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Disposisjon

• To forelesninger som henger sammen
• Min bakgrunn
• Den barne – og ungdomsmedisinske arbeidsmodellen 
• Den biopsykososiale kliniske metoden – hva 

kjennetegner denne?
• To pasienthistorie – hodepine og utmattelse
• Hva jeg sier, hva jeg gjør, hva jeg tenker!
• hypnoterapi
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.
Et paradoks!

VI HAR ALDRI 
VISST MER OM 
HVORDAN KROPP 
OG SJEL HENGER 
SAMMEN. PÅ 
SAMME TID HAR VI 
ALDRI VÆRT MER 
SUBSPESIALISERT = 
HVORDAN FORENE 
DISSE TO 
TILSYNELATENDE 
MOTSETNINGENE?



Marte Lie Noer
(musikkterapeut) Elin Drivenes

(barne – og 
ungdomspsykiater)

Line Lyngedal
(barne – og 
ungdomsfysioterapeut)

Hans Petter Fundingsrud
(barnelege)



Hva er situasjonen for barn og ungdom 
i Norge?

• Lav barnedødelighet (2,8 pr. 1000 levende fødte)

• Vaksinasjonsprogrammet har høy oppslutning i befolkningen 
(hemofilus/pneumokokker, HPV, Rota-virus)

• Alvorlige infeksjoner redusert (gjennom vaksiner) (NB! AB-resistens på 
fremmarsj)

• Stor variasjon i spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og unge i Norge 
(barnhelseatlaset)

• Overlevelse ved leukemi har nådd et platå på ca 90 %

• Nærmer oss en nedre grense for premature som overlever (22-23 u)

• Økning av kroniske pasienter (kreft, diabetes, hjerte, bl.a)

• Økning av stressrelaterte lidelser (eller bare en sterkere bevissthet)?



Trekk ved den barne- og 
ungdomsmedisinske arbeidsmetoden

• Fokus på etiologi og patogenese

• Spørsmål som middel til å stille diagnose

• Kommunikasjon = informasjon

• Liten refleksjon rundt kontekst og format (ofte en 
familiekonsultasjon)

• Ikke et bevisst forhold til et terapeutisk språk

• «Reassurance» som metode

• Repeterende undersøkelser 
(overdiagnostikk/overbehandling)



Henvisningsgrunn: «vi henviser til dere fordi vi ved BUP-X 
og «Saras» foreldre ønsker et tverrfaglig perspektiv på 
migrene-problematikken. Spesielt er det et ønske fra 
foreldrene at medisinsk kompetanse i større grad er 
involvert når det gjelder vurdering av hvor dårlig jenta er, 
og hva slags aktiviteter som er forsvarlig å gjennomføre. 
Parallelt med vår henvisning følger en henvisning fra 
barnenevrolog som har hatt ansvar for hennes 
behandling»

Kasuistikk      SARA   11 ÅR



 I 2015 henvist barnelege grunnet hodepine, magesmerter og kvalme-
fikk diagnosen migrene

 MR caput x 2 og UL abd- normale funn
 En starter utprøving av medikamenter- ingenting virker
 BUP kontaktes-bred utredning-diagnose ulykkelighet-mistenker ingen 

psykisk forklaring på plagene, men forstår det slik at hun er nedstemt 
grunnet kroniske langvarige smerter

 Barnenevrolog ved annen barneavd. beskriver plagene med 
diagnosene- Migrene, tensjonshodepine, eksistensiell hodepine

 9 ulike medikamenter har vært forsøkt

Sykehistorie



Sypmtomer og tegn

 Startet for 2 ½ år siden, men særlig ille ble plagene fra 
skoleåret 2014/2015

 Nå: kontinuerlig migrene siden 14.11.16 (i følge foreldre) 
(status migranosus?)

 Nedstemt
 Gråtlabil
 Vondt i magen og kvalme
 Begrenset språk for å forklare hvordan hun har det



Funksjon

 Ingen skolegang siste 3 mnd (lite skole siden -15)

 Ingen kontakt med jevngamle

 Mor mottar pleiepenger

 Sover lenge om morgenen, går rundt i pysjamas store deler av dagen, spiller 

tv-spill, ser på I-pad eller mobil nesten hele dagen

 Snakker med «hviskestemme»

 Ingen fysisk aktivitet

 Ingen plikter i hjemmet

 Tilpasset kost etter symptomtrykk



Hvilke medikamenter var forsøkt?

Valproat

Topimax

Imigran - migrenemiddel

Vallergan

Melatonin

antiepileptika

søvn

 B-blokker

 Exforge

 Atacand

 Efexor

 Sarotex

 Botox?

Hjertemedisiner

Antidepressiva



Familie

 Bor med begge foreldre

 En yngre søster og en eldre søster-beskrives av Sara som masete, 

bråkete og helt annerledes enn henne

 Familien har 10 hunder og driver med hundekjøring-

Sara liker ikke sledekjøring….

 Far har hatt alvorlig migrene- ble bra da han fikk behandling for hypertensjon

 Far får tilbakefall av depresjonssymptomer når Sara blir syk

Sara







«Sara» tegner sin hodepine



TANKER
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Veien videre for «Sara» i 10 punkter.

 «hvor mye skal vi pushe henne?» 
reformuleres til «å gi tillatelse» mht. 
skoletilstedeværelse (etter en 
«trappetrinnsmodell»)

 Reduksjon av pc/mobil/skjermbrett

 Henvisning til psykomotorisk 
fysioterapeut (økt kroppsbevissthet, 
abdominal pust, økt stemmevolum, 
bedre kraft/balanse)

 «sykdom i bakgrunn og livet i front» 
(plikter i hjemmet, styrking av frisk 
side)

 Opplæring i selv – hypnose

 BUP – tilbud (utvikle sitt 
følelsesspråk, øke 
affektbevissthet/affektintegrasjon 

 Skype-samtale med foreldre og skole

 Raske epikriser til BUP, fastlege og 
psykomotorisk fysioterapeut

 Ktr hos oss i mai (mor, far og «Sara»)

 Begrense bruk av pleiepenger (som 
opprettholdende faktor)



symptomspråk?

følelsesspråk?

To likeverdige  måter å uttrykke 
seg på?

Flere måter å tenke om «Sara» sin 
hodepine

 manglende verbalt språk for 
emosjoner og livsbelastning 
(«følelsesspråk»)

«alexithymi»

 manglende bevisst integrering 
av belastning/stress/traume    -
«dissosiasjon/konversjon»

 (familie-/kultur-) systemet 
tillater ikke at emosjoner og 
belastning uttrykkes, men 
fysiske symptomer anerkjennes 
(«symptomspråk») 

- «somatisering»

 ungdommen formidler 
systemets språk

- «sosial læring»

To sider av 
samme 
sak?



Hvordan har «Sara» det i dag?

 Hun har erklært seg frisk!

(opptrer som hvilken som helst annen elev når hun er til stede)

 Det etablerte hvilerommet har hun benyttet seg av 2 timer i høst

 Det planlegges full opptrapping av skole fra og med nyttår

 Foreldre med fortsatt mange behov for støtte, hjelp og tilrettelegging (veien videre må ikke bli 

reversert til å bli vedlikeholdende faktorer)



Noen nyttige spørsmål…..(I)

• Hvordan fikk du det til ?

• Er det noen steder på kroppen din som 
føles ok? 

• Hva er den friskeste delen av kroppen din?

• Hvilke steder på kroppen er ikke helt 
tilbake som normalt ?

• Hvordan er humøret ditt ? Hvordan er din 
energi ?

• Hvis du følte deg fin og ikke hadde 
noen plager, hvordan ville det se ut 
for andre ?

• Hvis du mot formodning våknet 
opp i morgen og du ikke lenger 
hadde sykdommen, hva ville være 
det første du ville foreta deg? 



Noen nyttige spørsmål…(II)

• På en skala fra 1 til 10, hvordan føler du deg ? Når 
det gjelder smerte ? Når det gjelder humør ? 
Energi ? 

• Ser du lyst eller mørkt på fremtiden ?

• Hvor mye lenger tid tror du at du trenger for å bli 
bedre ?

• Jeg vet du ikke kan vite, men hvis du skulle tippe?

• Hvis du hadde en terning og hver 
av tallene viste mnd. el. år (eks. 
før du blir tørr om natten) og du 
kastet terningen utover bordet. 
Hvilket tall ville terningen lande 
på?

• Hvem vil du forestille deg at du 
kunne være hvis du ikke lenger 
hadde plagene ?

• Hva er det du frykter mest, eller 
hva er din største bekymring hvis 
situasjonen eller tilstanden 
fortsetter?



Hva svarer du hvis barn og unge sier: «jeg vet ikke»

• «……….enda!»
• «ok, så la oss prøve å finne på noe!»
• «en del av deg vet det, helt sikkert!»
• «jeg vet du ikke kan vite, men hvis du skulle gjette?»
• «joda, selvfølgelig vet du det. Kom igjen!»
• «så bra, vet du hvorfor? Fordi da kan jeg lære deg noe. Er det ok for deg?»
• «så, det var et skummelt spørsmål, var det ikke? Så la oss vente litt med det.»
• «jeg vet ikke kan bety flere ting, de vanligste er enten jeg har ikke lyst til å svare eller jeg 

har ikke peiling. Hvilke av disse gjelder mest for deg?»



Take home messages – biopykososial klinisk 
metode ved sammensatte symptomtilstander

• 50 % physical triggers/ 50 % psychological triggers

• «Do not chase ghost»

• «look for life-evnts on top of each other»

• Questionaires from child mental health do not work well with such symptoms

• Language matters



Kronisk utmattelse hos barn og unge – syk eller bare 
sliten?

Hans Petter Fundingsrud

Klinikkoverlege

Barne – og ungdomsklinikken



The Biopsychosocial Model,
University of Rochester

George L. Engel 
(indremedisiner og psykoanalytiker)

Engel GL. 
The need for a new medical model: 

a challenge for biomedicine. 
Science 1977 Apr 8;196(4286):129-36.
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Biopsykososial tilnærming
Sykdomsperspektivet Utviklingsperspektivet Familieperspektivet

 Sykdommens art
 Symptomer
 Fase
 Behandling

NB! Somatisk sykdom 
som risiko

 Alder 
(tilknytning)

 Pubertet 
(autonomi

 Utviklingspsyko-
logisk nivå og 
fungering

Familiens 
nåværende 
oppfatning og 
tidligere erfaring 
mht.

Sykdom
Tap
Påkjenninger
Livshendelser

NB! PTS ved somatisk sykdom
√ 2-3 x risiko for psykiske vansker
√ 90 % rapporterer minst én 
smertefull/traumatisk hendelse
√ underrapporteres av personale
√ stort forebyggende potensiale

(Ziegler et al. 2005)



Biopsykososial tilnærming

• Sykdomsperspektivet

• Utviklingsperspektivet

• Familieperspektivet

• Predisponerende sårbarhet

• Utløsende faktorer

• Vedlikeholdende faktorer

• Modifiserende faktorer (Veien videre)



Sykdom

Bio Psyko Sosial

Sykdom

Bio Psyko

Sosial

Kakestykkene varierer



Figur 1 Modell av sykdomsmekanismer ved kronisk 
utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Wyller V. et al Kronisk 
utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati –
sykdomsmekanismer, 
diagnostikk og behandling, TNLF 
nr. 23-24, 2015; 135: 2172-5



Den «typiske» pasient henvist til oss

• Jente, i alderen 14 – 17 år (ca. 150 pasienter – fulgt eller følger)
• Hatt sine problemer > 6 mnd.
• Godt somatisk utredet av fastlege (normal lab.)
• Omfattende skolefravær 
• Sliten, mangler energi, utmattet (egen beskrivelse)
• God allmenntilstand, viser normal fremtoning, kommuniserer godt, ikke sengeliggende
• Normal klinisk us, inkludert nevrologi
• Følges av mor
• Flink på skolen + idrett
• Tilleggsymptomer i form av søvnproblemer, smerter (oftest hodepine) og kognitive vansker (konsentrasjon, 

hukommelse)
• Langvarig behandlingsforløp



Noen refleksjoner

• Epidemier (fra nevrologi til                 ??) 
• Fra whip-lash - fibromyalgi - kronisk utmattelse
• Biologisk eller psykisk sykdom? (kropp – sjel dualisme)

• Ingen biomarkør
• Steile fronter i den offentlige debatten (på tross av ny kunnskap)
• XMRV(https://en.wikipedia.org/wiki/Xenotropic_murine_leukemia_virus-

related_virus) 2009
• Rituximab – studien (Bergen)
• Vanskelig å forstå lidelsen
• IOM – rapport 2014 (SEID – Systemic exertion tolerance disease)

• Sosiale medier, web – info
• Utmattelse har mange likhetstrekk med kroniske smertetilstander
• Mail – liste/deltakelse i offentlig debatt?

https://en.wikipedia.org/wiki/Xenotropic_murine_leukemia_virus-related_virus


Bio-psyko-sosial modell
Predisponerende faktorer

Barnet

•Biologisk:

Alder - Kjønn

Genetikk - Temperament

Nevrologisk skade

•Psykologisk:

Mental helse

Psykososial fungering

Traumatisering

Familie

•Psykososialt:

Foreldrenes

- barndom

- miljø

- fysiske helse

- mentalt stress

Kroniske familie problemer

Utløsende faktorer

Biologisk:           Psykososialt:
Virus                        Stressende

Bakterier livshendelser

Traumer

Modifiserende faktorer

Biologisk: Medikasjon, fysio-/ergoterapi, sykehusbehandling

Psykologisk: Barnets smerte/ opplevelse av smertemestring

Psykososialt: Foreldrenes stress og mestring

Første sykdomsfase

Tid 1

Resultat 

Andre sykdomsfase

Tid 2



En bio-psyko-sosial klinisk metode

Genogram

Klinisk undersøkelse (inklusiv nevrologisk us)

Gjennomgang av diagnostikk hittil evt. supplerende us.

Bio-psyko-sosialt kart

Bruk av et terapeutisk språk (hovedvekt på ressurser og mestring)

Systemforståelse

Rehabiltering vha «trappetrinnsmodelll»



Atraumatiske

kneplager
OVERSIKTSARTIKKEL

R O B I N H O L T E D A H L

Mens det etter hvert er blitt aksept for en biopsykososial forståelsesmodell ved 
kroniske muskel- og skjelettplager, blir kneplager som regel betraktet som uttrykk 
for en rent biomekanisk dysfunksjon, gjerne som følge av langvarig eller uvant 
belastning (5).

https://tidsskriftet.no/2018/03/oversiktsartikkel/atraumatiske-kneplager#ref5


11.20 Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati 
(CFS/ME) hos barn og ungdommer 
•Versjon 2009: Vegard Bruun Wyller

Pediatrisk 
definisjon (Jason LA et al A 

pediatric case definition for ME and CFS J. Chronic
Fatigue Syndr. 2006; 13:1 – 44. 
doi:10.1300/J092v13n02_01

Generell veileder i 
pediatri





Aktuelle diagnoser

G 93.3 Postviralt tretthetssyndrom

F 48.0 Nevrasteni

R 53 Tretthet og uvelhet



Kasuistikk

Jente 15 år
Claviculafracturer 2002 og 2006
Opr. ac. app i sept. 2013
Mononukleose februar 2014
Kommer seg aldri helt





 Viser interesse for familien 
som helhet 
(familiekonsultasjon)

 Sporer og klargjør 
familiemønstre over 
generasjoner mht. 
symptomets mening, 
sykdomsatferd)

 gir umiddelbar tilgang til 
vanskelig tilgjengelig 
familiemateriale

 Er en ikke – truende manøver

 Danner tentative hypoteser 
gjennom mønstre som 
utkrystalliserer seg

 Omgår på en elegant måte 
«motstand»

 Kan være en kraftfull 
intervensjon

 reformulering av atferd, 
relasjoner og hendelser i 
familier; familiers oppfatning 
av seg selv normaliseres 
(«intervenerer mens du 
diagnostiserer»)

Genogrammet/familiekartet
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Sykdom i bakgrunnen – livet i front

Identitet

Livet

Sykdom

Sykdom

Livet



”Opp som en løve, ned som en fell”



”Så lite at kroppen klarer også på en 
dårlig dag”

Jeg tror ikke 
helt på at 

det går, men 
jeg kan 
prøve



Hypnose





Eksternalisering og mestring



Hypnotisk språk - 1

• tidsforvrengning

• dissosiasjon

• Sørge for å få 
«prøve/forsøke» ut av 
vokabularet– bare gjør 
det!

• Hodepinen (som du 
hadde) – ikke din
hodepine

• «All hypnose er selv – hypnose»

• Def.: «Et sett ferdigheter som omfatter 
mellommenneskelig kommunikasjon 
som er laget slik at det fremmer 
terapeutisk forandring ved 
uhensiktsmessige reflekser» (L. 
Sugarman, 2014)

• Distraksjon er ikke det samme som å re 
– orientere oppmerksomhet (aktiv)

• Salutogenese vs. patogenese



Hypnotisk språk - 2

• «hvis du lukker øynene dine, vil du 
kunne se bedre»

• «Det som er viktig er hvordan dine 
tanker, mens du hører på mine 
ord, kan få disse til å bli dine egne, 
på en slik måte at det best kan 
hjelpe deg»

• «Forsøk å legge merke til hvordan 
din magefølelse kan hjelpe deg til 
å forklare og forstå dine plager» 

• «jo mer du kan være der du er og 
fremdeles høre min stemme her….»

• «når du har lært deg noe nytt som 
dette, er det ingen vei tilbake»

• «Jeg vet ikke hvordan du har tenkt å 
bruke dette, imidlertid, så lenge du 
hører etter, er jeg sikker på at du vil 
finne en vei ut av dette»

• «kunne du tenke deg å delta i et 
eksperiment?»



Virkemidler for å komme videre

En biopsykososial klinisk metode (starte allerede i helsefagstudiene)

• Genogram
• Biopsykososialt kart/3 P’er/tidslinje
• Tilstrekkelig utredning (blodprøver, bildediagnostikk, EEG, 

endoskopier – unngå repetisjoner)
• Bevissthet omkring et terapeutisk språk
• Kulturendring – «fra diagnoser til hypoteser»
• Elementer fra kognitiv terapi, familieterapi
• Opplæring i selv – hypnose
• Konsultasjonsforskning 


