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CP i et livsløpsperspektiv

Studier de siste 20 årene har 
dokumentert nye helse- og 
funksjonsproblemer hos unge voksne 
med CP, inkludert fordøyelsesproblemer, 
smerter, trøtthet og redusert funksjon 
med økte aktivitetsbegrensninger 

Pimm 1992, Turk et al 1995, 1997, Murphy et al 
1995, Kvam et al 2000, Andersson & Mattsson 
2001, Buttos et al 2001, Jahnsen et al 2002, 2003, 
2004 a,b, 2006, Sandström et al 2004, 2007, 
Roebroeck 2009, Opheim et al 2009, 2010, 2011, 
2012, 2014, Aisen et al 2011, Månum et al 2010, 
2011 a,b, 2012, Wiegerlink et al 2012, van der Slot 
2012, 2013, Bousquet et al 2013, Westbom et al 
2013, Alriksson-Smidt et al 2014, Waltersson et al 
2017, Westbom et al 2017
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CP i et livsløpsperspektiv

Det er økt dødsrate for personer med CP 
fra:

• Brystkreft og kreft i hjernen

• Sykdommer i sirkulasjons- og 
fordøyelsessystemet                                            
(dårlig oppdagelse, behandling eller begge?)

• Traumer (drukning og påkjørsler)

• Jo lavere funksjonsnivå, jo høyere 
dødsrate

Strauss 1998/99, Singer 1998, Kemp 2004, 
Westbom et al 2013
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”Adults with CP have complications 
that have been under-recognized, 
undocumented, and under-treated.”
http://www.cpirf.org/research

http://www.cpirf.org/research
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Å bli voksen med en ”barnesykdom”
en kartleggingsundersøkelse av voksne med CP i Norge  

Jahnsen 2004

Fem artikler og en sammenfatning

– En artikkel om smerter

– En artikkel om trøtthet

– En artikkel om endret gangfunksjon

– En artikkel om mestringsstrategier

– En artikkel om fysioterapi og fysisk 
aktivitet

• Publisert i CP-bladet og 
vitenskapelige tidsskrift

• Norsk bok: Voksen med CP,                    
Jahnsen, Unipub forlag 2006

• Ti nye artikler, to doktorgrader (en 
ny pågår) og fire mastergrader om 
voksne med CP på Sunnaas sykehus

Malt av Ellen Linde Nilsen
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Hvordan så det ut i Norge?
Norsk kartleggingsundersøkelse Jahnsen 2004

• 85% bodde i vanlig bolig

• 45% bodde alene, 

• 24% med ektefelle/samboer

• 20% hos foreldre, 

• 22% hadde fra barn

• 53% hadde ingen servicetilbud,                                  
de andre fra 1 til >60 timer pr uke

• 25% hadde utdanning fra 
universitet/høgskole eller var 
studenter 

• 60% hadde gått på vanlig skole, 
halvparten med støtteundervisning

• 33% hadde lønnet arbeid



Jahnsen CPOP voksen 2018

Endret gangfunksjon
Jahnsen et al 2004
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• Halvparten av voksne med 
bilateral CP har redusert 
gangfunksjon i 35 års 
alderen

• Halvparten av voksne med 
unilateral CP har redusert 
gangfunksjon i 50 års 
alderen

• Mener selv at det skyldes 
smerter, trøtthet og 
manglende fysisk aktivitet

Jahnsen et al 2004, Opheim et al 2010



Kronisk smerte og funksjonsnivå                            
Jahnsen et al 2004, Natvig et al 1998
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Kronisk trøtthet og funksjonsnivå                        
Jahnsen et al 2003  (n = 406) Loge et al 1998
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1994

Cerebral Parese 
Uppföljngsprogram, 
CPUP, er et 
sekundærforebyggende 
oppfølgingsprogram og 
et nasjonalt 
kvalitetsregister, 
etablert i Skåne i 1994

Jahnsen CPOP voksen 2018



Hvorfor et forebyggende 
oppfølgingsprogram?
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Tid

Deformiteter
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Forebygging av hofteluksasjon i CPUP

• Uten oppfølging ville 15% av 
barna med CP hatt hofteluksasjon

• Uten oppfølging ville 40% av 
barna på GMFCS nivå III-V CP hatt 
hofteluksasjon 

• I CPUP har 0,4% hofteluksasjon

• Ortopedisk kirurgi ble redusert 
fra 35-15 % av barna

Prevention of severe contractures and 
hip dislocation in children with cerebral 
palsy. The first ten years experience of a 
population-based prevention program.

Hägglund  et al 2005 a, b.

Prevention of hip dislocation in children 
with cerebral palsy. Twenty years results of 
a population based prevention program

Hägglund et al 2014
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2014
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Profylakse og ikke-operativ behandling av 
spastiske muskelkontrakturer hos barn og 

ungdom med cerebral parese
Reidun Jahnsen PhD-prøveforelesning 14. april 2004 

Konklusjon:
• Den beste løsningen vil være                                                                                           

- å inngå ny union med Sverige                                 
- tilslutte Norge til CPUP                                                                                       
- stor klinisk betydning på individnivå                                                                                        
- verdifullt forskningssamarbeid

• Rett behandling til rett barn i rett tid
• Spastiske kontrakturer forsvinner ikke 

ved 18 års alder – livsløpsperspektiv 

Målet er å ha tjenester som:
• Er forskningsbasert og effektive
• Er trygge og  sikre
• Involverer brukerne og gir dem 

innflytelse
• Er samordnet og preget av 

kontinuitet
• Utnytter ressursene på en god måte 
• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt
• Starter ved diagnosetidspunkt før de 

sekundære problemene oppstår og 
varer livet ut
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CP-registermiljøet i Norge

• CP-registeret i Norge (CPRN) ved Sykehuset i Vestfold ble nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister i 2006 for barn med CP født fra 1996 

• Cerebral Parese Oppfølgingsprogram (CPOP) ved OUS startet i Helse Sør-Øst 
i 2006 for barn med CP født fra 2002 og ble nasjonalt program i 2010 for 
barn født fra 2006

• Alle landets barnehabiliteringstjenester deltar i CPOP og CPRN etter 
anbefaling fra RHFene

• CPOP og CPRN har konsesjon fra datatilsynet til å samkjøre data årlig

• CPOP og CPRN har felles samtykke, vedtekter, forskningsutvalg og årlig 
nasjonal konferanse og felles årsrapport

• CPRN registrerer bredt om medisinske forhold ved diagnosetidspunkt, ved 5 
år og ved 15 års alder

• CPOP tilbyr standardiserte, tverrfaglige undersøkelser frem til 18 års alder, 
halvårlig, årlig eller annethvert år avhengig av alder og funksjonsnivå 
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Formålet med CPOP og CPRN

• Beskrive forekomsten av CP i Norge, inkludert undertyper, 
alvorlighetsgrad og tilleggsvansker

• Bidra til bedre kvalitet på  svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin

• Tilby personer med CP en systematisk og forutsigbar oppfølging 

• Følge opp og bidra til å forebygge kjente komplikasjoner ved CP 

• Følge opp og bidra til å øke kvaliteten på oppfølging og behandling ut fra 
internasjonal forskning og beste praksis

• Øke kunnskapen om CP og ulike behandlingstiltak

• Videreutvikle og drive et nettverk for kompetanse- og kvalitetsutvikling 
for habiliteringstjenestene og kommunale samarbeidspartnere for å sikre 
likeverdig oppfølging i hele landet
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CP-panoramaet forandrer seg
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Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) CPOP 2017
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Manual Ability Classification System
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Bevegelighet i ankelen relatert til alder
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Bevegelighet I kneet relatert til alder
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n = 4984

≤ -20°

> -20° < 60°

≥  60°

Ekstendert håndledd med strake fingre 

relatert til alder

Jahnsen CPOP voksen 2018



Smerter relatert til alder                             
CPOP 2017 
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N=1415



Ergo og fysioterapioppfølging CPOP 2017
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Fysioterapi pr habiliteringstjeneste
CPOP 2017
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Deltakelse i fysisk aktivitet
CPOP 2017
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Ergoterapi pr habiliteringstjeneste
CPOP 2017
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Bruk av ortoser
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Grovmotorisk utvikling 
GMFM-66 testskår for hvert GMFCS nivå
n=592 barn /1488 GMFM-66 observasjoner, Myklebust & Jahnsen 

2013

Hanna et al 2008Jahnsen CPOP voksen 2018



Development of bimanual performance in young 
children with unilateral or bilateral CP

Klevberg, Elvrum, Zucknick, Elkjær, Østensjø, Krumlinde-Sundholm & Jahnsen

MACS nivå I har størst og raskest 
utvikling, nivå II og III når samme 
nivå, men nivå III bruker lenger tid

BoHA skiller mellom MACS nivå I-III 
og det er størst utvikling før 30 mndr
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Is physical therapy frequency associated with short-term 
gross motor progress in children with cerebral palsy? 

Størvold G, Jahnsen R, Evensen KA, Bratberg GH 2018

Reidun Jahnsen, CHARM 31.10.2018

Gjennomsnittlig endring i GMFM-66 percentiler         
relatert til fysioterapifrekvens og antall kontrakturer, 
kontrollert for epilepsi, alder og GMFCS nivå
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CP-registeret i Norge (CPRN)                          
CPRNung, registrering ved 15-16 års alder

Undersøkelsesintervall tilbys: 
• GMFCS I hvert tredje år 
• GMFCS II annethvert år 
• GMFCS III-V hvert år 
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Lost in transition – behov for tjenester
Jahnsen, Myklebust , Elkjær 2012

Tjenester 16-17 år n=76 19-20 år n=44

Individuell plan 55% 64%

Hos fastlegen siste år 47% 75%

Barnehabilitering 66% 23%

Voksenhabilitering 7% 36%

Ønsker voksenhab 45% (47% vet ikke) 61% (18% vet ikke)

Personlig assistent (3-75t) 8% (21% ønsker BPA) 16% (21% ønsker BPA)

Støttekontakt (2-40t uke) 41% (59% ønsker støtte) 32% (46% ønsker støtte)

Avlastning (1-22t mnd) 40% (49% ønsker avlast) 32% (36% ønsker avlast)

Omsorgsbolig 4% 12%
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Behandling og trening                                                    
Jahnsen, Myklebust , Elkjær 2012

Botulinum toxin-A 
• 30% i legg og/eller lår –

alle GMFCS nivåer                                                                
(42% i CPOP)

• 13% i arm/hånd –
alle MACS nivåer                                         
(16% i CPOP)

Baklofenpumpe 
• 12% – GMFCS nivå IV-V                                              

(3% i CPOP)
Ortopedisk kirurgi
• 60% er operert i bena –

alle GMFCS nivåer                                          
(16% i CPOP)

• 13% har fått håndkirurgi –
MACS nivå I-III                                                            
(3% i CPOP)

Fysioterapi/trening
• 78% – alle GMFCS nivåer                       

(94% i CPOP)
• 34% 1-2 x uken (65% i CPOP)

Ergoterapi/trening av håndfunksjon:
• 20% – alle MACS nivåer                         

(40% i CPOP)
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Rotterdam Transition Profile
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Rotterdam Transition Profile
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Utfordringer for CPOP

• Behov for systematiske 
henvisningsrutiner i overgangsfasen 
som sikrer livsløpsoppfølging for 
alle, ikke bare de som ber om det

• Behov for økt kompetanse om CP 
hos voksne. Fortsatt kan voksne 
med CP dø av alvorlig sykdom på 
grunn av manglende diagnostisering 
og inadekvat behandling

• Autonomi – deltakelse –
selvrealisering og verdighet starter 
ikke i alderdommen, men må læres 
fra tidlig barndom 

• Strategi- and handlingsplaner om 
aldring bør inkludere personer med 
tidlig ervervet funksjonshemming  
og ikke bare den økende andel eldre   
i befolkningen
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Aldring og funksjonshemming

• De fleste funksjonshemmede er eldre

• Eldre funksjonshemmede regnes ikke 
som funksjonshemmede

• Inkluderes ikke i kampen for 
funksjonshemmedes rettigheter 

• Eldre forventer sansetap, 
funksjonstap og økt hjelpebehov

• Den funksjonshemmede eldre 
kroppen blir derfor normalisert

• Ikke funksjonshemmet lenger, bare 
eldre – mulig å velge ny identitet



FN-dokumenter om alderdom

• The International Plan of Action 
on Aging (The Vienna Plan UN 1983)

• Principles for Older Persons                 
(UN 2002)

– autonomi – deltakelse                    
– omsorg – selvrealisering                      
– verdighet  

• The International Strategy for 
Action on Aging (UN 2002)                                                     

handler om helse og funksjon,              
og den globalt økende eldre 
befolkning, men ikke om 
funksjonshemming
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Aldring og funksjonshemming

• Funksjonshemming har ingen 
generasjonsinndeling

• Ofte utenfor arbeidslivet hele 
livet, slik som barn og eldre 

• Barn og eldre blir forsørget av 
fellesskapet

• Ingen forskjell på uføretrygd og 
alderstrygd

• Ingen endret sosial rolle ved 67 år

• Eldre har organisert seg i egne 
interessegrupper for rettigheter 
og valgfrihet
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Hvor står vi? Hvor går vi?                                 
Hvem skal betale?

• Om to år blir de eldste i 
CPOP 18 år

• Hvordan samarbeider vi om 
en god plan for denne 
overgangen?

• Samhandling mellom 
voksenhabilitering, 
rehabiliteringsfeltet og 
kommunene?
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Arbeidsgruppe innen HAVO

• Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten.                                  
Rapport 2018 Nils Øyvind Offernes (OUS)

• Fagutviklingsprosjekt 2013 initiert av Nasjonalt nettverk for 
ledere i voksenhabilitering ledet av Irene Krystad (Helse Fonna)

• Mandat var:

– Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som 
benyttes i habiliteringstjenesten

– Kartlegging av pågående forskning og prosjekter i 
habiliteringstjenestene

– Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene
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Utfordringer for voksne med CP       
Arbeidsgruppen fra HAVO 2013

• Smerte- og fatigueproblematikk, sekundære muskel- og 
skjelettplager og funksjonstap

• Manglende fokus på vansker med kognisjon og sansning, samt 
psykisk helse

• Kommunikasjonsvansker
• Mange får ikke dekket behovet for fysio- og ergoterapi
• Større behov for balanse mellom aktivitet og hvile enn den 

generelle befolkning
• Ulikheter i tjenestetilbudet fra habiliteringstjenestene
• Mange hjelpeinstanser på flere nivåer å forholde seg til
• Forventninger om systematisk oppfølging i voksen alder kontra 

henvisning for spesifikke problemstillinger



Rehabiliteringsinstitusjoner med tilbud 
til voksne med CP

• Landsdekkende tilbud:

– Sunnaas sykehus

– Beitostølen og Valnesfjord 
helsesportsenter

• Regionale tilbud:

– Kastvollen, Helse Midt

– Hauglandsenteret, Helse Vest

– Kurbadet i Tromsø, Helse Nord

– Steffensrud 
rehabiliteringssenter, HSØ
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Nye barn med CP i hver habiliteringstjeneste pr år?

Habiliteringstjeneste

Antall barn/ungdom 

med CP per fødselsår

Sykehuset Østfold 6

Akershus universitetssykehus 20

Oslo universitetssykehus, Ullevål 14

Sykehus Innlandet, Hedmark 6

Sykehus Innlandet, Oppland 5

Vestre Viken 16

Sykehuset i Vestfold 7

Sykehus Telemark 5

Sørlandet sykehus, Arendal 4

Sørlandet sykehus, Kristiansand 6

Stavanger universitetssykehus 12

Helse Fonna, Haugesund 3

Haukeland universitetssykehus 14

Helse Førde 4

Kristiansund sjukehus 2

Ålesund sjukehus 4

St. Olavs Hospital 13

Helse Nord-Trøndelag, Levanger 3

Nordlandssykehuset 5

Universitetssykehus Nord-Norge 7

Finnmarkssykehuset, Hammerfest sykehus 1

Norge 157
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CPUP-vuxen

• De eldste barna som er registrert i CPUP er født i 1990 – 28 år i 2018 
• Planlegging av CPUPvuxen i 2007 – forskning viste forverring med alder
• Pilotundersøkelse i Syd-Sverige i 2009 med 95 deltakere, hvorav de fleste 

fortsetter
• CPUPvuxen-protokollen klar i 2010 etter evaluering av pilotprosjektet:

– Sosioøkonomiske forhold, helse, motorikk, fall, smerter, trøtthet, ADL, HRQOL

• Undersøkelsesintervall tilbys: 
– GMFCS I hvert tredje år 
– GMFCS II annethvert år 
– GMFCS III-V hvert år 

• 905 personer registrert i Sverige 31.12.2017 fra 18-72 år

Follow-up of individuals with cerebral palsy through the transition years and 
description of adult life: the Swedish experience.  
Alriksson-Schmidt et al  2014. 
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• n=905 

• 16-74 år

• 56% menn

• Økt med 45% fra 2014

• 0 = ingen voksne

• 1 = enkelte voksne

• 2 = bare voksne fra CPUP 

barn

• 3 = alle voksne med CP
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CPUP-vuxen i Sverige 
2017



Planer, progresjon, mandat med mer… 
• CP-foreningen inviterte til en rundebordskonferanse om oppfølging av 

voksne med CP 7. mars 2018

• Møtet initierte en arbeidsgruppe av interesserte som skulle jobbe videre 
med planer, progresjon, mandat osv

• Arbeidsgruppen møtes 25.05., 13.08. og 22.11.2018

• Arbeidsgruppens forslag til oppfølging av voksne med CP skal foreligge ved 
utgangen av 2018

• Debatt under Arendalsuka

• Ingvild Kjerkhol fra AP tar det opp i Stortingets spørretime, CP-foreningen, 
Nils Olav Anonsen og jeg har hatt det til høring

• Eva Buschmann har hatt møte med stortingets sosialkomité 

• CPRNung og CPUPvuxen har like protokoller som vi kan bygge på

• Spørsmål  om overgangsrutiner mellom HABU og HAVO – ved Daniel Solheim 
i Trondheim
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Fra ”what’s the matter with you?”                                   
til ”what matters to you?”

• Selvbestemmelse er en prosess 
som må læres fra barneårene

• Akseptere begrensningene uten å 
overse mulighetene

• Aktivitet og deltakelse handler 
om motivasjon, identitet og 
tilgjengelighet                                       
Sæbu et al 2010

• Individnivå:                    
Selvbestemmelse handler å 
definere hjelpebehov selv, ikke 
nødvendigvis å gjøre alt selv

• Samfunnsnivå: 
Antidiskrimineringslov og 
universell utforming som 
menneskerettigheter
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