværende andre steder i landet. 

Jeg ønsker velkommen en debatt om hvordan vi best kan 
håndtere rusede og utagerende pasienter. Det er hevet over 
tvil at disse ungdommene trenger hjelp. Det er også klart 
at voldelige, pubertale elefanter er særdeles lite egnet i en 
barneavdeling av hensyn til de andre pasientene. Kanskje 
bør denne pasientgruppen tilbakeføres til voksenmedisinen 
for å skåne sårbare barn? Når psykiatri- og somatikk er sam-
lokalisert, bør ungdom med alvorlig psykisk sykdom kanskje 
primært overvåkes på ungdomspsykiatrisk seksjon med tilsyn 
fra somatikken – ikke motsatt - når de ikke har behov for 
intensivbehandling for sin somatiske tilstand? Eller kanskje 
bør det opprettes egne, skjermede enheter med forsterket 
tilsyn og spesiell kompetanse for å ivareta pasienter med 
overvåkningsbehov pga kombinert psykisk og fysisk sykdom 
og utagerende adferd? Jeg bare spør.

Det er hevet over tvil at disse ung- 
dommene trenger hjelp. 

Det er også klart at voldelige, 
pubertale elefanter er særdeles lite 
egnet i en barneavdeling av hensyn 

til de andre pasientene. 
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Høyt fravær fra skole kan påvirke utdannelsesløpet negativt. 
Videre kan en hverdag med helseutfordringer begrense mu-
ligheten for deltakelse i sosiale nettverk og fysisk aktivitet, 
og virke inn på muligheten til å få venner og oppleve sosial 
støtte og fellesskap (Grue og Finnvold, 2014, Shah m.fl., 2001, 
Kyngäs m.fl. 2000,).  Hvordan unge håndterer det å leve med 
langvarige helseutfordringer vil derfor ha betydning for fram-
tidig helse og livskvalitet og grad av deltakelse i samfunnet 
(Christie og Viner, 2009, Viner, 2008). 

Fag- og formidlingskompetanse etterlyses 
Samtidig som kartlegginger viser at unge i liten grad får den 
oppfølgingen de trenger (NK LMS, 2012, Helsedirektoratet, 
2012), etterlyser helsepersonell kompetanse på hvordan 
kommunisere godt med unge. Barnelegeforeningens kart-
legging (Olafsen m.fl., 2012,) viser at det er behov for å styrke 

 Ungdomstid med helseutfordringer, 
 hvordan kan helsepersonell bidra?

Ungdom som har langvarige helseutfordringer og som 
samtidig skal ivareta utdanning, jobb, relasjoner til venner 
og eventuelle fritidsaktiviteter, møter ofte på utfordringer. 
De får sjelden den oppfølging som de har rett på eller behov 
for, for å håndtere disse utfordringene (NK LMS, 2012, 
Helsedirektoratet, 2012). Det kan få store konsekvenser. 

Med dårlig sykdomskontroll følger behov for tettere oppfølging av helsepersonell og 
hyppigere sykehusinnleggelser, med økt fravær fra skole eller jobb som følge.  

AV ANN BRITT SANDVIN OLSSON OG LIV-GRETHE KRISTOFFERSEN RAJKA. 
NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR LÆRING OG MESTRING INNEN HELSE (NK LMH)

kompetanse knyttet til ungdomshelse, for at helsepersonell 
skal kunne være gode støttespillere for de unge. Sundheds-
styrelsen i Danmark (2009) dokumenterer i deres medisinske 
teknologivurdering om patientuddannelse at helsepersonell 
trenger en viss pedagogisk kompetanse for å støtte opp om 
voksne brukere, pasienter og pårørende som lever med lang-
varige helseutfordringer. Å være ung og få relevant støtte 
til mestring i overgangen mellom barndom, ungdomsliv og 
tidlig voksenliv krever at fagfolk har innsikt i unges behov og 
perspektiver, og kan samtale med dem (Unge funksjonshem-
mede, 2012, Rajka, 2011, Christie og Viner, 2009). 

Politisk fokus på unges helse
Fra politisk hold signaliseres det nå økt fokus på ungdoms-
vennlige helsetjenester. Med den nye sykehusplanen (Helse-og 
omsorgsdepartementet, 2015) ønsker regjeringen å styrke 
unge pasienters posisjon og innflytelse, og anbefaler at det 
etableres ungdomsråd ved alle sykehus. Videre utarbeider 
Helsedirektoratet utkast til en egen ungdomshelsestrategi 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Et prioritert mål 
er å bidra til at aktører og tjenester som møter ungdom har 
tilstrekkelig kompetanse til dette. Veileder for habilitering, 
rehabilitering, koordinering og individuell plan (Helsedirek-
toratet, 2015) understreker også viktigheten av at helseperso-
nell har den nødvendige kompetansen som skal til for å støtte 
unge som har langvarige helseutfordringer. 

Unges helse står nå på den politiske agendaen, men mange 
har jobbet over tid for å bedre helsetjenester- og tilbud for 
ungdom og unge voksne. Det er viktig å se til kunnskap og 
erfaringer fra dette arbeidet i videreutviklingen av tjenester 
og tilbud for ungdom. 

Treff meg! så jeg kan bli Helt sjef!
For å tilby kvalitetsmessig gode og nyttige opplæringstilbud 
for ungdom som har langvarige helseutfordringer og deres 
foreldre, trengs det kompetente fagpersoner. I tillegg trengs 
det tilbud som ungdom selv har vært med å utarbeide, med 
relevant innhold og form. NK LMH etablerte derfor i 2011 et 
prosjektsamarbeid med Unge funksjonshemmede og Norsk 
nettverk for unges helse. Med utgangspunkt i kartlegginger 
og forskning, og med midler fra ExtraStiftelsen og NK LMH, 
ble prosjektet Ung medvirkning og mestring gjennomført i 
perioden 2012-2014. Mange ungdommer, unge voksne, for-
eldre og fagpersoner har medvirket, og prosjektet resulterte i:

Å være ung og få relevant støtte 
til mestring i overgangen mellom 

barndom, ungdomsliv og tidlig
voksenliv krever at fagfolk har

innsikt i unges behov og perspektiver, 
og kan samtale med dem.  

MESTRING
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MESTRING

1. Treff meg! – et kompetansehevingsprogram for helseperso-
nell som arbeider med ungdom og unge voksne som har en 
langvarig helseutfordring. 

2. Helt sjef! - lærings- og mestringstilbud for:
• ungdom som har langvarige helseutfordringer i alderen 

12-16 år. 
• unge voksne som har langvarige helseutfordringer i 

alderen 17-26 år.
• foreldre.

Kompetansehevingsprogrammet ble prøvd ut ved Oslo 
universitetssykehus, og lærings- og mestringstilbudene 
ble gjennomført ved Akershus universitetssykehus og 
Sørlandet sykehus.

Treff meg! er et kompetansehevingsprogram som strekker seg 
på tvers av diagnoser. Målgruppen er fagpersoner i spesialist- 
og kommunehelsetjeneste som møter unge. Programmet 
består av tre filmer med tilhørende refleksjonsspørsmål og 
fagstoff med referanser. Innholdet er kvalitetssikret av tverr-
faglig forankret helsepersonell og er knyttet til åtte hovedte-
ma: Overganger, gode møter, læring i grupper, psykososial 
utvikling, mestring, livet kjennes tungt, rettigheter og forel-
dresamarbeid. Målet er å bidra til refleksjon og kompetanse-
utvikling for helsepersonell som møter og samarbeider med 
unge. Programmet kan gjennomgås på egenhånd eller som en 
del av en fagdag. Filmene kan også brukes i møter med unge 
som har langvarige helseutfordringer eller deres foreldre. 

Helt sjef! er lærings- og mestringstilbud med helsefremmen-
de perspektiv som bidrar til å synliggjøre ressursene i den en-
kelte deltaker. De tre tilbudene er gruppebaserte og strekker 
seg over seks samlinger. Hvert tilbud ledes av en fagperson og 
en brukerrepresentant/ung voksen. En håndbok beskriver an-
befalinger for gjennomføringen av de seks samlingene. Den 
inneholder også en oversikt over 16 pedagogiske verktøy og 
innspill til hvordan bruke dem. I tillegg finnes det brosjyrer, 
maler for invitasjonsbrev til de unge og til foreldre og annet 
materiell til hjelp for dere som ønsker å sette i gang med Helt sjef! 

Det hele kan lastes ned fra NK LMHs nettside, på www.mestring.no/umm. 

Positive evalueringsresultater
For å finne ut om kompetansehevingsprogrammet medførte 
refleksjon over egen praksis og dialog med kolleger, og om 
lærings- og mestringstilbudene bidro til å styrke deltakernes 
mestring av det å leve med langvarige helseutfordringer, en-
gasjerte vi Rambøll til å evaluere betydningen av å gjennomgå 
programmet og delta på tilbudene. Rambøll (2014) intervjuet 
deltakere fra Treff meg! og Helt sjef!, i tillegg til fagpersoner og 
brukerrepresentanter som var involvert i gjennomføringen. 

Evalueringsresultatene var positive. Om kompetansehevings-
programmet sa helsepersonell at det opplevdes som relevant 
og at det bidro til refleksjon over egen praksis. Videre sa de 
at programmet gav økt kunnskap i møte med unge som har 
kronisk sykdom eller psykiske helseutfordringer. Filmene i 
programmet var troverdige, refleksjonsspørsmålene aktuelle 

og engasjerende. Rambølls evaluering viste imidlertid ingen 
endring av praksis i avdelinger hvor fagpersoner hadde del-
tatt på enkeltstående fagdager. 

Deltakerne på de tre lærings- og mestringstilbudene satte 
generelt stor pris på å delta, og særlig viktig var det å møte 
andre i liknende situasjoner. At brukerrepresentanter og 
fagpersoner sammen ledet tilbudene ble tillagt vesentlig 
verdi. Det bidro til å skape tillit og en trygg atmosfære i 
gruppene. Deltakerne sa også at temaene og de pedagogiske 
verktøyene som ble benyttet ga grunnlag for verdifulle re-
fleksjoner og for å fremme dialog. De unge opplevde å mestre 
livssituasjonen i økt grad og hadde et mer positivt selvbilde. 
Deres sosiale kompetanse ble styrket, og de opplevde større 
forutsigbarhet i oppfølgingssituasjoner i helsetjenesten. 
De unges mestringstro ble styrket som følge av deltakelse på 
Helt sjef!. Foreldrene var på sin side blitt mer bevisste på de 
unges behov knyttet til å mestre langvarige helseutfordringer. 
De fikk kunnskap om hvordan støtte den unge i å stadig å ta 
mer ansvar og følge opp helseutfordringen. Foreldrene sa 
også at deltakelse på Helt sjef! førte til mer fokus på også å ta 
vare på seg selv og egne behov. 

Videreutvikling av tjenester for unge 
Den største utfordringen knyttet til videreutvikling av tje-
nester for unge, er kanskje at ungdom ofte blir sett på som en 
gruppe som ikke følger opp egen behandling. Sykdommen 
og behandlingen er for øvrig bare en del av ungdommens liv. 
Behandlingen må ses i sammenheng med hele den unges livs-
situasjon. Videre er det en utfordring at brukermedvirkning 
på systemnivå i liten grad er ivaretatt i utvikling av retnings-
linjer, verktøy og formidlingsstrategier. Unges medvirkning 
er avgjørende for å lykkes (Rajka, 2011, Rhee m.fl., 2009). 

Anbefalingen om å opprette ungdomsråd ved alle sykehus, 
er et godt steg i riktig retning for å utarbeide kvalitetsmessig 
gode tjenester og tilbud for ungdom. Unge funksjonshem-
mede har utarbeidet retningslinjer for de som skal i gang, og 
ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus har laget 
e-læringsverktøy til støtte for etableringen. Det er slik mulig 
å etablere rutiner for brukermedvirkning på systemnivå i 
utvikling av retningslinjer, verktøy og formidlingsstrategier 
knyttet til behandling og helhetlig oppfølging av ungdom. 
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Faktaboks om NK LMH og lærings-
og mestringstjenestene
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring 
innen helse er en kompetansetjeneste på fagområdet 
læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. 
Kompetansetjenesten har som oppgave å faglig støtte 
opp under lærings- og mestringsarbeidet i helseforetak 
og kommuner. 

Lærings- og mestringstjenesten er i en sekundær- og 
tertiærforebyggende tjeneste som vektlegger helsefrem-
mende faktorer som kunnskapsformidling, sosial støtte, 
aktiv deltakelse og mestring. Tjenesten legger til rette for 
at personer som har langvarige helseutfordringer og 
deres pårørende får økt innsikt og opplever styrket 
mestring av egen livssituasjon. 

Lærings- og mestringstilbudene er i gruppebaserte 
og de er planlagt, gjennomført og evaluert i sidestilt 
samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere. 
NK LMH har 20 års erfaring med brukermedvirkning på 
systemnivå, og har samarbeidet med ungdom og unge 
voksne siden 2005. 

Besøk oss på www.mestring.no og meld deg på 
nyhetsbrev, eller følg oss på Facebook og  
Twitter (@mestringno).

VIL DERE BIDRA TIL EN BEDRE 

HELSETJENESTE FOR UNGE?
Treff meg! Helt sjef! 

Det er bra å møte fagfolk 
som snakker et språk som jeg forstår! 

– kompetansehevingsprogram for fagpersoner

– lærings- og mestringstilbud for unge som har 

    langvarige helseutfordringer, og deres foreldre
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De unge opplevde å mestre
livssituasjonen i økt grad og hadde 

et mer positivt selvbilde. Deres sosiale 
kompetanse ble styrket, og de 
opplevde større forutsigbarhet

i oppfølgingssituasjoner i
helsetjenesten. 

Det vil også være hensiktsmessig at utdanningsforløpene 
for helsepersonell inkluderer helsepedagogisk opplæring 
med fokus på hvordan fagpersoner kan tilrettelegge for med-
virkning, læring og mestring for unge som har langvarige 
helseutfordringer.

Vår erfaring er at det kreves systematisk arbeid over tid for å 
bidra til endringer som vil gi ungdomsvennlig helsetjenester. 
Treff meg! og Helt sjef! og verktøyene som er utviklet kan 
brukes som de er, eller tilpasses lokale behov. Ta gjerne kontakt 
med oss slik at vi kan dele erfaringer og bygge nettverk og 
sammen kan skape kvalitetsmessig gode og likeverdige helse-
tjenester for ungdom og unge voksne.
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Utvikling og evaluering 
av UMM  
AV KAREN THERESE SULHEIM HAUGSTVEDT. SPESIALRÅDGIVER, PHD. SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID, AHUS OG 
HELENE MORVIK. SPESIALRÅGIVER, LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, SØRLANDET SYKEHUS HF

Pilotprosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) ble lokalt tilrettelagt, 
gjennomført og evaluert ved to helseforetak: Akershus universitets- 
sykehus HF (Ahus) ved Senter for helsefremmende arbeid, og Sørlandet 
sykehus HF ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) i samarbeid med 
Klinikk for Psykisk Helse (PKH). Pilotstedene hadde lang forskningsbasert 
erfaring med gruppetiltak for ungdommer.  

Her vil vi presentere noen sentrale erfaringer og refleksjoner 
fra AHUS og Sørlandet Sykehus ut fra gjennomføringen av 
det ene delprosjektet som nå kalles ”Helt sjef”. I dette 
delprosjektet var målet å gi innhold til, og prøve ut diagnose- 
uavhengige gruppebaserte lærings- og mestringstilbud til 

1. ungdom fra 12-16 år med langvarige helseutfordringer
2. unge voksne fra 17-26 år med langvarige helseutfordringer
3. deres foreldre/ foresatte

Hensikten var at et utprøvd program skulle kunne bidra til å 
motivere oppstart av flere gruppetiltak. Fra før fantes det få 
diagnoseuavhengige tilbud, særlig for ungdom. Nå ønsket vi 
å kunne nå flere ungdommer med et tiltak som kunne bidra 
til at flere fikk bedre muligheter til å leve med de langvarige 
helseutfordringene de hadde.

Noen sentrale erfaringer fra AHUS og Sørlandet Sykehus
Organisering og gjennomføring 
En viktig forutsetning for oppstart av grupper viste seg å 
være forankring av tiltaket både i foretakets ledelse, som på 
Ahus hvor ”Ungdomsmedisin” var et satsingsfelt i Strategisk 
plan, 2012-2016, og også blant mellomledere og fagpersoner 
som kan drifte gruppetiltaket videre, som på Sørlandet 
sykehus. Det er et stort arbeid å få startet gruppetiltak, alt 
fra organisering, rekruttering av gruppeledere og deltakere, 
samt  planlegging og gjennomføring av gruppeprogrammet. 
Samtidig krever selve tiltaket egentlig lite ressurser når det 
først er i gang. Med justerte gruppesatser fra NAV og egen- 
andel er det heller ikke økonomisk veldig belastende. Det 
krever engasjement og samordning der noen har det koordi-
nerende ansvar i oppstartfasen.

Rekruttering av ungdom var en stor utfordring, mens 
foreldre svært gjerne ville delta når de fikk høre om 
tilbudet. Utfordringen vil trolig være størst så lenge tiltaket 
er nytt og lite kjent; våre ungdomsdeltakere var svært 
interesserte i å motivere nye deltakere, for eksempel både 
ved avisinnlegg, film og ved å bidra direkte. For våre første 
ungdomsdeltakere ble det viktig å få en direkte invitasjon fra 
en fagperson de stolte på. Til tross for bred presentasjon av 
prosjektet og informasjon om rekruttering til helsestasjon 
for ungdom, skolehelsetjenesten, kommunenes og bydelenes 
helseadministrasjon og informasjon til og kontakt med 
legene på Barne-og Ungdomsavdelingen ved Ahus ,  ble de 
fleste ungdommene rekruttert av en engasjert sykepleier på 
poliklinikken som kjente ungdommene og som ringte dem. 
På Sørlandet Sykehus ble de fleste rekruttert av behandlere i 
ABUP og DPS, samt noen av helsesøstre.

Utvikling av programmet 
De overordnede temaene for hver samling ble foreslått på 
møter med brainstorming blant målgruppene arrangert av NK 
LMH før pilot-studien, og deretter tilrettelagt ut fra tidligere 
erfaringer og i samarbeid med erfarne brukere/brukerrepre-
sentanter ved hvert av pilotstedene. Vi var opptatte av å bidra 
metodisk til en mulig styrkende prosess hos hver deltaker. 
Først og fremst ville vi oppnå det gjennom den enkeltes aktive 
deltakelse i gruppetiltaket. Samtidig var vi opptatte av mulige 
prosesser gjennom å gå mer og mer inn i det overordnede 
temaet i hver samling, gjennom å la samlingenes tema bygge 
på hverandre og gjennom å knytte det som skjedde i hver 
samling til konkrete forandringer i dagliglivet.

 
Erfarne brukere/brukerrepresentanter 
På AHUS hadde vi mye erfaring og dokumentasjon på at noen 
tidligere pasient- og pårørendegrupper hadde hatt stor nytte 
av vår gruppeveiledning, og på noen forhold som hadde vært 
viktige for dem. For å utvikle et godt og meningsfylt program 
til pilotprosjektets  deltakere (nå ungdom og deres foreldre), 
var en aktiv brukermedvirkning helt fra starten viktig. For å 
oppnå det, vil vi understreke betydningen av å bygge tillits-
fulle relasjoner ved å bruke tid på å bli kjent med represen-
tantene som deltar (her både ungdommer og foreldre). Vi var 
opptatte av: Hva var den enkeltes motivasjon for å bli med, 
hvilke erfaringer ønsket de å dele med andre gruppedeltakere 
og hvordan mente de at deres egne erfaringer kunne være 
viktige for andre? Sammen ble vi enige om hvor og hvordan 
erfaringene deres kunne brukes i gjennomføringen av hver 
enkelt gruppesamling, og både gruppeledere og ”erfarne 
brukere” prøvde ut og diskuterte samlingenes tema, rekkeføl-
ge og oppgaver sammen. Erfaringene her bekreftet tidligere 
erfaringer av betydningen av å utvikle et nært kjennskap og 
samarbeid mellom ”erfarne brukere” og fagpersoner, utover 
det å møtes i en arbeidsgruppe. 

Vi var dessuten bevisste på at ”erfarne brukere” og fagpersoner 
har best kunnskap innenfor ulike felt og derfor bør ha mest 
ansvar for ulike deler av programmet. Denne avklaringen 
ble viktig for at vi vektla mest ulike erfaringer hos partene. 
Vi var for eksempel opptatte av brukererfaringer angående 
det å motivere deltakerne til å reflektere over sine egne mulig-
heter og nye perspektiv for å kunne oppdage noe nytt for sin 
egen del. Samtidig la vi mer vekt på fagpersonenes erfaringer 
angående oppstart av gruppen og bruk av oppgaver.

Gruppeledere 
Helt fra start var vi opptatte av å knytte utvikling og gjennom-
føring av pilotprosjektet til samarbeid med kommuner og 
bydeler tilhørende Ahus. Gjennom ulike møter informerte  
vi om arbeidet, inviterte til deltakelse og stimulerte til  
interkommunalt samarbeid. Vi hadde også to runder med 
opplæring for nye gruppeledere hvor totalt 22 ulike fagper-
soner deltok, og flest var ansatte fra kommuner og bydeler. 
I løpet av to kursdager gjennomgikk vi gruppeprogrammets 
teoretiske forankring og innhold samtidig som vi prøvde 
noe av veiledningsmetodikken i praksis. Deltakerne var 
erfarne fagpersoner, men de fleste hadde for stor respekt for 
det å ta på seg ansvar som gruppeleder.  De ble først virkelig 
entusiastiske til det å bli gruppeleder når de fikk hospitere i 
prosjektets grupper. Deres bekreftelse av hvor viktig tiltakets 
innhold og form var for deltakerne ble en stor inspirasjon for 
prosjektet.  Aller mest betydde deres respekt og overraskelse 
over ungdommenes konsentrerte deltakelse.

Vi ser at det er en styrke for kompetansebygging og samar-
beid om et best mulig helhetlig tilbud til ungdommer går på 
tvers av tjenestenivåer, i samarbeidet mellom kommunen og 
spesialisthelsetjenesten.

Ungdommenes erfaringer fra deltakelse i gruppeprogrammet 
Vi var opptatte av å få fram de viktige ressursene som ligger 
i gruppens deltakere, og brukte mye tid i samlingene på å 
skape tillit og engasjement. Gjennom ulike oppgaver arbeidet 
ungdommene med å finne egne ord og gjøre konkrete 
prioriteringer. I hver sin arbeidsbok skrev de ned, tegnet og 
limte inn det de selv opplevde, tenkte og ønsket å gjøre noe 
med. De noterte egne oppdagelser og hvilke forandringer de 
hadde gjort. Ungdommene ved AHUS ønsket etterpå å fortelle 
om sine erfaringer til andre ungdommer gjennom deltaking 
i nye gruppetilbud, eller gjennom lukkede grupper på 
Facebook. Dette har vi presentert i fire korte filmer som ligger 
på YouTube, lenke: http://norskhph.no/nyheter/sammen- 
ser-vi-nye-muligheter/

I film 1 deler ungdommene sine erfaringer fra å være ung 
og ha langvarige helseutfordringer. De påpeker sin lange og 
vanskelige prosess med å erkjenne og akseptere det å være 
syk. Misforstått trøst oppleves som å ikke bli tatt på alvor. 
Da følte de seg svake og hjelpeløse, mens de ble sterke når 
de ble respektert. I filmen bekrefter ungdommene også hvor 
viktige foreldrene har vært og er for dem. Dette mener vi er en 
viktig påminnelse i dagens utarbeiding av transisjonstilbud 
for å bistå barn og ungdom i utvikling mot selvstendig voksenliv.

I film 2 beskriver ungdommene hvordan de opplevde det 
viktige møtet med andre ungdommer og det å få snakke 
direkte med hverandre, selv om de var skeptiske først. De er 
opptatte av deres egen kontakt med hverandre, hvordan det 
var å høre andres erfaringer, også særlig fordi de hadde ulike 
diagnoser. Når de tidligere ikke hadde snakket, så var det ofte 
fordi de ikke hadde hatt ord for det! 

UMM-deltakere.

PROSJEKTUTVIKLING



nr. 33  (4) 2015    181180    nr. 33 (4) 2015

Bare det å bli hørt! Og så skjønner de deg liksom  
– fordi de har opplevd det selv! Jeg kan sitte og snakke 
med helsesøster og hun skjønner alt jeg sier og hun 
forstår det, men .. hun forstår det ikke på samme 
måten som de på gruppa gjør”. (Vilde)

I film 3 deler ungdommene noen av sine erfaringer fra det 
som skjedde i gruppene. De påpeker hvor viktig det var at de 
voksne ikke hadde ”svarene”, men at de fikk hjelp til å bearbeide 
sine egne ord og dermed forståelse både gjennom ulike 
oppgaver og egen refleksjon. De understreker behovet for å få 
sette ord på hvordan de faktisk opplevde sin egen situasjon; at 
det var viktig å få uttrykke ”det urettferdige”, sette ord på ”det 
krevende” og erkjenne ”det smertefulle”. Det handler ikke om 
å dvele ved det problematiske, men om å få det bekreftet slik 
at det ikke vokser og tynger dem, men at de får mer plass til 
det positive.

Gjennom de oppgavene skrev vi ned (...). Det var 
ganske fint, for da så vi liksom – vi fikk tenke mer over 
– vi så hva som gjorde oss glade, og hva som kunne 
hjelpe oss i hverdagen. Og det var ikke bare det at vi så 
det der og da, men jeg har brukt det mye i ettertid for å 
gjøre hverdagen bedre. (Lars)

I film 4 beskriver ungdommene hvilke forandringer de har 
gjort i sine egne liv gjennom at de deltok i gruppetiltaket. 
Samlingene ble ikke bare noen gode møter og opplevelser 
der og da; deltakerne oppdaget viktige ting som gjorde at de 
etterpå levde livene sine på en ny og bedre måte. De forteller 
om alt fra tilrettelegging av egen skolegang som er avgjørende 
for deres fremtid; hvordan de fikk en bedre kommunikasjon 
med foreldrene som betydde så mye; hvordan de nå ser på det 
å være syk som mindre negativt enn tidligere og hvordan de 
nå tar bedre vare på seg selv fordi de aksepterer at de er syke. 
De trives bedre og ser lysere på framtiden - de har mange planer.  

Til slutt setter Guro og vilde ord på det ungdommene ønsket 
med å delta som ”erfarne brukere” i nye grupper og ta initia-
tivet til å lage filmene: De ønsker at mange flere ungdommer 
skulle få mulighet til å delta i gruppetiltak for å kunne ”leve 
med” sine utfordringer på en bedre måte.

Jeg takler hverdagen min bedre og på en annen måte 
enn før fordi jeg er mer reflektert, og jeg klarer å 
håndtere hverdagslige problemer annerledes – Jeg ser 
andre muligheter der jeg liksom hadde gitt opp før, 
fordi det var for vanskelig, fordi jeg ikke torde å ta tak 
i det vanskelige. Nå ser det veldig lyst ut  - egentlig!! 
(Jenny)

OPPSUMMERING
Vi må gi ungdom tiltak, som grupper, møter og konsulta-
sjoner der de fårbidrag til å finne egne ord til å ta seg selv 
alvorlig og utvikle selvrespekt i sin situasjon. Det kan de bare 
oppnå hvis de blir møtt med åpenhet for deres problemer 
og vanskelige opplevelser, og når de får bekreftet at de er 
verdifulle for andre og ressurser i samfunnet – ikke minst 
ut fra de erfaringene de har med å leve med erkjennelsen av 
både ha begrensninger og samtidig ha styrke og mangt av 
muligheter.

Deltakerne, både ungdommer og foreldre, beskrev en frigjø-
ring av viktige ressurser gjennom nye erfaringer i gruppene. 
Ressursene ble avgjørende for hvordan den enkelte gjorde 
forandringer og tok bedre vare på seg selv i sitt eget liv.

Gruppetilbudet er en viktig og god ivaretakelse av helsefore-
takenes fjerde hovedoppgave: Opplæring av pasienter og 
pårørende. Gjennom samhandlingsreformen er også kommu-
nene pålagt å legge tilrette for mestring av langvarig sykdom.

 Utnevnelse av
 Æresmedlem i NBF 2016  
Styret i NBF inviterer medlemmene til å komme med forslag til kandidater til 
æresmedlemskap i NBF. Den nominerte må være medlem i NBF, og skal ha gitt vesentlige 
og viktige bidrag til barns helse i Norge og eventuelt i utlandet.

Forslag ønskes snarest og kan sendes til sekretaer@barnelegeforeningen.no. Frist 31. januar 2016.
Nominasjoner uten begrunnelse blir ikke vurdert. Prisen vil bli delt ut på Vårmøte i Hammerfest i juni 2016.

Mvh
Kari Holte, Sekretær NBF
sekretaer@barnelegeforeningen.no 

Chiesi Pharma AB, Kungstensgatan 38, 4 tr, SE-113 59 Stockholm, Sverige 
+46 8 753 35 20 • infonordic@chiesi.com • www.chiesipharma.se

Min største utfordring er
kanskje det å leve godt 

med det, med min egen sykdom;  
å kunne tenke på det som en positiv 

ting, og ikke en negativ ting. 
Og på en måte vokse med det. 

 (Guro) 

PROSJEKTUTVIKLING
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PORTRETT

UNGDOM TRENGER  
FASTLEGENE.

UNGDOM BRUKER 
FASTLEGENE

AV ANDERS BJØRKHAUG. REDAKTØR

– Helsepolitikerne må løfte blikket og tenke nytt. Dersom de legger til rette for kompetanse-
heving innenfor fagfeltet for landets fastleger, vil over halvparten av de barn og unge som i 
dag blir henvist til spesialisthelsetjenesten i stedet kunne få behandling hos fastlegen, sier 
fastlege Ole Rikard Haavet i et intervju med Romerikes blad i 2013.  

Aldri har vi hatt så mange friske og 
vellykkede unge som i dag. Likevel er et 
betydelig antall ungdom rammet av en ny 
folkehelseutfordring. Utfordringen henger 
sammen med krav og livserfaringer i 
ungdomsperioden. Resultatet er gutter 
som isolerer seg med pc’en og jenter som 
selvskader og får forstyrret forhold til 

mat og trening. Til helsearbeiderne kommer de unge med en 
rekke symptomer og kroppslige plager. 

Ole Rikard forteller om pasienten sin “Mathias”. Fra å ha gode 
skoleresultater skjer en drastisk endring i første videregående. 
Da skiller foreldrene lag. Hans to søsken blir delt mellom mor 
og far. Mathias får hjelp til å flytte på hybel. Etter en tid som 
hybelboer, søker han lege. Han klager på slapphet, muskel- 
smerter, søvnproblemer, glemsomhet og konsentrasjons-
vansker. Hverdagen er sterkt preget av økende vansker for 
“Mathias”. Problemer med skolen er en del av dette. Senere 
har Mathias innrømmet at han tolket det å måtte flytte på 
hybel, var fordi foreldrene var mindre glade i ham.

Skolen og skolemiljøet er strategisk det stedet samfunnet 
mest effektivt kan sette inn for å ta vare på unges helse. 
Helsetjenesten blir en sentral ”kontrollpost” med skolehel-
setjeneste, helsestasjon for ungdom og fastlegekontor.  Bare 
fastlegen har knapt to millioner kontakter med unge i løpet av 
de årene WHO har definert som ungdomsperioden. 

Bak kroppslige symptomer kan det ligge alvorlige livsforhold. 
Hvis primærlegen ikke får tak i helheten, kan utviklingen gå 

videre til alvorlig sykdom og bli en sak for spesialisthelsetje-
nesten. Studier tyder på at til lengre den unges vanskeligheter 
får utvikle seg, til mer fastlåst blir helseproblemene og livs-
situasjonen. Og til større er faren for at den unge faller ut av 
skole og ender utenfor arbeidslivet.

Men det handler ikke bare om vanskelige livsforhold. Et sti-
gende antall superflinke ungdommer ender med å slite seg 
helt ut. Noen vil kalle dette et luksusproblem. At mennesker 
med mye ressurser tøyer strikken for langt, er ikke en nyhet. 
Det nye er at fenomenet ser ut til å øke, og rammer stadig 
yngre mennesker. Det handler om ungdommer som har høye 
krav til seg selv og store forventninger til livet. Ofte er de i ut-
gangspunktet positive bidragsytere på skole eller studiested, i 
idrett og organisasjonsliv. 

– Fastlegene må, på linje med øvrige helsearbeidere, ha lav 
terskel for å ta imot unge når de henvender seg. Jeg erfarer, 
som mange av mine kollegaer, at flere og flere tar kontakt  via 
vår elektroniske portal. Vi må være tilgjengelig på deres pre-
misser, og helst kunne tilby konsultasjon samme dag som de 
henvender seg.  Min erfaring er at det gjerne er i konsultasjon  
nummer to og tre at de bakenforliggende utfordringene kom-
mer frem.

CV og publikasjoner vitner om at Ole Rikard Haavet har stor 
interesse for ungdomsmedisin, og brennende engasjement 
for denne pasientgruppen. 

– Jeg er nok rimelig lett å engasjere. Engasjementet går 
dypest sett på verdier; å arbeide for et samfunn hvor det er 

Kilder
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Telefonintervju 19.11.2015 og 27.11.2015

plass til alle og hvor livsbetingelsene blir best mulig. Men 
ny medisinsk kunnskap på dette feltet er også engasjerende, 
ikke minst om hjernens utvikling i ungdomsperioden. To 
eksempler er forskningsartiklene samlet i rapporten ”Adoles-
cent brain development - vulnerabilities and opportunities” 
utgitt av Annals of the New York academy of sciences i 2004 
og årets bok ”The teenage brain” av nevrologen og forskeren 
Frances Jensen.

Du har jobbet både med begge ytterpunkter, med eldre i 
fokus i tidlig karriere, og nå ungdommer i større grad. Er 
der noen fellesnevner i disse to populasjonene, eller var 
det andre grunner til at du ”skiftet beite”?

– Jeg er fortsatt glad i eldre mennesker. De er verdt å lytte til. 
De representerer levd liv. Kanskje er det en fellesnevner mel-
lom unge og eldre at de er opptatt av livets innhold. Jeg føler 
ikke at jeg har skiftet beite, men unge mennesker har etter 
hvert kommet mer i fokus.

– Interessen for barn og ungdom ble for alvor vekket tidlig 
på nittitallet når jeg jobbet som bydelsoverlege i en bydel i 
Oslo, hvor de unge selv sa at “ vi som bor i denne bydelen er så 
fattige og har så mange problemer at oss kan det ikke bli noe 
av som voksne”. Jeg har dessuten alltid hatt klart for meg at 
skulle jeg bruke tid på å forske, måtte det være på et tema som 
var meningsfullt for meg.

Ole Rikard er eneste norske lege med doktorgrad i ung-
domsmedisin («Adolescents at risk. The impact of contextual 
and individual factors on health» i 2005). Han er også redak-
tør for boken «Ungdomsmedisin» (Universitetsforlaget 2005). 
Dette var et knapt tiår før Helseministeren gikk hardt ut mot 
Norsk helsevesen sitt tilbud til ungdommer, da han ved åp-
ningen av tredje konferansen for unges helse i 2014 uttalte: 

”Ungdom med sykdom og kroniske lidelser står i en egen 
livssituasjon, og de må vi ta hensyn til. I helsevesenet er de 
midt mellom Donald og fyrstekake, og der skjer det dessverre 
veldig lite spennende innen helsetjenesten.”

Er du prinsipielt enig i Helseministerens uttalelser? 
Skjer det svært lite innen helsetjenestetilbudet til ungdom? 

– Det er ikke vanskelig å være enig med helseminister Bent 
Høies uttalelse. Men Bent Høie sitter i glasshus. Jeg ser dess-
verre få spor av de siste års forskningsresultater om ungdom 
nedfelle seg i helsepolitikken.  Jeg holdt innlegg ved en 
rundebordssamtale hvor Høie deltok i desember 2012, og i en 
samtale etterpå sa han at han ville invitere meg til en samtale 
på sitt kontor. Foreløpig har jeg ikke hørt noe. 

- Bent Høie er i godt selskap. Sentrale politikere fra de fleste 
partiene serverer mye pompøs og tom retorikk når det gjelder 
ungdomshelse. Unntaket er kanskje i sin tid helseminister 
Tore Tønne. Han besøkte vårt legesenter i 2001 for å høre om 
unges helse, de nyeste forskningsresultater og helsetilbudet. 
Mitt inntrykk var at han virkelig lette etter praktiske kunn-
skapsbaserte tiltak for å møte unges helseutfordringer. 

Ahus sin ungdomsmedisinske satsing og vilje til å samar-
beide med primærhelsetjenesten er et oppmuntrende trekk 
i dette bildet. Det er store gevinster å hente ved å få behand-
lingskjeden til å fungere bedre. Ungdomsklinikken på Ahus 
har over år bygget sten på sten for å få fokus på kanskje den 
mest avgjørende livsperioden i livet. Dette har gjort svært 
mye for tilliten til barnelegene, og helheten i tilbudet deres. 
Kronikeromsorgen i spesialisthelsetjenesten for barn og unge 
er generelt sett blitt veldig god, som også gjelder kommunika-
sjon og samhandling.

– Men vi opplever også at enkelte av disse pasientene blir så 
godt fulgt opp, at de har en oppfatning av at de er illojale mot 
doktoren på sykehuset, når de går til fastlegen. De sier ”de får 
vel ikke vite på sykehuset at jeg går til deg også?” Barnelegene 
har gjort en veldig nyttig jobb slik tilbudet og kompetansen 
i spesialisthelsetjenesten er nå, men vi kan absolutt utvikle 
samhandling om disse pasientene.

Så hvordan gikk det med Mathias? Etter et knapt år med 
muskelplager, residiverende infeksjoner og utvikling av de-
presjon, fikk han diabetes. Ingen andre i familien hans hadde 
diabetes. Han var svært presset i den situasjonen han var i, og 
var mye syk. Det er godt mulig at han hadde en latent diabetes 
i bunn, men er relativt sikker på at totalsituasjonen han var i, 
var med på å utløse sykdommen. 

– Han er vel et ekstremt tilfelle på unge vi allmennleger 
møter regelmessig. At når negative livshendelser hoper seg 
opp for en ungdom skjer det ofte ett av to: Enten hentes den 
unge opp av en onkel, tante eller en lærer, og får hjelp tilbake 
på normalsporet. Eller så utvikler det dysfunksjonelle seg, 
og de oppsøker fastlegen med vondt i en skulder, hodepine, 
søvnproblem og liknende, og etter hvert dukker det opp  
kronisk sykdom. 

Vi må være tilgjengelig på 
deres premisser
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Barnelege Adele Hofmann bidro til å etablere ungdomsmedisinen i USA. Før 1980 så 
helsepersonell på ungdom som større barn uten å anerkjenne deres unike emosjonelle og 
psykologiske trekk. Ved å kombinere sin kunnskap i endokrinologi, barnesykdommer, 
psykologi og allmennmedisin la hun et solid vitenskapelige fundament for å utvikle faget til 
en egen pediatrisk spesialitet. Hun satte ungdommens helse på dagsorden og praktiserte 
som barne- og ungdomsmedisiner i nesten 50 år i New York og California. Hun var 
medforfatter av boken "The Hospitalized Adolescent" som kom ut i 1976, og skrev artikler og 
bokkapitler om de juridiske rettighetene til mindreårige, ungdommens atferd, og behandling 
av høyrisiko ungdom.

ADELE DELLENBAUGH HOFMANN (1927 - 2001) 
- ungdomsmedisinens bestemor
AV STEFAN KUTZSCHE OG HILDEGUNN KUTZSCHE. INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, CENTRE FOR MEDICAL EDUCATION AND CLINICAL 
SKILLS AND SIMULATION CENTRE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA

GODE HISTORIER I PEDIATRIEN
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Den første ungdomsmedisinske klinikken i USA ble grunn-
lagt i Boston, MA av  professor James Roswell Gallagher 
i 1954. Han formet ungdomsmedisinen og sørget for at 
ungdomshelse ble et eget fagområde. Gallagher publiserte 
”Adolescent Medicine (Ephebiatrics)" i 1960 og regnes som 
”ungdomsmedisinens far”. Den andre viktige frontfiguren 
for ungdomsmedisinen var professor Adele D. Hofmann som 
ble født i Boston i 1927. Hun var barnebarnet til forfatteren og 
kunstneren Frederick Samuel Dellenbaugh og var gift med 
dr. Frederick G. Hofmann som hun senere skilte seg fra. Paret 
fikk en datter og en sønn. 

Hofmann studerte medisin ved Universitetet i Rochester (Uni-
versity of Rochester Medical School) og var ferdig utdannet 
lege i 1952. Spesialistutdanning i barnesykdommer tok hun 
ved Babies Hospital of Columbia Presbyterian Medical Center 
i New York. Det nasjonale fondet for endokrinologi (National 

Foundation Fellowship in Endocrinology) ga henne et stipend 
for å fordype seg i pediatrisk endokrinologi. Hun arbeidet ved 
Presbyterian Hospital i perioden 1963-1970 som lege og sted-
fortredende direktør av ”Teen-Age Service”. 

Hofmann spesialiserte seg tidlig i sin karriere i ungdoms- 
medisin og arbeidet spesielt med ”runaways”, homoseksuelle 
teenagere, og andre rettighetsløse ungdommer. Hun regnes 
som en av de første legene i USA som fokuserte spesielt på 
ungdommens helse, trivsel og omsorg og var en ivrig tals-
kvinne for å gjøre medisinsk fagpersonell bevisst på ungdom-
menes behov. Hun fokuserte også på den sårbare seksuelle 
modningsprosessen og kritiserte sterkt en hver form for sek-
suell utnyttelse av mindreårige. "Samfunnet, gir dem seksuelt 
provoserende filmer og TV-programmer, og avbilder unge 
jenter med avslørende klær i blader, men vi kan ikke gi dem 
kompetanse til å håndtere konsekvensene av," sa Hofmann i 
1993. Videre fokuserte hun på de helsemessige konsekvense-
ne av adipositas og feilernæring, og proklamerte for at infor-
masjon om sunn ernæring må være en del av ungdommens 
helseprogram. 

Adele Hofmann ledet avdelingen for ungdomsmedisin ved 
New York University Medical Center i 12 år. I løpet av disse 
årene medvirket hun til at det ble utviklet programmer om 
”Barn og ungdom på sykehus” på flere andre institusjoner. 
Hun sto i spissen for bevegelsen ”Hvordan behandler helse- 
personell de mindreårige”. Hennes engasjement i ung-
domshelse bidro til nytenkning både lokalt og nasjonalt. Ved 
å fronte ungdomsmedisin som eget fagområde ble Adele Hof-
mann kjent som en dedikert og nytenkende lærer og veileder 
av medisinerstudenter, leger i spesialisering og sykehuspersonell.

Hun var medlem i ungdomskomitéen av det Amerikanske 
Akademiet for Barnesykdommer (American Academy of 
Pediatrics, AAP), tidligere ”Committee of Youth”, en forløper 
av AAPs seksjon for Ungdomshelse på 70 tallet. Arbeidet 
i ungdomskomiteen førte til at den ungdomsmedisinske 
foreningen (Society for Adolescent Medicine) i Blue Springs 
ble en realitet. Den første presidenten var dr. James  Roswell 
Gallagher fra Yale University. Selv tok hun over som den syv- 
ende president i perioden 1976 til 1977. I AAP grunnla hun en 
egen seksjon for ungdomsmedisin (Section on Adolescent Health), 
og fikk i 1988 tildelt AAP´s pris: Outstanding Achievement 
Award In Adolescent Health. Denne prisen fikk senere et 
nytt navn til ære for henne (The Adele Hofmann Award in 
Adolescent Health). 

På slutten av 80 tallet fikk hun stilling som medisinsk direk-
tør for ambulerende pediatri ved Children's Hospital of Oran-
ge County, California, og ble direktør for ungdomsmedisinsk 
avdeling ved Universitetet i California, Irvine (UCI), Medical 
Center. Hennes innsats førte til en positiv endring i holdnin-
ger og måten helsepersonell behandlet ungdomspasienter 
ved barnesykehuset. Hun skrev også flere artikler om mindre-
åriges rettigheter, teenagere, ungdomsseksualitet og utsatt 
ungdom. Sammen med Dr. Donald Greydanus (Michigan 
State University) publiserte hun bestseller boken "Adolescent 
Medicine," i 1986 med 3. utgave i 1997. Hennes erfaring med 
”problemungdom” inkluderte mindreårige gravide jenter og 
ungdom med seksuelt overførte infeksjoner. Utfra hennes 
praksiserfaring valgte hun å arbeide med temaer om sam-
tykke og konfidensialitet. Hofmann fokuserte intens på kon-
fidensialitetsspørsmålet for ungdommer, og argumenterte 
på en realistisk og sammenhengende måte, hvor viktig det 
er å beskytte ungdomspasienter gjennom en etisk forsvarlig 
praksis. Hun ledet mange av de tidlige prosessene som senere 
førte til nye retningslinjer om konfidensialitet hos unge pasi- 
enter. Som direkte følge av hennes innsats innførte mange 

Ungdomsmedisineren skal være 
ungdommens talsmann og må delta 

i debatten om hvordan vi skal 
adressere ungdommens behov og 
rettigheter ut fra den medisinske 

kunnskapen vi har.

Hun regnes som en av de første legene 
i USA som fokuserte spesielt på 
ungdommens helse, trivsel og

omsorg og var en ivrig talskvinne for 
å gjøre medisinsk fagpersonell

bevisst på ungdommenes behov.  

US stater lover som gjorde at ungdom som var utstøtt fra sine 
familier, fikk tilgang til medisinsk hjelp, råd og omsorg. Hennes 
innsats førte til at ungdomshelse ble et offentlig ansvar og en 
integrert del av folkehelsen. 

Professor Adele Hofmann trakk seg tilbake fra klinisk arbeid 
i 1996, men fortsatte å undervise ved UCI inntil hun døde 
i 2001 i Newport Beach California, i en alder av 74 år. Som 
”ungdomsmedisinens bestemor” var Adele Hofmann en for-
kjemper og visjonær leder av ungdomshelse på ungdommens 
premisser. Hun var en kollega vi kan se opp til fordi hun ga 
oss et viktig budskap: Ungdomsmedisineren skal være ung-
dommens talsmann og må delta i debatten om hvordan vi skal 
adressere ungdommens behov og rettigheter ut fra den medi-
sinske kunnskapen vi har. Hun var en unik kvinne og en god 
mor med en sterk humanitær holdning, banebrytende i sine 
etiske refleksjoner om å sikre ungdommer informert konsens, 
konfidensialitet og personvern. Hennes vilje til å ta opp etiske 
og juridiske diskusjoner for å sikre ungdommen rettighe-
ter, har gjort henne til en verdig rollemodell for framtidige 
ungdomsmedisinere.
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NORSKE BARNEAVDELINGER

Gamle spor på nye stier  
HISTORISK DEL AV JAN HENRIK LUND. MODERNE TID AV KARI HOLTE

I august 2015 var det 50 år siden den første barneavdelingen ble åpnet i Østfold. 
Den 2. november flyttet hele sykehuset fra Cicignon sentralt i Fredrikstad til et jorde på 
Kalnes utenfor Sarpsborg. Omstillingene er store, men alt endres heldigvis ikke på en dag!

Sykehuset Østfold Fredrikstad har vært elsket og beryktet. 
Her var VG i en periode så opptatt av å avdekke feil at journa-
lister lusket rundt i gangene med ørene på stilk. Her spådde 
en fransk astrolog at Messias skulle gjenfødes en februardag i 
1997. Her lærte jeg å intubere og spinalpunktere, og her fødte 
jeg mine barn. Nå er sykehuset historie, en forlatt koloss som 
kanskje vil bli brukt til asylmottak i en periode inntil Kan Cao, 
som transformerte gamle Rikshospitalet til en boligidyll, star-
ter riving og ombygging også på Cicignon. 

Det nye sykehuset på Kalnes omtales gjerne som Nord-Euro-
pas mest høyteknologiske sykehus. Selve pasientflyttingen 
var planlagt i detalj og gikk smertefritt. Men når gamle ringre-

ver som kjenner alle musehull flyttes til en ny skog, går jakten 
langsommere i starten. Det ultramoderne telefonsystemet 
er ustabilt. Dårlig-barn-på-føden-alarm har blitt utløst fra de 
rareste steder. Rørposten kommer med sparkesykkel. I akutt-
mottaket er det kaos. Laboratoriet sliter med ny apparatur, og 
blodprøvesvarene lar vente på seg. Avstandene er lenger, veg-
gene hvitere, stedene for hygge færre og kontorplassen uten 
vegger. Og direktøren har gjort seg upopulær ved å stoppe alle 
avtaler om vaktmat og forby kaffemaskiner.

Det kjente i det ukjente
Noe er likevel underlig kjent i alt det nye. Det er ansiktene 
og rutinene. Pasientene, foreldrene, sykepleierne, sekre-
tærene og kollegene. Det blir tydeligere enn noen sinne at 
det er menneskene som skaper en barneavdeling. Alt er nytt, 
men jeg føler meg hjemme. Det er fortsatt stress å rekke 
morgenmøtet klokken åtte. Vi har fortsatt de samme disku-
sjonene. Om å korte ned rapporten og vektlegge det lærerike, 
om differensialdiagnoser, etikk og antibiotika eller ikke. 
Etter morgenmøte og utmerket undervisning fra Christian om 
cøliaki i mor-barn-undersøkelsen, går noen fortsatt via barsel 
til nyfødt, noen til barneposten og andre til poliklinikken. 
Terje påpeker en hake jeg har glemt i neonatalprogrammet, 

Gamle og nye korridorer.

og Katrine har hørt en bilyd ved andredagsundersøkelsen på 
barsel. Jeg må ringe Arve for å få et råd om en epileptiker fra 
i går. Så ordineres det væskeprosenter og coffein, lyttes og 
klemmes, legges venefloner og snakkes med foreldre til vakt-
teamet ankommer klokken tre og forlanger rapport.

Organisering
I Østfold er strider om sykehusbeliggenhet og fødestuer et 
avsluttet kapittel. Det er bare en fødeavdeling og en barne- 
avdeling i fylket, og begge ligger på Kalnes. Fylket er lite, og 
været stabilt, så avstander og kjøretid utgjør sjelden et pro-
blem. Aldersgrensen vår ble endret fra 15 til 18 år fra 23.mars 
2015, og i forbindelse med flyttingen til Kalnes, ble navnet en-
dret til Barne- og ungdomssenteret. Avdelingen ledes av Eirin 
Paulsen, tidligere nyfødtsykepleier. Siden i vår har hun også 
vært konstituert leder for Kvinneklinikken som ble lederløs 
på kort varsel, og Marcus Schmidt trådte inn i en nyopprettet 
stilling som legeleder ved barne-og ungdomssenteret. Barne- 
habiliteringen er en egen enhet, og har dessverre ikke fått 
plass på Kalnes, men C/L-team, BUP og Ungdomspsykiatrisk 
sengepost i samme bygg, gir nye muligheter for tettere samar-
beid med psykiatrien. 

Til tross for at vi strever litt med arbeidsflyten i nye lokaler, er 
nok barneklinikken av de heldigst stilte i det nye sykehuset. 
Vi har eget mottak, og slipper stort sett unna logistikkvan-
skene i det store akuttmottaket. Nyfødtintensiv har økt are-
alet med minst tregangen, og har nå samme grunnflate som 
barneposten og moderne familierom. Dette bringer bedre 
komfort og trivsel for foreldrene, større muligheter for kengu-
rupleie og nærhet, men også større avstander og utfordringer 
med tanke på overvåkning og kommunikasjon.

Historisk sus
Etableringen av barneavdelingen i Østfold for 50 år siden 
hadde sin bakgrunn i 1950-tallets nye forståelse for at nyfød-
tomsorg og kunnskap om barns sykdommer kunne redde liv 
og forebygge funksjonshemninger. Østfold Mødre- og Barsel-
hjem i Sarpsborg ansatte barnelegen Erling Langseth i 1958. 
Den sentrale fødeinstitusjonen i Fredrikstad, som hadde vært 
drevet av nonnene ved St Josephs Hospital siden 1880-årene, 
kunne selvsagt ikke være dårligere. I 1959 ble Kristian Harnæs 

Kristian Harnæs, Østfold-pediatriens far. Foto: Erik Hagen,  
Fredrikstad Blad, 1986.

Dårlig-barn-på-føden-alarm har 
blitt utløst fra de rareste steder.

Rørposten kommer med sparkesykkel.

Østfold-pediatriens far: 
Kristian Harnæs 1917-2007 
Fikk studietiden avbrutt av opphold i konsentrasjonsleir 
under 2.verdenskrig. Uteksaminert i 1946. 
Eneste barnelege ved åpningen av barneavdelingen i 
Fredrikstad 15.august 1965. Mangeårig avdelingsoverlege 
og læremester. Pensjonist fra 1987. Døde 90 år gammel
i 2007.

(da reservelege ved Rikshospitalets barneavdeling) ansatt for å 
undersøke og behandle rundt 1100 nyfødte årlig. Han åpnet i 
tillegg spesialistpraksis i byen, og fikk ganske snart også mye 
å gjøre med å ta seg av mange av barna som til enhver tid lå 
spredt rundt på ulike avdelinger ved det nybygde Sentralsyke-
huset i Østfold. 
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Det tok ikke lang tid før ideen om en egen avdeling for barn 
tok form. St Joseph-søstrene samlet inn penger og bygde ny 
fløy til hospitalet, og en etter datidens forhold meget moderne 
barneavdeling med 28 senger for barn i alderen 0-12 år åpnet 
15.august 1965. I avdelingen var det 8 spebarnssenger, 7 små-
barnssenger, en 5-sengsstue, to 3-sengsstuer, 2 isolasjonsrom, 
vaktrom, stellerom, lekerom og legekontor. Ved åpningen var 
Kristian Harnæs avdelingens eneste lege. Staben ble doblet 
året etter. Avdelingen ble siden drevet med to overleger og en 
assistentlege helt frem til 1982 da det ble ansatt overlege med 
spesiell nyfødtkompetanse.

St. Josephs hospital og barneavdelingen ble overtatt av 
Østfold fylkeskommune i 1972 og slått sammen med Sen-
tralsykehuset i nabobygget. Avdelingens poliklinikk hadde 
fram til dette blitt drevet inne i sengeposten, uten venterom 
og uten timeavtaler, det var bare for foreldre og barn å møte 
opp. Nå fikk avdelingen egen poliklinikk med sekretær og 
timeorganisering. Plass ble det også til en egen enhet for 
 syke nyfødte, i det som vi nå ville karakterisere som et kot 
i tilknytning til hospitalets fødeavdeling. «Prematur’n» 
hadde plass til to kuvøser og to spebarnssenger, en håndvask 
i hjørnet og en nedfellbar klaff i inngangsdøren til bruk som 
undersøkelses- og akuttbord.

Fakkeltog og nyfødtmedisinsk blomstring
Etter flere års politisk batalje og mange fakkeltog, ble føde-
avdelingene i Østfold samlet til en avdeling i Fredrikstad i 
1985. Dette førte Østfold-pediatrien over i en ny æra. Barne-
avdelingen ble flyttet til en nyoppusset hel etasje i Sentral-
sykehuset, og intensivenheten for nyfødte fikk også den gang 
mangedoblet areal. Bemanningen ble styrket både med leger 
og sykepleiere, og det ble ansatt barnepsykiater for oppføl-
ging av familier med premature og syke nyfødte.

Fra 1988 og fremover styrket avdelingen sin faglige posisjon. 
Særlig innen nyfødtmedisin skjedde det mye. Flinke og entu-
siastiske medarbeidere og moderne utstyr sørget for avansert 
medisinsk behandling til selv de minste premature. Det vok-
ste etter hvert også frem spesiell kompetanse innen gastroen-
terologi, i tillegg til god dekning innen de fleste pediatriske 
subspesialiteter.

I 2005 gjorde Helse Sør-Øst vedtak om å begrense fylkes-
avdelingenes virksomhet til behandling av premature over 
28 ukers gestasjonsalder. Denne avgjørelsen føltes uriktig for 
mange i en avdeling med mye kompetanse og erfaring innen 
nyfødtmedisin, og navn som Øglænd og Silberg fulgte med de 
minste premature til Oslo. En stabil og erfaren sykepleierstab 
består imidlertid ved NFI på Kalnes, og mang en LIS fra Øst-
fold har nok følt seg mer utrygge i akuttsituasjoner med de til 
dels ferske sykepleierne på Rikshospitalets nyfødtintensiv ved 
sin side, enn ved tilsvarende hendelser på modersykehuset. 

Hvem er vi i dag?
Flinke og entusiastiske leger er et kjennetegn ved Barneav-
delingen på Sykehuset Østfold. Leger som bryr seg på ekte 
– både om pasientene, familiene deres og hverandre. Det 
gror godt i rekkene, og vi er sultne på stadige forbedringer. 
Vi har egen bursdagsprosedyre for legegruppen, nyopprettet 
legelunsj og vårfest (nesten) hver høst. Terje og Egil Andre 
er primus motorer for ferdighetstrening, og det avholdes 
simuleringsøvelse for påtroppende vaktteam i samarbeid 
med anestesiavdelingen (nesten) hver onsdag. Sven-Harald 
har stått i bresjen for oppbygging av en morsmelkbank som 
samler inn 700-1000L i året og eksporterer til andre sykehus. 
Kapasiteten for hjerteundersøkelser er kraftig bedret etter at 
Christian og Eileen slo seg ned i Østfold. De siste årene har 
det også blitt medvind i forskningssatsningen, mye takket 
være Ketil – til tross for at vi er en utpost med flere mil til 
nærmeste universitet. Vi har nå 4 overleger og 2 LIS tilknyttet 
avdelingen som er i gang med doktorgradsprosjekter på alt fra 
allergi og cøliaki via onkologi og nevromuskulære tilstander 
til nyfødtresuscitering i Tanzania. I tillegg har 3 overleger 
allerede doktorgrad, en er så godt som klar for disputas, og 
flere både LIS og overleger holder på med mindre prosjekter. 

Internasjonal barnehelse og sosialmedisin har også vært 
viktige interessefelter for barneleger fra vår avdeling. Harald 
reiser regelmessig til sitt andre hjem i Kamerun. Vi har sendt 
leger til konfliktområder som Afghanistan, Somaliland og 
Sierra Leone. Ketil har fartstid fra Botswana og var en nøkkel-
person da NBF etablerte samarbeid med barnelegeforeningen 
der. I november 2014 var barneavdelingen med Ellen i spissen 
arrangør for konferansen ”Ser du meg ikke” (om omsorgs-
svikt og mishandling) på Quality hotell i Sarpsborg med 750 
deltagere fra hele landet. Med nærhet til svenskegrensen og  

 
det enorme mottakssenteret for flyktninger som er etablert 
på Råde, har vi hatt en markert økning av til dels alvorlig syke 
flyktningbarn og enslige mindreårige asylsøkere i pasient-
gruppen den siste tiden. Vi gjør vårt beste for å behandle dem bra.

Veien videre
Nå sitter vi her i åpent kontorlandskap og hører hverandre 
puste… Livet går videre.  Det nyfødte sykehuset på Kalnes er 
rammet av barnesykdommer. Men vi på barnesenteret skulle 
ha de beste forutsetninger for å behandle oss selv. Vi får tro at 
det er nok Fredrikstad-folk rundt til at det «år’nær sæ»’ – selv 
i Sarpsborg! 50 års historie slettes ikke på en dag. Barneav-
delingen i Østfold består – en trøst, trygghet og redning ved 
sykdom og vanskelige situasjoner for nye generasjoner av 
barn og foreldre. 

Barneklinikken ved UNN, som også fyller 50 år i år, ut-
fordres til å presentere seg selv i neste nummer av Paidos!

Barnelegene ved Sykehuset Østfold Kalnes
november 2015
Forskning, fødsler, fritid og forskjellig gjør at langt flere leger 
er tilknyttet avdelingen enn antall vaktturnuser tilsier. Noen 
har vaktfritak, noen er i permisjon, noen deler stillinger og 
noen har bare polibutikk. Alle er like viktige for å gjøre avde-
lingen til det den er.

Vaktgående overleger (% angir klinisk stilling)
• Marcus Schmidt 50% + 50% legeleder. Onko. Infeksjon. 

Tysk pragmatiker.
• Terje Selberg 100%. Seksjonsoverlege NFI. Blålysdoktor. 

Velutviklet kritisk sans.Jan Henrik Lund feiret åpningen av det nye barnesenteret med boller.

Morgenmøte barne- og ungdoms-
senteret Kalnes. Fra venstre: 
Alexander Sussmann, Jan Henrik 
Lund, Jon Lunde, Ketil Størdal, 
Ludger Lorløchter, Sarah Sonesson, 
Hanne-Sophie Dahlback, Kristine 
Lossius, Katrine Gauer, Arve Vøllo, 
Bekim Morina, Sven-Harald 
Anderssen, Marius Haavaldsen, 
Bente Kvenshagen, Kari Holte, 
Mohammed Qadori, Jon Olav 
Hunderi, Sven Simonssen, Hanna 
Elmi, Christian Neukamm,  
Tonje Reiersen.

Vi har egen bursdagsprosedyre
for legegruppen, nyopprettet legelunsj 

og vårfest (nesten) hver høst. 

NORSKE BARNEAVDELINGER
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det «år’nær sæ» 

• Harald Hurum 100%. Seksjonsoverlege store barn. Hjerte. 
ME. Kamerun. Lun humorist.

• Tonje Reiersen 100%. Dia. Endo. Tvilsom vaktkarma.
• Eileen Wittmann 100%. Nyfødt. Hjerte. American style.
• Marius Haavaldsen 100%. Stjernekikker fra Skiptvedt.
• Egil Andre Nygaard 100%. Nyfødt. Infeksjon. Beholder roen.
• Kari Holte 100%->50%. Hjerte. Potet. Forsker. Tøff i tastaturet.
• Jon Olav Hunderi 50%. Lunge. Allergi. Forsker. Ikke skåren 

for tungebåndet.
• Ketil Størdal 50%. PhD. Gastro. Musikalsk 

internasjonal akademiker.
• Hanne Sophie Dahlback 100%. PhD. Konstituert. 

Snart allmennlege.

Ikke vaktgående overleger (% angir arbeid i 
barneavdelingen)
• Jon Lunde 100%. Seksjonsoverlege pol. Lunge. Allergi. 

Henvisninger. Holder avtaler.
• Sven-Harald Anderssen 70%. Nyfødt. Endo. Reuma. 

Nordlandsk temperament.
• Sven Simonsen 100%. Dia. Endo. Nyre. Sprek og jovial.
• Arve Vøllo 60% +40% Hab. Nevro. Syndromdatabase. Kan alt.
• Tove Bryhni 50%. Orakel. Hobby-mekaniker, -gartner 

og-radiolog.
• Ludger Dorløchter 20%+60% Hab. PhD. Gastro. Læremester.
• Bente Kvenshagen 20%. PhD. Allergologiforsker. Mot kumelk.
• Christian Neukamm 70%. Snart PhD. Hjertepoliklinikk. 

For hjertevakt.
• Jan Henrik Lund 50%. Lønn fra oven. Vaffelglad sanger, 

historiker og syklist.
• Phoi Phoi Diep Mamma-perm. Onko. Nyfødt. Forsker. 

Begavet gaveansvarlig.
• Ellen Annexstad Snart 50%+50% Hab. Nevro. Sosial. 

Forsker. Brenner for de svakeste.

LIS:
• Sarah Sonesson 100%. Alltid blid. Får jobben gjort.

• Line Kvenshagen 50%. Allergiforsker. Tiltrekker seg action.
• Hanna Elmi 100%. Stillferdig og arbeidsom.
• Bekim Morina 100%. Periodevis på rawfood.
• Mohammed Qadori 50%->100%. Irakisk fyrverkeri.
• Hallvard Aske 100%. Hushai, håndverker og datageni.
• Katrine Gauer 100%. Engasjert firebarnsmor.
• Alexander Sussman 100%. Spiser desserten først.
• Marianne Rørholt 100%. Flink og viljesterk. 

Kan kjøre langt i andre-gir.
• Kristine Lossius 100%->50%. Vet hvor skapet skal stå.
• Christine Gyllensten 100%. Liten og søt med hus i Tønsberg.
• Christian Kahrs 0%. O-gastroforsker. Har syklet over en katt.

Ny artikkelserie: Norske barneavdelinger 
Registre, benchmarking og barnehelseatlas skal gjøre
det lettere å sammenligne helsetjenesten til barn på 
forskjellige steder i landet. Men historie, særpreg og sjel 
forsvinner i tall og tørre fakta. For å tilføre farger og 
nyanser, bringer Paidos en ny artikkelserie om norske 
barneavdelinger. Vi håper at alle vil bidra til å lage en 
leseverdig presentasjon av egen avdeling når deres tur 
kommer! Kontaktperson for artikkelserien er:  
kari.holte@so-hf.no

Nøkkelfakta for Barneavdelingen i Østfold 
• 10-delt forvakt (11/12-delt i 2016?)
• 9-delt bakvakt (tilstede)
• 3 nyfødtleger i delvis formalisert hjemmevakt
• Cirka 3000 fødsler i året
• Nyfødtintensiv: Cirka 400 innleggelser/år
• Premature (fra uke 28): Cirka 100/år. 
• Store barn: Rundt 2000 innleggelser/år
• Barnepoliklinikk: Cirka 11 000 konsultasjoner/år
• Rundt  57 000 barn <16 år  i opptaksområdet

NORSKE BARNEAVDELINGER
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DOKTORGRADER

Philosophiae doctor (PhD) 
Paidos og Norsk barnelegeforening gratulerer

 
Jo Magne Ingul ble hedret under
Psykologikongressen 2015 for sitt arbeid om 
sammenhengen mellom skolefravær og psykisk helse

En sjokkartet opplevelse på sin første arbeidsplass førte til at
psykologspesialisten ble forsker. På en sengepost for ungdom møtte 
han folk som ikke hadde vært på skolen på et halvt år.

Profesjonsstudiet hadde ikke forbe-
redt ham på denne gruppen, som han 

heller ikke kjente til fra egen oppvekst. Sjokket skulle mange 
år seinere manifestere seg i et samarbeid med Nord-Trøn-
delag  fylkeskommune om en skolestudie – for å undersøke 
sammenhengene mellom  psykososiale risikofaktorer og 
skolefravær.Høsten 2014 disputerte Ingul over avhandlingen 
DzAnxiety and Social Phobia in Norwegian Adolescents: 
Studies of risk factors, school absenteeism and treatment 
effectsdz Den består av fire artikler som alle er publiserte 
i gode tidsskrift. Avhandlingens tema er om forekomst av 
angstproblemer hos ungdom, og hvilken sammenheng det 
er mellom skolefravær, angst og andre risikofaktorer. I no-
minasjonen fra NTNU heter det: «Skolefravær, drop-out og 
sammenhengen mellom dette og psykisk helse er høyaktuelt, 
men lite kunnskap foreligger og avhandlingens tema er der-
for på et veldig aktuelt og viktig problemområde i Norge i dag. 
Avhandlingen belyser dette temaet på en grundig måte, 
og viser også hvordan noen av disse angstproblemene kan 
behandles terapeutisk.» I tillegg gjorde Ingul en randomisert 
kontrollert studie av effekten av kognitiv gruppeterapi, 
individuell kognitiv terapi og en aktiv placebo betingelse av 
ungdom i alderen 12-17 år med sosialfobi  og fulgte disse 1 år 
etter behandling. Denne studien er den første i sitt slag og 
viste at individuell behandling er betydelig bedre for denne 
målgruppen enn en gruppebasert behandling. Selv mener 
prisvinneren at han har et klart budskap. Vi må sørge for en 
hjelpetjeneste tilpasset ungdom der ungdom er.  Hjelperne 
må ut av kontorene og inn i skolen.  Der må de jobbe gjennom 
lærere og annet personell som er daglig sammen med de 
unge. I dag er det for stor avstand mellom hjelpetjenestene 
og de som ser barna og ungdommen. Den avstanden må min-
skes. – Det vi kan slå fast er at høyt skolefravær er en meget 
god indikator på at den unge har behov for hjelp. Det viktige 
er at lærere får bistand slik at de tør å snakke med elevene. Vi 
får rapporter om at dagens lærere er redde for å gjøre noe galt, 
så derfor gjør mange ingen ting, sier han. Året doktorgrad er 
en utmerkelse som hvert år blir markert på Norsk psykolog-
forenings kongress. Studiestedene nominerer, og foreningens 
forskningspolitiske utvalg kårer en vinner.

Kort resyme av avhandlingen: 
Dette forskningsprosjektet undersøker risikofaktorer for 
skolefravær, stabilitet i angstsymptomer hos ungdom og i 
hvilken grad ungdom med sosial fobi har effekt av behand-
ling. Nesten 3000 ungdommer i Midt Norge deltatt i studiene 
i perioden 2005-2010. Avhandlingen en basert på 4 artikler 
fra forskningsprosjektet. Resultatene viser at ungdom har 
en generell reduksjon av angstsymptomatologi. Jenter 
rapporterer høyere angstnivå enn gutter og vi fant en stor 
kjønnsspesifikk økning i symptomatologi hos jenter i 14-15 
års alder. Ungdom med høyt skolefravær og høy angst viser 
høyere forekomst av komorbide psykiatriske symptomer, 
særlig eksternaliserende vansker, de har flere psykososiale 
problemer og lavere resilience enn ungdom med høy angst 
og normalt skolefravær. Skolefravær synes å være en god 
indikator på psykososiale vansker hos elever i den videre- 
gående skole. Risikofaktorer for skolefravær viser seg å være 
både av personlig, familiær, skolemessige og nærmiljø baserte 
karakter. Eksternaliserende vansker og familiens arbeids og 
helse status er hoved risikofaktorer på et populasjonsnivå,  
mens internaliserende vansker ikke er like betydningsfulle på  
samme nivå. Avhandlingen viser, i en randomisert kontrollert 
studie at individuell kognitiv terapi basert på Clark og Wells 
sin modell, at ungdom med sosial fobi får signifikante reduk-
sjoner på symptomatologi og funksjonsforstyrrelse like etter 
behandling og ved 12 mnd oppfølging. Sammenlignet med 
en gruppe behandling og en oppmerksomhetskontroll, viser 
opplegget signifikant bedre effekt.

Avhandlingen konkluderer med at ungdom med høyt skole-
fravær har store og mange psykososiale vansker, og indikerer 
at det heller er summen av disse, enn enkeltfaktorene, som 
bidrar til å skape et høyt skolefravær. Dette indikerer et behov 
for å anlegge intervensjoner bredt og koordinert. Videre viser 
resultatene at angst hos ungdom fluktuerer og at man i større 
grad bør ta hensyn til dette i klinisk praksis enn tilfellet er pr 
i dag. Resultatene viser også at ungdommer med sosial fobi 
viser god effekt på målrettet tidsavgrenset behandling som er 
rettet mot de opprettholdende faktorene i lidelsen.

NOURISHING PERSONAL HEALTH

Det klare valget for barn  
med Failure To Thrive
Inneholder 100 kcal/100 ml

Informasjon til helsepersonell

Alle barn blir født med  
ULIKE BEHOV
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Ved produktspørsmål: Tlf 6781 7400 eller  
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Artikkelen var publisert september 2015 på: 
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Kangaroo Mother Care in African countries
Kangaroo Mother Care (KMC) was in 1996 defined by the World Health Organization (WHO),

according to an original model from Bogota in Colombia, South America. Low-birthweight

infants had access to technological care in a neonatal intensive care unit. Once stabilised, they

were placed skin to skin in the kangaroo position. As soon as the mothers were able to breastfeed,

they were discharged early from overcrowded units, but returning for daily follow-ups. In this

editorial, Nils Bergman summarises the implementation of KMC in African countries and

explains why the WHO guidelines need to be changed (pp. 1208–1210).

Malnutrition is common in Ugandan children with cerebral palsy
Poor growth and malnutrition are frequently reported in children with cerebral palsy in

developed countries, but there is limited information from developing countries. Angelina

Kakooza-Mwesige et al examined 135 children from two to 12 years of age with cerebral palsy

who attended Uganda’s national referral hospital. They found that 52% of the children were

malnourished and that it was more common in those who were five years old or more or had

experienced neonatal complications (pp. 1259–1268).

Low-technology cooling methods are effective too
Hypoxic ischaemic encephalopathy (HIE) is a significant health problem worldwide, with the

highest incidence in the most resource-limited settings. Therapeutic hypothermia has shown

beneficial effect, but most studies have used expensive high-technology automated cooling

devices. This systematic review and meta-analysis by Gerhardus Rossouw et al show that low-

technology therapeutic hypothermia methods are effective too. It was found to significantly

reduce mortality and the neurological morbidity in infants with moderate-to-severe HIE

(pp. 1217–1228).

Transition between stunted and nonstunted status in Malawi children
Global estimates suggest that 162 million children under the age of five suffer from stunting,

faltered length or height gain, as a result of chronic under nutrition and more than a third live in

sub-Saharan Africa. Tiina Teivaanm€aki et al have followed the growth of 767 children in Malawi

from the foetal period until 15 years of age. Most two-year olds (80%) were stunted, but this had

declined to 37 % at 15 years of age, although new cases had occurred too. Only 9 % of boys and

20 % of girls had reached advanced puberty by the age of 15, suggesting significant further growth

potential (pp. 1278–1285).

Atopic dermatitis is associated with Caesarean delivery in Korean
adolescents
Mi Yu and her co-authors have investigated the relation between mode of delivery and allergy

in 1302 South Korean adolescents aged 12–18 years. Adolescents delivered with Caesarean

section, which is common in South Korea, were found to have an increased risk of atopic

dermatitis. There was no association between asthma and mode of delivery (pp. 1253–1258).
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HIGHLIGHTS IN THIS ISSUE AnnaK€all,HugoLagercrantz (Hugo.Lagercrantz@actapaediatrica.se) ActaPaediatrica,KarolinskaUniversityHospital, Stockholm,Sweden

Psychological distress in children with type 1 diabetes
This study examined psychosocial functioning in nine- to 10-year-old children with early onset

type 1 diabetes and their mothers’ well-being. Children with diabetes were found to have more

internalising problems than healthy children. The problems were associated with poorer

glycaemic control in the early stages of diabetes. Mothers to children with diabetes

experienced more child-related stress. The mothers’ psychological distress was more related to

the children’s behavioural problems rather than their diabetes. See the article by Riitta Hannonen

et al (pp. 1144–1149).

Preterm infants at risk of early hypophosphatemia and hypokalemia
Electrolyte balance is often not sufficiently evaluated in extremely preterm infants after early

parenteral nutrition. Farid Boubred et al found that extremely preterm infants born small for

gestational age (SGA) who are managed with currently recommended early parenteral nutrition

have a high risk of early hypokalemia and hypophosphatemia. The authors conclude that

potassium and phosphorus intakes should be set at sufficient levels from birth onwards, especially

in SGA infants (pp. 1077–1083).

Preterm birth and high blood pressure
Very low birthweight (VLBW) and prematurity have been associated with an increased risk of

high blood pressure. Emma Steen et al have compared stress response in adolescents who were

born VLBW but appropriate for gestational age (AGA) with adolescents born VLBW and small

for gestational age and a group of term-born AGA controls. Dynamic blood pressure responses

differed between adolescents born VLBW-AGA and the other groups, indicating that extremely

preterm birth may be a larger risk factor for increased blood pressure than intrauterine growth

restriction (pp. 1098–1103).

Foetal tachyarrhythmia treatment
The optimal treatment for foetal tachyarrhythmia is controversial. This retrospective review of

153 cases of foetal tachycardia found that transplacental treatment was not sufficient to obtain

cardioversion in one-third of the treated cases. Hydropic foetuses had a mortality rate of 16%, but

all nonhydropic cases had a favourable outcome. The study also showed that sotalol can be used

without any maternal or foetal complications in most cases of foetal tachycardia. See the article

by Britt-Marie Ekman-Joelsson et al (pp. 1090–1097).

Alcohol-impregnated disinfection caps may cause toxicity
Alcohol-impregnated disinfection caps are intended to prevent microbial contamination of luer

access valves. This bench test, however, showed that isopropyl alcohol-impregnated disinfection

caps changed the appearance of two types of luer access valves and led to the injection of

significant amounts of isopropyl alcohol amounts into the lines connected to these valves. Thus,

isopropyl alcohol-impregnated disinfection caps should not be used in neonates without further

research, Charlotte Sauron and her co-authors conclude (pp. e489–e493).

ª2015 Foundation Acta Pædiatrica. Published by John Wiley & Sons Ltd 2015 104, p. 1065 1065
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1KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 E/ml: Hvert hetteglass inneh.: Laronidase 

500 E, monobasisk natriumfosfat (monohydrat), dibasisk natriumfosfat (heptahydrat), polysorbat 80, 
natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner: Langvarig enzymerstatningsbehandling hos pasienter som har fått bekreftet diagnosen 
Mukopolysakkaridose I (MPS I; -L-iduronidasemangel) for å behandle sykdommens ikke-nevrologiske 
symptomer. 
Dosering: Voksne og barn: Behandling bør skje under tilsyn av lege som har erfaring med behandling 
av pasienter med MPS I eller andre arvelige stoffskiftesykdommer. Bør gis i egnet klinisk miljø der 
gjenopplivingsutstyr til bruk i nødstilfelle er lett tilgjengelig. Anbefalt dose er 100 E/kg kroppsvekt, 
gitt 1 gang pr. uke. Initial infusjonshastighet på 2 E/kg/time kan økes hvert 15. minutt, hvis tolerert, til 
maks. 43 E/kg/time. Totalt infusjonsvolum bør tilføres i løpet av ca. 3-4 timer. Eldre (>65 år): Sikkerhet 
og effekt er ikke klarlagt, ingen dosering kan anbefales. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/
nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt, ingen dosering kan anbefales. Tilberedning: Fortynnes 
med natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske, se pakningsvedlegg. Fortynnet oppløsning bør administreres 
gjennom et 0,2 µm in-line-filter for å fjerne proteinpartikler. Administrering: Gis som i.v. infusjon. 
Kontraindikasjoner: Alvorlig overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Pasienter kan utvikle infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR, noen kan være alvorlige) 
og bør overvåkes nøye. Alle tilfeller av IRR, forsinkede reaksjoner og mulige immunologiske reaksjoner 
bør rapporteres. Antistoffstatus bør monitoreres regelmessig og rapporteres. Alvorlige IRR er sett ved 
alvorlige underliggende problemer med øvre luftveier, og disse pasientene skal overvåkes nøye og bare 
infunderes i klinisk hensiktsmessige omgivelser med tilgang til gjenopplivningsutstyr. Akutt underliggende 
sykdom ser ut til å gi større risiko for IRR. Klinisk status bør derfor vurderes nøye før administrering. 
Nesten alle pasienter forventes å utvikle IgG-antistoffer mot laronidase, vanligvis innen 3 måneder 
etter behandlingsstart. Ved antistoffer eller symptomer på IRR bør behandling skje med forsiktighet. 
Vanligvis kan IRR behandles ved å senke infusjonshastigheten og gi antihistaminer og/eller antipyretika 
(paracetamol eller ibuprofen) før behandling, for å muliggjøre fortsatt behandling. Ved gjenopptak av 
behandlingen etter et lengre avbrudd, må forsiktighet utvises pga. økt risiko for overfølsomhetsreaksjon. 
For å minimere forekomst av IRR anbefales premedisinering (antihistaminer og/eller antipyretika) ca. 
60 minutter før infusjonsstart ved 1. administrering, eller ved gjenopptak etter avbrudd i behandlingen. 
Premedisinering bør også vurderes ved påfølgende infusjoner hvis det foreligger kliniske indikasjoner. Ved 
mild eller moderat IRR bør behandling med antihistaminer og paracetamol/ibuprofen og/eller halvering av 
infusjonshastighet vurderes. Ved et alvorlig enkelttilfelle av IRR, bør infusjonen stoppes til symptomene 
er forsvunnet og behandling med antihistaminer og paracetamol/ibuprofen vurderes. Ved restart 
reduseres infusjonshastigheten til 1/2-1/4 av hastigheten ved forrige reaksjon. Ved gjentatte moderate 
IRR eller ny provokasjon etter et enkelttilfelle av alvorlig IRR, bør premedisinering (antihistaminer og 
paracetamol/ibuprofen og/eller kortikosteroider) vurderes og infusjonshastigheten reduseres til 1/2-1/4 
av hastigheten ved forrige reaksjon. Alvorlige allergilignende overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. 

Ved slike reaksjoner anbefales umiddelbar seponering og standard akuttbehandling. Inneholder natrium 
(1,29 mmol/hetteglass). Pasienter på natriumdiett bør ta hensyn til dette. Interaksjoner: Ingen studier 
utført. Cytokrom P-450-relaterte interaksjoner er usannsynlig pga. virkestoffets metabolisme. Bør ikke 
administreres samtidig med klorokin eller prokain, pga. potensiell risiko for forstyrrelser i det intracellulære 
opptaket av laronidase.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige data. Skal kun brukes ved graviditet dersom 
strengt nødvendig. Amming: Kan gå over i morsmelk. Amming anbefales ikke. 
Bivirkninger: Ca. 53% av pasientene (35% hos barn) opplever IRR, noen alvorlige. Omfanget av disse 
reduseres over tid. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Kvalme, abdominale smerter. Hjerte/kar: 
Rødming. Hud: Utslett. Muskel-skjelettsystemet: Artropati, atralgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitetene. 
Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Pyreksi, reaksjoner på administreringsstedet. Vanlige ( 1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Oppkast, diaré. Hjerte/kar: Takykardi, hypotensjon, blekhet, perifer kuldefølelse. Hud: 
Angioødem, ansiktshevelser, urticaria, prurigo, kaldsvette, alopesi, hyperhidrose. Immunsystemet: 
Anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Pustevansker, dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskel- og 
skjelettsmerter. Nevrologiske: Parestesi, svimmelhet. Psykiske: Rastløshet. Undersøkelser: Forhøyet 
kroppstemperatur, redusert oksygenmetning. Øvrige: Kuldegysninger, varmefølelse, kuldefølelse, 
tretthet, influensalignende symptomer. Etter markedsføring (noen av disse alvorlige): Cyanose, hypoksi, 
takypné, pyreksi, oppkast, kuldegysninger og erytem. Problem i øvre luftveier og lunger, alvorlige 
reaksjoner inkl. bronkospasme, respirasjonsstans og ansiktsødem er sett hos enkelte pasienter med 
tidligere alvorlig MPS I. Serokonvertering forventes hos de fleste pasienter etter behandling. Det er 
også sett bloduttredelse. Hos barn <5 år er følgende milde til moderate bivirkninger sett: Svært vanlige 
( 1/10): Hjerte/kar: Takykardi. Undersøkelser: Økt blodtrykk, redusert oksygenmetning. Øvrige: Pyreksi, 
kuldegysninger.
Egenskaper: Klassifisering: Rekombinant form av human -L-iduronidase. Virkningsmekanisme: 
Gjenoppretter enzymaktivitetsnivået tilstrekkelig til å hydrolysere akkumulert substrat (GAG). Absorpsjon: 
Cmax 0,2-0,3 E/ml, økning over tid. AUC 0,9-1,2 E/ml/time. Fordeling: Distribusjonsvolum 0,44-0,22 liter/
kg, reduseres ved fortsatt behandling, muligens relatert til dannelsen av antistoffer og/eller redusert 
levervolum. Halveringstid: 3,61-1,94 timer. Plasmaclearance: 1,68-2,31 ml/minutt/kg. Metabolisme: 
Degraderes via peptidhydrolyse.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kun til engangsbruk. Bør brukes 
umiddelbart etter fortynning. 
Sist endret: 16.01.2013
Basert på SPC godkjent av SLV: 22.11.2011
PRISER OG PAKNINGER: 1 x 5 ml hettegl. , 100 U/ml: 6.381,50 kr

Aldurazyme (Laronidase)                                  ATC-nr.: A16A B05  
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