
Menneskelig nær – faglig sterk 

Cerebral Parese  
MFN 24. januar 2019 

 

Overlege Anne Bergsjø Karstensen 
Avdeling for habilitering 

Barne- og ungdomsklinikken 
AHUS 

 

1 



Vanligste diagnose ved 
motorisk funksjonshemning 
hos barn. 

 

 

Sandra Julsen Hollung m fl European Journal of Pediatric Neurology 2018 
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CP-Definisjon 1 

CP er en gruppe forstyrrelser av motorisk funksjon,  

forårsaket av en ikke-progredierende skade  

i den umodne hjerne,  

ofte ledsaget av forstyrrelser av  

sansning,  

kognisjon,  

kommunikasjon,  

persepsjon og  

atferd, 

(av epilepsi og  

sekundære muskel/skjelett-lidelser) 

  

Rosenbaum m fl 2007 
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CP-definisjon 2 

Cerebral Palsy is a group of  

permanent, but not unchanging,  

disorders of movement and/or posture and of motor function, which are  

due to a non-progressive interference, lesion, or abnormality of the developing/immature brain.  

 

This definition specifically excludes progressive disorders of motor function, defined as loss of previously 
acquired skills in the first 5 years of life. 

(Surveillance of Cerebral Palsy in Europe 2000) 

 

 

Developing / immature brain: før 2 års alder  
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Beslutningstre for CP-diagnose 
(SCPE/CPRN) 

 

 

Klinisk diagnose 

Skade oppstått før 2 års alder 

Konklusjon innen 5 års alder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inndeling av cerebral parese i undertyper 

G80.0 Spastisk kvadriplegisk  

G80.1 Spastisk diplegisk 

G80.2 Spastisk hemiplegisk 

G80.3 Dyskinetisk 

 (dyston / choreoatetotisk)  

G80.4 Ataktisk 

.8/.9: Annen / Uspesifisert 

 

Undertype bestemmes ut fra dominerende 
symptom ved 5 års alder 
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Spastisk CP 

Økt tonus  

Patologiske reflekser (økte dype senereflekser/positiv Babinski)  

 

Spastisitet = hastighetsavhengig motstand mot passiv bevegelse, «Catch» 

 

Kraftsvikt 

Styringssvikt 
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Dyskinetisk CP  

Ufrivillige, ukontrollerte, gjentatte, noen ganger stereotype bevegelser 

– Dyston CP:  
• Økt/vekslende tonus, stive bevegelser 

• Varierende innslag av spastisitet 

– Choreoatetose:  

• Vanligvis hypotoni 

• «Stormfulle bevegelser» 

• Vridende bevegelser. 

Økning i ufrivillige bevegelser når man prøver å gjøre noe. 
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Ataktisk CP 

Koordinasjonsvansker 

Ustødige bevegelser av armer og ben 

Hypotoni og ustøhet i bolen, mye korrigerende bevegelser, uro 
 

Omdiskutert diagnosegruppe 

«Ekte» ataktisk CP etter misdannelse eller skade i lillehjernen 

«Ataktisk diplegi» (Hagberg, ikke ICD-10 eller SCPE) spastisk diplegi med ataksi 
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Årsaker til CP 

 

– Genetikk 

– Infeksjoner (eks: Rubella og CMV) 

– Teratogener (alkohol, medikamenter, annet) 

 

– Oksygenmangel / manglende blodtilførsel 

– Blødning 

 

– Svulster og operasjoner 

– Ulykker og mishandling 
 

 

 

 



 

Utforming av skade avhengig av når i hjernens utvikling 

skaden skjer 

MRI classification system (MRICS) for children with cerebral palsy: development, reliability, and recommendations 

Himmelmann, K m. fl. i Developmental Medicine & Child Neurology, Volume: 59, Issue: 1, Pages: 57-64, First published: 21 June 2016, DOI: (10.1111/dmcn.13166) Wiley  

⇒Klassifikasjonssystem 



Utviklingsforstyrrelser /misdannelser (MRICS kategori A): 7%  

Developmental Medicine & Child Neurology, Volume: 59, Issue: 1, Pages: 57-64, First published: 21 June 2016, DOI: (10.1111/dmcn.13166)  

  



Fra CPRN-årsrapport 2013 
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Intraventrikulær blødning hos nyfødte 
• Blødning fra kimceller i sideventriklene 

• Større risiko jo mer umodent barnet er 

• Gradering av blødning:  

 1: Lokalt i cellelaget→ 

 2: Til væskerommet→ 

 3: Med utvidelse av væskerommet 

 4: Til hjernevevet (ikke bare intraventrikulær):  

  Påvirkning av vener  

     Infarktforandringer 

– Jo høyere grad, desto større risiko for CP og / eller hydrocephalus 

 

• Ultralydovervåking av prematurfødte mtp å se dette 
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Svangerskapsuke 26-34 

Hvit substans nær hjernens sideventrikler er følsom for skade.  

Blodforsyning i området er i endring i denne perioden. 

 

«Periventrikulær leukomalaci» (PVL) 

mulige skademekanismer: 

 dårlig oksygen-/blodtilførsel  

 Infeksjon etter tidlig vannavgang 

 

PVL er typisk MR-funn hos premature som utvikler «spastisk diplegi» 
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Hvitsubstansskade dominerende funn MRICS kategori B: 41% 

Developmental Medicine & Child Neurology, Volume: 59, Issue: 1, Pages: 57-64, First published: 21 June 2016, DOI: (10.1111/dmcn.13166)  



Menneskelig nær – faglig sterk 

NÅR FLERE EKSTREMT PREMATURE OVERLEVER, 
BLIR DET MER CP DA? 



30 års historie om immaturitet og CP (Northern Alberta, Canada) 

Robertson CM et al 2007,  

  År / 
periode 

Gestasjonsalder 
20-25 uker 

Gestasjonsalder 
26-27 uker 

Overlevelse hos 

immaturfødte 
barn 
 

1974-1976 

 

                            12% 

4%          23% 

1992-1994                              54% 
Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

2001-2003                             51% 
31% 75-80% 

Forekomst av 
CP  

hos overlevere: 

1974-1976 0 1,5% 
1992-1994 11% 15,5% 

2001-2003 2,2% 1,6% 
21 

Prospektiv studie, alle (totalt 2318) barn i Northern Alberta født ved GA 20-27 uker, med 

vekt 500-1249g, 62%døde før 2 års alder, 37% under oppfølging ved 2 års alder 
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«Fødselsasfyksi» og  hypoksisk-ischemisk encephalopati 
hos terminfødte 

• «Langvarig» (lavgradig) rammer grenseområder mellom  
     hjernearterienes forsyningsområder,  

– Diffus skade  

– Kramper, ofte innen 48 timers alder 

– Generell utviklingshemning 

– Liten hjerne 

– CP med bilateral spastisitet 

• Mer akutt alvorlig svikt gir 

– Skade av basalganglier 

– Også ofte neonatale kramper 

– Dyston CP  

Ofte akutt skade på toppen av langvarig 
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Hjerneinfarkt hos terminfødte barn 

Oftest ukjent årsak 

Oftest i forsyningsområdet til a. cerebri media på en side (rosa) 

 

I svangerskap: ingen symptomer perinatalt, evt kramper  

Ved fødsel: ofte kramper 

Ved hjertekirurgi 

 

Tidlig diagnose ved tydelig arm/håndpåvirkning 

Ensidig CP, oftest god funksjon 

 

Ofte fokal epilepsi 

 
 

Bilde fra Grey’s Anatomy via Wikipedia 



Gråsubstansskade, nær termin:26%  

      

Developmental Medicine & Child Neurology, Volume: 59, Issue: 1, Pages: 57-64, First published: 21 June 2016, DOI: (10.1111/dmcn.13166)  

Basalganglie- og thalamus-skade 

Samtidig cortico‐subcortical skade sentralt,  

dyskinetisk CP med spastisitet  

 

 

 

 

Stor cortico‐subcortical skade etter alvorlig hypoksisk-ischemisk 

encephalopati ved termin, alvorligste grad av spastisk CP 

 

 

 

 

 

 

 

Infarkt i a cerebri media- forsyningsområde, motorisk lett, ensidig CP 
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Hyperbilirubinemi hos nyfødte 
Bilirubin toksisk bl.a. for basalganglier, «kjerneicterus» gir dyskinetisk CP: 
choreoatetotisk  

 
Rhesus D uforlikelighet best kjente årsak   

 

Premature tåler mindre bilirubin enn andre nyfødte.   

 

«Kjerneikterus» nesten utryddet i Norge med svangerskapsoppfølging og lysbehandling 

  

Sjeldne hemolytiske og metabolske sykdommer  
(Criegler-Najjar syndrom) 
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Modifisert bilde fra CPRN årsrapport for 2017. 1122 barn f 1999-2012 

Misdannelser 7%                  

Hvitsubstansskade 41% 

Gråsubstansskade 26% 

Annen ina 

1% 

Usikker 

dominans 

11% 

Normal MR 14% 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Funksjonsklassifikasjon for grovmotorikk:  

Grovmotorisk funksjon nå 

Forventet utvikling videre 

Korrelerer med tilleggsvansker inkl 

Risiko for ortopediske komplikasjoner  

Generell helse / risiko for tidlig død 

 
 



Grovmotorikk: GMFCS (CanChild) , tall fra norsk årsrapport 

 
1: Går uten støtte, uten begrensninger 52% 

 

2: Går uten støtte, med begrensninger 17% 

 

3: Går med håndholdt forflytningshjelpemiddel 7% 

 

4: Begrenset selvstendig forflytning, kan bruke 
elektrisk rullestol / Kan bære egen vekt 9% 

 

5: Transporteres 13% 
 

2% (ennå) ikke klassifisert 



GMFCS før 2 års alder 
NIVÅ I: Barna beveger seg inn og ut av sittende stilling og sitter på gulvet 
med begge hender fri til å manipulere gjenstander. Barna krabber på hender 
og knær, drar seg opp til stående og tar noen skritt når de støtter seg til 
møbler. Barna går mellom 18 måneder og 2 år uten å ha behov for 
forflytningshjelpemiddel. 

NIVÅ II: Barna opprettholder sittende stilling på gulvet, men kan kanskje ha 
behov for å bruke hendene som støtte for å opprettholde balansen. Barna 
åler på magen eller krabber på hender og knær. Barna kan muligens dra seg 
opp til stående og ta noen skritt når de støtter seg til møbler. 

NIVÅ III: Barna opprettholder sittende stilling på gulvet når nedre del av 
ryggen er støttet. Barna ruller og åler seg fremover på magen. 

NIVÅ IV: Barna har hodekontroll, men trenger bolstøtte for å sitte på gulvet. 
Barna kan rulle til ryggleie og kan muligens rulle til mageleie. 

NIVÅ V: Fysiske funksjonsnedsettelser begrenser viljestyrt kontroll av 
bevegelse. Barna kan ikke holde hodet og bolen opp mot tyngdekraften i 
mageleie og sittende. Barna trenger hjelp av en voksen for å rulle. 

 



Utvikling i motoriske ferdigheter  
(Rosenbaum m.fl. JAMA 2002) 
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 Håndfunksjon: MACS: Manual Ability Classification System 
(Karolinska institutet) 

I: Håndterer gjenstander lett og med godt resultat 42% 

 

II: Håndterer de fleste gjenstander, men med begrenset 

kvalitet og / eller hurtighet 27% 

 

III: Håndterer gjenstander med vanskelighet og trenger 

hjelp til å forberede og / eller tilpasse aktiviteter 12% 

 

IV: Håndterer et begrenset utvalg av letthåndterlige 

gjenstander i tilpassede situasjoner. 7% 

 

V: Håndterer ikke gjenstander 11% 
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CP er en klinisk diagnose, hvordan stilles den? 

«Risikobarn» 

• Kjent hjerneskade, får barnet CP? 

Stort fokus på tidlig diagnose og intervensjon 

 

Oppfølgingsprogram 

 

Spontanmotorikk (GMA) 

Nevrologisk undersøkelse (HINE) 

Sideforskjeller 

 

Skal kunne stille diagnose ved få mnd alder. 

 

Andre barn 
• Symptomer og funn, hva er årsaken? 

CP er ikke årsak, men virkning.  

 

MR!! 

Supplerende metabolsk/genetisk v behov 
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Når skal MR tas ved (mistanke om) CP? 
«Gullstandard» i registersammenheng: etter fylte 2 år 

 krever narkose hos barn fra ca 6 mnd til? 

Klinisk praksis: 

Premature følges opp med ultralyd, MR ved diagnose (?) 

«Akutt» av nyfødte med fødselsasfyksi eller kramper 

Tidlig og evt gjentatt ved atypisk historie, da sammen med andre undersøkelser  
• Metabolsk utredning 

• Genetisk utredning 

 MR-funn som har konsekvens: 

 hjernesvulst 

 blodåremisdannelser 
 hjernemisdannelser (gjentakelsesrisk)  
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Prematurfødte søsken med CP 
Født etter ca 32 ukers svangerskap.  
Relativt ukomplisert fødsel og nyfødtperiode 

Normal ultralyd, begge likevel PVL-utvikling. Begge spastisitet. 

 

Storebror: typisk utvikling av spastisk diplegi, diagnose ved 13 mnd korrigert alder 
MR: Noe utvidede sideventrikler, signalforandringer i periventrikulær hvit substans 

Motorisk funksjon: GMFCS 3, MACS 1,  

Evnemessig i normalområdet, normal sosial fungering. Epilepsi fra 4 år, god effekt av første medisin. 

 

Lillesøster: sen utvikling på flere områder, startet utredning ved 17 mnd alder; aCGH normal, EEG normal 

MR: passende med mild PVL, relatert til prematuritet. 

Lite initativ, lite kontakt, lite interessert i leker. Stereotypier, selvstimulering, autismediagnose ved 2 år. 

Rullet ved 2 års alder. Kjører manuell rullestol og går langsmed ved 6 års alder. Spiser med skje.  

Kognitivt på 1 års stadium ved 6 år 

PU-genpakke: Genfeil passende med alvorlig form for Helsmortel-van der Aa syndrom.  
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Genetisk årsaks-/differensialdiagnostikk 
Klinisk bilde kan ikke alltid forklares ut fra historie og bildediagnostikk.  

-videre utredning: metabolsk og genetisk 
 

Tidligere: MR funn av misdannelse forklarte CP 
Nå eksombasert «migrasjonsforstyrrelsespakke»  

 

Gjentakelsesrisiko / genetisk veiledning 

Ikke noe galt mor har gjort! 
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L1 CAM-syndrom 

Sjeldent og X-bundet 

Bilateral spastisitet, bena mest affisert 
Innslåtte tomler 

Utviklingshemning hos de fleste 
Underutviklet corpus callosum, evt andre misdannelser 

Diagnose spastisk bilateral CP eller hereditær spastisk paraparese? 
 



Mer beslutningstre 
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………..og lignende 

CP har eget oppfølgingsopplegg som omfatter stadig mer 

Hjerneskade ervervet etter 2 års alder har egen behandlingslinje 

Noen ganger utløser oppfølgingsprogram og behandlingslinjer ekstra ressurser. 

 

 

Liknende tilstander med liknende komplikasjonsrisiko skal ha like god oppfølging 

«Uspesifisert encephalopati» 

Epileptisk encephalopati   
Progredierende sykdommer  
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Medisinske tilleggsproblemer  
ved alvorlig motorisk funksjonshemning 
Hjerne: 

Epilepsi, ofte vanskelig å kontrollere 
Mage / Tarm:  

Dårlig tarmmotilitet inkl obstipasjon  
Gastroøsofagal refluks 

Skjelett / muskel:  
 Hoftefeilstillinger inkl luksasjon 

Nevromuskulær skoliose  
 Typiske kontrakturer 
 Inaktivitetsosteoporose 
Lunge: 
 Aspirasjon 
 Slimproblematikk 
 Infeksjoner 

  

 

Differensialdiagnostikk, Balansert behandling 

Vanskelig diagnose 
Gastrostomi øker refluks 

 

Tverrfaglig oppfølging / tiltak 
 

Ernæring 
 

Gastrostomi 
Refluksbehandling 
Sjelden profylaktisk a.b. 

40 
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Overlevelse med CP 

Barnelege Grace Woods Bristol fra 1941 + Data fra NHS 

Statistiker Jane L Hutton: Cerebral Palsy Live Expectancy 2006 (Clin Perinatology)  

• CP gir overdødelighet i alle aldre 

• Ingen store endringer på 40 år  

 

God overlevelse  

Kan gå (inkl med hjelpemiddel)  98% ble minst 30 år 

Kan spise og kle på seg selv   97%  

IQ > 50     97% 

Ikke alvorlig synshemning  93% 
 

De som ikke oppfylte noen av kriteriene: 67% døde før 30 års alder, 59% før 20, 32% før 10 
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Dødsårsaker ved CP (Hutton, u.s. fra flere land) 

CP angitt som underliggende dødsårsak hos ca 30% av de med CP som døde unge 

Luftveisproblemer 

 «Kvalt av væske» 
 Aspirasjonspneumoni 
 Annen pneumoni 

Epilepsi 

Misdannelser 

 

Kreft og hjerte/kar-sykdommer økende betydning med alder 

Skader og ulykker overhyppig i britisk materiale 

 

Hos eldre er CP sjelden nevnt som underliggende dødsårsak 
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CPUP om overlevelse for barn født 1990-2005 til 31.01.10 
96% (683 av 713) av barn med CP i Skåne og Blekinge (f 1990-2005) levde fortsatt. 

• 30 (4%) var døde 

Risikofaktorer: 

– Epilepsi 

– Spastisk tetraplegi og dyskinetisk CP dominerende 

– 27 av 30 hadde gastrostomi 

– 25 av 30 GMFCS 5 

Halvparten døde hjemme, mange funnet døde i sengen 

Pneumoni vanligste kjente årsak 

Alle på GMFCS 1-2, alle med spastisk hemiplegi og alle med ataktisk CP overlevde. 

• “Survival at 19 years of age in a total population of children and young people with 
cerebral palsy” Lena Westbom m.fl. (Developmental Medicine and Child Neurology 2011) 
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Ortopediske komplikasjoner 

Hofteluksasjon 

Skoliose 

Fleksjonskontrakturer 

Albuer 

Håndledd 

Hofter 

Knær 

Spissfot 

 

16% gjennomgått ortopedisk operasjon før 5-års-registrering, 64% før 15-17 år  

Tidlig osteoporose, brudd ved lavenergitraumer, Vanskelig DD til mishandling  

 
 

 

 

 



Utglidning i hofteledd hos 26% av barn, 4% total utglidning, 22% >33% (subluksasjon), hos 63% for 
GMFCS-nivå 4 og 5 (barn som ikke går selvstendig). Aldersspenn 1 år 10 mnd – 9 år 7 mnd. (T Terjesen 
2012) 
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Skoliose 

17% av alle med CP i svensk registerbasert studie (4-18 år) 
Ikke signifikant forskjell mellom subtyper 

Størst risiko ved mer alvorlig CP (f eks 50% risk for moderat til alvorlig skoliose innen 18 
års alder ved GMFCS 4 og 5) 

Sammenheng med hofteluksasjon 

 

 

 

 

 
(Lena Westbom & Gunnar Hägglund m fl relativt nylig) 
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Behandling: Trening og tøyning 
 
 

 

 

 

 

Ny studie slår fast:  

Tøying har effekt  

 

Og alle kan bli mjukare 

om dei vil, meiner 

forskaren bak studie  

Til artikkelen  

 Marie Moltubakk NIH (forskning.no / Dagens Medisin) 
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Behandling : Ortoser 

Gips 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Fokal spastisitetsbehandling: Botulinum nevrotoksin A 

Legemidler: 

• Azzalure «2care4» og 
«Galderma» 

• Botox «Allergan» og 
«Paranova»  

• Dysport «Ipsen»  

• NeuroBloc «Eisai» 

• Vistabel «Allergan»  

• Xeomin «Merz» og «Orifarm» 

 

 

Hemmer frisetting av 

acetylcholin i 

motoriske endeplater 



Behandling med botulinum nevrotoksin A 

Kumulativt har 45 % av registrerte barn fått BoNT-A i bena, 18 % i arm/hånd. 
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Generell spastisitetsbehandling: Baklofen 

• Klassifisering: Baklofen er kjemisk i slektskap 
med gamma-aminosmørsyre (GABA), som er en 
inhibitorisk transmittor i sentralnervesystemet. 
Antinociseptiv effekt. 

• Virkningsmekanisme: Spinalt angrepspunkt. 
Reduserer mono- og polysynaptiske 
refleksoverføringer i ryggmargen, trolig ved å 
stimulere GABAB-reseptorer. Dette hemmer 
frigjøringen av de eksitatoriske aminosyrene 
glutamat og aspartat. Ved nevrologiske 
sykdommer med økt muskelspenning har 
preparatet en gunstig effekt på spastisiteten 
(herunder klonus) og rigiditet. Baklofen kan 
således forbedre pasientens mobilitet samtidig 
som det letter passiv og aktiv fysioterapi. 

(Felleskatalogen) 

•Per oral behandling 

 

•Intrathecal behandling  

– 3% av 5-åringer 

– 9% ved 15-17 år 



Operasjon mot 
spastisitet: 
Selektiv 
Dorsal  
Rhizotomi 

Bilde fra St Louis 

13 barn registrert operert med SDR  
(t.o.m. 2017) Alle utenlands 
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Dystonibehandling! 

Mange medisiner prøvd uten fantastisk effekt 

botulinum nevrotoksin A ved fokalt problem 

 

Vanskelig balanse effekt/bivirkninger 

 baklofen p.o./i.t. 

 trihexyphenidyl (Artane®) 

 gabapentin! (Neurontin®) 

 

Dystoni er kontraindikasjon ved SDR-vurdering 

 

Dyp hjernestimulering? 

 

Hva med cannabis? 
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CPUP i Skåne og Blekinge fra 1994, barn født fra 1990 

Registrering v/ fysio-/ergoterapeut 

•Subtype 

•Funksjonsnivå 

•Leddvinkler 

•Ortosebruk 

•Behandling 

 

•Rtg hofter 

•CPOP startet som nesten «blåkopi» 

 

•Samarbeid 

 

•Begge utvidet 
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Kognisjon ved CP 
 CPRN kognisjon: Rutinemessig kognitiv vurdering:  

-Før skolestart 

-Ved 12-13 års alder 

-Vurdere behov for ny utredning ved 15-17 års alder 

 
Kognitiv vurdering av barn med store motoriske vansker krever spesiell kompetanse 

Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon ved utredning: eget testutstyr 

Av barn som er blitt testet med data til CPRN har ca ¼ psykisk utviklingshemning 
Høyere verbal- enn utførings-IQ i alle GMFCS-grupper 

 

I hverdagen: 
Motorikk ofte begrensende for hva barnet får vist av kognitive ferdigheter 

Kognisjon kan være begrensende for hva et barn gjør motorisk 
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Stadig utvidet registrering 

•Epilepsi 

•Syn 

•Hørsel 

•Søvn 

•Smerter 

•Kognisjon 

•Tale 

•Kommunikasjon (med CFCS som også omfatter ASK) 

•EDACS om å spise og drikke trygt og effektivt 
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Tverrfaglig CP-kontroll for barn på AHUS 

•Anamnese 

– Utvikling, funksjon i hverdagen 

– Spising/ernæring 

– Trening og aktiviteter 

– Lokal oppfølging 

– Smerter? 

– Interkurrent sykdom eller skade? 

– Brudd? 

– Behandling/Operasjon? 

– Evt anfallssituasjon 

– Kommunikasjon/læring 

– Trivsel / atferd  

 

 

•Klinisk undersøkelse: 

– Vanlig barnelegeundersøkelse 

– Se barnet i spontan og styrt aktivitet 

– Leddutslag, sammenlikne med sist og 
med referanse, alarmverdier? 

– Rygg 

•Vurdering: 

Behov for ekstra oppfølging 
/behandling/henvisning/samarbeid 

• Rtg hofter ut fra risiko (GMFCS)  
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Barnet 

Foreldrene 

Lokale terapeuter 

Skolepersonale 

Boligpersonale 

m. fl.? 

 

Barnelege 

Fysioterapeut 

Ergoterapeut 

Sykepleier 

Klinisk ernæringsfysiolog 

Psykolog 

Spesialpedagog 

 

Tverrfaglig CP-oppfølging kan involvere mange 

Barnet «på utstilling» og/eller i bakgrunnen 

Fantastisk tverrfaglighet 



ICF: International Classification of function (WHO 2001) 

Helsetilstand

(sykdom eller lidelse)

Kroppsfunksjoner

og -strukturer
Aktiviteter Deltagelse

Miljøfaktorer Personlige faktorer
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Smerter og plager hos de sykeste 

• Smerter 

– Muskel/skjelett (spastisitet, kontrakturer, feilbelastning, overbelastning, ikke-bruk, annet?) 

– Refluks/forstoppelse 

– Behandle uspesifiserte smerter og plager? 

– Ikke være redd for avhengighet 

 

• Slimproblemer  

– Saltvannsinhalasjoner 

– Medikamenter  

– Refluksbehandling 

– Feilsvelging (henvis videofluoroskopi) 

– Fysioterapi 

– Hostemaskin 

– Intermitterende CPAP 
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>90% AV BARN MED CP BLIR VOKSNE MED CP 
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Gjennom barndom og ungdom 

• Spastisitet øker til ca 4 års alder, stabiliserer seg/blir mindre 

• Kontrakturer øker 

• Dystoni øker  

• Smerter øker fra at 30% rapporterer ved 6 års alder til 60 % ved 15 år (CPRN 
årsrapport 2017) 

– Reell dobling eller at små barn og særlig deres foreldre underrapporterer? 

• Hva skjer med epilepsi? 

• Skolioser progredierer, ikke bare så lenge man vokser 

• Avstanden til jevnaldrende øker 

• Psykiske vansker 
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CPRN ung, 15-17 år 

• Tverrfaglig gjennomgang: «Er alt på stell» før overgang til voksensystem? 

– Legeskjema: Mer detaljert enn tidligere 

– Motorikk 

– Kognisjon 

– Kommunikasjon og språk 

 

• Skjema fra foreldre og ungdom  

– tilbud og erfaringer gjennom oppfølgingsløpet  

– ungdommens fungering og livskvalitet,  

– eget skjema om fatigue 

• Hva gjør vi med det?? 

 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

Legeskjema CPRN ung 

• EDACS 

• «Gastronomi»! 

• KEF 

• Videofluoroskopi 

• 24-t pH 

• Syrehemmere 

 

• Epilepsi 

• Hørsel 

• Syn 

• Kontinens 

• Søvn  

• Detaljert om smerter 

• ++++ 
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Fra barne- «system» til voksen- «system» 

•Lokalt: Bytte av behandlere og ofte reduksjon i tilbud 

•Hjemme: Mange foreldre er fortsatt pådrivere. 

•Skiftende personale i evt omsorgsbolig 

•Spesialisthelsetjenester:  

–«Hvor skal vi henvende oss ved akutt sykdom?» 

–Dårligere tid 

–Fra en til mange avdelinger 

–Koordinator? 

•Forberede overgang! 
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Medisinske tilleggsproblemer  
ved alvorlig motorisk funksjonshemning 
Hjerne: 

Epilepsi, ofte vanskelig å kontrollere 
Mage / Tarm:  

Dårlig tarmmotilitet inkl obstipasjon  
Gastroøsofagal refluks 

Skjelett / muskel:  
 Hoftefeilstillinger inkl luksasjon 

Nevromuskulær skoliose  
 Typiske kontrakturer 
 Inaktivitetsosteoporose 
Lunge: 
 Aspirasjon 
 Slimproblematikk 
 Infeksjoner 

  

 

Differensialdiagnostikk, Balansert behandling 

Vanskelig diagnose 
Gastrostomi øker refluks 

 

Tverrfaglig oppfølging / tiltak 
 

Ernæring 
 

Gastrostomi 
Refluksbehandling 
Sjelden profylaktisk a.b. 
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Oppfølging av voksne med CP 

Fastlege kan gjøre mye (?) 

Lokal fysioterapeut 

Diverse organspesialister etter 
behov 

CP-foreningen ønsker CPOP for 
voksne. 

Voksenhabiliterings rolle?  

 

 

Henvisning til spesialist som ikke finnes 
Eva Male Davidsen, Nils Olav Aanonsen 

03.01.2019 

De svakeste og sykeste blant oss har antagelig den dårligst utbygde 

spesialisthelsetjenesten. I VG kunne vi for ikke lenge siden lese om feilaktig 

diagnostikk av psykisk utviklingshemning i en... 
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Lenker 

 

www.siv.no/cprn  

www.oslo-universitetssykehus.no/cpop 

www.cpup.se 

www.scpenetwork.eu  Opplæringsmateriell inkl videoeksempler og referanser 

Terminal palliasjon: Generell veileder i pediatri (kp hematologiog onkologi) 
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