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1. Bakgrunn	
NKSD bevilget i 2015 midler til opprettelse av en 50% psykologstilling tilknyttet Seksjon for 

psykosomatikk og CL- barnepsykiatri (BUP) på Rikshospitalet (RH). Stillingen skulle 

besettes av Torun M. Vatne i perioden f.o.m. januar 2015 t.o.m. desember 2015. BUP har som 

målsetting å bidra til god sykdomsmestring og minst mulig negative psykososiale 

sykdomskonsekvenser for barn, unge og deres familier. Seksjonen gir et tilbud til alle 

avdelinger der barn legges inn eller følges opp poliklinisk på Rikshospitalet.  

 

Målet med prosjektstillingen finansiert av NKSD var å: 

1. Gi familier med barn med sjeldne diagnoser et styrket tilbud på BUP.  

2. Styrke tilbudet til familier til barn med sjeldne diagnoser uten sentertilhørighet. 

3. Øke kjennskapen til sjeldensentrene på RH. 

4. Kartlegge eksisterende møtepunkter og behov for nye møtepunkter mellom 

sjeldensentrene og kliniske avdelinger på RH.  

5. Etablere møtepunkter og styrke samarbeidet mellom sjeldensentrene og avdelinger ved 

Rikshospitalet. 

2. Gjennomføring	

2.1. Delmål	
Arbeidet med målsetting 1-3 foregikk kontinuerlig gjennom hele prosjektperioden. Arbeidet 

mot prosjektstillingens målsetting 4 og 5 ble fordelt over to perioder. Arbeidet med målsetting 

4 ble delt i to delmål gjennom året. Våren 2015 ble kartlegging av sjeldensentrenes tanker 

rundt pasientgruppers behov, eksisterende samarbeid med kliniske avdelinger ved RH og 

ønsket samarbeid i fremtiden prioritert. Kartlegging av klinikernes tanker rundt samarbeid 

med sjeldensentrene; pasientgruppers behov, eksisterende samarbeid med sjeldensentrene og 
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ønsket samarbeid i fremtiden skulle gjennomføres høsten 2015.  Arbeidet med målsetting 5 

var planlagt til høsten 2015. 

2.2. Fremgangsmåte	

2.2.1. Styrke	tilbudet	på	BUP	
Torun M. Vatne inngikk som en av seksjonens psykologer og ble tildelt saker som gjaldt 

pasienter med sjeldne diagnoser under hele prosjektperioden. For å kartlegge omfanget av 

tilbudet gitt til denne gruppen ble det første kvartal 2015 gjort en systematisk registrering av 

1) pasientens diagnose, 2) pasientens alder, 3) henvisende instans, 4) tilhørighet til 

sjeldensenter og 5) tilbud gitt til disse pasientene på BUP.  

2.2.2. Styrke	tilbudet	til	de	uten	sentertilhørighet	
Under den systematiske registreringen ble sentertilhørighet alltid sjekket. Der pasientens 

diagnose ikke tilhørte noe senter ble denne diagnosen skrevet ned og videreformidlet til 

NKSD for registrering. Videre ble det sørget for at pasienten og familien fikk informasjon om 

NKSD og at tilbud om lokal veiledning ble gitt ved behov.  

2.2.3. Øke	kjennskapen	til	sjeldensentrene	på	RH	
Dette ble gjennomført ved å delta på aktuelle møtepunkter og gi muntlig informasjon om 

sjeldensentrene i alle tilfeller der dette var nødvendig eller mulig. Informasjon om sentrene 

ble også gitt som skriftlig materiale eller ved å linke til nettsteder i e-post korrespondanse. 

2.2.4. Kartlegge	møtepunkter	og	samarbeid	
Ledelsen ved sjeldensentrene ble kontaktet med forespørsel om å delta i en samtale om 

samarbeid med kliniske avdelinger på RH våren 2015. I møtene med sjeldensentrene dannet 

følgende tema grunnlaget for diskusjon:  

• Grupper med økt behov for psykososial støtte og intervensjoner i forbindelse med opphold 
på Rikshospitalet. 

• Grupper der samarbeid og møtepunkter med klinikk på RH eksisterer. 

• Grupper sentrene ønsker tettere samarbeid og kontakt med klinikkene om. 
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På bakgrunn av samtalene med sjeldensentrene samt en drøfting med ledelsen i NKSD ble 

klinikere ved BUP, Nyfødtseksjonen, Barnehjerteseksjonen, EMAN, Barnemedisinsk 

avdeling (nevrologi, endokrinologi, hepatologi), Barnekirurgisk avdeling og Hudavdelingen 

kontaktet høsten 2015 med forespørsel om en samtale om samarbeid med sjeldensentrene. 

Følgende tema dannet grunnlaget for diskusjon:  

• Kjennskap til sjeldensentrene 

• Eksisterende samarbeid med sjeldensentrene 

• Mulige fora og ønske om fremtidig samarbeid med sjeldensentrene 

• Tematikk/diagnoser som ønskes belyst i samarbeid med sjeldensentrene 

2.2.5. Etablere møtepunkter og styrke samarbeidet  
Arbeidet med denne målsettingen ble tidlig nedprioritert da det ble tydelig at arbeidet med de 

andre målsettingene var tidkrevende og nødvendig for å kunne begynne arbeidet med dette 

punktet. Likevel oppstod flere anledninger til etablering og styrking av samarbeidet gjennom 

arbeid med kliniske saker som ble henvist BUP (se resultatdel). 

3. Resultater	

3.1. Et	styrket	tilbud	til	sjeldne	diagnoser	på	BUP		

3.1.1. Henvisende instans 
Totalt 22,8% (66 av 289) av henvisningene mottatt på BUP 1. kvartal 2015 gjaldt barn med 

sjeldne diagnoser. Henvisende innstans var oftest KAB 2 (barnekirurgi) fulgt av BAMS 1 

(barnemedisin), BAMS 2 (barnemedisin) og Nyfødt (se tabell 1)  

 

 

 

 

 



5	
	

 

Tabell 1. Prosentandel av henvisninger fra ulike avdelinger 

Avdeling     %   

KAB 2   24,2% 

BAMS 1  16,7%* 

BAMS 2  13,6% 

Nyfødt   13,6% 

KAB 1   10,6% 

KAB 3   7,6% 

BAMS dag/pol 6,1% 

Ortopedi  3,0% 

BAMS 3  1,5% 

BIVA   1,5% 

Hudavdelingen 1,5% 

Urologisk  1,5%   

*2 reumatologisk, 2 voksentoppen, 3 nevrologisk 

 

3.1.2. Sentertilhørighet  
Majoriteten av henvisningene av barn med sjeldne diagnoser f.o.m. januar t.o.m. mars gjaldt 

barn med diagnoser som tilhører Senter for sjeldne diagnoser (SSD) (39,4%), etterfulgt av 

diagnoser uten sentertilhørighet (25,8%) og Frambu senter for sjeldne diagnoser (21,2%). Kun 

en pasient tilhørende NSCF, to tilhørende NEVSOM og to tilhørende NK-SE ble henvist BUP 

i denne perioden. Med hensyn til TAKO vil det naturlig å tenke seg at flere av de henviste vil 

tilhøre senteret, men dette var ikke mulig å kartlegge. Ingen pasienter tilhørende NAPOS ble 

henvist til BUP første kvartal 2015.  

 

3.1.3. Alder ved henvisning  

Gjennomsnittlig alder ved henvisning for pasienter med sjeldne diagnoser i perioden f.o.m. 

januar t.o.m. mars 2015 var 7,5 år (range 0 til 18 år). Majoriteten av pasientene med sjeldne 

diagnoser var under ett år eller over seks år ved henvisning (se tabell 2).  
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Tabell 2. Pasientenes alder ved henvisning, prosent (n) fordelt i aldersgrupper  

Alder   % (n)       

<1  18,3 % (17) 

1-2  3,2% (3) 

2-5  7,5% (7) 

6-12  25,8% (24) 

13-18  16,1% (15)  

 

Pasienter med en diagnose tilhørende SSD hadde en gjennomsnittlig lavere alder ved 

henvisning enn de med annen eller ingen sentertilhørighet (se tabell 3).   

 

Tabell 3. Alder på pasienter henvist BUP tilhørende de ulike sentrene 

Sentertilhørighet  Gjennomsnitt (range) 

SSD     5,3 år (0-18) 

Frambu    8,6 år (0-17) 

Ingen    8,6 (0-18)  

TRS    8,9 (0-13) 

NK-SE    4,4 år (1,5-5)* 

CF    7 år (7)* 

NMK    13 år (9 og 17)* 

NEVSOM   12,5 år (11,5 og 13,5)*   

*lite pasientgrunnlag 

 

3.1.4. Tiltak gjennomført på BUP 

Ved henvisning til BUP ble familier til barn med sjeldne diagnoser ofte møtt av sosionom 

(45,5%), eller psykiater (33,3 %), noe sjeldnere psykolog (21,2%), mens pedagog er svært 

sjelden involvert (3%).  Tiltak gitt var ofte støttesamtaler (30,3%) og sosialmedisinsk 

veiledning (21,2%), fulgt av prosedyrerelaterte tiltak (12,1%). Det var stort sett et samsvar 
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mellom ønsket tilbud spesifisert i henvisningen og tilbudet gitt. I to saker ble kun indirekte 

arbeid gjennomført og tre henvisninger ble avvist da adekvat tilbud kunne gis av lokalt 

tjenesteapparat. 28.8 % av de henviste i 1.kvartal 2015 hadde pr juni 2015 ennå ikke mottatt 

noe tilbud (registrert i DIPS). Dette skyldes utsettelse av medisinsk utredning og behandling. 

For nærmere beskrivelser av hvilke tiltak se tabell 4. 

 

Tabell 4. Oversikt over tiltak ønsket i henvisning og tiltak gitt på BUP til barn/familier med 
sjeldne diagnoser 1. kvartal 2015. (N=66) 

Tiltak Ønsket n (%) Gittn (%) 

Sosialmedisinsk veiledning 14 (21,2) 14 (21,2) 

Støttesamtaler 23 (34,8) 20 (30,3) 

Etterlatte samtaler - * 2 (3) 

Prosedyrerelaterte tiltak 11 (16,7) 8 (12,1) 

    Forberede til prosedyrer 7 (10,6) 6 (9,1) 

    Preoperativ vurdering 3 (4,5) 1 (1,5) 

    Oppfølging etter prosedyre 1 (1,5) 1 (1,5) 

Utredninger 4 (6,1) 5 (7,6) 

    Tverrfaglig utredning 1 (1,5) 1 (1,5) 

    Smerte utredning 1 (1,5) 1 (1,5) 

    Psykologisk utredning 1 (1,5) 2 (3) 

    Nevropsykologisk testing 1 (1,5) 1 (1,5) 

Behandling 5 (7,6) 5 (7,6) 

    Prosedyreangst 4 (6,1) 3 (4,5) 

    Samtaleterapi 1 (1,5) 2 (3) 

Indirekte pasientarbeid 0 2 (3) 

Ikke gjennomført - 19 (28,8) 

    Utsatt - 8 (12,1) 

    Ukjent 10 7 (10,6) 

    Overført annen avdeling - 1 (1,5) 

    Avvist  - 3 (4,5) 

*barnet døde i løpet av kontaktperioden 
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3.1.5. Styrking av tilbud gjennom prosjektstillingen  
	

Torun M. Vatne har deltatt på inntaksmøter, kliniske møter og avdelingsmøter på BUP 

gjennom 2015. På møtene er sjeldenhet systematisk etterspurt og sjekket opp ved 

gjennomgang av nye henvisninger. Der senter eksisterer er dette senteret nevnt og kontakt 

etterspurt.  Flere ansatte på BUP har mottatt eller ytret ønske om informasjon om 

sjeldensentrenes tilbud knyttet til saker de er inne i. Undertegnende har også holdt 

internundervisning om søsken til barn med sjeldne diagnoser både på BUP seksjonen og for 

psykologene på barnenevrologisk avdeling. Vatne har vært ansvarlig på 9 saker og 

medarbeider i 6 saker i løpet av prosjektåret. Tabell 5 viser en oversikt over disse sakene.  

 

3.2. Et	styrket	tilbud	til	de	uten	sentertilhørighet	
 

17 pasienter henvist til BUP første kvartal 2015 hadde diagnoser som ikke har noen 

sentertilhørighet. Åtte diagnoser var representert; Hirshprung (n=5), Wegners granulomatose 

(n=1), Pierre Robert sekvens (n=1),  Polyderma gangrenosum (n=1), Sklerodermi (n=2), 

MCAD (n=1), Beta thalassemi (n=1), Autoimmun hepatitt (n=2),  Wolmans syndom (n=1), 

Stomatocystose (n=1), Tyrosinemi type 1 (n=1).  Pasientene var mellom 0,5 og 18 år 

(gjennomsnitt 7,9 år). 

 

12 pasienter/familier mottok et tilbud på BUP, en av disse kun et indirekte tiltak. Av de 

resterende ble en avvist da lokalt tjenestetilbud kunne gis og fire saker var satt på vent i 

påvente av at pasienten skulle innlegges RH.  Majoriteten av de henviste med sjelden 

diagnose uten sentertilhørighet mottok støttesamtaler eller sosialmedisinsk veiledning. Tre 

pasienter eller pårørende ble viderehenvist til psykisk helsehjelp (lokal BUP eller DPS). En 

familie fikk tilbud om etterlatte samtale etter at barnet døde.  Tilbudet som ble gitt til 
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pasienter med sjeldne diagnoser uten sentertilhørighet tilsvarte det som ble gitt til andre 

pasienter med sjeldne diagnoser. Fire familier var det pr juni 2015 ikke dokumentert noen 

tiltak for (i DIPS) og en henvisning ble avvist.  

 

Tabell 5. Oversikt over saker Torun M Vatne har vært involvert i på BUP 
Diagnose	 Alder	 Tematikk	 Tiltak	 Senter*	

Wegners	

granulomatose	

18	 Nydiagnostisert		

Alvorlig	diagnose		

Støttesamtaler	mor	og	barn	

Kontakt	lokalt	tjenesteapp	

Ingen	

sentertilhørighet	

Apert	syndrom	 4,5		 Samarbeid	med	lokalt	

hjelpeapparat	(kommune)	

Kartlegging	

Møter	lokalt	tjenesteapp.	

SSD	inne	i	saken		

Cystisk	fibrose	 7	 Prosedyreangst	 Støttesamtaler	mor	 Uavklart	

Hemofili	 5,5		 Prosedyreangst	 Behandling	barn	

Etterlattesamtaler	foreldre	

SSD	planlagt	inn	

Polyderma	

gangrenosum	

18	 Depresjon	barn	

Langvarig	innleggelse	

Støttesamtaler		

Kontakt	lokalt	tjenesteapp.	

Viderehenvisning	BUP	

Ingen	

sentertilhørighet		

VCFS	 9	 Samarbeid	med	lokalt	

hjelpeapparat	(BUP)	

Kartlegging	

Viderehenvisning	BUP	

Veiledning	søkt	fra	

Frambu			

Muskeldystrofi	 9	 Hyppige	innleggelser		 Støttesamtaler	barn		 Frambu	kjent	

NCL	 6	 Nydiagnostisert		

Alvorlig	diagnose	

	

Støttesamtaler	foreldre	

Familiesamtaler	

Møter	lokalt	tjenesteapp.	

Veiledning	søkt	fra	

Frambu			

Beckwith	

Wiedemann	

10	 Prosedyreangst	 Kontakt	lokalt	tjenesteapp		 Frambu	kjent	

Apert	syndrom	 6	 Forberedelse	til	prosedyre	 Kartlegging	

Indirekte	pasientarbeid	

SSD	inne	i	saken	

Duchenne	 8	 Samtale	med	barn	om	alvorlig	

diagnose	

Indirekte	pasientarbeid	 Ukjent	

NCL	 14	 Depresjon	barn	 Støttesamtaler	foreldre	 Frambu	kjent	

Beckwith	

Wiedemann	

14	 Depresjon/tilpasningsvansker	

barn	

Behandling	barn	 Info	om	Frambu	gitt	

NCL	 17	 Depresjon	barn	 Indirekte	pasientarbeid	 Frambu	kjent	

Harlequin	

syndrom	

nyfødt	 Nydiagnostisert		

Alvorlig	diagnose	

Indirekte	pasientarbeid	 Info	om	SSD	gitt	
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3.3. Eksisterende	møtepunkter	og	fremtidige	behov	

 

3.3.1. Sjeldensentrenes erfaringer  
Syv av de 9 forespurte sentrene takket ja til en samtale, to sentre (NSCF og NAPOS) besvarte 

pr e-post at samtale ikke var aktuelt da få eller ingen av deres pasienter ble sett på RH  

 

Følgende grupper oppleves å ha et økt behov for psykososial støtte i forbindelse med opphold: 

• Barn med autismespekterforstyrrelser eller kommunikasjonsvansker; Informasjon, 

forberedelse og tilrettelegging ved prosedyrer. 

• Nydiagnostiserte, spesielt ved progressive tilstander; kriseintervensjon for foreldre. 

hjelp til å informere barn, snakke med barn om å miste ferdigheter. 

• Barn som bruker pustestøtte; Mye angst og behov for kartlegging og oppfølgning. 

• Ved langvarige/ hyppige innleggelser; barna trenger forberedelse og informasjon i 

forkant, støtte gjennom langvarige opphold, motivering for rehabilitering og 

motivering for neste innleggelse.  

• Diagnoser der mange organgrupper rammet; mange avdelinger er involvert og barna er 

innom mange ulike spesialister.  

• Ungdommer med arvelige sykdommer hvor forverring forventes, disse har ofte sett 

egne foreldre blitt dårligere og bekymrer seg for fremtiden.  

• Der kunnskap om sykdomsutvikling mangler; Systematisk kartlegging kan skje i 

samarbeid med BUP (slik tidligere gjort med PKU) 

• Forberedelse til prosedyrer for barn som er hypersensitive i munn/ansikt 

 

Sjeldensentrene beskrev følgende etablerte møtepunkter med klinikkene: 

• Enkeltpersoner 
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• Klinikker/team. SSD, TRS og TAKO deltar på klinikker, NK-SE er i oppstart av 

klinikk. 

• Hospitering/vikariater. SSD, TRS, TAKO og Frambu har hospitert eller har hatt 

klinikere på hospitering. Dette styrker samarbeidet og kjennskap til hverandre. 

• Utviklingsprosjekter. NEVSOM har utviklet trefasemodell for forberedelse til EEG for 

barn med autismespekterforstyrrelser sammen med SSE. 

• Felles forskningsprosjekter. Bringer de somatiske avdelingene nærmere 

sjeldensentrene (for eksempel BUPGEN).  

• Samarbeid i enkeltsaker og i kursvirksomhet  

 

Ønsker om organiseringen av fremtidig samarbeid: 

• Mer samarbeid med BUP er ønsket. Noen etterlyser økt gjensidighet i samarbeidet og 

samarbeid om anbefalninger. Mer kontakt mellom psykologene på sentrene og BUP er 

ønsket. 

• Evaluering av rutiner for henvisning til BUP. En gjennomgang av rutinehenvisninger 

bør gjennomføres for å vurdere hvilke diagnoser som bør prioriteres og når BUP bør 

inn.  

• Økt samarbeid med hudavdelingen. Nevnes av flere sentre som en utfordring. 

• Formalisert samarbeid og organisering av klinikker/team.  Samarbeidet bør i større 

grad være formalisert og ikke så avhengig av enkeltpersoner. Kunnskap om sjeldne 

diagnoser bør inn da syndromer kan utfordre ”vanlige” rutiner og prosedyrer. 

Sjeldensentrene bør være med på en oppstart men kan trekke seg ut etter hvert. Ønsker 

mer psykososialt fokus i klinikkene ved at også psykologer eller sosionomer er med.  
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Spesifikke tema som ønskes i fokus for samarbeid:  

• Når diagnoser settes. Traume og behov for foreldrestøtte.  

• Informasjon til barn om progredierende tilstander.  

• Forberedelse til prosedyrer når barn har kognitive vansker eller 

kommunikasjonsvansker.  

• Informasjon om rehabiliteringsprosessen ved forberedelse til inngrep. 

• Smerter ved sjeldne tilstander, også når barnet ikke kan kommunisere vanlig. 

• Intimitet, stell, grensesetting. 

• Ungdomstid. Ivaretakelse i overgangen barn-voksen, etterlevelse av råd. 

 

3.3.2. Klinikernes erfaringer 
Av de ti klinikerne som ble invitert til samtale takket ni ja til et møte.  Disse klinikerne var 

representanter fra BUP, Nyfødtseksjonen, Barnehjerteseksjonen, EMAN, Barnemedisinsk 

avdeling (nevrologi, endokrinologi, hepatologi) og Barnekirurgisk avdeling. Representant fra 

hudavdelingen besvarte ikke forespørselen.  

 

Kjennskap til sjeldensentrene:  

• Svært mangelfull og personavhengig. Flere har ingen eksisterende samarbeidsfora. 

Noen har samarbeid, men ofte da kun med ett senter. 

• Ingen har kjennskap til NKSD, noen ”har hørt navnet”.  

• Flere ønsker mer kunnskap om aktuelle sentre 

 

Eksisterende samarbeid: 

• Deltakelse i felles klinikker. 

• Utvikling av informasjonsmateriell.  
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• Forelesninger på sentrenes kurs 

• Samarbeid rundt noen enkeltpasienter. Det varierer stort om sjeldensentrene bringes 

inn som tema i samtale med pasienter; dette avhenger av kjennskap til sentrene, 

diagnose og hva den innebærer av medisinske behandling og vurdering om når 

sjeldensentrene bør på bane.  

 

Tanker om fremtidig samarbeid med sjeldensentrene 

• Avklaring av sentrenes tilbud er ønsket. Behov for avklaring om ”hvem gjør hva” i 

forhold til pasienter. Det er behov for mer informasjon/ en oversikt over hva 

sjeldensentrene kan tilby. Ønsker bedre beskrivelse av tjenestene for relevante 

diagnosegrupper. Det ser ut til at tjenestene som tilbys varierer både mellom og 

innenfor sentrene. En oversikt over hvem som jobber med de ulike diagnosene på 

hvert senter, hva de tilbyr og når de tenker at de skal gå inn er viktig. Problematiserer 

hvor tidlig sentrene skal inn/ hvor tidlig pasientene skal informeres om sentrene. 

• Avklaring av sentrenes nytteverdi for klinikken. Klinikerne ønsker mer informasjon 

om de sentrene som er relevante for jobben og mener at samarbeid fordrer at sentrene 

tilbyr noe aktuelt og dekker et behov klinikerne har. Det etterlyses samtaler rundt ”hva 

trenger klinikerne sjeldensentrene til?” Det ytres bekymring for at samarbeid kan 

skape merarbeid for klinikerne. 

• Samarbeid rundt informasjonsmateriell er viktig. Enkelte av klinikerne opplever det 

som viktig å være involvert i utvikling av informasjon, men etterlyser bedre 

avklaringer rundt ansvar og økonomi ved kvalitetssikring av dokumentasjonsarbeid. 

Bør klinikere knyttes til sentrene i prosentstillinger?  

• Gjensidighet i samarbeidet. Klinikerne ønsker at pasientflyten i større grad går begge 

veier, at sentrene også henviser til klinikkene.   
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• Kunnskapsutveksling. Klinikerne mener at sentrene møter en selektert gruppe og 

kanskje kun ser de som har få problemer. Samarbeid sikrer en bredere beskrivelse av 

diagnosegruppene. Bekymrer seg for for lite klinisk praksis på sjeldensentrene og 

tenker at ansatte på sjeldensentrene bør hospitere mer. Et forslag er at sentrene kan 

delta i konsultasjoner på klinikken og omvendt, at klinikere deltar på sentrenes 

veiledningstjenester.  I forhold til diagnoser sentrene ikke har nok kunnskap om kan 

felles utreiser med kliniker fra RH gi en gjensidig opplæring og økt forståelse for 

hverandres arbeid. 

• Lojalitet.  Klinikerne presiserer at sjeldensentrene bør være lojale med behandlere og 

arbeide for å bygge tillit mellom pasient og behandler. 

• Fora for fremtidig samarbeid:  

o Klinikker /tverrfaglige møter fremheves som viktig samarbeidsfora. Disse bør 

ha faste representanter fra sentrene. 

o Lunsjmøter. Sjeldensentrene bør komme på lunsjmøter eller internundervisning 

for å øke kjennskap til dem. 

o Sykepleierne som bindeledd. Sykepleiergruppen nevnes som en veldig viktig 

gruppe som NKSD må nå. 

o Informasjonsmateriell. Det er ønskelig at klinikkene/ avdelingene har 

informasjonsmateriell om sentrene tilgjengelig. 

 

Diagnoser ønskes prioritert i samarbeid med sjeldensentrene 

• Lite kjente tilstander. Ikke sjeldne, men ”lite kjente” pga diffus problematikk.  

• Sjeldne, men ikke medfødte tilstander. Ekstrempremature. Transplanterte.  

• Langliggere. Nyfødte med komplekse behov som kan bli liggende på sykehuset i svært 

lange perioder.  
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• Diagnoser som innebærer mental retardasjon  

• Diagnoser forbundet med akutt inntreffende episoder. Hjerterytmeforstyrrelser, 

metabolske tilstander. 

• Diagnoser som har dødelig utgang 

 

Tematikksom ønskes belyst i samarbeid med sjeldensentrene 

• Sosialmedisin 

• Kickstart av ansvarsgrupper lokalt 

• Progredierende tilstander. Samtale med barn og ivaretakelse av søsken. 

• Selvstendiggjøring 

• Compliance 

• Samspill med de små barna. Forebyggende arbeid er viktig og foreldrehjelp til å 

håndtere egen uro og bekymring.  Kan være tema for kurs for noen utsatte diagnoser. 

Hjelp til nyansering – når er det farlig.  

3.4. Nyetablerte	møtepunkter	og	samarbeid		
 

Det ble tidlig klart at dette punktet måtte vike for arbeidet med kartlegging av allerede 

eksisterende samarbeid samt klinisk arbeid på BUP. Likevel har det gjennom tilstedeværelsen 

på huset og ikke minst arbeid i pasientsaker åpnet seg flere muligheter for samarbeid.  

3.4.1.  Informasjonsmøter 

Flere informasjonsmøter har blitt gjennomført som et resultat av at manglende kjennskap til 

sjeldensentrene har blitt oppdaget.  

• På BUP seksjonen har det ukentlige internseminaret blitt benyttet til 

informasjonsmøter om flere av sjeldensentrene.  
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• I etterkant av samtale med kliniker på barnehjerteseksjonen ble det arrangert et 

informasjonsmøte på denne seksjonen om NKSD og sjeldensentrene.  

• Som et resultat av den manglende kjennskapen avdekket under samtaler med klinikere 

ble denne settingen benyttet til å gi informasjon om NKSD og sentrene. Flere av 

klinikerne ytret ønske om at representant for NKSD skulle komme å informere 

seksjonene.  

3.4.2. Tematisk samarbeid 

Som et resultat av flere pasientsaker samt deltakelse i møter på RH har det kommet i stand 

samarbeid eller tanker om samarbeid med avdelinger på RH om tematikk som er spesielt 

aktuell i forhold til pasienter med sjeldne diagnoser.  

• Alternativ og supplerende kommunikasjon på RH. Gjennomgang av symboler og 

bilder benyttet for å forberede barn med kommunikasjonsvansker for prosedyrer 

avdekket et behov for alternativ og supplerende kommunikasjon på barnekirurgen.   

• Nevronal ceroid lipofucinose. Gjennom samarbeid i enkeltpasientsak ble Vatne 

involvert i arbeidet med utforming av en veileder i forhold til pasienter med NCL. 

Gjennom samarbeid i flere saker rundt barn med NCL har det bitt et styrket og mer 

gjensidig forhold mellom Frambu, BUP og medisinsk miljø rundt denne diagnosen..  

• Ivaretakelse av søsken. Et samarbeid rundt ivaretakelse av søsken på RH samt 

utvikling av informasjonsmateriell for søsken er påbegynt. 

• Kriseintervensjon ved nydiagnostisering. Lokal oppfølgning av familier når et barn har 

fått en alvorlig diagnose med forventet kort levetid er et tema som har kommet oppved 

flere anledninger, både på BUP og på de kliniske avdelingene. Gjennom arbeidet med 

en pasientsak har en mulig modell for ivaretakelse og samarbeid vist seg.  Saken 

følges videre og mulighet for å skrive en kasusbeskrivelse vurderes.  
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3.4.3. Deltakelse på konferanser/seminarer 

Gjennom arbeidet på BUP ble det anledning til å delta på samlinger for CL- barnepsykiatrien i 

Norge. Denne anledningen ble benyttet til å dele ut informasjonsmateriell om de ulike 

sjeldensentrene samt ha poster. Rundt 30 deltakere registrerte seg også e-post adressen sin og 

ble tilsendt informasjon om de ulike sjeldensentrene samt linker til de ulike sjeldensentrenes 

hjemmesider.  

 

Vatne har vært invitert til å holde innlegg om samtale med barn om alvorlige diagnoser på to 

seminarer; ett i regi av nevrohabiliteringen på OUS og et i regi av EMAN. Det er noe uklart 

om denne henvendelsen kom i kraft av å være representant for NKSD eller for Frambu, men 

dette har gitt god anledning til å representere sjeldensentrene.  

 

3.4.4. Utdeling av informasjonsmateriell 

Det har vist seg å være en stor mangel på informasjonsmateriell fra sjeldensentrene ved RH, 

både på BUP og på de kliniske avdelingene. Ved flere anledninger har det vært nødvendig å 

skaffe tilveie informasjonsmateriell, både i pasientsaker og til kliniske avdelinger. 

Avdelingene har utfordringer med å være på nett og informasjonsmateriell er viktig.  

4. Konklusjoner	
	

4.1. Et	styrket	tilbud	til	familier	med	barn	med	sjeldne	diagnoser	på	BUP		
	

Gjennom deltakelse på møter og som behandler i pasientsaker har prosjektstillingen styrket 

tilbudet til pasienter med sjeldne diagnoser på BUP. Spesielt har dette skjedd ved at: 1) 

Bevisstheten om at en diagnose er sjelden og hva dette kan innebære for pasienten har økt på 

seksjonen. 2) Kjennskapen til sentrene har økt på seksjonen. 3) Pasienter har fått hjelp til å 
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komme i kontakt med sitt senter hvis ønskelig. 4) Informasjonsmateriell har blitt fremskaffet 

ved behov.  

 

Det fremkom tydelig at pasienter med sjeldne diagnoser utgjør en ganske stor andel av den 

totale pasientmasen på BUP. Enkelte pasientgrupper (kreft, allergi, psykosomatiske tilstander) 

har allerede stillinger knyttet opp til seg. Det ville vært hensiktsmessig med en egen stilling 

på BUP til øremerket gruppen med pasienter med sjeldne tilstander for å sikre 

ivaretakelsen av pasienter og samarbeid med sjeldensentrene.  

 

Mange familier ønsker og er i behov for sosialmedisinsk veiledning i forbindelse med 

nydiagnostisering eller ved sykehusinnleggelse. Sosionomgruppen på BUP har svært høyt 

arbeidspress.  Sjeldensentrenes sosionomer bistår ved veiledning pr telefon til familier som tar 

kontakt. Det er behov for en drøfting av grenseoppganger og i hvilken grad 

sjeldensentrenes sosionomer kan trekkes inn i forhold til pasienter med sjeldne diagnoser 

på sykehus.  

4.2. Et	styrket	tilbud	familier	til	barn	med	sjeldne	diagnoser	uten	
sentertilhørighet	

 

Hvilke diagnoser som manglet sentertilhørighet var for undertegnede vanskelig å avdekke og 

for klinikere mindre kjent med sjeldensentrene må dette fremstå som svært uklart.  Nettsiden 

som er utviklet for å kunne søke på dette var i prosjektperioden ikke tilgjengelig på RH. En 

forbedring av nettsiden er nødvendig både for at klinkere skal kunne finne rett senter og også 

for å vite hvilke de skal henvise direkte til NKSD. 

 

Gjennom prosjektstillingen kunne undertegnede likevel ved flere instanser sørge for at 

pasienter med sjeldne diagnoser som ikke tilhørte et senter fikk den oppfølgningen de trengte 
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lokalt. Dette ble gjort ved å bistå til lokal veiledning, henvise til og koble på lokale innstanser. 

Det viser seg at kontaktsykepleier eller BUP i enkelte tilfeller gir et tilbud som likner på 

sjeldensentrenes veiledningstjeneste. I de tilfellene der det er behov for lokal veiledning vdr. 

en pasient med en sjelden diagnose, men ikke tilhører et sjeldensenter, bør NKSD kontaktes 

av behandler på BUP. NKSD bør finne ut hvordan man i samarbeid med BUP eller 

medisinsk avdeling kan tilby tjenester til denne gruppen.   

4.3. Økt	kjennskap	til	sjeldensentrene	på	RH.	
	

Prosjektstillingen har gjennom sin opprettelse bidratt til økt kjennskap til sjeldensentrene 

gjennom å være en ambassadør inn i det kliniske miljøet.  En mulighet for at en fast 

representant for NKSD deltar på noen utvalgte fora på barneklinikken bør vurderes.  

Både sjeldensentrene og klinikerne har fremhevet hospitering som en viktig måte å få 

kjennskap til hverandre på.  NKSD bør vurdere muligheten for å finansiere hospitering, 

spesielt i kliniske miljøer der man ser kunnskapen er liten eller samarbeid oppleves vanskelig.  

 

Klinikerne, både på BUP og på medisinske avdelinger, savnet informasjon om 

sjeldensentrene. NKSD bør gjennomføre informasjonsmøter på de ulike kliniske 

avdelingene og sørge for at informasjonsmateriell er tilgjengelig.  

4.4. Eksisterende	møtepunkter	mellom	sjeldensentrene	og	kliniske	
avdelinger	på	RH.  

 

Det fremkom at sjeldensentrene og klinikkene har flere mulige møtepunkter, men at hvorvidt 

og hvordan dette skjer dette varier mellom diagnoser, sentre og avdelinger.  NSKD bør 

fremskaffe en bedre oversikt over hvordan de ulike sentrene samarbeider med klinikkene for å 

avdekke gode samarbeidsformer og forbedringsmuligheter. Samarbeidet mellom 
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sjeldensentrene og klinikkene bør formaliseres og større likhet på tvers av sentrene bør 

tilstrebes.  

 

Både sentre og klinikerne fremhevet samarbeid rundt informasjonsmateriell som viktig, men 

rutinene for samarbeid om informasjonsmateriell bør gjennomgås og samarbeidet 

formaliseres. 

 

Ved kjennskap til sjeldensentrene ser det ut til at klinikere informerer om og trekker inn disse, 

men; sjeldensentrene og klinikkene bør prøve å enes om retningslinjer for når 

sjeldensentrene skal kobles inn i pasientforløpet.  

4.5. Etablering	av	møtepunkter	og	styrket	samarbeidet	mellom	
sjeldensentrene	og	avdelinger	ved	RH	

	

Det ble ikke opprettet noen nye møtepunkter mellom sentrene og klinikkene som et resultat av 

denne prosjektstullingen. Likevel ble flere mulige tema nevnt under møter med både 

sjeldensentrene og klinikkene som mulige samarbeidsprosjekter. Under nevnes tema og 

eventuelle samarbeidende sentre:  

- Progredierende tilstander; kriseintervensjon og samtale med barn. (Frambu, NMK, 

NK-SE, BUP).  

- Tilstander som innebærer autismespekterforstyrrelser eller kommunikasjonsvansker: 

forberedelse til prosedyrer. (barneprogrammet RH, NEVSOM, TAKO og Frambu) 

- Søsken til barn på sykehus: (barneansvarlige OUS og Frambu). 

- Barn/familier som blir liggende lenge på sykehus (Nyfødt, Frambu, TRS). 

- Tilstander som innebærer fare for akutte episoder; foreldre - barn samspill (BUP, 

barnehjerte, SSD, NK-SE og Frambu). 

 


