
UNG MED TAPT LIVSKVALITET:  
Å HA MULIGHETEN TIL Å LEVE, 
OGSÅ NÅR MAN ER SYK. 
- EN KONTAKTSYKEPLEIERS REFLEKSJONER

SAMMENSATT PROBLEMATIKK OG CFS/ME
For litt over et år siden ble jeg ansatt i en nyopprettet stilling på 
Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital. Stillingen var som 
kontaktsykepleier for barn og unge med sammensatt problematikk 
og spørsmål om CFS/ME. Sammensatt problematikk viser til saker der 
grensene mellom psyke og soma er uklare. Pasienten har symptomer 
fra ulike deler av kroppen og sykehistorien er gjerne flerfaktorell med 
innslag av ulike komponenter så vel somatiske plager som psyko-
sosiale forhold. CFS står for C: chronic (langvarig), F: fatigue (utmattet), 
S: syndrome. ME står for Myalgisk encefalopati. Myalgi betyr  
«muskelsmerter», encefalon kommer fra gresk og betyr «hjerne»,  
myelon betyr «ryggmarg». Pati betyr «lidelse» og itt betyr «betennelse». 
CFS/ME kjennetegnes ved en langvarig, betydelig og til dels invalid-
iserende utmattelse etter minimal fysisk, kognitiv, mental eller sosial 
aktivitet som overskrider den enkeltes tålegrense, samt en unormal 
lang restitusjonstid. Det er en tilstand der pasienten i tillegg til  
utmattelse har en rekke andre symptomer. 

KONTAKTSYKEPLEIERFUNKSJONEN
Jeg er en del av et tverrfaglig team som behandler interne og eksterne 
henvisninger der problemstillingen er nyoppstått stort funksjonstap/
stort skolefravær. Henvisningene som kommer til oss innbefatter flere 
ulike brukergrupper der sammensatt problematikk og spørsmål om 
CFS/ME preger teksten. Per i dag er det graden av funksjonstap som 
avgjør pasientenes vei gjennom systemet. Teamet vårt ble opprettet i 
2008/2009 og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle det tilbudet 
vi har til denne pasientgruppen. Min viktigste oppgave som kontakt-
sykepleier er å sikre kontinuitet. Jeg har ansvaret for koordineringen 
av vårt tilbud til denne gruppen. Jeg har ansvaret for å innhente 
informasjon og være bindeleddet mellom spesialist- og primærhelse-
tjenesten i oppfølging og initiering av hensiktsmessige tiltak.

MØTE MED HJELPEAPPARATET
En stor del av pasientene som kommer til utredning hos oss med 
disse problemstillingene er unge mennesker mellom 13-17 år. De er 
mennesker i starten på livet som opplever et stort funksjonstap som 
fratar dem mye livskvalitet og mulighet for utvikling. De har ofte  
vært i systemet en stund og gått frem og tilbake mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten på jakt etter en årsaksforklaring som igjen  
kan føre til en behandling som skal gjøre dem friske. 

Som kontaktsykepleier kjenner jeg på familienes frustrasjoner. Jeg 
skulle så gjerne sittet med en fasit for riktig håndtering av de ulike 
situasjonene. Jeg skulle så gjerne hatt et direkte nummer til en 
behandler som har medisinering med dokumentert effekt, eller et 
direkte nummeret til en personlig engasjert og svært ressursrik lokal 
ansvarsgruppeleder som virkelig får ting til å skje.  I noen tilfeller har 
vi det. Vi finner en konkret årsak til symptomene og vi har en spesifikk 
behandling for dette. Vi får kontakt med en dedikert person lokalt 
som tar ansvar og skreddersyr et rehabiliteringsprogram som virkelig 
fungerer. Vi behandler, overfører til lokalt hjelpeapparat og pasienten 
blir frisk og gjenopptar sitt normale liv. Men det er ikke alltid så enkelt. 
En CFS/ME diagnose er vanskelig håndterbar, en sammensatt tilstand 
preget av pågående belastninger og onde sirkler er enda vanskeligere.

Å ARBEIDE MED UNGDOM
Ungdom er en sårbar gruppe. De er i en livsfase der det skjer store 
omveltinger på flere livsarenaer samtidig. Ungdomstiden er en tid 
som handler om løsrivelse, om å finne egen identitet og det å få lov 
til å være ung. Å arbeide med unge mennesker er utrolig spennende, 
men og frustrerende. De er mennesker i en mellomfase vi vanskelig 
kan sette oss inn i. «Problematikken er flerfaktorell» - det lyder flott, 
men hva betyr det egentlig? Hvordan skal vi hjelpe ungdom og unge 
mennesker med sammensatt problematikk der flere ulike faktorer har 
betydning for symptombildet? Hvordan forstå alle aspektene ved en 
belastende situasjon på tilmålt tid slik at vi kan klare å finne de beste 
løsningsalternativene for nettopp dette mennesket med sine unike 
livsopplevelser, personlig karakteristika og sine behov?  

Kommunikasjon er et kraftfullt verktøy. Kommunikasjon kan brukes til 
å hjelpe eller til å såre. Kommunikasjon kan føre mennesker nærmere 
en felles forståelse eller lengre unna hverandre. En utfordring for 
hjelpeapparatet blir å kommunisere på en slik måte at den enkelte 
pasient og pårørende føler seg hjulpet. Hjelpende kommunikasjon 
forutsetter empati og evnen til å kunne benytte varierte kommuni-
kasjonsformer. Sentralt innen hjelpende kommunikasjon står også 
fagkunnskapen hos den enkelte. CFS/ME er en tilstand vi vet mer og 
mer om, men som fremdeles gir oss flere spørsmål enn svar. Det er 
varierende kunnskap blant hjelpearbeidere når det gjelder denne 
tilstanden, og det er flere ulike forklaringsmodeller for årsak og syk-
domsforløp. CFS/ME utfordrer oss som hjelpere. I møtet med disse 
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pasientene må en kjenne på sin egen avmakt. Det finnes per i dag ingen 
dokumentert kurativ behandling for tilstanden. Sykdomsforløpene er 
svært ulike og det er stor variasjon i varighet og symptomuttrykk. En 
tilnærming som er rett for en trenger ikke nødvendigvis å være rett for 
en annen, og behovene kan svinge i de ulike fasene av sykdommen. 

Sammensatte tilstander krever også en del av oss. Som hjelpeapparat 
kan en føle på hjelpeløshet når system og struktur uteblir fra syke-
historien og muligheten for støtte bla fra NAV.

HVORDAN HJELPE
Så hvordan kan vi hjelpe på en god måte? Hvordan skal vi klare å enes 
om en felles forståelse når forklaringsmodellene er så mange? Skal en 
sette livet på vent til det tilbys en effektiv medisinsk behandling og en 
enstemmig forklaringsmodell eller til vi klarer å finne en fellesnevner for 
alle symptomene? Spesielt for CFS/ME pasienter handler det om mestring 
mens en venter på en kur. For de fleste sammensatte tilstander handler 
det om å begynne et sted. Ta tak i en ende.

For ungdom som sliter med sammensatt tilstand eller CFS/ME handler 
det om, uansett diagnose, å møte et hjelpeapparat som tar en på alvor 
og som forstår og som bryr seg også om kjærlighetslivet og skole- 
frustrasjoner. Vi må rett og slett finne individuelle løsninger i hver enkelt 
sak. Det lokale hjelpeapparatet må skreddersys til å passe den enkelte 
brukers individuelle behov, men også den enkelte kommune sine  
muligheter for oppfølging/tilrettelegging. Det handler om å få 
muligheten til å leve til tross for de begrensningene tilstanden medfø-
rer, uansett om tilstanden har en prognose på 1 uke eller 10 år. Det 

handler om å få fullføre skolegangen selv om man har migrene eller 
sliter med CFS/ME. Det handler om å få hjelp til å ivareta vennskap og 
familie og om å møte forståelse fra mennesker rundt seg. Det handler 
om å få hjelp av noen som har kunnskap og erfaring nettopp om din 
sykdom eller tilstand og som en kan tenke sammen med for å prøve 
å finne muligheter og løsninger, ikke begrensninger og hinder. Det 
handler rett og slett om å få muligheten til å leve, også når man er syk. 
Og om følelsen av å ikke være alene i det som er vanskelig. 


