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Sunnaas sykehus HF 
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  50 senger 

 Ca 60 ansatte 

 Ca 1500 innleggelser 

 Ca 150-200 voksne med CP 

 

Avdeling for vurdering 
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Hvilke pasienter med CP møter vi ved Sunnaas? 
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• Hovedsakelig unge voksne (fra 16-17 år) og voksne  

• Lett til moderat CP – GMFCS I-III 

• Personer som er selvstendige, men som opplever en funksjonsendring eller av 
annen grunn har behov for funksjonsvurdering, for eksempel arbeid- eller 
førerkortvurdering 

 

Mange ressurser 

• Reflektere over egen situasjon 

• Kan delta aktivt i en prosess 

• Har og kan ta styring i eget liv 
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5 

GMFCS-nivå I 
Ungdommene går hjemme, på skolen, utendørs og i lokalsamfunnet.  
 

GMFCS-nivå II 
Ungdommene går i de fleste situasjoner.  
 

GMFCS-nivå III 
Ungdommene kan gå når de bruker håndholdt 
forflytningshjelpemiddel. 

GMFCS-nivå IV 
Bruker forflytningshjelpemiddel med hjul i de fleste situasjoner. 
 

GMFCS-nivå V 
Transporteres i manuell rullestol  

i alle situasjoner.  
 

Palisano et al. 1997 



En typisk historie i overgangen fra ungdom til voksen 
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• En voksen med lett til moderat CP (GMFCS I-III) 

– Lette til moderate fysiske utfall 

– Ofte ikke definerte kognitive vansker 

• Har hatt oppfølging som barn 

– Barnehabiliteringen 

– Fysio- og ergoterapi (kommune/institutt) 

– Spesialpedagogikk (noen) 

• Avsluttet oppfølging rundt 15-16 års alder 

– Ikke opplevd behov for oppfølging hos ungdommen, pårørende og habiliteringen 
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En typisk historie i overgangen fra ungdom til voksen 
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Helserettslig myndig 16 år gammel (lovverk) 
Må følge opp avtaler med helsevesenet selv     
    

• Bestemmer selv hva de vil bruke tiden sin til 

• Kaster skinnene 
– Noen slutter med fysioterapi/trening 

• Avslutter kontakt med helsevesenet 

• Være normal 

• Vil ikke skille seg ut 

• Opplever nå at «livet butter» 

www.helsenorge.no 
www.helsedirektoratet.no 
 
 

http://www.helsenorge.no/
http://www.helsedirektoratet.no/


Livsfaseoverganger 
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• Økte problemer ved livsfaseoverganger – endrede krav og forventninger 
– Skole/utdanningsløp 

– Flytte for seg selv 

– Arbeid 

– Etablering i forhold, omsorg for barn, kombinere dette med jobb/studier 

 

• Skal klare «alt» selv      Freeman et. al 2018  

• Ha «mange baller i luften»        Roebroeck et. Al 2009 

• Nye omgivelser 

• Nye nettverk 

• Behov for ny kunnskap – teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter, organisering 

• Egenledelse – Eksekutive funksjoner 
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En typisk historie 
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• Tar kontakt med  

– Fastlege (varierende kunnskap om CP og muligheter for oppfølging) 

– CP-foreningen (Anbefaler kontakt for eksempel med Sunnaas) 

• Henvisning til Sunnaas 

• Vår erfaring: «Burde kommet tidligere» 
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Vanlig forløp 
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5 dagers vurdering 

Førerkort 

Spastisitet 

Rehabiliteringspotensiale 

Arbeidsevne 

Poliklinikk 

Gruppeopphold 

Videre oppfølging hjemme 

Fysioterapi 

Ergoterapi 

NAV 

Rehabiliteringssenter 

Helsesportssenter 



Vanlige problemer 

 

• Økende gangvansker 

• Smerte i sin beste side 
(ikke-affisert) 

• Økende spastisitet 

• Tretthet 

• Søvnvansker 

• Depresjon 

• Angst 

 

 

 

 

Hvorfor kommer voksne med CP til Sunnaas? 
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• Fysisk  

•  Kognitivt 

•  Kommunikasjon 
Stor 

energibruk 

• Bekymringer 

• Faller ut av jobb/studier 

• Mindre sosialt liv/isolasjon 

• Tap av livskvalitet  

Negativ 
spiral 
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Kartlegging av ressurser og begrensinger 
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Kartlegging av  

• fysisk funksjon 

• kognitiv funksjon 

• aktivitetsfunksjon 

• kommunikasjon 

• deltagelse 

• miljøfaktorer 
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www.helsedirketoratet.no 



Kartlegging av ressurser 
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• Ressurser finnes! 

• Potensiale for utvikling og læring 

 

 

 

Mål og tiltak bygges oftest 
rundt ressurser 
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Kaptein på egen skute 
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Hva er Sunnaas sin rolle? 
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Kartlegging og læring 

 

Funksjons-
status  

Formidle 
kunnskap om 

CP og egen 
helse 

Anerkjenne 
pasientens 

problem 

Bidra til at 
pasienten ser 

sammen-
henger om 
egen helse 
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Tiltaksprosess 
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Tiltak basert på tilgjengelig kunnskap  
 
Råd og veiledning skal bygge opp under pasientens egen evne til å ta 
gode valg i sitt liv 
 
• Individuell rådgiving og forslag til løsninger 

– Fysisk funksjon, hjelpemidler, trening og aktivitetsbalanse 

• Å bli i bedre form  
– Fysisk og psykisk 

• Innse egne behov – Refleksjon - Motivasjon  
– Avlastning 
– Hjelpemidler 
– Noen å snakke med 
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Samhandling 
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• Funn og anbefalinger dokumenteres i tverrfaglig rapport 
– Pasientens dokument 
– Sendes til aktuelle samarbeidspartnere etter samtykke fra pasient 

• Skriftlig henvisning/søknad om 
– supplerende undersøkelser 
– Ergoterapi  ( fysioterapi ikke nødvendig fra 1/1-18) 

• Andre typer dokumenter 
– Brev spesifikt om feks. spastisitetsoppfølging 
– Funksjonsvurdering 

• Personhjelp/BPA, bilsøknad 

• Telefoner til oppfølgende instanser 
• Kan tilby videokonferanse 



Fagkompetanse ved Sunnaas 
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• En betydelig kunnskaps- og 
erfaringskompetanse etablert gjennom 
de siste 15 år 

• Kunnskap og fagmiljø gir motivasjon! 

 Spesial-
kompetanse 

Fysisk 
funksjon 

Spastisitet 

Kognisjon 
Aktivitets- 
funksjon 

Arbeid/ 
utdanning 
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Oppfølging av voksne med CP – en jobb for flere? 
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• Flere bør ha en aktiv rolle i 
systematisk oppfølging/CPOP 
– Habiliteringstjenestene 

– Rehabiliteringssentrene 

– Helsesportssentrene 

– Kommunene/helsehus 

– Sunnaas sykehus HF 

 

• Fordeling i forhold til GMFCS-nivå? 
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Aktuelle hefter fra CP-foreningen  
 
 
 
 
 
 
           www.cp.no 
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Takk for oss! 

 
 
 
 
 
 

susanne.folstad@sunnaas.no 
petra.ahlvin@sunnaas.no 
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