


ALS pasienten - en utfordrende pasient? 

En alvorlig sykdom med symptomer som arter seg 
forskjellig etter hvilket område som er affisert 
Ulike aldersgrupper, livsfaser, interesser, nettverk 
og ressurser 



Det er denne pasienten vi skal hjelpe videre framover 
med de utfordringer han opplever i det daglige  

- Hvilken informasjon trenger han?  

- Hvilke rettigheter har han?  

- Hvilke hjelpemidler er aktuelle? 



Formålet med ALS-klinikken: 

- Å sikre ALS-pasienten den best mulige medisinske 
behandling og tilrettelegging  

- Tilbud til pasienten fra en bred faglig kompetanse 

- Team som følger pasienten gjennom 
sykdomsforløpet og sikrer at hjelpetiltak blir 
satt i verk på det tidspunktet behovet er der  



Formålet med ALS-klinikken: 

- I størst mulig grad bidra til at pasienten får den 
nødvendige hjelp i nærmiljøet. Formidle kontakt med 
rehabiliteringskoordinator eller andre fagpersoner i 
bydelen/ hjemstedet. Råd om organisering av det 
lokale hjelpeapparatet med ansvarsgrupper.  

- Pasienten vil, ved event. sykehusinnleggelse/behov 
for råd, kjenne og ha et personlig forhold til 
nøkkelpersoner blant de ansatte 



Presentasjon av ALS-klinikken.  

Et tverrfaglig tilbud til pasienter med  
ALS - amyotrofisk lateralsklerose  

- Lege 
- Sykepleier 
- Fysioterapeut 
- Ergoterapeut 
- Logoped 
- Sosionom 
- Ernæringsfysiolog  



Andre samarbeidsavdelinger 

- Seksjon for klinisk nevrofysiologi 
- Medisinsk avdeling  
- Lungeavdelingen 
- Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling  
- Sunniva senter, Haraldsplass Diakonale Sykehus  
- Hjelpemiddelsentralen 
- Seksjon for behandlingshjelpemidler 
- Drevelin AS 



Organisering av ALS-klinikken:  

ALS-pasienter innkalles til poliklinikktime  

Undersøkelse /samtale med lege  

Samtale med sykepleier 

Ved behov - kontakt med fysioterapeut,        
ergoterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog og 
logoped samme dag evt. avtale tid for samtale  

ALS Teamet har regelmessige møter 
(En dag hver måned) 



Organisering av ALS-klinikken:  

Oppsummering om dagens pasienter 

Orientering om nydiagnostiserte  pasienter 

Orientering til hverandre om pasienter de forskjellige 
har hatt kontakt med i løpet av måneden 

Diskusjon om videre hjelpetiltak for pasientene 





Legene ved ALS-klinikken har i mange år arbeidet med ALSpasienter. 
Symptomene ved ALS kan ligne på andre sykdommer. 
Legene vil sørge for presis utredning og diagnostikk ved 
mistenkt sykdom. Ofte vil det være behov for tilleggsundersøkelser, 
og disse vil bli rekvirert gjennom ALS klinikken. Som 
klinikkens leger vil vi kunne bidra med informasjon om forskning 
på sykdommen, om der er forskjellige behandlingsalternativer 
og vi vil arbeide for at ALS -klinikken deltar i utprøving 
av nye medikamenter. 
Vi synes at det er viktig å formidle mulighetene for tilrettelegging 
og tilbud som kan være til nytte. Sykdommen arter og 
utvikler seg så ulikt. Vi ønsker at du skal få den informasjonen 
som passer deg. Teamet kan her være til nytte på forskjellige 
områder: 
 



Sykepleieren arbeider på poliklinikken og har spesiell kompetanse på ALS. Du vil 
treffe henne når du har time hos legen og få en samtale med henne. Hun kan gi 
informasjon og råd. Hun formidler også kontakt med andre fagpersoner etter 
ønsker og behov. 

Sosionomen gir deg tilbud om samtale og veiledning i forhold til sosiale, 
praktiske og økonomiske spørsmål. Dette kan gjelde tilrettelegging av 
arbeidsforhold, sikring av trygderettigheter, informasjon om økonomisk støtte, 
hjelp og assistanse i dagliglivet. Hun kan også gi deg konkret hjelp til søknader og 
gir rom for spørsmål og tanker om situasjonen.  

Fysioterapeuten er opptatt av fysisk funksjon. Det er viktig å 
bevare bevegelighet i leddene, muskellengde og god kroppsholdning. 
Dette bidrar til å vedlikeholde funksjon, motvirke 
smerte og sikre gode pusteforhold. Lungefysioterapi kan være 
til god nytte ved evt. slimproblemer. Hun kan gi deg råd og 
veiledning i forhold til hjelpemidler.  



Ergoterapeuten kartlegger de problemer sykdommen kan føre til i hverdagen og i 
arbeidssituasjonen. Hun gir råd og veiledning om hvordan praktiske bolig- og 
arbeidstilpasninger med tekniske hjelpemidler kan gjøre det lettere å mestre 
dagligdagse gjøremål og evt. fortsette i arbeid. Hjelpemidler får man gratis som 
varig lån fra Hjelpemiddelsentralen.  

Logopeden arbeider med tale og kommunikasjon. Noen kan ha nytte av lette 
muskeløvelser for å vedlikeholde talefunksjonen best mulig. Logopeden kan 
informere om kommunikasjonshjelpemidler der det er til hjelp. I samarbeid med 
pasient og Hjelpemiddelsentralen finner vi frem til det som passer best 
til den enkelte. Dersom du har svelgevansker, kan hun gi informasjon og gode råd.  

Ernæringsfysiologen kan være aktuell for enkelte som får 
problemer med å få i seg nok mat og drikke. Hun vurderer 
hvordan kostholdet er og kan gi praktiske råd for å sikre fullverdig 
ernæring. 




