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Forord

Mål og hensikt med heftet
Personer som har fått en ryggmargsskade har ofte mange spørsmål. Hva
har skjedd med kroppen? Vil funksjonen bedre seg? Hvordan håndtere de
psykiske utfordringene? Hvordan kan
man leve med en slik skade? Hvilket utstyr og assistanse vil være nødvendig,
og kan man leve sammen som familie?
Hvor skal man bo?
I første omgang er det akutteamet og
rehabiliteringsteamet som må svare,
men etter kort tid må også ulike kommunale og statlige instanser trekkes
inn for å tilrettelegge for fremtiden.
Målet med ABC om ryggmargsskade
- for helsepersonell er å gi kunnskap
om
• hvilke funksjonelle og psykososiale
utfall som kan forventes etter en
ryggmargsskade
• hvilke konsekvenser kan det få for
livet videre
• hva forventes det at helsepersonell
og andre aktuelle fagpersoner bistår med i et livsløpsperspektiv
ABC om ryggmargsskade - for helsepersonell er tiltenkt de som jobber
med personer med ryggmargsskade, i
spesialisthelsetjenesten, private rehabiliteringssentre eller i kommunen. Vi
håper den kan være til nytte for yrkesgrupper med forskjellig fagbakgrunn.
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ABC om ryggmargsskade - for
helsepersonell er skrevet som en
oppslagsbok hvor de enkelte kapitler
kan leses uavhengig av hverandre. Innholdet er konsentrert om forhold som
er spesielle og betydningsfulle for personer som har fått en ryggmargsskade. Dette er 1 av 2 publikasjoner
med generell kunnskap om ryggmargsskade, og kommer både i trykket og i
elektronisk format. Det ene er tiltenkt
pasienter, pårørende og brukere, og
den andre er for helsepersonell. Noen
vil sikkert ha nytte av å lese begge.
Det er også et ønske at publikasjonene
skal kunne anvendes på relevante
utdanningsinstitusjoner.
Formidling av kunnskap om
ryggmargsskade
Selv om det å få en ryggmargsskade
kan innebære store omveltninger, gir
tidligere pasienter ved spinalenhetene
tilbakemelding på at det er mulig å leve
et liv med god livskvalitet. Vårt ønske
er at helsepersonell bruker sin pedagogiske kompetanse for å formidle kunnskap på en måte som fremmer optimisme og fremtidshåp.
Inkomplett ryggmargsskade
Stadig flere får inkomplette ryggmargsskader hvor de fysiske utfallene er svært ulike. Dette kan medføre
noen særlige utfordringer som det er
vanskelig å beskrive i en generell del.
Det vil likevel være nyttig informasjon
å finne i dette heftet. Spinalenhetene

kan gi råd og veiledning angående konkrete problemstillinger knyttet til
inkomplette skader.
ABC om ryggmargsskade - for
helsepersonell er basert på materiale
fra Sunnaas sykehus HF, fra St. Olavs
Hospital HF og Haukeland universitetssykehus HF. Mange fagpersoner har bidratt i arbeidet. Arbeidsgruppens mål
har vært å samle erfaringer fra spinalenhetene i Norge, i tillegg til bidrag fra
forskning og litteratur fra de forskjellige
områdene. Aktuelle internettadresser
vil knyttes til hvert kapittel, mens referanser til litteratur og forskningsartikler
samles til slutt. De er ment som
supplement for de ulike kapitlene.
Det kan også legges til at det arbeides
med flere emnespesifikke informasjonshefter om ryggmargsskade. Her kan
nevnes; hud og trykksårproblematikk,
urinveiene og UVI osv. Disse heftene vil
da inngå i en serie med informasjonsmateriale om ryggmargsskader.
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REHABILITERINGSPROSESSEN

Dagens tilbud til personer med ryggmargsskade er basert på internasjonale anbefalinger. Disse ivaretas av spinalenhetene som sikrer pasientene en
behandling og rehabilitering som holder
god internasjonal standard. Det er viktig at denne kompetansen opprettholdes og at ikke miljøene splittes.
Pasientene har ofte svært sammensatte
plager. I tillegg til ulike grader av lammelser og sensibilitetstap kan pasienten
ha utfordringer som smerter, spastisitet, autonome forstyrrelser og trykksår.
Ryggmargsskader medfører dessuten
helseproblemer fra ulike organsystemer, og personene vil kunne ha økonomiske, sosiale og psykologiske problemer på grunn av endret funksjonsnivå,
tap av arbeid, samt ombygging eller
bytte av bolig.
Det er også viktig å merke seg at pasienter med ryggmargsskader er kunnskapsrike og bruker Internett og sosiale
medier aktivt. De er oppdatert på det
siste innen forskning og behandling og
informerer hverandre. De er eksperter
på sin nye kropp og på nye kompenserende funksjoner. Det er en utfordring
å planlegge, dimensjonere og tilrettelegge for en adekvat, helhetlig og sammenhengende tiltakskjede for denne
pasientgruppen også utenfor spinalenhetene, og det krever mye og sammensatt kunnskap (Hagen, Rekand og
Grønning 2012).
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Det er derfor spesielt viktig at leger og
helsepersonell har kunnskap om ryggmargsskader når de møter denne pasientgruppen.
Definisjon rehabilitering
Regjeringen har definert rehabilitering
som ”tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler,
hvor flere aktører samarbeider om å gi
nødvendig bistand til brukerens egen
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet
og deltakelse sosialt og i samfunnet.”
(Helse- og omsorgsdepartementet
2001 Forskrift om habilitering og
rehabilitering).
Rehabiliteringsprosessen
Rehabiliteringen beskrives som en
prosess med noe forskjellig innhold i de
ulike fasene. Ved en ryggmargsskade
starter rehabiliteringsprosessen
allerede på akuttsykehuset, og består
av livsviktig behandling og ivaretakelse
av kroppens funksjoner. Deretter overføres pasienten til fysikalsk medisinsk
rehabilitering ved en spinalenhet
eller annen rehabiliteringsavdeling.
Her vil fagpersonene bistå pasienten
med å sette egne mål for den videre
prosessen. Motivasjon og egeninnsats
vil være avgjørende for resultatet. Fagpersonene må tilstrebe at kravene som
stilles, står i forhold til de ønskene og
mulighetene som finnes. Det handler
om å finne et livsgrunnlag som er bygd
på personens egne verdier og premisser. Videre vil det, avhengig av skaden,

International classification
system (ICF).

Kroppsfunksjoner
og strukturer

Helsetilstand
(sykdom eller lidelse)

Aktiviteter

Miljøfaktorer

Deltagelse

Personlige faktorer

Kilde: www.kith.no

innebære ulike former for trening, innlæring av nye teknikker, vurdering av
behov for hjelpemidler og tilrettelegging av omgivelsene.
Tverrfaglig rehabiliteringsteam
Helt avgjørende for vellykket rehabilitering etter en ryggmargsskade er
det tverrfaglige teamets innsats. Det
er godt dokumentert internasjonalt at
ryggmargsskadebehandling og -rehabilitering som foregår i sentraliserte
ryggmargskadeenheter, med alle nødvendige tilbud og som deltar aktivt i
den livslange oppfølgningen, oppnår de
beste behandlingsresultatene når det
gjelder både fysisk og psykisk helse.
Pasienten skal, så langt det lar seg
gjøre, settes i stand til å ta ansvar for
egne behov. Samtidig skal rehabiliteringsteamet bidra til en god overføring
til oppfølgende instanser.
International Classification of
Functioning (ICF)
Hensikten med ICF er å gi et system og
en modell til å forstå hvilke konsekvenser en skade kan få for et individ.
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ICF er et klassifikasjonssystem som
kan danne en felles referanseramme i
det tverrfaglige arbeidet og i samarbeidet mellom forskjellige instanser. Det
er utgitt av World Health Organization
(WHO) og tar utgangspunkt i funksjon. WHO har som mål å gjøre ICF til
et felles rammeverk for å dokumentere funksjon og funksjonshemming på
tvers av landegrenser. ICF er et felles
fagspråk som er egnet i tverrfaglig
individrettet arbeid, tverretatlig og i
internasjonal virksomhet. Hovedvekten
legges ikke på sykdom og diagnose,
men på den enkeltes funksjonsevne
i samspill med omgivelsene, og som
bestemmer deltakelse i arbeidsliv, sosiale aktiviteter og mestring av daglige
gjøremål. ICFs hovedakser er kroppstrukturer, kroppsfunksjoner, aktiviteter, deltagelse og miljøfaktorer, og
kan brukes som ramme i for eksempel
tverrfaglig rapportering.
”Den overordnede målsetting med ICF
er å opprette et enhetlig idégrunnlag
og språk for å beskrive helse og
helserelaterte forhold”.

Behandlingslinje for
ryggmargsskade
Behandlingslinjer, også kjent som
pasientforløp eller behandlingsforløp, er
et verktøy som skal sikre at pasienten/
brukeren til enhver tid befinner seg der
hvor den beste kompetansen finnes for
å få nødvendig hjelp. For optimal effekt
av en behandlingslinje, må den faglige
informasjonen ligge i forkant av eller
følge pasienten/brukeren underveis i
linjen. Det er dokumentert at behandlingslinjer kan redusere variasjon i
klinisk praksis og forbedre resultater.
Behandlingslinjer fremmer en velorganisert og effektiv pasientomsorg basert
på kunnskapsbasert praksis. Behandlingslinjer for ryggmargsskader planlegges tilgjengelig på Internett i løpet
av 2012.
Samhandlingsreformen
Samhandling mellom alle aktører i behandlingskjeden bidrar til en helhetlig
rehabiliteringsprosess for pasienten/
brukeren. Utskriving av personer med
ryggmargsskade fra sykehus krever
ofte god planlegging og dialog med
kommunen. Rehabiliteringen fortsetter hjemme når hverdagens rutiner
og aktiviteter skal fungere. Samhandlingsreformen har som mål bl.a. å få
de ulike leddene i helsetjenesten til å
jobbe bedre sammen, flytte tjenester
nærmere dit folk bor og øke brukermedvirkningen. Kommunene får flere
oppgaver, også i forbindelse med rehabilitering, og skal bidra til at folk får
bistand til koordinering av behandling
og oppfølging. Spesialisthelsetjenesten
skal på sin side overføre kunnskap om
de aktuelle problemstillingene, slik at
kommunen blir i stand til å løse sine
oppgaver på best mulig måte.
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RYGGMARGSSKADER

Årsaker
Man skiller mellom traumatiske og
atraumatiske ryggmargsskader. En
traumatisk ryggmargsskade oppstår
som følge av et ytre traume som direkte eller indirekte skader ryggmargen. De vanligste årsakene til
traumatiske ryggmargsskader i Norge
har i mange år vært enten fallulykker
eller trafikk-ulykker. En atraumatisk
ryggmargsskade er i denne sammenheng en ikke-progredierende skade
av ryggmargen som har oppstått som
følge av en infeksjon, blødning, svulst,
betennelse, slitasje eller aldring. Den
kan også være medfødt eller forårsaket av annen medisinsk eller kirurgisk
behandling.
Forekomst
Hvert år rammes mellom 10 og 20 personer pr. million mennesker av traumatisk ryggmargsskade i Norge. Dette betyr mellom 50 og 100 nye skader pr. år.
En relativt ny undersøkelse fra Bergen
tilsier at tallet er økende på grunn av
flere ryggmargsskader som følge av fall
blant eldre (Hagen 2010). I tillegg er
det om lag et like stort antall personer
som årlig har blitt rammet av en atraumatisk ryggmargsskade, som også har
behov for spesialisert rehabilitering.
Dette tallet har også økt de siste årene.
De fleste ryggmargsskader oppstår i aldergruppen 18-35 og 60-70 år. I gruppen med traumatiske ryggmargsskader
er det flest menn.
Ryggmargsskade forekommer hyppigst
i de fleksible delene av ryggraden, det
vil si cervikalt og lumbalt.
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Det er ingen nasjonale undersøkelser
som forteller oss hvor mange som lever
med ryggmargsskade i Norge i dag,
men med utgangspunkt i at det hvert
år tilkommer gjennomsnittlig ca. 75
nye traumatiske ryggmargsskader, og
at forventet levetid nærmer seg forventet levetid hos funksjonsfriske, kan
man anslå at tallet ligger mellom 1500
og 2500. I tillegg kommer et ukjent
antall med atraumatiske skader.
I 2011 ble det opprettet et nasjonalt ryggmargsskaderegister, NorSCIR.
Registeret vil bidra til å gi en bedre
oversikt over hvor mange som lever
med en ryggmargsskade i Norge, samt
å sikre lik kvalitet på helsetilbudet til
denne gruppen i hele landet.

ryggmargen - anatomi

Ryggsøylen (columna) består av 29
virvler, bundet sammen av leddbånd,
bruskskiver og muskler. Vi har 7 nakkevirvler (cervicaldelen), 12 brystvirvler
(thorakaldelen), 5 lendevirvler (lumbaldelen) og 5 sammenvokste bekkenvirvler (sacraldelen) som til sammen
danner korsbenet i bekkenet (os sacrum).
Ryggmargen ligger i ryggmargskanalen
og er beskyttet av virvellegemene,
ryggmargshinnene og ryggmargsvæsken. Den er lillefingertykk, har
banankonsistens og skades lett hvis
beskyttelsen ødelegges. Ryggmargen
er ca. 45 cm lang og hos voksne strekker den seg fra hjernen ned til skiven
mellom 1. og 2. lendevirvel. Ryggmargen inndeles i ryggmargssegmenter.

11

Hvert segment har sitt eget par av spinalrøtter som innerverer musklene i et
myotom, og som inneholder føletråder
fra et av hudens dermatomer. Ingen
muskel innerveres kun fra ett segment
i ryggmargen. Men enkelte muskler er
overveiende innervert fra ett segment,
og disse benyttes derfor som “nøkkelmuskler” ved undersøkelse etter
ryggmargsskade.
Sentralnervesystemet består av
hjernen og ryggmargen, og er den
delen av nervesystemet som er vernet av knokler. Avbrutte nervebaner i
sentralnervesystemet, for eksempel i
ryggmargen, har imidlertid ikke evnen
til å regenerere de distale endene av
skadede aksoner og fører derfor oftest til permanente funksjonelle utfall.

Muligheter for å stimulere aksonregenerasjon etter skader av sentrale nervebaner er i dag et meget aktivt forskningsfelt.

ut etter skade. I ryggmargskanalen er
nerverøttene/trådene nedenfor selve
ryggmargen samlet i en bunt som
kalles Cauda equina (hestehalen).

Sentralnervesystemet er en av de to
hoveddelene til nervesystemet. Det andre systemet er det perifere nervesystemet.

Det autonome nervesystemet blir også
kalt det automatiske eller det ufrivillige nervesystem og fungerer delvis
gjennom ryggmargen. Det autonome
nervesystemet spiller blant annet en
rolle ved blæretømming, tarmtømming,
blodsirkulasjon, temperaturregulering
og seksuell funksjon.

Det perifere nervesystemet omfatter
alle nervetrådene som er utenfor
ryggmarg og hjerne, og er bygget opp
annerledes. Perifere nerver kan vokse

Kilde: Rehabiliteringssenter “De Hoogstraat”, Nederland. www.dehoogstraat.nl
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HVA SKJER NÅR RYGGMARGEN BLIR SKADET?

Når ryggmargen skades, ødelegges eller forstyrres nerveforbindelser mellom
den del av sentralnervesystemet som
ligger over, og den del av ryggmargen
som ligger under selve skadeområdet.
Dersom en ryggmargsskade medfører
lammelser i både armer og bein betegnes det som en tetraplegi. Når ryggmargsskaden har medført lammelser i
beina og eventuelt kroppen (truncus)
brukes begrepet paraplegi.
Det nevrologiske skadenivå må strengt
adskilles fra columna-fraktur-nivået
som defineres som ryggvirvelen med
det bruddet som skader ryggmargen
mest. Det nevrologiske skadenivå vil
være litt forskjellig fra frakturnivået. En
C6 fraktur vil for eksempel oftest gi en
C7 nevrologisk skade. En Th10 fraktur
vil kunne gi nevrologisk skadenivå Th11
eller Th12. Det er ikke bare skadenivået
som bestemmer nevrologiske utfall og
funksjon etter en ryggmargsskade.
Skadeomfanget i et tverrsnitt av ryggmargen er også avgjørende.
For nærmere beskrivelse se: Lærebok i
rehabilitering kapittel 13 (2004).
Komplett eller inkomplett skade
beskrives under ”Klassifikasjon av
ryggmargsskade.”
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klassifikasjon av ryggmargsskade

Klassifikasjon av ryggmargsskade,
ASIA impairment scale
Skadeomfanget i ryggmargen har som
nevnt stor betydning for evnen til å
fungere etter en ryggmargsskade.
”ASIA (American Spinal Injury Association) impairment scale” (AIS) er et
internasjonalt klassifiseringssystem
som vi bruker for å bestemme
skadenivå og omfang.
Grovt sett kan AIS kategoriene
beskrives slik (dette er en forenkling):
• AIS A (Komplett) - per definisjon
er det ingen muskelfunksjon i endetarmens lukkemuskel og ingen følesans rundt endetarmsåpningen.
• AIS B (Sensorisk inkomplett,
motorisk komplett) - bevart følesans nedenfor skadenivå, inklusiv
følesans rundt endetarmsåpningen.
Ingen muskelfunksjon nedenfor
skadenivået.
• AIS C (Inkomplett) - bevart
muskelfunksjon og følesans under
skadenivået. Musklene er svake og
gir liten praktisk funksjon.
• AIS D (Inkomplett) - muskelfunksjon og følesans under skadenivået
som gir praktisk nyttig funksjon
(styrkenivå 3 eller bedre på en skala
fra 0 til 5 i halvparten av musklene
under skadenivået).
• AIS E (Normal) - ubetydelige    
nevrologiske begrensninger som
følge av ryggmargsskaden.
14

Nevrologiske utfall som forekommer i
akuttstadiet kan senere helt eller delvis
gå tilbake, og da vil klassifiseringen av
ryggmargsskaden bli endret.
Se www.asia-spinalinjury.org for en
fullstendig beskrivelse.

0 = absent
1 = altered
2 = normal
NT = not testable

Kilde: “American Spinal Injury Association: International Standards for Neurological
Classification of Spinal Cord Injury, revised 2011; Atlanta, GA. Reprinted 2011.”
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RYGGMARGSSKADE MED SPESIELLE KJENNETEGN

Det er noen typer ryggmargsskader
som har helt spesielle kjennetegn på
grunn av måten ryggmargen er skadet
på. Disse syndromene har egne navn.
Det er viktig å skille en conus skade
(nevronskade) fra cauda skade fordi
prognosen er bedre ved cauda equina
skader (aksonskader).
Brown-Séquard syndrom
Brown Sequard syndrom betegner
halvsidig skade av ryggmargen, hvor
muskelfunksjon og leddsans er svekket eller borte i den ene kroppshalvdel
under skadenivået, mens hudfølelsen
er bortfalt i den andre kroppshalvdel.

Brown-Séquard syndrom
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Anterior spinalis syndrom
Arteria spinalis anterior syndrom
betegner en skade av ryggmargen som
tilsvarer denne arterien sitt forsyningsområde av ryggmargen. Utfallene av
muskelfunksjon og hudsensibilitet under skadenivå kan være nesten totale,
mens leddsans og vibrasjonssans etter
en slik skade er bevart.  
Sentromedullært syndrom
Det sentromedullære syndrom framstår oftest som følge av en støtskade
på ryggmargen uten laserasjon som
framkaller sentromedullær nekrose i
ryggmargen. Man finner typisk et slikt

Anterior spinalis syndrom

Sentromedullært syndrom

utfallsbilde etter en cervikal hyperekstensjonsskade hos eldre med trang
spinalkanal.
Conus medullaris skade
Er en skade i området rundt nederste
del av ryggmargen. Det kan føre til et
blandingsbilde av slappe og spastiske
lammelser fordi nervetrådene som går
ut fra ryggmargen kan skades, i tillegg
til selve ryggmargen.
Cauda equina skade
Dette er en skade av nervetrådene som
går ut fra selve ryggmargen i nedre del
av ryggen, og en slik skade gir slappe
lammelser. Ofte fører det også til lammelse i urinblæren og tarmen. Av og
til kan bare urinblære- og tarmfunksjonen rammes og slike ”skjulte” problemer oppleves oftest psykologisk ekstra
belastende (”skjulte funksjonshemninger”).
Kilde: Hjeltnes (2004): Lærebok i
rehabilitering, kapittel 13.
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DET AKUTTE STADIET

Tidlig rehabiliteringsfase
Faren for å utvikle medisinske
komplikasjoner som følge av ryggmargsskaden er stor i denne fasen.
Komplikasjoner forlenger sengeleiet,
reduserer rehabiliteringspotensialet og
forsinker selve rehabiliteringen og må
derfor, så langt som overhodet mulig,
unngås. Målet er at pasienten går
komplikasjonsfri over i den aktive
rehabiliteringsfasen.
Følgende områder krever spesiell
oppmerksomhet i tidligfase
– se de enkelte kapitlene angående:
•
•
•
•
•
•

lungefunksjon - respirasjon
hud/trykksår
blodomløpet - trombose/emboli
urinveier
fordøyelsessystemet
ernæring

Når vitale funksjoner er stabilisert skal
pasienten overføres til aktiv rehabilitering ved en spinalenhet. Dette er en
enhet hvor personalet er godt kjent
med alle medisinske tiltak som kan
forebygge og behandle komplikasjoner
etter ryggmargsskader. De jobber bredt
tverrfaglig og hovedmålsettingen er å
bidra til at pasienten oppnår et funksjonsnivå som er best mulig - ut fra
sine forutsetninger. Dette betyr også en
prosess fra å være pasient og bli
behandlet, til å ta ansvar for seg
selv og sin framtid.
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Stabilisering av brudd
De aller fleste pasientene med instabile columnafrakturer med eller uten
nevrologiske utfall opereres ved at det
settes inn skruer, stag eller plater som
fester virvlene sammen. De som ikke
opereres, har frakturer som er tilstrekkelig stabile for konservativ behandling.
Når skaden sitter i cervikalcolumna vil
pasienten bruke nakkekrage i minst 8
uker, mens noen pasienter med frakturer i thorakal- eller lumbalcolumna
må bruke korsett. Operatørene vil vurdere om det er behov for andre
bevegelsesrestriksjoner.  
Spinalt sjokk
Spinalt sjokk kan inntreffe i skadeøyeblikket. All impulsaktivitet i ryggmargen under skadenivået vil da opphøre,
både den somatiske og den autonome.
Innledningsvis kan derfor alle pasienter
med ryggmargsskader ha slappe lammelser. Nevronaktiviteten kommer
imidlertid tilbake, men på individuelt
forskjellige tidspunkter. Hos enkelte
kan det spinale sjokket vare i bare
noen få timer. Hos andre kan det vare
i 6 til 8 uker. I denne perioden er det
ingen tonus verken i tverrstripet eller
glatt muskulatur som styres fra ryggmargen. Pasienten vil derfor ha problemer med reguleringen av det kardiovaskulære system. Dette gir seg utslag
i både temperaturreguleringsproblemer
og i blodtrykkreguleringsproblemer.
Etter den spinale sjokkfasen kan man,
avhengig av skadenivå, få refleksstyrt
aktivitet og spasmer.

kroppslige forandringer og
nødvendige tiltak

Blodomløpet
Blodomløpet består av hjertet og
blodårene, dvs. arterier/pulsårer,
kapillærer/hårrørsårer og vener/samleårer, (se figur). Hjertet pumper
oksygenrikt blod ut i det store kretsløp,
og mottar igjen blod fra kroppen for å
pumpe det gjennom lungene så det på
nytt blir oksygenrikt (det lille kretsløp).
Hjertefrekvensen er normalt 60-70
slag pr. minutt i hvile, og kan stige til
over 200 (maksimalpuls) ved aktivitet.
Hvilepuls og maksimalpuls varierer,
avhengig bl.a. av alder og treningstilstand. Hjertets aktivitet reguleres
bl.a. av den blodmengde som til enhver tid er til stede og av det autonome
nervesystem. Muskelaktivitet i ekstremitetene er vesentlig for at blodet
skal pumpes tilbake til hjertet.

Kardiovaskulær dysfunksjon
ved ryggmargsskader
Ved en ryggmargsskade vil brudd i
autonome ledningsbaner, sammen med
immobilitet, bidra til kardiovaskulær
dysfunksjon. Ulike faktorer påvirker
det kardiovaskulære systemet i akuttfasen og på lang sikt. Under nevnes
kort noen konsekvenser som omfatter
det kardiovaskulære systemet. Utfyllende informasjon må hentes fra faglitteratur som er mer inngående (tips
finnes i referanselisten).
Endringer i puls- og
blodtrykksregulering:
Vagotoni
Episoder med langsom puls kan forekomme hos personer med tetraplegi.
Årsaken er en relativ sympatikusdominans i den første tiden etter skade.
Utløsende faktorer kan være intubasjon eller suging av slim i luftveiene.
Det er rapportert om tilfeller der
vagotonien slår over i hjertestans.  
Hypotoni
Ved skade i nivå Th6 eller høyere vil
det autonome nervesystemet påvirkes
slik at blodtrykksreguleringen blir
unormal; blodtrykket er generelt lavt
(lav sympatikus-aktivitet), det systoliske trykket er typisk 90-110mmHg.

Oversikt over blodomløpet.
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Ortostatisme
Systolisk blodtrykksfall over
20 mmHg ved posisjonsendring.
Dette er tydeligst de første ukene
etter skade i nivå Th6 eller høyere,
men kan hos enkelte vare ved.

Redusert sammentrekning av venene
i bukhulen (manglende sympatikusmediert arteriell vasokonstriksjon) er
hovedårsak, og manglende muskelaktivitet/pareser i bena har også betydning for at blodet ikke pumpes tilbake
til hjertet i tilstrekkelig grad. Oftest
bedres sirkulasjonen over tid.
Symptomer: svimmelhet, kvalme og
uvelhet ved forandring av posisjon til
sittende eller stående. Noen merker
at man ser dårlig på avstand, det kan
flimre for øynene, man kaldsvetter og
huden blir blek.
Tiltak:
• trykk mot magen, vanligvis ved
hjelp av et ”pass-på-belte” (korsett). Dette øker trykket i bukhulen
og påvirker tilbakestrømningen av
blod
• elastiske strømper
• tilvenning til stående/sittende stilling må skje gradvis. Det er gunstig
å starte ståtrening så tidlig som
mulig etter skaden
• ved uttalte problemer kan medikamenter forsøkes, for eksempel: Florinef (kortisonpreparat) med kraftig
effekt på salt- og vannbalansen.                                                                                                         
Effortil (avregistrert preparat pr.
2012, men mulig å bestille) stabiliserer blodtrykket ved ortostatisme
ved at blodkar dras sammen, framfor alt i bena. Tilbakestrømningen
til hjertet øker samtidig som pumpekraften i hjertet øker. Resultatet
blir en bedre blodtrykksregulering

Autonom dysrefleksi (unormal blodtrykksstigning)
Hos personer med ryggmargsskade
i nivå Th6 eller høyere kan det oppstå en unormalt kraftig blodtrykkstigning. Dette på grunn av hyperaktivitet
i det sympatiske nervesystem, brudd
i forbindelse til cerebrale vasomotorsentra og bortfall av evne til inhibisjon.
Blodtrykkstigning utløses av stimuli
nedenfor skadenivå, for eksempel mye
urin i urinblæren, trykksår, obstipasjon
osv. Det er svært viktig å bidra til at
blodtrykket igjen normaliserer seg.
Se kapittelet: ”Spesielle utfordringer
ved ryggmargsskade”.
Blodpropp
Blodpropp ses oftest i venene i bena
(dyp venetrombose), men også som
lungeemboli - og er en potensielt farlig
tilstand dersom den ikke behandles.
Blant flere årsaksfaktorer nevnes her
spesielt nedsatt blodsirkulasjon ved
inaktivitet på grunn av pareser eller
sengeleie.
Etter ryggmargsskade skal det igangsettes forebyggende tiltak både i form
av:
• blodfortynnende medikamenter
(kontinueres de første tre måneder
etter skade)
• fysioterapi
• kompresjonsstrømper
Faren for blodpropp på grunn av inaktivitet avtar gradvis ettersom pasienten
blir mer aktiv, men risikoen er økt også
i langtidsforløpet, sammenliknet med
funksjonsfriske.
Symptomer:
• benet blir oftest varmt, rødt og hovent. En uforklarlig høy senknings-
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reaksjon (blodprøve) kan også indikere blodpropp. Ved lungeemboli
vil respirasjonen være påvirket,
iblant betydelig og livstruende.  
Behandling:
• blodfortynnende medisin
• vanligvis kompresjon av hoven
legemsdel (elastiske strømper), men
de dype venene må da ha passasje
• bevegelse
Ødem
Ved ryggmargsskade skyldes ødem
vesentlig manglende ”pumpeeffekt” i
musklene, men det kan også skyldes
lavt proteinnivå i blodet. I kronisk fase
forekommer væskeforskyvning mellom
ulike væskerom i kroppen, av ukjent
årsak.

Risiko for kardiovaskulær sykdom
Hos ryggmargsskadde forekommer ofte
tre risikofaktorer:

Symptomer: som oftest hevelse i
føtter/ankler og i hendene, eventuelt
også i korsryggen.

• fastende dyslipidemi karakterisert
ved lav HDL kolesterol og normal
eller lav total kolesterol

Tiltak:
• elastiske strømper

• etter næringsinntak ses en unormal
høy triglyseridøkning og forsinket
”clearance”

• bevegelser: aktive eller passive
• heve bena eller hendene, helst over
hjertenivå
• unngå at noe strammer rundt ankler/håndledd (f.eks. stram strikk i
sokker)
• håndortoser/ødemhansker
• vurdere ernæring
Utholdenhetstrening
Forutsetningen for å bedre utholdenheten, er at hjertet svarer med å
øke pulsen over et visst nivå når man
trener. Ved komplett skade over over
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Th1, vil det autonome nervesystemet
påvirkes slik at pulsen øker mindre
enn normalt under fysiske anstrengelser fordi den normale sympatiske
akselerasjonen av hjertet er påvirket. Hjertefrekvensen stiger kun som
følge av vagusinhibisjon til maks 120/
min. Dette betyr at hjertet ikke vil ha
samme effekt av utholdenhetstrening
som før. Men utholdenheten i musklene
bedres ved trening. Fysisk trening/aktivitet påvirker lipidprofilen. Fastende
dyslipidemi responderer på 8 ukers
aerobic trening av moderat intensitet
når dette gjennomføres i 30 min 5
dager ukentlig (Cowan og Nash 2010).
Ved inkomplette ryggmargssskader vil
dette variere.

• vaskulær inflammasjon, ved et
markert høyt nivå av CRP (Creaktivt
protein)
Faktorene over, sammen med hyppig
forekommende faktorer som lite fysisk
aktivitet, redusert glukosetoleranse,
økt insulinresistens, økt proporsjon
kroppsfett og røyking, bidrar til økt
risiko for hjerte- og karsykdommer i
ryggmargsskadepopulasjonen.
Forebyggende tiltak:
• trening
• røykestopp
• kostholdstiltak
• stressreduksjon
• helsesjekk

Lungefunksjon
Hva er annerledes etter en
ryggmargsskade?
Diafragma og intercostalmusklene er de
viktigste musklene for normal inspirasjon. Normal ekspirasjon er hovedsakelig en passiv funksjon, og krever vanligvis ikke aktivt muskelarbeid i hvile.
Magemuskler og intercostalmuskler er
viktige for effektiv hoste. Lammelser
i disse musklene vil redusere respirasjons- og/eller hostefunksjonen.
Diafragma, som viktigste inspirasjonsmuskel, står for ca. 60-70 % av inspirasjonskapasiteten hos friske og får sin
nerveforsyning fra nivåene C3-C5. Det
betyr at personer med ryggmargsskade
under dette nivået sjelden vil ha behov
for varig respiratorstøtte, og de vil stort
sett ikke oppleve lungefunksjonen som
begrensende for fysisk aktivitet. Man
skal huske på at diafragma ikke bare er
en pustemuskel, men også en “kroppsbalansemuskel”, som kan uttrettes.
Intercostalmusklene får sin nerveforsyning fra nivåene Th1-Th11. Små
muskler i hals- og nakkeregionen
hjelper til ved dype åndedrett. Disse
får sin nerveforsyning fra nivåene C1C3 og hjernenerve 11, n. accessorius.
Magemuskler får sin nerveforsyning
fra nivåene Th6-L1. Generelt gjelder
at jo høyere i ryggmargen skaden er,
jo mer påvirket blir respirasjonen og
hostekraften.
Problemer som kan oppstå
• sekretstagnasjon
• pneumoni
• atelektase
• respirasjonssvikt
• lungeemboli
• nevrogen underventilering

Kartlegging av lungefunksjon hos
pasient med ryggmargsskade
1. Undersøk pasienten 			
(lunge, abdomen, hudfarge)
2. Nevrologisk status
3. Andre traumer 				
(for eksempel pneumothorax)
4. Kjent lungesykdom  
5. Røykeanamnese
6. Røntgen thorax
7. Blodgass (hypercapni)
8. Spirometri
9. PEF (Peak Expiratory Flow)
10. Pulsoxymetri (søvnapnoe)      
11. Observer pasienten over tid.
Nevrogen underventilering gir seg
ofte utslag i for dårlig oksygenering
pga. nedsatt respirasjon under søvn.
Pasienten vil da være unormalt trøtt
om dagen på tross av tilsynelatende
tilstrekkelig søvn. Ofte vil de også
kunne rapportere om hodepine og
mareritt.
Ved nedsatt lungefunksjon anbefales
kontakt med en lungeavdeling for å
vurdere videre behandling.
Hvordan kan luftveisproblemer hos
personer med ryggmargsskade forebygges?
• hyppig stillings-/leieforandring,
f.eks. snuing av sengeliggende
pasienter. Bruk gjerne ståseng
(kombinert med bruk av elastisk
korsett for inspirasjonsstøtte ved
paralyse i bukmuskulatur), men
husk at diafragma kan være mer
effektiv i liggende
• bevisstgjøring av pustemønster
• pusteøvelser, gjesping, sukking,
løfte armene over hodet osv.
• vurdere bruk av korsett for å øke
abdominaltrykket og dermed bedre
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lengde-/tensjonsforholdet for diafragma i oppreist stilling ved paralyse av bukmuskler
• ekspirasjons- og hostestøtte (ved
behov etter instruksjon av fysioterapeuten)
• bruk av pustehjelpemidler; Cough
assist/hostemaskin, Pep fløyte, PEPmaske (Positive Expiratory Pressure)
• trene inspirasjonsmuskulatur
• være varsom med medikamenter
som kan føre til sekretstagnasjon
• sørge for rikelig med drikke ved
sekretstagnasjon
• være varsom med medikamenter
som kan hemme respirasjonssentra
• motivere til å slutte å røyke
• tromboseprofylakse for å forebygge
lungeemboli (3 måneder behandling
med Klexane/Fragmin anbefales)
Pustehjelpemidler:
PEP-fløyte/-maske
Et enkelt hjelpemiddel som gir et positivt trykk i luftveiene ved ekspirasjon
og benyttes for å fremme sekretmobilisering.
CPAP (Continous Positive Airway
Pressure)
Når man bruker CPAP betyr det at man
puster i et lukket slangesystem hvor
man har et kontinuerlig positivt luftveistrykk. CPAP benyttes bl.a. for å behandle atelektaser, hjelpe med sekretmobilisering og bedre oksygenering.
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Cough assist, ” hostemaskin”
hjelper til med å fjerne sekresjon fra
lunger og luftveier ved gradvis å påføre
overtrykk i luftveiene, og deretter
skifte raskt til undertrykk. Dette raske
skiftet i lufttrykket, via maske eller trachealkanyle, genererer en høy ekspiratorisk strømningshastighet fra lungene.
Denne teknikken simulerer et ”host”.
BiPAP (Biphasic Positive Airway
Pressure)
Ved bruk av BiPAP puster en i et lukket slangesystem hvor det er to positive luftveistrykk. Det positive trykket
er høyest ved inspirasjon og lavere ved
ekspirasjon. BiPAP benyttes bl.a. som
respirasjonsstøtte, for å bedre oksygeneringen, for å behandle/bedre atelektaser og hjelpe med sekretmobilisering.
Respirator
Respiratorbehandling er vanligvis bare
nødvendig ved ryggmargsskader som
har ført til paralyse av diafragma, og
krever spesiell oppfølging. Hver enkelt
pasient vil få individuelle behandlingsregimer fra respiratorteam ved sykehus.
Det anbefales generelt at personer med
nedsatt lungefunksjon tar influensavaksine.

Urinveier
En ryggmargsskade vil for de fleste
føre til problemer med å tømme urinblæren. Det varierer fra person til person hvordan vannlatingen vil fungere
etter skaden. En vil få ulike problemer
ut fra hvilket nivå i ryggmargen som
er skadet og hvordan skaden påvirker
urinblærens funksjon. Uansett hvor
i ryggmargen en skade oppstår er
risikoen stor for at følelsen i underlivet
endres og at den viljemessige kontroll
over vannlatingen reduseres.

Detrusor sfinkter dyssynergi (DSD)
er en forstyrrelse av vannlatingsfunksjonen som kan oppstå ved overaktiv
blære, der samarbeidet mellom blære
og lukkemuskel ikke fungerer. Under
vannlatingen trekker blæren og lukkemuskelen seg sammen samtidig.
Blæren møter motstand når den tømmer ut urinen, noe som kan føre til
ufullstendig vannlating med resturin.
En konsekvens av denne tilstanden
kan være at pasienten utvikler vesicouretral refluks og er i faresonen for
trykkrelaterte komplikasjoner i øvre
urinveier.
Autonom dysrefleksi (AD) er en alvorlig
tilstand som kan oppstå hos personer
med ryggmargsskade i nivå Th6 eller
høyere. En kraftig blodtrykksstigning
oppstår som følge av at noe er galt i
den lammede delen av kroppen, ofte på
grunn av full urinblære. Man må straks
lete etter og finne årsak, for eksempel
kateterisere en full blære. Se kapittel: ”Spesielle utfordringer ved ryggmargsskade”.

Hva blir annerledes etter en
ryggmargsskade?
Overaktiv blære
En skade på ryggmargen som oppstår i
området mellom øverste del av nakken
og 1. lumbalvirvel (L1) vil føre til overaktiv urinblære. Muskulaturen i blæren
vil være unormalt spent. Dette kan føre
til at blærens kapasitet reduseres, og at
man må tømme blæren hyppigere enn
før. Vannlatingen kan være ufullstendig slik at resturin blir værende igjen i
blæren. Overaktiv blære kan også føre
til ufrivillig vannlating (urinlekkasje).
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Underaktiv blære
Ryggmargen slutter nedenfor 1. lumbalvirvel (L1). Skade som oppstår i cauda
equina, nervetrådene nedenfor 1. lumbalvirvel, gir en underaktiv blære. Blærens evne til sammentrekning blir nedsatt og det er det risiko for ufullstendig
vannlating med resturin. Urinrørets
lukkemuskel kan også ha redusert evne
til sammentrekning og kan føre til urinlekkasje. Dersom en mangler følelse for
full blære er det risiko for at blæren blir
”overfylt”.
Behandling
IK (intermitterende kateterisering)
Metoden IK er førstevalg i behandling

for de som ikke har tilfredsstillende
evne til normal vannlating etter en
ryggmargsskade. IK etterligner normal vannlating ved at et kateter føres
inn i blæren, tømmer ut all urinen, og
trekkes ut igjen. Metoden gjentas ved
behov med jevne mellomrom i løpet
av døgnet, for eksempel hver 4. time.
Dette må tilpasses slik at man ikke
har mer enn 400 ml i blæren ved kateterisering. Det anbefales å utføre IK
4-6 ganger pr. døgn. I sykehus utføres
prosedyren sterilt (SIK), i hjemmet utføres ren prosedyre (RIK).
Link til nasjonale retningslinjer ved bruk
av IK:
www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/
Content/183030/Retningslinjerutforming
Det kan i noen tilfeller være aktuelt
med andre metoder for håndtere
vannlatningen:
KAD (katether a demeure)
Permanent inneliggende kateteret som
legges inn via urinrøret (stor risiko for
urinveisinfeksjon og utvikling av
uretrastrictur).
Suprapubiskateter
Permanent inneliggende kateteret som
føres inn til blæren gjennom et lite snitt
i bukveggen. Dette gir mindre risiko for
urinveisinfeksjon enn ved KAD, man
unngår skade/ubehag i urinrøret og det
er enklere i forbindelse med seksualitet.
Bankeblære
Tidligere ble denne metoden benyttet
for å tømme urinblæren. Nyere forskning og erfaring viser at dette ikke er
gunstig, og anbefales ikke.
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Medikamenter mot overaktiv blære
Noen medikamenter kan dempe blærens aktivitet og redusere symptomer
som hyppig vannlatingstrang og urinlekkasje. Medikamenter mot spastisk
blære kombineres ofte med IK.
Annen behandling
Dersom man ikke oppnår tilfredsstillende resultater med IK og medikamenter
kan det bli aktuelt med kirurgisk behandling. Aktuelle inngrep kan være:
Botulinum toksin (Botox) injiseres i
blæremuskulaturen og lammer urinblæren slik at overaktivitet enten reduseres eller bortfaller helt. Behandlingen kan gjentas når effekten avtar.
Botulinum toksin kan også benyttes for
å redusere forhøyet aktivitet i ytre
uretrale sfinkter.
Sacral nervestimulering
En liten stimulator implanteres øverst
i seteregionen. Stimulatoren gir milde
impulser for å stimulere de sacrale
nerver og bidra til å gjenopprette normal nerveaktivitet til og fra blære og
tarm. Dette fungerer kun hos inkomplette skader med intakte nervebaner.
Kontinent stomi
• Mitrofanoffs prosedyre: Det lages en
kanal av blindtarm fra bukveggen
inn til blæren. Blæren tømmes med
kateter gjennom denne. Mellom hver
kateterisering har man et lite plaster
på huden
• Reservoir: En ny, innvendig blære
konstrueres ved hjelp av tarm.
Blæren tømmes med kateter gjennom en stomi på bukveggen. Mellom
hver kateterisering har man et lite
plaster på huden

Inkontinent stomi
Urinen ledes direkte fra urinlederne ut
gjennom en stomi på bukveggen. Urinen samles opp i utvendig stomipose.
Link til norsk forening for stomi- og
reservoiropererte: www.norilco.no
Pasientopplæring
Det er viktig at pasienten får spesifikk kunnskap om endring i blærefunksjonen og lærer seg å innarbeide
gode rutiner for blæretømming under
primærrehabiliteringen.
Oppfølging
Blærefunksjonen hos en person med
ryggmargsskade kan endre seg over
tid. Det anbefales derfor jevnlig oppfølging hos fastlege (blodprøver) og
urolog (urodynamiske undersøkelser).
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Ernæring
Sunn, næringsrik mat og væske er
nødvendig for å opprettholde liv og
fremme god helse. Et riktig sammensatt kosthold er en forutsetning for at
man holder seg frisk og i god fysisk
form. Det øker også motstandskraften
mot sykdom og infeksjoner. For mange
er mat og drikke viktig for psykisk og
sosialt velvære. Helsepersonellets rolle
etter en ryggmargsskade er å bidra
med kunnskap som fremmer gode
matvaner.
Hvor mye energi kroppen trenger
normalt og gjennomsnittlig:

eksakt. Muskuløse og personer med
tung beinbygning kan ha BMI-verdi på
over 25 uten å være overvektige. BMI
skiller heller ikke mellom kroppsfett og
muskler, selv om muskler veier mer
enn fett.
Det er laget en egen tabell for måling
av BMI for personer som har ryggmargsskade (se under). Dette for å
skape en forståelse for sammenhengen mellom skadenivå og bortfall av en
aktiv kroppsmasse, og dermed behovet
for en lavere vekt etter en
ryggmargsskade.

• energibehovet er 30 kcal pr. kilo
kroppsvekt i døgnet
• væskebehovet er 30 ml pr. kilo
kroppsvekt i døgnet
Body Mass Index (BMI)
BMI eller KMI (kroppsmasse indeks)
er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. Det viser om en
person er over- eller undervektig eller
har normal vekt. Formelen er ikke helt

Tabell 1
Før skade/sykdom

Tabell 2
Personer med paraplegi
Fradrag for aktiv kroppsmasse 7,5%

Tabell 3
Personer med tetraplegi
Fradrag for aktiv kroppsmasse 12,5%

Undervekt
<18,5
Normalvekt
18,5-24,9
Overvekt
25,0-29,9
Fedme
30,0-34,9
Kraftig fedme 35,0-39,9
Ekstrem fedme       ≥40,0

Undervekt
Normalvekt
Overvekt
Fedme
Kraftig fedme
Ekstrem fedme

Undervekt
Normalvekt
Overvekt
Fedme
Kraftig fedme
Ekstrem fedme

<17,1
17,1-23,0
23,1-27,7
27,8-32,3
32,4-36,9
≥37,0

Utarbeidet på Spinalisklinikken i Stockholm.
www.spinalis.se/images/stories/PDF/Halsa_livsstil/Halsa_i_rehab/BMI.pdf
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<16,2
16,2-21,8
21,9-26,2
26,3-30,5
30,6-34,9
≥35,0

De viktigste næringskildene
Proteiner
Protein benyttes til oppbygging og
vedlikehold av kroppsvev som for
eksempel muskler og skjelett. Det
lagres i liten grad i kroppen. Gode
proteinkilder finnes blant annet
i kjøtt, fisk, fjærkre, egg og
melkeprodukter.
Karbohydrater
Karbohydrater er vår viktigste energikilde. Det er vanlig å skille mellom
raske og langsomme karbohydrater.
Vanlig hvitt sukker består av raske
karbohydrater som gir en hurtig blodsukkerstigning. Man bør tilstrebe å
få i seg langsomme karbohydrater,
som grovt brød, gjerne med hele eller
knuste korn. Knekkebrød, havregryn
og frokostblanding uten for mye sukker
er også fint å bruke.
Fett
Fett er det næringsemnet som gir mest
energi. Dette næringsstoffet har mange
gode egenskaper og er en viktig del
av det daglige kostholdet. Fett er nødvendig for produksjon av hormoner og
andre signalstoffer. Det beskytter indre
organer, og er viktig for dannelse av
cellemembraner. Man bør spise mer av
flerumettet og enumettet fett og
mindre av mettet fett.
I tillegg kommer vitaminer, mineraler
og vann.
Kroppen trenger næringsstoffer til:
• daglig drift. Mat er brennstoffet.
Hjernen bruker 20 % av totalinntaket
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• cellenydannelse, vedlikehold og
reparasjoner. De fleste organer
gjennomgår fullstendig renovering
i løpet av en tidsperiode
• ved store traumer, som ved ryggmargsskade, er tapet av muskulatur
høyt, og kroppen går inn i en fase
hvor den trenger mye energi for å
repareres
Ved ryggmargsskade blir utfordringene:
A. Vekttap/underernæring
Rett etter skade går de aller fleste ned
i vekt. Det er mange som får et vekttap på rundt 10 %. Dette pga. tap av
muskelmasse. Det avhenger imidlertid
også av om ryggmargskaden er høy eller lav, komplett eller inkomplett. For å
stabilisere vekten og dekke ernæringsbehovet, må pasienten få tilbud om
regelmessige og hyppige måltider.
Noen tåler bedre enn andre å gå ned i
vekt.
Underernæring kan gi økt risiko for:
• infeksjoner, fordi immunforsvaret
blir svekket
• redusert muskelkraft
• nedsatt lunge- og hjertefunksjon
• slapphet og mistrivsel
• depresjon, humørsvingninger
• dårligere allmenntilstand
• trykksår
• lammelser i tarmfunksjonen (atrofi)
som igjen gir forstoppelse

B. Overvekt
Etter at vekten har stabilisert seg og
matlysten er kommet tilbake kan utfordringen være å holde vekten. Et for
stort inntak av mat eller usunn mat
fører til at den ekstra energien som
ikke brukes, blir lagret som fett. Etter
en ryggmargsskade er forbrenningen
lavere enn før, og behovet for energi
er mindre enn før skaden. Det er individuelle forskjeller når det gjelder
forbrenning, og det er viktig å følge
med på hva man spiser og på vekten.
Høy kroppsvekt gir økt belastning ved
daglige aktiviteter som for eksempel
forflytninger.

• fremme god sårtilheling

Overvekt kan gi risiko for:
• hjerte- og karlidelse

Fiber
Konsistensen av tarminnholdet er direkte relatert til sammensetningen
av det man spiser og drikker. I denne
forbindelse er fiber viktig. Fiber er den
delen av planten som ikke fordøyes i
tarmen.

• diabetes type 1 og 2
• tidlig slitasje i ledd som bærer mye
av vekten, f.eks. armer/skuldre
• forflytninger blir tyngre, og det blir
vanskeligere å holde seg i form
• trykksår og sår der hud ligger mot
hud
• rullestolen blir for liten
• depresjon og humørsvingninger
Personer med ryggmargsskade må
tenke på hvilken type mat de spiser.
Et variert og sunt kosthold gir energi
og overskudd, og legger grunnlaget for
mange faktorer. Det kan:
• forhindre stort vekttap den første
tiden etter skade
• hindre overvekt, noe som igjen
virker inn på bevegelighet
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• virke inn på tarmbevegelsene og
tarmtømmingen
Regelmessige måltider
Regelmessige måltider er viktig, det
letter opptrening av reflekser i tarmen.
Et måltid omtrent hver fjerde time er å
anbefale.
Drikke
Det anbefales å drikke ca. 2 liter væske
pr. dag. Velg gjerne vann, og begrens
inntaket av sukker og kullsyreholdige
drikker.

Kostholdstips
• spis ofte, og ikke la det gå mer enn
3-4 timer mellom hver gang
• å spise sukkerholdig mat når man
opplever at energien er fallende er
å ”lure” kroppen. Blodsukkeret faller
rask, og man blir slapp/føler seg
tom for energi etter en kort stund
• regelmessig veiing eller måling med
målebånd
• grovt brød holder en lengre mett og
fiber gir gunstige forhold for tarmen.
Brød med minst 50-75 % sammalt
mel eller andre grove kornprodukter
er å anbefale

• bearbeidede matvarer bør begrenses, da de ofte tilsettes ingredienser
som mettet fett, sukker og salt
• det anbefales at man spiser omkring
300-450 gram fisk i uken
• frukt og grønnsaker inneholder fiber
og er også kilder til vitaminer og
mineraler
• bruk kostholdsdagbok i perioder
hvor vekten er økende
• drikk vann
• tran, vitamin- og mineraltilskudd
kan være gode supplement til de
som ikke klarer å spise allsidig
• ved feber, infeksjon eller ved et
trykksår er væske- og ernæringsbehov økt. Næringstilskudd i form
av drikker eller pulver kan være
nødvendig
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Fordøyelsessystemet
De fleste personer med en ryggmargsskade har utfordringer knyttet til
endret tarmfunksjon. Disse utfordringene kan være av forskjellig art og ha
ulike årsaker avhengig av skadenivå.
Tarmtømming styres sentralnervøst
nokså likt med blæretømmingen, slik
at vi har et pontint senter og et sacralt
senter i S2 - S4 nivå.
Den første tiden etter en komplett
skade i ryggmargen vil viljestyrt bevegelse og følelse nedenfor skadestedet
være svekket eller helt borte. De ikkeviljestyrte bevegelsene (peristaltikken)
i tarmen er også redusert. Skader i
nakke- eller brystnivå vil i varierende
grad få tilbake muskelspenningen i
tarmveggen. En skade på ryggmargen i nedre del av ryggen vil føre til
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liten eller ingen muskelaktivitet i nedre del av tykktarm og endetarm. Er
skaden inkomplett er det individuelt
hvordan tarmfunksjonen blir. Etter en
ryggmargsskade vil det ta lengre tid
for maten å passere gjennom tarmsystemet.

Kort om tarmtømmingsfysiologi
Gastrocolon-refleks
Denne refleksen utløses når vi spiser/
drikker og magesekken utvides. Dette
utløser reflekser nedover i tarmsystemet, og rectum kontraheres. Trangen til
avføring utløses.
Defekasjonsrefleks
Denne utløses når nedre del av
colon sigmoideum og rectum fylles opp.
Tarmveggen utvides, og vi får utløst
nerveimpulser som går til:
• det parasympatiske senteret i S2 S4 nivå (det sacrale senteret)
• via pontint senter i hjernestammen
til overordnet senter i cortex cerebri
Impulser fra sacralt senter vil kontrahere glatt muskulatur i tarmveggen og
slappe av intern sphincter.
Ekstern sphincter slappes av voluntært
(viljestyrt) samtidig med at bukpressen
kontraheres og det abdominale trykket
økes. Dette styres fra cortex.
Vi ser to hovedtyper tarmpareser hos
pasienter med ryggmargsskade.
Hyperton tarm ser vi hos pasienter som
har skader i ryggmargens cervicale og
thoracale del (ned til Th12). Pasienter
med slike skader kan som oftest innarbeide rutiner for reflektorisk tømming.
Hypoton tarm ser vi hos pasienter
med skade i ryggmargens lumbale og
sacrale deler og hos pasienter med
nerveskader i bekkenområdet. Disse vil
ofte ha en total parese av nederste del
av rectum og anus, og vil ikke kunne
stimulere til reflektorisk tarmtømming.
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Problemer som kan oppstå:
• i akuttfasen vil det alltid være fare
for paralytisk ileus
• obstipasjon kan være et problem
dersom vi ikke hjelper pasienten til
å tømme tarmen. Vær obs. på at
medikamenter som fører til nedsatt
tarmmotilitet vil forsterke obstipasjonen. Eksempler: Morfinpreparater
og andre smertestillende medikamenter påvirker tarmen til lavere
aktivitet
• avføringsinkontinens med stadige
ukontrollerte tømminger kan være
svært plagsomt, og er til hinder for
et normalt sosialt liv
• diaré opptrer ofte sammen med
obstipasjon. Årsaken til dette er
at væske vil renne forbi den harde
knollete avføringen
• hemoroider ser vi ofte hos personer
med ryggmargsskadde, som et
sekundært problem. Mange får disse
plagene, dersom de er mye plaget
med obstipasjon eller hard avføring.
Stillesittende liv og mangel på mosjon er jo dessuten en vanlig årsak til
at dette oppstår hos funksjonsfriske
• vi ser også detrusor-sphincter-dyssynergi ved tarmtømming (se kapittel: ”Urinveier”)
Kosthold
Det er viktig at personer med ryggmargsskade spiser 3-4 regelmessige
måltider pr. dag og at det er lett tilgang
til sunne matvarer. Et regelmessig kosthold letter innarbeidingen av rutiner og
utnyttelse av reflekser i tarmen. Fibermengden skal ikke økes i forhold til det
som er normalt. Nok drikke er viktig for

at fiber skal kunne gjøre nytte i tarmsystemet. Informasjon om riktig
kosthold bør gjentas ofte.
Ved skade over Th12 og en hyperton reflekstarm, anbefales et relativt
høyt fiberinnhold i kosten. Dette øker
volumet på tarminnholdet, og press
mot tarmveggen stimulerer tarmbevegelsene. Ved skade under Th12 og
en hypoton reflekstarm, anbefales et
kosthold med relativt lite fiber. Dette
gir en fastere avføring som lett lar
seg fjerne manuelt. Dette er en balansegang, en fast avføring kan lett bli
for fast og resultere i forstoppelse.
Væskeinntak
Rikelig drikkemengde, gjerne minst 2
liter daglig. Gjerne varm drikke før/
under måltidene, da dette stimulerer
gastrocolon-refleksen.
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bevegelser med start fra høyre nedre
kvadrant, opp mot høyre hypochondrium (colonmassasje). Varme omslag
over magen kan prøves. Vær oppmerksom på nedsatt sensibilitet.
Legemidler som benyttes for å
stimulere tarmtømming er
• tabletter f.eks. Dulcolax, Senokot
• dråper f.eks. Laxoberal
• miniklyster f.eks. Microlax og Toilax
• stikkpiller f.eks. Dulcolax supp.
• Movicol
Naturlige tarmregulerende midler og
metoder
• frukt og fiber stimulerer tarmbevegelsene, og mykgjør tarminnholdet
• rikelig drikke
• linfrø/loppefrø
• Idoform

Etablere et fast tarmtømmingsmønster
Ved en ryggmargsskade tilstrebes
faste tarmtømmingstider, og pasienten
læres opp til å benytte seg av dette.
Gastrocolon-refleksen kan utnyttes ved
å gå på toalettet rett etter et måltid.
Noen velger toalettbesøk daglig eller
annenhver dag, mens andre velger 3
dager pr. uke. Pasientene vil etter hvert
finne fram til individuelle tarmtømmingsregimer, både med hensyn til
frekvens, tidspunkt på dagen, og
medisinbruk.

Digital stimulering
Det kan være nødvendig med manuell
stimulering i tillegg til bruk av legemidler. Digital stimulering vil si at man
stimulerer lukkemuskelen i endetarmen
med en behansket finger. Lett stimulering i rectum er effektivt, men vær forsiktig fordi det kan gi skader i slimhinnen. Den som stimulerer skal ha korte
negler og bruke eksplorasjonskrem.

Utnytt abdominalt trykk
Det er viktig og nødvendig at pasienten
tømmer urinblæren før tarmtømmingen. Lunkent vann, kaffe eller te kan
være nyttig for å få i gang tømmingsprosessen. Pasienten bør sitte på dostol/toalett så snart dette er mulig.
Oppfordre og hjelp pasienten til å sitte
så ”normalt” som mulig på dostol/toalett. Masser over magen i sirkulerende

Stomi
Stomi kan være en permanent eller
en midlertidig løsning. Det finnes ulike
typer stomier; colostomier, ileostomier
og appendicostomi. Fordeler med stomi
er at pasienten slipper forflytting til og
fra toalett, kan være mer selvstendig
og få mer kontroll. Irrigasjon kan også
være en god løsning hvis man har en
colostomi som gir mye lekkasjeproblemer.

Alternative måter for å oppnå god
tarmtømming:

Irrigasjon
Irrigasjon kan være et alternativ dersom man har avføringsinkontinens eller
kronisk obstipasjon. Irrigasjon betyr
at man ved hjelp av et slangesett setter inn kroppstemperert vann enten
via rectum, via appendicostomi eller
colostomi. Dette gjøres for å få tarmen
til å tømme seg. Gjøres denne tømmeprosedyren regelmessig, vil det komme
avføring fra stomien kun etter hvert
skyll. Mellom skyllene kan man benytte
en minipose/cap eller en stomipropp.
Fordelen er nettopp at man får kontroll
på tømningene og kan benytte mer
diskré stomibandasjer. De som benytter irrigasjon opplever at de har mindre
luft i tarmen, og dersom en stomipropp
benyttes etter irrigasjonen slippes
luften gjennom proppen lydløst. Disse
fordelene kan bety mye for livskvalitet
og trygghet ved livsutfoldelse.
Ulempene med irrigasjon er at man må
kunne disponere et toalett i en time. Så
lang tid kan det ta å få satt inn vannet
og få tarmen tømt. Skyllingen må også
gjøres regelmessig, oftest annenhver
dag og på omtrent samme tidspunkt
hver gang.
Dersom man skal starte opp med
irrigasjon er det viktig at man får
god opplæring og informasjon av
stomisykepleier eller lege.
For mer informasjon: www.norilco.no
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Huden
Hva består huden av?
Huden er kroppens største organ og
veier gjennomsnittlig 3 kg på et voksent menneske. Huden er bygd opp
av tre lag: overhuden (epidermis),
lærhuden (dermis) og underhuden
(subcutis). I tillegg finnes kjertelstrukturer (talg og svette), blodkar, nervefibrer og spesialiserte føleorganer.
Overhuden
Overhuden består av et lag av døde,
forhornede celler som kalles for hornlaget. Innerst er det et aktivt og levende
lag av celler som kalles basalcellelaget.
Hornlaget er kroppens barriere mot
omverdenen og består av døde cellerester som er omdannet til et protein
som kalles keratin. Keratinet skaller av
så det må stadig en fornying til. Cellerestene tjener som en fysisk barriere
mot lys, varme, mikroorganismer og
de fleste kjemikalier. I basalcellelaget
dannes det hele tiden nye celler. Cellene som dannes skyver de eldre mot
overflaten. Det tar ca. 24 timer fra en
celle dannes til den skaller av ytterst
i hornlaget. Denne prosessen kalles
forhorning, og har gitt hornlaget sitt
navn. Overhuden kan bare fornye seg
så lenge basalcellelaget er intakt. Melanin, som er det viktigste pigmentet i
huden, blir produsert av celler kalt
melanocytter i basalcellelaget.
Lærhud
Lærhuden ligger direkte under overhuden. Den består av bindevev, med
hvite kollagene og gule elastiske fibre. Blod-og lymfekar er vevd inn i
lærhuden, samt sanseceller, hårfollikler,
talg-og svettekjertler. Bindevevet gir
huden styrke og elastisitet. De kollagene fibre har stor strekkstyrke, men
liten elastisitet. Sansecellene er direkte
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forbundet til nervesystemet. De registrerer kulde og varme, berøring og
smerte, og sender beskjed fra huden til
ryggmargen og videre til hjernen.
Underhuden
Underhuden består hovedsakelig av
fett og bindevev, og er hudens under-ste og tykkeste lag. På grunn av
det fettholdige laget fungerer underhuden som kroppens energireserve og
beskytter også mot kulde. Mengden av
fettvev avspeiler personens ernæringstilstand (overvekt, undervekt). Underhuden har to typer kjertler: talgkjertler
og svettekjertler.

Hudens funksjoner
Huden er den mest synlige del av kroppen og har en rekke viktige funksjoner:
Beskytter kroppen
Huden verner kroppen mot påkjenninger utenifra, og hindrer
fremmedlegemer, bakterier og andre
skadelige organismer i å trenge inn i
kroppen. Den har en naturlig barriere
som virker negativt på bakterier. Barrieren bidrar også til at huden holder seg
myk og smidig. Huden beskytter mot
kulde, smerte, varme og væsketap.

Mottar og formidler impulser
Reseptorer i huden mottar sanseinntrykk og formidler disse videre til
hjernen.
Disse sanseinntrykkene er:
• smerte
• berøring
• temperaturen i omgivelsene
• trykk
Temperaturregulerende funksjon
Huden avkjøler kroppen når temperaturen blir for høy, blodsirkulasjonen
øker, og vi svetter for å senke kroppstemperaturen. Når omgivelsene er
kalde holder vi på kroppsvarmen ved at
blodsirkulasjonen til huden reduseres.
Dette styres av et senter i hjernen som
overvåker kroppstemperaturen.
Skiller ut avfallsstoffer
Gjennom svetteprosessen skiller huden
også ut avfallsstoffer som kroppen vil
kvitte seg med.
Produserer vitamin D og pigment
Vitamin D er viktig for oppbygging og
vedlikehold av tenner og skjelett. Pigmentet forsvarer huden mot de ultrafiolette strålene fra sola.
Avspeiler sykdommer i andre organer
Huden fungerer også som et signalsystem dersom noe er unormalt. Signaler
kan være fargeendringer, utslett og økt
svetteproduksjon.
Hvorfor er det økt risiko for skader på
huden etter en ryggmargsskade?
Huden er umiddelbart meget sårbar
etter en ryggmargsskade. Hudfølelsen
kan være helt eller delvis bortfalt, og
evnen til å registrere smerte, berøring,
temperatur og trykk er endret. Den
manglende hudfølelsen øker risikoen
for hudskader ved forflyttning, for høy
temperatur og ved kulde. Inaktivitet og
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manglende kartonus bidrar til særlig
økt risiko for å utvikle trykksår. Bortfallet eller forandringene skjer nedenfor
skadestedet.
På grunn av redusert blodgjennomstrømning og redusert muskelaktivitet
vil man kunne oppleve hevelser, spesielt i bena. Hevelse/ødemer medfører økt risiko for hudskade. Ryggmargsskaden nedsetter evnen til å
utskille svette og talg. Dette kan føre
til tørr hud nedenfor skadestedet.
Det er også flere indirekte faktorer som
medfører belastninger på huden etter at en person har fått en skade på
ryggmargen. Den første tiden på sykehuset vil man i større eller mindre grad
ha redusert bevegelighet. Sengeleie,
og det å sitte i rullestol gjør at huden
utsettes for større trykk enn normalt.
Evnen til å ivareta personlige hygiene
blir redusert. Skaden i ryggmargen kan
innbefatte at man ikke har full kontroll
over vannlating og tarmfunksjon. Det
er derfor viktig å ivareta personlig
hygiene for å unngå hudirritasjoner.
Ryggmargsskaden medfører ofte
vekttap, spesielt den første tiden etter
skade. Senere kan vekten også gå opp,
fordi forbrenningen endres og/eller
fysisk aktivitet er redusert. Både
undervekt og overvekt innebærer økt
risiko for trykksår.
Væskebalanse er viktig, ellers kan
huden bli tørr og miste sin smidighet.
Se kapittel: ”Ernæring.”
Andre allmenne risikofaktorer som
påvirker
Mange har vært skadet over lengre
tid uten å ha erfart utfordringer med
trykksår. Ved hormonelle- og aldersforandringer kan hudens egenskaper endres og huden blir mer sårbar.

Røyking er en risikofaktor fordi det
reduserer blodsirkulasjon ytterligere.
Se kapittel: ”Å bli eldre med en ryggmargsskade.”
Hvordan ivareta huden og forebygge
trykksår
Retningslinjen finnes på:
www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer
Vurder pasientens individuelle trykksårrisiko ved klinisk observasjon og eventuelt ved hjelp av Braden skala.
Ivaretagelse av huden:
God hudpleie
• god personlig hygiene
• inspeksjon av huden
• fordele og avlaste trykk mot huden
• unngå forbrenninger/forfrysninger
• informasjon og kunnskap
God personlig hygiene
• bruk riktig pH-verdi på såpen
(sur eller nøytral)
• gni ikke huden for hardt under vask
og tørking, det sliter bort beskyttelsesbarrieren
• bruk fuktighetsbevarende kremer
daglig
• regelmessig fotstell
Forebygging av trykksår:
Hudobservasjon
• huden må observeres nøye
• et lite rødt område kan skjule
trykksår under huden
• gradvis blir dette pasientens egen
oppgave ved hjelp av speil
• ta gjerne bilder underveis for at
pasienten selv kan følge utviklingen
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Se etter alle tegn på hudforandringer
både morgen og kveld
• røde merker på trykkutsatte
områder
• hevelse eller harde hudpartier
• utslett/blemmer
• temperaturforandringer
• tilstreb fast personale
Fordele og avlaste trykk mot huden
• det er særdeles viktig å endre stilling jevnlig, hver 2-3 time hos
risikopasienter (oftere hos ekstra
sårbare pasienter)
• det er et absolutt krav at underlaget
i sengen virker forebyggende mot
trykksårutvikling
• velg riktig sitte-/liggeunderlag (stol,
pute, toalettstol, dusjsete, madrass
og bilsete)
• det finnes muligheter for individuell
trykkregistrering slik at underlaget
kan skreddersys
• ved utprøving av nye hjelpemidler,
vær ekstra oppmerksom på røde
merker på huden
• velg komfortable klær som ikke
strammer på utsatte steder
• obs! sømmer og knapper må eventuelt fjernes på sitteflaten
• sjekk at ikke noe ligger i klem etter
forflytninger (urinpose, bleie, testikler)
• velg riktig skotøy, husk at føttene
lett blir hovne når man har sittet en
stund
• korsett, skinner og andre
hjelpemidler må være riktig tilpasset
(+ 1-2 størrelse)
• erstatt hudens signalsystem med
omtanke, forebygging av hudskader
må bli en del av de daglige rutinene
• vær varsom, unngå strekk eller små
rifter av huden i alle ulike forflytningssituasjoner
• lag gode avlastningsrutiner, som å
sitte framoverbøyd i stol, og
”middagshvil” helst i mageleie

Kosthold/kroppsvekt
• kartlegg og vurder ernæringsstatus
ved innleggelse og ved endringer
• gi proteinrik mat/drikke til
risikopasienter
• kraftig undervekt øker risikoen for
trykksår fordi lite muskler og fettvev
gir dårlig ”polstring” av knoklene
• overvekt øker også risikoen for
trykksår fordi de utsatte områdene
får ekstra tyngde samtidig som at
blodsirkulasjonen er dårligere i
fettvev
Dersom det framkommer røde
trykkmerker på huden eller hudavskrapninger, skal det umiddelbart konfereres med kyndige fagpersoner. Underlag i seng og stol må sjekkes, og
avlastning må evt. beordres. Avlastning
av trykkutsatt område er alfa og omega både i behandling og forebygging av
trykksår.
Det lønner seg alltid å investere i tidlig
avlastning!
Se kapittel: ”Spesielle utfordringer ved
ryggmargsskade. Trykksår/sår”
Pasientopplæring
Pasientopplæring er viktig for å bevisstgjøre pasienter slik at de tar ansvar
for egen helse, uavhengig av sine fysiske begrensninger. Pasienter med
komplekse sykdomstilstander kan ha
vanskelig for å følge opp behandling og
trenger mest sannsynlig mye undervisning. At pasienter får kunnskap og
engasjerer seg for å motvirke trykksårfremmende faktorer, kan gi store
gevinster.
Erfaringsmessig har vi ofte sett at
pasienten trenger informasjon presentert på en lettforståelig måte.
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Informasjon om huden og hudskader
er gjerne noe en person uten sår ikke
greier å assosiere seg med. Informasjonen må gjentas flere ganger, og det
kan også være lurt å dele ut skriftlig
materiale for å sikre at pasientene
har fått god opplæring. Foruten god
pasientopplæring er det også viktig å
sikre god opplæring hos helsepersonell
som jobber med ryggmargsskader.
I løpet av primærrehabiliteringsoppholdet ved en spinalenhet legges grunnlaget for hvordan en skal
takle sitt nye liv i rullestol og motvirke
utvikling av trykksår. Undervisningsprogram bør være velstrukturerte, og
omfatte både forebygging og eventuell
behandling. Tilgang til opplæring må
være lett tilgjengelig både for helsepersonell, pasienter og pårørende. Forskning viser at forebygging av trykksår er
mer kostnadseffektivt enn behandling.
Brosjyrer med pasientinformasjon fra
BMJ Best Practice, er oversatt og tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket:
www.helsebiblioteket.no/
Pasientinformasjon/Brosjyrer

Seksualitet/fertilitet
Seksualitet i rehabilitering
Seksualitet er et område med en stor
grad av kompleksitet som innbefatter
et unikt følelsesmessig register. Området seksualitet er av så privat og intim
karakter at det kan være utfordrende
for både pasienter og helsepersonell å
snakke om det. Fagområdet sexologi
er multidisiplinært fordi man henter
kunnskap fra et bredt felt av ulike
vitenskaper.
På enheter som behandler ryggmargsskade har informasjon og veiledning vedrørende seksualitet eksistert
i mange år. Flere yrkeskategorier som
leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og andre får ofte spørsmål
om dette. Det er et grunnleggende
hovedmål at fagmiljøet gir trygghet og
rom for at man som mottaker av disse
tjenestene trygt kan ta opp seksualrelaterte spørsmål. Helsepersonell er
som alle andre preget av individuelle
reservasjoner og holdningsmessige
barrierer som kan gjøre det vanskelig å
ta opp spørsmål knyttet til seksualitet.
De fleste helsefagutdanninger inneholder dessuten beskjedne mengder
undervisning om seksualitetens rolle i
relasjon til helse og sykdom.
Utgangspunktet for å gjennomgå en
rehabilitering er forskjellig. For mange
starter prosessen dramatisk; enten
som følge av en ulykke eller akutt
sykdom. Andre har opplevd en gradvis
reduksjon med tap av ferdigheter og
funksjon, mens noen har levd lenge
med begrensninger, og opplever forandringer i livssituasjonen som gir ytterligere utfordringer. Mange vil ha
funksjonsnedsettelser som vil kunne
innebære varig omstilling og reorganisering. Det er viktig å huske at man tar
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med seg all den erfaringen, kunnskapen, holdningene og den mentale ballasten man har tilegnet seg gjennom
livet inn i forholdet som mottaker av
helsetjenester.
De vanligst forekommende seksuelle
problemer kan ha sin opprinnelse i helt
andre forhold enn det som kan settes i
sammenheng med skade eller sykdom.
Det er imidlertid viktig at dersom det
oppstår en endret situasjon med direkte konsekvenser på seksuell funksjon,
så skal disse møtes på best mulig måte
gjennom faglig profesjonell kunnskap
og informasjon. Det er også grunn til å
understreke at man som mottaker av
tjenester også selv har et klart ansvar
for egen situasjon, og selv må ta initiativ til å synliggjøre sine behov.
Woet Gianotten er en kjent nederlandsk lege og sexolog som har forsket
mye på betydningen av seksualitet,
særlig i relasjon til helse og livskvalitet.
Han viser blant annet til en undersøkelse (Warner & Bancroft 1988) der
det ble funnet sterk korrelasjon mellom seksuell interesse og livskvalitet,
og at lysten er vesentlig høyere når
man har det bra i livet. Dessuten gir et
aktivt seksualliv mange direkte helsebringende fordeler, som eksempelvis
forbygging av sykdom, lengre levetid
og bedre livskvalitet. De fleste opplever
normale svingninger i seksuallivet sitt;
noen ganger er det bra, andre ganger
dårlig, og dette er heldigvis helt normalt. Vi kan ha vår seksualitet til glede
og nytelse, eller tidvis også til sorg og
fortvilelse.
Plissitmodellen
Plissitmodellen er en modell for intervensjoner som gir en systematisk
tilnærming til seksuelle problemer.
Modellen er et nyttig redskap for å

vurdere på hvilket nivå en befinner
seg som behandler av et gitt problem,
og vurderingen av hvilken kunnskap,
kompetanse og erfaring som er nødvendig for å gå inn i og arbeide med
det problemet som pasient/pårørende
presenterer. Modellen ble utviklet av
psykologen Jack Annon på Hawaii på
1970-tallet. Modellen viser ulike nivåer
for behandling av seksuelle problemer
generelt. Det er en avkortet pyramide/
trekant, som i prinsippet omfatter alle
seksuelle problemer.
Råd til fagpersoner
Det er viktig å få etablert retningslinjer for ivaretakelse av informasjonsbehovet for seksualitetsrelaterte
spørsmål etter skade/sykdom hos de
pasientgrupper man har ansvar for. En
bør i første omgang sikre dette gjennom en administrativ og faglig forankring av fagfeltet. Det bør klargjøres
hvilke rutiner man har, og hvordan man
tenker at det kan løses. Det handler
om å bedre personalets kunnskap om
seksualitet gjennom ulike former for
kompetanseheving. Kurs, undervisning, samarbeid med andre aktuelle
instanser eller etablering av en tverrfaglig kompetansegruppe. Gruppen
må selv skolere seg på seksualitet og
ha ansvar for å videreføre kunnskapen
til personell i de respektive enheter.
Man må ha generell kunnskap om sexologi, kunnskap om hvordan skade
påvirker seksualfunksjonen/relasjonen,
klargjøre egne holdninger til seksualitet og hvordan kommunisere tema.
Og sist, men ikke minst, bidra med
kunnskap og forståelse slik at seksualitet og seksualfunksjon blir et viktig
fagområde i rehabiliteringsprogrammet.
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Lenker til informasjon:
www.suss.no
www.seksuellopplysning.no
www.nfss.no
www.nfks.no
Hva kan være annerledes etter en
ryggmargsskade og hvilken hjelp
finnes?
Tanken på seksualitet og sex kan melde seg kort tid etter en skade. Mange
stiller seg spørsmål som: hva med
fremtiden, hva vil partneren min si,
kan jeg få ereksjon, ha samleie, vil jeg
oppnå orgasme og hvilke muligheter
har jeg nå for å bli forelder? Ulike seksuelle funksjoner er regulert gjennom
meget komplekse nevrologiske mekanismer. Påvirkninger og skader av vårt
nervesystem kan påvirke funksjon på
forskjellig vis. Ryggmargen er sentral
når det gjelder blant annet evne til
ereksjon, ejakulasjon og mulighet for å
oppnå orgasme.
Felles for personer med
ryggmargsskade
Seksuell lyst
Den seksuelle opplevelsen kan bli påvirket som følge av forhold som nedsatt
mobilitet, hudfølelse og kanskje hele
situasjonen, men seksuell lyst vil for de
fleste være uforandret. Man skal være
oppmerksom på at enkelte medisiner
kan påvirke lystfølelsen.
Seksualtekniske hjelpemidler
Det finnes mange forskjellige typer
hjelpemidler både for kvinner og menn.
Spinalenhetene har god kompetanse på
og oversikt over hva som kan være aktuelt for den enkelte. Ytterligere informasjon om seksualitet og hjelpemidler
kan man få gjennom samtale med seksualrådgiver, lege, sykepleier, brukerkonsulent/mestringsveileder.

Menn med ryggmargsskade
De fleste menn får ereksjon, men oftest er det særlig varighet av ereksjonen de fleste kan oppleve som et
problem. Ereksjonen aktiviseres fra
minimum to forskjellige områder i ryggmargen, der områdene i nivå Th10-L2
og S2-4 er de viktigste. Evnen til å få
en psykogen ereksjon gjennom erotiske opplevelser, tanker og forestillinger
er vanligvis redusert. Hos personer
med lave skader og hos dem med
inkomplette utfall kan evnen til denne
type ereksjon være opprettholdt.
Det er helt vanlig at berøring av penis,
pung eller anus gir ereksjon, for eksempel ved kateterisering. Dette er en
reflektorisk mekanisme, og ikke viljestyrt. Dette kan i enkelte situasjoner
selvfølgelig oppleves som flaut, men
det er i utgangspunktet en viselig ordning fra naturens side. Bevart evne til
reflektorisk ereksjon er med på å opprettholde normal blodsirkulasjon, og er
også gunstig på andre måter.
Menn kan som tidligere nevnt oppleve
at evnen til å få og opprettholde en
tilfredsstillende ereksjon kan variere.
De fleste menn med ryggmargsskade
vil oppnå en ereksjon, men hos mange
varer ereksjonen kanskje ikke like
lenge som før eller er hard nok til å
gjennomføre et samleie. Evnen til å
oppnå sædavgang (ejakulasjon) vil
hos de fleste være påvirket, men ikke
alltid.
Et ereksjonsproblem kan normalt løses
uavhengig av skadenivå. Det finnes
flere ulike typer medikamenter i tablettform eller som injeksjoner. Viagra,
Cialis og Levitra er eksempler på tabletter som er mye benyttet, og oftest
vil man ha god effekt av en av disse.
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Forslag til behandling settes opp i
samarbeid med spesialist i sexologisk
rådgivning (eller annet personell med
spesialkompetanse på området) og
lege, og utprøving må alltid forhåndsgodkjennes av medisinsk ansvarlig
lege. Se ellers også ”Seksualtekniske
hjelpemidler.”
Hvordan er evnen til sædavgang?
Normal sædavgang (ejakulasjon) er
avhengig av at ryggmargen er intakt.
Hos mange med ryggmargsskade er
som regel en del av ryggmargen satt ut
av spill, og det oppstår problemer med
sædtømmingen. Selve ryggmargen er
helt sentral når det gjelder styringen av
seksuelle funksjoner som ereksjon og
ejakulasjon, og ulike påvirkninger kan
derfor ofte medføre endringer på disse
områdene. Det som oftest skjer er at
sæden går inn i urinblæren istedenfor
at den kommer ut. Når menn har ereksjon stenger vanligvis den indre lukkemuskelen passasjen til urinblæren, og
sæden pumpes ut gjennom urinrøret.
Etter en ryggmargsskade fungerer den
indre lukkemuskelen kanskje ikke helt
som før, og spermiene tar den korteste
veien, dvs. inn til blæren istedenfor
den lange veien ut gjennom urinrøret.
Dette kalles en retrograd ejakulasjon.
Spermiene som går inn i urinblæren
kommer ut av seg selv ved vannlating.
Hos personer med inkomplette utfall,
er sjansene større for ordinær sædavgang. Menn med komplette skader
kan allikevel oppnå sædavgang, og det
er i praksis tilnærmet umulig å forutsi
med sikkerhet hvilke konsekvenser
ulike skader vil ha for den enkelte
person.
Orgasme hos menn
Orgasme kan defineres som den optimale opplevelse av seksuell tilfredsstillelse, men det er ingen selvfølge for

noen at man lykkes med å oppnå en
orgasme. Nevrologisk sett er det en
meget kompleks styring av både
orgasme og ejakulasjon. Orgasmen
kan være annerledes etter skade enn
før, og kanskje ikke være like sterk.
Noen fungerer godt, mens andre vil
finne det vanskelig å lykkes på dette
punktet. Det er store individuelle forskjeller, og derfor vesentlig at personer
med ryggmargsskade gjør hva de kan
for å finne ut hvordan dette er for nettopp dem. Å føle seg trygg på sin egen
funksjon er viktig, og særlig vesentlig
i samspill med andre. Man må være
villig til å utforske egen kropp og finne
ut hva som gir en mest mulig positiv
effekt.
Fertilitet
Hvis en mann ønsker å bli far, og ikke
får sædavgang ved samleie eller onani,
finnes det hjelp for dette. Det mest
brukte er en vibrator som kalles Ferti
Care. Dette er en spesialdesignet vibrator for menn med ryggmargsskade.
Ved å bruke denne vil opp mot 80-85
% av alle menn med ryggmargsskade
oppnå sædavgang. Vibratoren
plasseres på undersiden av selve
penishodet, er enkel i bruk og gir bedre
sædkvalitet enn med andre metoder.
Det forskes mye på dette området, og
man vet at vibrasjonsmetoden også er
gunstig på flere måter. Man kan blant
annet se en reduksjon i spastisitet, det
kan gi økt blærevolum og virke positivt
på generell velvære og livskvalitet.
Man kan også hente ut spermier ved
elektroejakulasjon dersom vibrasjon
ikke virker. Dette må gjøres på sykehus, og man stimulerer prostata med
en elektrisk probe som føres inn i anus.
Det er også mulig å hente spermier
direkte fra bitestiklene/testiklene ved
hjelp av mikrokirurgi, dette gjøres
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vanligvis på Rikshospitalet i Oslo. Menn
med rygg-margsskade kan få noe redusert sædkvalitet, uten at man helt
sikkert vet hvorfor det er slik. Dette er
et område det forskes svært mye på
ulike steder i verden. Tidligere var det
primært vanskeligheter med å hente
ut spermiene med tanke på å gjøre en
kvinne gravid, men i dag er metodene
betydelig forbedret både med hensyn
til å hente ut spermier, og ikke minst i
forbindelse med ulike former for assistert befruktning.
Kvinner med ryggmargsskade
Fuktighet i skjeden oppstår på samme
måte hos kvinner som reisning hos
menn. En skade i sakralområdet (S2S4) kan føre til at skjeden ikke blir like
våt som før. En skade over dette nivået
kan bety at en reflektorisk smøring
av skjeden er tilstede. Ved en høy
skade på ryggmargen oppnår kvinnen
sannsynligvis en slik reflektorisk utløst
smøring av skjeden.  
En kvinne med skade på ryggmargen
under L2 området vil kunne oppnå en
psykisk betinget smøring av skjeden.
Ved riktig og nok seksuell stimulering vil de fleste kvinner med ryggmargsskade oppnå tilstrekkelig fuktighet i skjeden til å gjennomføre et
samleie uten problemer. Det kan være
aktuelt å benytte glidemiddel. Man skal
være oppmerksom på at enkelte kremer/glidemiddel kan ha for høy surhetsgrad. Dette er ugunstig for skjedens
ordinære flora, og vanlig lotion eller
hudkremer tilsatt parfyme bør ikke
benyttes. Det er greit å vite at fuktigheten kan være nedsatt.
Orgasme hos kvinner
De fleste gjør seg noen tanker om
hvordan seksuell opplevelse skal bli nå
som en har nedsatt, eller kanskje

ingen hudfølelse nedenfor skadestedet.
Det er helt klart at hudfølelse er et
viktig moment, men bare ett. Personer
med ryggmargsskade kan oppdage nye
erogene soner med hjelp av sine andre
sanser: syn, hørsel, lukt og smak. En
må oppfordre til å benytte sansene og
bli kjent med sin egen kropp, en må
finne ut hva som er godt, og fortelle sin
partner hva en føler og ønsker. Husk
at hjernen er det organet som styrer
lystopplevelsen. Å oppnå orgasme er
ingen selvfølge for noen. Det kan være
vanskeligere for personer med ryggmargsskade enn andre å få dette til,
men det er ingen umulighet. Fantasi,
kreativitet, utforskning og tålmodighet
er viktige momenter.
Hva med menstruasjon?
Det kan for noen gå flere måneder før
menstruasjonen kommer tilbake. Menstruasjonen kan bli uregelmessig og
bli borte av og til. Det er fullt ut mulig
å bli gravid likevel, så prevensjon er
fortsatt viktig.
Prevensjonsmetoder
Kondom er helt OK, mens vanlige
typer P-piller normalt ikke anbefales
på grunn av økt risiko for blodpropp.
Minipille med lavt østrogeninnhold kan
brukes, det samme gjelder pessar med
sæddrepende krem. Spiral kan benyttes hos kvinner som har født barn, men
man skal være oppmerksom på evt.
økt spastisitet. Ta kontakt med en
spinalenhet eller gynekolog for ytterligere informasjon hvis du har spørsmål
rundt dette.
Fertilitet
Kvinner med ryggmargsskade antas å
ha like stor sjanse til å bli gravid etter
en skade som før. Fastleger og jordmødre kan ofte ha liten kunnskap om
hvordan svangerskapet påvirkes av en
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ryggmargsskade, og det vil være individuelle forskjeller ut fra skadenivå og
funksjonsnivå. Det vil derfor være behov for et samarbeid mellom de lokale
fagpersonene og spinalenheten.
Svangerskapet
En gravid kvinne med ryggmargsskade
bør i tillegg til den vanlige svangerskapsoppfølgingen få tilbud om oppfølging
av et tverrfaglig team i kommunen.
Under er det listet opp forhold som
helsepersonell og den gravide bør være
spesielt oppmerksomme på:
• medisiner: Mange medisiner frarådes for gravide og ammende, og
det må vurderes om det er mulig å
redusere mengden eller slutte med
noen av medisinene i denne fasen
• ernæring/vekt: Det er spesielt viktig at kvinner som har en ryggmargsskade ikke legger på seg for
mye i graviditeten. Det bør settes
opp en kostplan som også ivaretar
behovet for eventuelt kosttilskudd
eller vitaminer
• trening: Det kan være behov for
fysioterapi for å få hjelp til å vedlikeholde leddbevegelighet, og for
å få råd om hvordan det er lurt å
trene i svangerskapet og etter fødselen. Håndtering av barn setter nye
krav til fysisk utholdenhet
• urinveier: Fosteret vil etter hvert
presse mot urinblæren som får dårligere kapasitet. Dette kan føre til
hyppigere vannlating og økt risiko
for urinveisinfeksjon. Det kan også
bli behov for flere forflytninger til toalett i løpet av dagen, noe som kan
bli en utfordring når magen vokser.
Det kan bli nødvendig å forandre
på rutinene de siste ukene. Vurder

forebyggende tiltak mot urinveisinfeksjon for å unngå antibiotikakurer
• tarm: Forstoppelse og treg mage
kan oppstå. Det kan være behov for
å endre på rutinene
• hud - risiko for trykksår og sår: Den
som sitter i rullestol kan få økt risiko
for trykksår fordi det blir mer vekt
på sitteknutene og det blir tyngre
å forflytte seg. Gode avlastingsrutiner, trykkavlastende puter og madrass er nødvendig. Nye forflytningsteknikker og bruk av hjelpemidler
som brett og slide kan være aktuelt.
Noen aktive rullestolbrukere velger
å bruke elektrisk rullestol på slutten av svangerskapet for å få bedre
muligheter for avlasting av setet
• ødem: Hevelse i bena er vanlig og
det anbefales å bruke elastiske kompresjonsstrømper og avlaste med
bena høyt. Dyp venetrombose kan
oppstå. Behov for blodfortynnende
bør vurderes. Se kapittel: “Blodomløpet”
• blodtrykk: Noen får lavt blodtrykk
eller blir blodfattige. Sjekk blodprosent og iverksett eventuelle
tiltak med hensyn til dette
• autonom dysrefleksi (ved skade over
Th6) kan oppstå både i svangerskapet pga. at fosteret vokser og og
på grunn av for eksempel trykksår
eller blære-/tarmproblematikk. Hvis
blodtrykket er lavt kan symptomer
på autonom dysrefleksi kamufleres.
Se kapittel: ”Spesielle utfordringer
ved rygg-margsskade”
• ADL og hjelpemidler: Gjennom
graviditeten øker belastningen på
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ryggsøylen og ryggmusklene. Mot
slutten av svangerskapet kan dette
begrense mobilitet og selvstendighet
i ADL slik at det kan være behov
for nye hjelpemidler og mer hjelp i
hverdagen
• forberedelser til barnets ankomst:
Studier har vist at det er viktig for
en mor med ryggmargsskade (eller andre fysiske funksjonsnedsettelser) å være trygg på hva hun
kan greie selv, og at hun får den
hjelpen hun trenger i hverdagen
som småbarnsmor. Jordmor og det
tverrfaglige team, sammen med den
gravide, bør kartlegge de praktiske
utfordringene slik at hjelpemidler til
barnestell og transport av babyen
er på plass i god tid før fødselen, og
at personlig assistent søkes så tidlig
som mulig ved behov
Fødsel
Kvinner med ryggmargsskade kan
vanligvis føde på normal måte eller ved keisersnitt. De har imidlertid
en forhøyet risiko for at fødselen kan
starte tidligere enn termin. Når keisersnitt foretrekkes avtales dette på
forhånd med fastsettelse av dato ved
aktuelt sykehus. Det anbefales at kvinnen får gjort seg kjent med sykehuset
på forhånd, og at det legges vekt på
å unngå trykksår før, under og etter
fødselen. I tillegg er det ofte behov for
praktisk tilrettelegging slik at hun så
tidlig som mulig kan være med å
stelle babyen.
Kvinner med komplett skade over TH10
vil sannsynligvis ikke føle smerte ved
veer. Ved skade på ryggmargen nedenfor Th12 vil hun imidlertid kunne føle
veene som normalt. Indikasjoner på
at fødselen er i gang varierer mye for
de som har en ryggmargsskade. Det

kan være smerte over skadenivå, økt
spastisitet, ”magespasmer” – en ser at
magen spenner seg, symptomer på autonom dysrefleksi, økte blærespasmer
etc. Det anbefales at det etter 28. uke
blir kontrollert om livmoren har begynt
å åpne seg. Når det skjer er det tryggest at hun legges inn på fødeavdelingen. Epiduralbedøvelse må vurderes
individuelt uansett skadenivå. Spesielt
ved skader over Th6 for å forebygge
Autonom dysrefleksi. Jordmor og den
gravide kvinnen bør sammen finne
en god madrass og den beste fødestillingen slik at hun ikke pådrar seg
trykksår under fødselen.
For mer informasjon
Ta kontakt med spinalenhetene for
nærmere informasjon.
Linker på Internett
Praktiske råd og tips til foreldre med
ryggmargsskade eller annen
funksjonshemming:
www.lookingglass.org
www.dppi.org.uk
Oversikt over medisinske forhold som
gravide med ryggmargsskade bør være
oppmerksom på:
www.spinalcord.uab.edu/show.asp
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Håndfunksjon ved tetraplegi
Håndfunksjonen må ses i sammenheng
med både albue og skulder. Skulderen
posisjonerer armen og hånden i rommet, mens armen stabiliserer og kontrollerer håndens bevegelser. Håndleddet er et nøkkelledd ved utførelse av
daglige aktiviteter.
Ved en ryggmargsskade i nakken vil
det oppstå lammelser i arm, hånd og
fingre. Pasienten undersøkes og det gis
en nevrologisk status med AIS-score
(se kapittel ”Klassifikasjon av ryggmargsskader”). AIS-score bygger på de
aktive nøkkelmusklene som også gir en
indikasjon på hvilke aktiviteter pasienten kan utføre.
Nøkkelmuskler i arm/hånd ved komplett tetraplegi
C5-    m. biceps brachii: bøyer albuen.
C6- m. extensor carpi radialis: strekker opp håndleddet. Pasienten kan
nyttiggjøre seg et trickgrep (tenodesegrep/passivt nøkkelgrep – se illustrasjon).
C7-    m. triceps brachhi. Strekker
albuen og gir bedre kontroll over albuebevegelsen. Bruker tenodesegrep.
Extensor av tommel og fingre er delvis
innervert, men ingen aktiv grepsfunksjon.

Kartlegging
Aktiv og passiv leddbevegelighet i
overekstremitetene kartlegges. Muskelstyrken i intakt muskulatur testes.
Hendenes sensibilitet og stereognose
undersøkes nærmere ved hjelp av sensibilitetstester. Spesielt ved lavere eller
inkomplette cervikale skader kartlegges
de motoriske ferdighetene ved hjelp av
håndtester og observasjon i praktisk
aktivitet. Smerte, hevelser, hudforandringer og pasientens beskrivelser av
hvordan de opplever hendene dokumenteres. Hele overekstremitetene
undersøkes jevnlig for eventuell spastisitet.
Initial behandling
• vedlikeholde leddbevegelighet i alle
ledd i overekstremitetene
• motvirke feilstillinger i hele overekstremitetene (f.eks. typisk klohåndstilling)
• motvirke og behandle hevelser
• skape forutsetninger for et
tenodesegrep
• kontroll av smerte og spastisitet i
hånden
• vedlikeholde og styrke muskulatur
som er intakt

C8-    m. flexor digitorum: bøyer fingrene. Svakt, men funksjonelt grep.

• oppmuntre til tidlig bruk av hendene
og legge til rette for aktivitet

Th1- intrinsicmuskulaturen er inntakt,
men grepet kan fremdeles være
svakere enn vanlig.

Tidlig behandling reduserer risikoen for
smerter, hevelser og feilstillinger!
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Leiring av armene i liggende og sittende stilling
God bevegelighet i skuldrene er en
forutsetning for en god håndfunksjon og for å kunne anvende hendene
i aktivitet. Muskulaturen i skuldrene
er mindre stabil. Det medfører at
skulderleddene må behandles varsomt,
det vil si at man ikke skal dra i armene
eller la dem henge ned. En funksjonell
stilling av armene og hendene skal etterstrebes for dem som ikke kan endre
stillingen selv.
Innadroterte skuldre, volarflekterte
håndledd og strake MCP-ledd skal
unngås!
Se vedlegg: ”Armleiringsskjema for
pasienter med tetraplegi.”
Leddbevegelighet
I akuttfasen og tidlig rehabiliteringsfase
er det viktig at ergoterapeut/fysioterapeut daglig kontrollerer hele overekstremitetene for hevelser, observerer
utviklingen av leddbevegelighet, spastisitet og smerter. God bevegelighet
i skulder og arm er en forutsetning
for god håndfunksjon og for å kunne
anvende hendene i aktivitet. Tøyning holder ledd og muskler smidige
og stimulerer blodsirkulasjonen. Vær
oppmerksom på at hos pasienter som
skal bruke tenodesegrep må fingrene
strekkes med håndleddet bøyd. Unngå
overstrekk i MCP. Se illustrasjoner av
tøyning av tetraplegisk hånd.
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Ødem
Hevelser i hånd og håndledd medfører feilstillinger og kontrakturer, og
må behandles omgående. Hele armen
og hånden leires over hjertehøyde i
liggende stilling. Når personen sitter
bør armen leires slik at ødem ikke oppstår. Armen og hånden skal ikke henge
ned og håndleddet skal ikke ligge flektert. Vedkommende må løfte eller få
hjelp til å løfte armen høyt regelmessig. De som har intakt muskulatur må
læres opp til å gjøre dette selv for å
aktivere muskel/venepumpen. Passiv tøyning skal unngås inntil hevelsen
er gått ned. Hevelser kan behandles
med bruk av hvileortoser med brede
bånd. I noen tilfeller er det nødvendig
med langvarig kompresjon. Kompresjonshansker i silke kan prøves ut, men
disse må gi riktig kompresjon både
palmart, volart og rundt håndleddet.
Disse skal ikke hindre aktivitet som er
effektiv i behandlingen. Hvileortoser og
kompresjonshansker kan kombineres.
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Tenodesegrep
Ved en tetraplegi på nivå C6 eller C7
kan personen strekke håndleddet og
det kan skapes et passivt grep. Dette
kalles tenodesegrep eller passivt nøkkelgrep. God håndleddsstyrke er viktig
for tenodesegrepet siden det styres av
strekk i håndleddet. Når håndleddet
bøyes går fingrene i strukket stilling,
tommelen abduseres, hånden åpner
seg og vedkommende kan gripe. Når
håndleddet strekkes beveger fingrene
seg inn mot håndflaten og tommelen
trykker lett på pekefingerens PIP-ledd.
Forutsetninger for et godt tenodesegrep er god styrke og full bevegelighet i
håndleddet, full strekk i MCP-, PIP- og
DIP-leddene med håndleddet i nøytral
stilling og tommelen plassert mot pekefingerens PIP-ledd. Ved redusert bevegelighet vil grepet bli mindre effektivt,
men kan likevel være funksjonelt.
NB! En del litteratur foreslår ortosebehandling (taping) hvor hånden leires
med knyttet hånd for å oppnå tenodesegrep. Dette er ikke prosedyre på
de skandinaviske spinalenhetene, fordi
man mener at det øker faren for uhensiktsmessige feilstillinger i hendene.
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De som har et tenodesegrep kan utføre
mange ulike aktiviteter. På neste side
vises noen eksempler.
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Sylindergrep.

Nøkkelgrep med skje.

Innflettet grep.

Palmargrep.

Mellom fingrene grep.

Mellom fingrene grep.

Trening
Målet med behandling og trening er
å optimalisere grepsfunksjon for å
kunne utføre daglige aktiviteter. Ved en
skade i C7/C8/TH1 og ved inkomplette
skader i nakken oppstår det ubalanse
mellom for eksempel bøye- og strekkemuskulatur i fingrene. Ved for stort
fokus på å trene de sterkere musklene
vil det være fare for at disse blir for
dominerende. Det bør derfor tilstrebes
en balanse i treningen mellom antagonister og agonister. I tillegg til å trene
styrke og koordinasjon, er det et viktig å trene aktivitetsrettet og lære nye
teknikker for å kompensere for tapt
funksjon.
Håndortoser
Håndortoser motvirker at det danner
seg hevelser og beskytter håndleddet
mot mikroblødninger som lett kan oppstå hvis håndleddet havner i en uheldig
stilling. Ergoterapeuten vil ved behov
tilpasse håndortoser som plasserer
hånden i en trygg hvileposisjon om
natten, og håndleddsortoser som stabiliserer håndleddet på dagtid. En hvileortose vil plassere fingrene i en gunstig
posisjon for å skape gode forutsetninger for å oppnå tenodesegrep, der det
er mulig. Den vil også motvirke feilstill-

Universalstropp.
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inger og gi et bedre utgangspunkt for
evt. håndkirurgi på et senere tidspunkt.
Se ”Vedlegg.”
Ta kontakt med ergoterapeut ved spinalenhet for å få råd om tilvirking og
bruk av ortoser.
Grepserstatninger og rullestolhansker
Når personen mangler aktivt grep må
det tilpasses forskjellige grepserstatninger (håndklemmer, fortykket grep,
universalstropp) som gir mulighet til
større selvstendighet i ADL, som for
eksempel å kunne spise, pusse tenner
eller barbere seg selv.
Spesielle hansker med et friksjonsbelegg tilpasses individuelt til dem som
kjører manuell rullestol og som ikke
har et aktivt grep. Disse beskytter
hendene samtidig som de gir friksjon
mot drivringen og gir fremdrift. Hanskene må ikke hindre fleksjon i MCPleddene, men slutte ved bøyefuren
inne i hånden. Ved manglende håndleddsstrekk må hanskene være lengre
for å stabilisere håndleddet. Det kan
også spesialtilpasses hansker til bruk
i trening. Ortopediske verksteder kan
være behjelpelig med det.

Rullestolhanske.

Rekonstruktiv arm-/håndkirurgi
Rekonstruktiv arm-/håndkirurgi kan gi
en person med tetraplegi (fra skadenivå C5 til C8) en bedre arm-/håndfunksjon. Senen til en intakt muskel
kan kobles mot og overta oppgaven
til en ikke-fungerende muskel. Det er
noen nøkkelmuskler som kan brukes,
og disse må ha god styrke. På denne
måten kan man få forbedret enkeltfunksjoner som:
• aktiv albuestrekk
• aktiv håndleddsstrekk
• passivt nøkkelgrep
• aktivt nøkkelgrep
• aktivt nøkkelgrep og aktiv 		
fingerfleksjon
Dette innebærer som regel flere
inngrep fordelt over en lengre tidsperiode. Mulighetene er avhengige av
skadenivå og diverse andre faktorer.
Det må gå minst et år etter skadetidspunktet, men muligheten finnes også
mange år etterpå.
Nasjonalt kompetansesenter for rekonstruktiv håndkirurgi i Norge er lokalisert på Haukeland universitetssykehus
HF i Bergen. En gruppe håndkirurger
har gitt dette tilbudet til personer med
tetraplegi i flere år. Mer informasjon og
individuell vurdering kan man få ved
Spinalenhetene. Et planlagt operativt
inngrep krever et samarbeid mellom
hjelpeapparatet lokalt og terapeutene
ved den oppfølgende spinalenheten,
både i forkant av operasjonen og over
en lengre periode etterpå.
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SPESIELLE UTFORDRINGER VED
RYGGMARGSSKADE
I dette kapittelet nevnes spesielle områder som det er viktig at fagpersoner
kjenner til.
Autonom dysrefleksi (AD)
Hva er autonom dysrefleksi
Autonom dysrefleksi er en helt spesiell
tilstand som er særegen for personer
med ryggmargsskade over 6. brystryggvirvel (Th6). Tilstanden er ubehagelig, og kan virke skremmende for
de som opplever dette. Det er også
en potensielt farlig tistand dersom
den ikke behandles. Kunnskap om
autonom dysrefleksi er liten i miljøer
som ikke er kjent med eller behandler
personer med ryggmargsskade. Det
medfører dessverre at tilstanden til
dels blir oversett eller feildiagnostisert,
noe som kan få svært alvorlige konsekvenser. Det er derfor avgjørende at
pasienten selv, hjelpeapparatet rundt
og de pårørende er godt informert, og
i stand til å utføre de nødvendige tiltak
raskt dersom autonom dysrefleksi oppstår. Tilstanden oppstår vanligvis noen
måneder etter skade, og som oftest i
mildere former, men det kan oppstå
akutt med voldsom hodepine og svetting. Den kan oppstå selv mange år
etter skade.
Definisjon autonom dysrefleksi
Autonom dysrefleksi er et autonomt
(ikke viljestyrt) sympatisk hyperaktivitetssyndrom, som utløses av stimuli
nedenfor skadenivået hos personer
med ryggmargsskade med lesjon
over TH6.
Mekanismene bak syndromet er at
blodkar trekker seg sammen på grunn

av signaler som ikke lar seg regulere
fra hjernen (forbindelsen er brutt på
grunn av skaden), og pasienten får
en masserefleks-reaksjon på normalt
ufarlige stimuli. Dysrefleksisyndromet
utløses av forskjellige stimuli nedenfor
skadestedet som pasienten ofte ikke
kan fornemme, men som utløser symptomer på AD (se ”symptomer”).
Husk at en person med en tetraplegi
eller en høy paraplegi ofte har lavt
blodtrykk, for eksempel 90/60, mot
normalt 120/80. Derfor kan BT ved et
AD-anfall sammenlignet med ”normalbefolkningen” bare være måtelig
forhøyet. Men som oftest ved AD er
blodtrykket uten tvil for høyt, for
eksempel 200/110.
I ca. 70 % av tilfellene utløses syndromet av stimuli fra urinveiene, for
eksempel full blære, detrusor-sphincter-dyssynergi, infeksjon eller konkrementer. I ca. 25 % av tilfellene utløses
syndromet fra mage/tarm.
Andre utløsende årsaker kan være
• dyp venetrombose
• innvokst tånegl med lokal 		
inflammasjon
• hemoroider
• blindtarmsbetennelse
• ubehagelige stimuli fra huden,
f.eks. trykksår/brannsår
• benbrudd eller mykdelsskader
i muskler
• rosen (erysipelas)
• seksuell aktivitet
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Symptomer
• blodtrykkstigning

Ved akutte anfall
1. sett pasienten opp

• hodepine

2. løs stramt tøy/korsetter, ta av
støttestrømper

• bradycardi
• svimmelhet
• flushing
• tetthet i nesen
• kvalme

3. forsøk å finne utløsende årsak, og
behandle denne
4. mål BT, og gi eventuelt BT-senkende
medikament
5. gi eventuelt analgetika

• svette/frysninger
Dersom alvorlig grad av autonom
dysrefleksi ikke blir behandlet, kan
pasienten miste bevisstheten, og det er
rapportert tilfeller med hjerneblødning
og epileptiske anfall.
Behandling
• god rehabilitering med vekt på å
unngå komplikasjoner vil i stor grad
kunne forebygge autonom dysrefleksi
• behandling rettes mot utløsende
årsak
• avlast urinblæren ved kateterisering
• tøm tarmen for avføring og luft
• avlast og behandle eventuelle
trykksår
• behandle eventuelle infeksjoner
• eventuelle urinveiskonkrementer må
fjernes av kirurg

Medikamentell terapi
• forebyggende: Adalat (Nifedipin)
10-20 mg tablett (dose må individuelt tilpasses) for spesielt utsatte
pasienter (eventuelt ca. 30 min før
inngrep som cystometri/cystoscopi)
• akutt anfall: der man ikke finner
eller får fjernet utløsende årsak
gis kalsium-antagonist (adalat,
nifedipin) for å redusere blodtrykket,
Adalat (Nifedipin) 10 mg tablett
knuses/tygges for rask oppløsning
for deretter å svelges
• kan gjentas etter 30 min hvis ikke
effekt. Mål blodtrykk.
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• dersom blodtrykk ikke normaliserer
seg bør pasienten legges inn på en
avdeling med kompetanse på behandling av hyperintensiv krise og
med mulighet for monitorering av
behandlingseffekt
Følg blodtrykket nøye slik at det ikke
faller for lavt.
Forebyggende er det viktig å innarbeide
gode rutiner for blære- og tarmtømming, unngå trykksår, inngrodde negler
og leddkontrakturer.
Ved behov for medikamentell behandling før operative inngrep, skal faren
for autonom dysrefleksi gjøres kjent for
anestesi- og operasjonspersonell da det
vil kunne ha betydning for hvilken type
anestesi og premedikasjon som velges.
Personer som er utsatt for AD-anfall
skal få resept på legemidler som kan
tas ved behov.

Diabetes type 2 (inkludert glukoseintoleranse; lipid- og karbohydratstoffskiftet)
Studier har vist at sykelighet og død
som følge av hjerte-/karsykdom forekommer oftere og har økt mer i løpet
av de siste tiårene hos personer med
ryggmargsskade enn hos den øvrige
befolkningen.
Personer med ryggmargsskade med
normal kroppsmasseindeks (KMI) har
ofte redusert muskel- og beinmasse,
mens mengde med kroppsfett relativt
er høyere sammenlignet med funksjonsfriske med tilsvarende KMI. Lav
muskelmasse medfører redusert metabolsk aktivitet, og dette sees hos
ryggmargsskadde. I tillegg til redusert helkroppsopptak av glukose, kan
dette føre til økte nivåer av insulin,
triglyserider og LDL-kolesterol, og
lavere HDL-kolesterol i blodet. Glukoseintoleranse, hyper-insulinemi,
diabetes type 2 og ugunstig blod lipid
profil er observert hyppigere hos ryggmargsskadde enn hos funksjonsfriske.
Personer med ryggmargsskade bør
derfor sjekkes jevnlig i forbindelse med
glukoseintoleranse/diabetes type 2 og
lipidverdier.
Trening, røykeslutt og diett har positiv
effekt på lipidprofilen også hos personer med ryggmargsskade.
Eksempelvis er det funnet at trening
i rullestol og armøvelser 3 ganger i
uka bedrer lipidprofilen hos personer
med ryggmargsskade: total-kolesterol
reduseres og HDL-kolesterol øker. På
grunn av redusert energiomsetning i
hvile, spesielt for personer med komplett tetraplegi, anbefales et daglig
kaloriinntak som tilsvarer halvparten av
det som anbefales for funksjonsfriske.
Det anbefales at personer med ryggmargsskade med normal KMI reduserer
vekten tilsvarende 4-6 kg (5-10 %)
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ved paraplegi, og 6-9 kg ved tetraplegi
(10-15 %). Se også kapittel ”Ernæring”

prøver kan gi indikasjoner på HO
(forhøyet CRP og forhøyet ALP).

Disse tiltakene rettet mot forstyrrelser
av fett- og karbohydratstoffskiftet er
ønskelige for å redusere risikoen for
hjerte-/karsykdom. Det nevnes også at
personer med ryggmargsskader under
Th6 har en tendens til hypertensjon på
lang sikt, noe som må ses i sammenheng med den totale risiko for hjerte-/
karsykdom. Kartlegging av blodtrykket
kan være vanskelig hos personer
med ryggmargsskade (grunnet autonom dysrefleksi) og ambulatoriske
langtidsmålinger anbefales.

Behandling av aktiv HO
• medikamentell behandling (antiinflammatoriske og biforsfonater)

Heterotope ossifikasjoner
Heterotope ossifikasjoner (HO) er nydannelse av beinvev utenfor skjelettet,
og forekommer vanligvis rundt store
ledd som hofter, knær, albuer og skuldre nedenfor skadenivå ved ryggmargsskade. HO kan forekomme hos
opptil 50 % av voksne med ryggmargsskade, og oppstår vanligvis de
første månedene etter skade. Denne
nydannelsen av brusk eller bein kan
medføre bevegelsesinnskrenkninger.

Hyperkalsemi
Hyperkalsemi er en sjelden tilstand, som iblant oppstår etter ryggmargsskade grunnet inaktivitet. Man
antar at årsaken er inaktivitet/sengeleie som fører til økt beinnedbryting
og derav økt mengde kalsium i blodet.
Inntil en viss grad vil nyrene kunne
skille ut overflødig kalsium. Hos enkelte med svær beinnedbryting (gjerne
unge, veltrente menn), vil kalsiumnivået være for høyt til at nyrene klarer
å skille ut nok. Hyperkalsemi blir resultatet. Tilstanden debuterer oftest 4-8
uker etter skade.

Årsaken til HO er ukjent. Lokale, systemisk hormonelle og nevrale årsaker
diskuteres. Tilstanden ses ofte etter
lengre sengeleie/immobilitet. I dyreforsøk har man sett utvikling av HO etter aggressiv tøyning av immobiliserte
ledd, men man vet ikke om det virkelig
er en sammenheng mellom tøyninger/
gjennombeveging og utvikling av HO.
Symptomer og tegn
Første tegn på HO er hevelse og
bevegelsesinnskrenkninger, evt. med
rødme og varme. Feber, slapphet, økte
spasmer og smerter kan forekomme.
Diagnostisering gjøres vanligvis med
ultralyd, CT eller beinscanning. Blod-
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• isbehandling, 20-30 minutter inntil
4 ganger daglig, obs. frostskade,
stillingsforandringer, evt. forsiktig
gjennombeveging
Operasjon kan bli aktuelt seint i forløpet (gjerne 1-2 år etter første tegn)
ved tilfeller hvor funksjon og livskvalitet blir vesentlig påvirket.

Symptomer
• slapp, trett og lite treningsmotivert
• kvalme, brekninger
• magesmerter, treg mage
• muskel- og leddsmerter
• redusert matlyst
• økt tørste
• forvirring/depresjon

Behandling
1. mobilisering vil redusere beinnedbrytningen. Det er derfor viktig å
starte med ståseng mens man venter på klarsignal for mobilisering i
stol. Det er også positivt med trening av frisk muskulatur i seng
2. øke drikkemengden (opptil 4-5 l.
pr. døgn.) og tilstrebe mest mulig
salte drikker, f.eks. buljong. Salt
påskynder utskillelse av kalsium
3. hvis ikke ovennevnte tiltak gir resultater kan saltvann gis intravenøst
sammen med diuretikum/furosemid,
og av og til med langsom infusjon
av kortikosteroider. Målet er å korrigere dehydrering, som obligatorisk
følger med hyperkalsemi. Korreksjon
av dehydreringen vil som regel også
øke kalsiumutskillingen gjennom
nyrene
Bisfosfonater virker ved å hemme
beinresorpsjonen, vesentlig ved å
hemme osteoklastene. Klodronat
og Pamidronat er godkjent indikasjon for behandling av hyperkalsemi. Ved akutt, alvorlig hyperkalsemi gis behandlingen intravenøst.                                                                                                                     
Kalsitonin gitt intravenøst gir rask effekt, men virkningen er forbigående og
moderat, slik at denne behandlingen
kan være utilstrekkelig ved betydelig
hyperkalsemi. Doseringer er angitt i
legemiddelhåndboken.
Totalkalsium over 3,2-3,5 mmol/l er
alvorlig, og umiddelbar behandling er
nødvendig.

Infeksjoner i urinveiene
Urinveisinfeksjon (UVI)
Urinveisinfeksjon er en av de vanligste komplikasjonene etter ryggmargsskade.
Årsakene til dette kan være:
• resturin (blæren blir ikke fullstendig
tømt ved vannlating)
• blæren tømmes for sjelden/urinen
blir værende lenge i blæren
(det anbefales IK x 4-6 pr. døgn)
• for mye urin i blæren (maks 400 ml
er anbefalt ved vannlating/kateterisering)
• nedsatt hygiene/avføringslekkasje
• nedsatt helsetilstand/immunforsvar
• forekomst av motstandsdyktige bakterier pga. gjentatte antibiotikakurer
Det skilles mellom nedre og øvre
urinveisinfeksjon. Den nedre typen er
vanligst og minst alvorlig.
Nedre urinveisinfeksjon (cystitt)
Infeksjon i urinblæren og urinrøret.
Symptomer
• svie ved vannlating, hyppig
vannlating
• grumset og illeluktende urin
• evt. allmenn sykdomsfølelse og
feber (sjelden høy feber)
• spasmer/mer spasmer enn vanlig
• blod i urinen
• urinlekkasje/mer lekkasje enn vanlig
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Øvre urinveisinfeksjon (pyelonefritt)
Bakteriene har angrepet nyrene og
nyrebekkenet.
Symptomer
• kraftige infeksjonssymptomer med
sykdomsfølelse, høy feber og frostbyger
• smerter i ryggen/flanken
Infeksjonen kan føre til bakterier i
blodbanen (sepsis).
Øvre urinveisinfeksjon behandles vanligvis med intravenøs antibiotika i
sykehus.
Når skal man behandle nedre urinveisinfeksjon?
Mange personer med ryggmargsskade
har ofte bakterier i urinen uten at dette
gir symptomer (asymptomatisk bakteriuri). På grunn av risiko for at bakterier skal bli motstandsdyktige mot
antibiotika skal behandling startes bare
dersom bruker/pasient har symptomer
på infeksjon (se symptomer over).
Det kan være vanskelig for personer
med ryggmargsskade å tolke signalene
fra kroppen riktig dersom symptomene
er diffuse, med fare for at man ”overbehandler” eller ”underbehandler”.
Ved mistanke om urinveisinfeksjon
anbefales det å kontrollere urinen med
urin-stix. Dersom denne er positiv skal
det tas urin til dyrkning.
Dyrkning av urinen vil kunne gi svar på
hvilket antibiotikum som er riktig behandling, og må derfor tas før pasienten starter med antibiotika.
Dersom man opplever at pasienten
stadig får infeksjoner bør årsak
utredes av spesialist.
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Osteoporose og brudd
Osteoporose defineres som en systemisk skjelettsykdom kjennetegnet ved
lav beintetthet (osteopeni) og billeddiagnostisk påvisbare brudd. Osteoporose er en symptomfri sykdom, og
pasienten plages først etter at det har
skjedd et brudd.
Det er viktig å være oppmerksom på
at personer med ryggmargsskade har
dobbelt så stor risiko for å få osteoporose og brudd sammenlignet med
normalbefolkningen. Det skyldes at
mineralinnholdet i knoklene faller hurtig etter en ryggmargsskade. Beinvevstap i forbindelse med ryggmargsskade
er en sekundær tilstand som rammer
de knoklene som belastes minst sammenlignet med før skaden. Med belastning menes her både den belastning
som skyldes tyngdekraften og den
belastning som skyldes muskelkraft.
Beintapet kan pågå i mange år, og det
er særlig de lange rørknoklene i beina
som svekkes. Personer med ryggmargsskade må bli informert om at en
av konsekvensene av skaden deres er
tap av benvev.
Hva kan gjøres?
Det er viktig at personer med ryggmargsskade er så fysisk aktive som
mulig, og ståtrening kan virke forebyggende på osteoporose. Det er vist
at sykling med computer-styrt elektrisk
muskelstimulering øker beinmassen i
de lange rørknoklene. Det er viktig å få
i seg nok D-vitaminer, samt forebygge
brudd, og unngå fall. Har en person
med en ryggmargsskade for eksempel
falt på knærne ut av rullestolen, bør
en ha lavere terskel for å ta røntgen
enn hos funksjonsfriske. Med bakgrunn i manglende kunnskap om ryggmargsskade kan helsepersonell enkelte
ganger ha vanskelig for å tro at det er
et brudd.

Kvinner – beinskjørhet – menopause
Kvinner er generelt mer utsatt for osteoporose enn menn pga. hormonelle
forandringer i overgangsalderen. Nye
osteoporosemedisiner (av typen bisfosfonater og biskjoldbrukskjertel-hormoner) er tatt i bruk ved noen ryggmargsskadeenheter i verden, men det
er ikke dokumentert signifikant effekt
av osteoporosemedisiner. Ekstra inntak
av D-vitaminer anbefales.
Smerter
Svært mange personer med ryggmargsskade har smerter. Etter en
ryggmargsskade vil pasientene ofte
oppleve smerter de første 2-3 ukene
etter den akutte skaden. Disse smertene skyldes akutt skade i muskler
og ligamenter i tillegg til selve ryggmargsskaden. Akutte smerter behandles vanligvis med smertestillende
medikamenter som paracetamol (Paracet), ibuprofen (Ibux), Paralgin forte
eller morfinpreparater. Slik behandling
er ment å være tidsbegrenset, og vil
som regel bli avsluttet i løpet av
primærrehabiliteringsoppholdet.
Over halvparten av personer med
ryggmargsskade vil utvikle kroniske
smerter. Dette kan skyldes muskelleddskade (nociceptive smerter) eller
skade på sentralnervesystemet (nevropatiske smerter). Smerter må alltid
utredes og kartlegges før man setter i
gang tiltak og behandling. Ny utredning er nødvendig hvis smertene har
forandret karakter eller lokalisasjon,
fordi dette kan være tegn til nye komplikasjoner som kan behandles med
relevante tiltak.
Nociceptive smerter er som regel lokaliserte og oppleves som verk. Typisk
eksempel på nociceptive smerter i
kronisk fase er skuldersmerter. Smert-
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ene skyldes overbruk av muskler.
Personer med ryggmargsskade i nakkenivå eller de som bruker manuell
rullestol er mest utsatt for slike plager.
Målrettet trening av skuldermuskulatur
og tidsbegrenset behandling med antiinflammatoriske ikke-steroide smertestillende, som ibuprofen (Ibux) eller
diclofenac (Voltaren), kan gi bedring.
Nevropatiske smerter kan ha utstrålende karakter, og kan oppstå langt fra
skadestedet. Istedenfor, eller i tillegg
til, utstrålende smerter kan man oppleve kløe, brenning eller ”maurfølelse”
ved nevropatisk smerte. Hudfølelsen
kan være forandret i smertefulle områder av kroppen. Nevropatiske smerter
som skyldes ryggmargsskaden oppstår
nedenfor skadenivå. Ryggmargsskaden
kan også medføre økt risiko for tilstander som gir nevropatiske smerter over
skadestedet. Et eksempel på dette er
økt belastning på håndledd hos de som
bruker stokk, krykker eller manuell rullestol. Dette kan resultere i at nerver
avklemmes i håndleddet (karpaltunnelsyndrom), og gir nevropatiske smerter i
håndledd med utstråling til tommel,
pekefinger og langfinger.
Nevropatiske smerter i og nedenfor
skadenivå - Slike smerter kan dempes
med medikamenter, men total smertefrihet kan være vanskelig å oppnå. Det
er viktig å vite hvordan smerter påvirker livskvaliteten for å vurdere de optimale tiltakene for å behandle nevropatiske smerter. Vanlige smertestillende
medikamenter har lite eller ingen effekt
på denne typen smerter. De vanligste
medikamenter man bruker for å behandle nevropatiske smerter er amitriptylin (Sarotex), gabapentin (Neurontin)
og pregabalin (Lyrica). Behandlingen er
ofte langvarig eller permanent, og kan
innebære kombinasjon av flere medikamenter.

Kroniske smerter kan medføre en betydelig psykisk belastning der man kan
føle seg utslitt og nedtrykt, og hvor
bekymringer og negative tanker tar
mye plass. Forskning viser at negative
følelser og tanker øker smerteopplevelse ved at smerteforsterkende stoffer
utskilles i hjernen og sentralnervesystemet. For å motvirke slike tendenser
kan det være fordelaktig med psykologisk oppfølging. Psykologen kan hjelpe
til med flere ting: trening på teknikker
som kan redusere smerte og negative
følelser og tanker, økt fokus på hva
som er god og funksjonell mestring av
smertene, samt individuell samtaleoppfølging eller oppfølging i gruppe. Sist,
men ikke minst, er det viktig å si at
effekten av medikamentell og psykologisk oppfølging kan motvirke smerte på
forskjellige måter. Det vil si at optimalisert behandling av langvarige smerter
bør bestå av begge typer oppfølging.
Spastisitet
Spastisitet er et komplekst uttrykk
for skade på sentralnervesystemet og
skyldes at forbindelsen mellom hjerne
og muskulatur helt eller delvis er brutt.
Spastisitet oppleves som økt og ukontrollert muskelspenning. Skaden i sentralnervesystemet forårsaker i tillegg
lammelse, svekket bevegelseskontroll
og økt trettbarhet i muskulaturen. Ved
klinisk undersøkelse finner man økt
motstand ved passiv bevegelse og livlige og/eller patologiske reflekser (for
eksempel Babinski refleks).
Lett til moderat spastisitet kan ha positive effekter. Det gir bedret blodsirkulasjon som beskytter mot hevelser i
beina og mot blodpropp. Spastisitet
kan også være nyttig i praktiske sammenhenger, som for eksempel bedret
funksjon ved forflytning eller gange.
Alvorlig spastisitet kan være til hinder
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i daglige praktiske situasjoner, og er
forbundet med smerter og søvnproblemer. Det kan lett oppstå feilstillinger
i ledd som fører til at gange og forflytning kan bli mer problematisk. Det kan
også utvikle seg sår på grunn av stadig
gnisning av spastiske deler av kroppen
mot underlag.
Hva kan gjøres?
Tiltak som fysisk trening, tøyninger av
spastisk muskulatur og ståtrening bør
gjøres regelmessig gjennom hele livet.
Dette motvirker økning av muskelspenninger. I første rekke gjøres slike tiltak
rent forebyggende, men de kan også
bidra til å redusere plagsom spastisitet.
Fysioterapeuten kan hjelpe pasienten å
prøve ut ulike tiltak og utarbeide individuelt treningsprogram, men det viktigste er regelmessig egentrening for å
dempe spastisitet. Ofte er det nyttig å
starte dagen med tøyninger, fordi om
nettene opplever man økt spastisitet på
grunn av lite bevegelse.
Dersom disse tiltakene ikke er nok,
kan medikamenter prøves. Førstevalg
er gjerne Baklofen (Lioresal) tabletter. Tablettene trappes opp etter en
bestemt plan til tilfredsstillende effekt
oppnås. Opptrapping er nødvendig for
å unngå utvikling av bivirkninger som
tretthet og pusteproblemer. Nedtrapping gjøres på samme måte. Som regel
tolereres medikamentet godt, men
effekten på spastisitet kan være varierende fra person til person og er ofte
beskjeden. Tizanidin (ikke registrert i
Norge) og benzodiazepiner kan prøves.
Sedasjon er den viktigste bivirkningen
av disse medikamentene.
Hvis problemene knyttet til spastisitet
er betydelige, og man lider av utbredt
spastisitet i bena, er det mulig å legge
inn en pumpe under huden som avgir
medisin i nærheten av ryggmargen
(baklofenpumpe). I tilfelle spastisitet

er et problem kun i de enkelte muskler
eller muskelgrupper, kan behandling
med Botulinum toksin-injeksjoner i de
spastiske muskler hjelpe. Hvis pasienten opplever at spastisiteten plutselig
forandrer seg, bør man først lete etter
årsak og dernest behandle denne hvis
mulig. Alle smertefulle tilstander eller
infeksjoner kan føre til økt spastisitet.
Vanligste årsak til økt spastisitet er
urinveisinfeksjon.
Syringomyeli
Dersom en person med
ryggmargsskade får symptomer som:
• forverring av motorisk eller
sensorisk funksjon
• smerter
• økt svette
• endring i spastisitet
• endret vannlatningsmønster
Så kan det være indikasjon på såkalt
syringomyeli. Dette er en betegnelse
på en tilstand der det oppstår et
væskefylt hulrom i ryggmargen (medulla spinalis).
Syringomyeli dannes i tilknytning til
skadested, eller like ved. Årsaken til
denne tilstanden er ikke kjent, men
man antar at arrdannelse i ryggmargen
kan spille en rolle. Man tror trykkforandringer i margen kan føre til at disse
hulrommene vokser og nervevevet i
området blir påvirket.
Hyppighet ved ryggmargsskade
I en studie fant man at opptil 30 % er
utsatt for denne komplikasjonen, men
tallene er usikre (Bonfield et al 2010).
Henvis til spesialist for videre
undersøkelser.
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Undersøkelse
• sykehistorie
• klinisk undersøkelse
• MR
Behandling
• følg situasjonen nøye
• rådfør med nevrokirurg om
eventuell operativ behandling
• unngå svært krevende fysisk
arbeid/aktivitet

Trykksår/sår
Internasjonal NPUAP-EPUAP definisjon av trykksår
Et trykksår er en avgrenset skade på huden og/eller det underliggende vev, vanligvis over et benfremspring, som er et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter. Flere medvirkende faktorer eller konfundere er også
assosiert med trykksår; betydningen av disse faktorene er ennå ikke belyst gjennom forskning.

Internasjonalt trykksårklassifikasjonssystem

Kategori I: Rødhet (erythem) som ikke
blekner ved trykk
Intakt hud med rødhet som ikke blekner ved trykk av et lokalisert område,
vanligvis over et benfremspring. Mørk
hud blir ikke nødvendigvis synlig blek
ved trykk; fargen kan være annerledes
enn det omkringliggende området. Området kan være smertefullt, fast, bløtt,
varmere eller kaldere sammenlignet
med omkringliggende vev. Kategori I
kan være vanskelig å oppdage hos personer med mørk hudfarge. Kan antyde
personer med risiko.

Eksempel på trykksår i kategori I.
Kilde: European pressure ulcer advisory panel.
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Kategori II: Delvis tap av dermis
Delvis tap av dermis som ser ut som
et overfladisk åpent sår med rød rosa
sårbunn, uten dødt vev. Kan også se
ut som en intakt eller revnet serumfylt
eller blodfylt blemme. Ser ut som et
skinnende eller tørt overfladisk sår uten
dødt vev eller blåmerker. Denne kategorien bør ikke brukes til å beskrive
hud med rifter, hudskade som skyldes
tape, inkontinens assosiert med dermatitt, maserasjon (oppbløtning) eller
hudavskrapninger.

Eksempel på trykksår i kategori II.
Kilde: European pressure ulcer advisory panel.

Kategori III: Tap av hele hudlaget
Tap av hele hudlaget. Subkutant fett
kan være synlig, men ben, sener eller
muskler er ikke blottlagt. Dødt vev kan
forekomme, men skjuler ikke dybden
av vevstap. Kan inkludere underminering og tunneldannelse. Dybden av
et kategori III trykksår varierer ut fra
anatomisk lokalisasjon. Nesen, ørene,
bakhodet og malleolene har ikke subkutant fettvev, og kategori III sår kan
være overfladiske. Til sammenligning,
kan områder med betydelig fettvev utvikle svært dype kategori III trykksår.
Ben/sener er ikke synlig eller direkte
følbare.

Eksempel på trykksår i kategori III.
Kilde: European pressure ulcer advisory panel.

For mer informasjon om trykksår i
ulike stadier:
European Pressure Ulcer Advisory
Panel (EPUAP).
www.epuap.org
The National Pressure Ulcer Advisory
Panel (NPUAP).
www.npuap.org
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Kategori IV: Tap av alle vevslag
Gjennomgående tap av vev med blottlagt ben, sener eller muskulatur. Dødt
vev eller sårskorpe kan forekomme.
Omfatter ofte underminering og tunneldannelse. Dybden av et kategori IV
trykksår varierer ut fra anatomisk lokalisasjon. Nesen, ørene, bakhodet og
malleolene har ikke subkutant fettvev
og disse sårene kan være
overfladiske. Kategori IV trykksår kan
omfatte muskel og/eller støttestrukturer (f.eks. hinner, sener eller leddkapsel)
og medfører sannsynlighet for osteomyelitt eller osteitt. Blottet ben/muskulatur er synlig eller direkte følbar.

Eksempel på trykksår i kategori IV.
Kilde: European pressure ulcer advisory panel.

Forekomst av trykksår
Trykksårprevalens varierer i forskjellige studier fra cirka 8 % ett år etter
skade-tidspunkt, til cirka 33 % i en
ryggmargsskadepopulasjon generelt.
Sår er ofte infiserte og en frykter både
utvikling av sepsis og osteomyelitt.
(Spinal Cord Medicin, aug 2001). I den
første tiden etter skaden er personer
med ryggmargsskade mest utsatt for å
få liggesår. Etter hvert som pasienten
mobiliseres og blir mer og mer aktiv
øker risikoen for utvikling av sittesår.
I den store Stockholm-undersøkelsen
fant man at av 353 personer med spinalskade hadde 38 % hatt trykksår etter ulykken. Denne komplikasjonen var
kun overgått av urinveisinfeksjoner (67
%). Gjennomsnittsalderen for de som
var med i denne undersøkelsen var 30
år. (Dreier, H. 2003)
Årsaker
Trykksår oppstår enten etter at man
har blitt utsatt for stort trykk over en
kort periode, eller ved lavt trykk over
en lengre periode. Trykk er i utgangspunktet den aller viktigste årsaken til
avklemming av sirkulasjonen, men
den perifere blodforsyningen kan også
hemmes på grunn av vevsforskyvning
og friksjon.
Langvarig fuktighet, som for eksempel
ved inkontinens eller svetting, fører til
oppbløting av huden, som igjen fører
til hudskade og økt friksjon. Grunner
til at trykksår oppstår hos personer
med ryggmargsskade kan være galt
tilpasset utstyr, feil forflytningsteknikk,
dårlig posisjonering. Faktorer som feil
ernæring, røyking og manglende avlastning er også avgjørende for om det
blir utviklet trykksår.
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Skjærekrefter.

Steder på kroppen som er spesielt
utsatt
Utsatte områder for trykksår er sacrum, trochanter major, hæler, bakhode og andre hudområder over benete
framspring. Avlastningen må derfor
være spesielt effektiv der hvor det er
lite vev mellom knokkel og underlag.

lastning av trykksåret kan også innebære begrensninger i sosial deltagelse.
Mobiliseringen etter større trykksåroperasjoner er en spesialoppgave som må
foregå i nært samarbeid mellom plastikk-kirurg og en spinalenhet. Trykksår
er ressurskrevende og en stor samfunnsøkonomisk utgift.
Se også kapittel ”Hud.”
Behandling
Noen sår tilheles med god avlastning
og konservativ sårbehandling.
Vanskelig helende sår må vurderes
nøye av kyndige fagpersoner. Det må
gjøres en grundig opprensning; revisjon/fjerning av dødt vev og bakterier
for at det skal gro. VAC behandling
(Vacuum assisted closure) kan være
nyttig i en slik fase og som forberedelse til kirurgi. VAC kan bidra til å
forbedre behandlingen av sår som har
vanskelig for å gro.
Noen sår må vurderes av plastikkkirurg og operasjon er nødvendig for
lukking av såret.
Andre typer sår

Konsekvenser
Trykksår er en komplikasjon som kan
få alvorlige følger for den det rammer. Tilhelingen kan ta lang tid og full
avlastning er nødvendig i de fleste
tilfeller. Dette kan medføre at rehabiliteringen forsinkes med flere måneder,
reinnleggelse eller langvarig sykehusinnleggelse senere i livet. Full av-
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Hudavskrapninger/blemmer/brannsår/
forfrysning
Oppstår på grunn av at hudens signalsystem ikke fungerer under skadestedet. Huden er også blitt mindre
motstandsdyktig på grunn av de fysiologiske forandringene. Vær her spesielt
oppmerksom i forbindelse med soling,
alle forflytningssituasjoner, ved dusjing,
transport av varme drikker (varme
kopper må ikke settes mellom lårene),
oppvarming i bilseter og generelt når
pasienten er i kontakt med elementer
som avgir varme (for eksempel varme
rør under vask).

Neglerotsbetennelse
Oppstår mellom hud og negl på tærne.
Dette skjer på grunn av endret blodsirkulasjon i beina, hevelse og økt
trykk. Vår oppmerksom på fargeforandring på tærne, trange sko og fuktig
miljø som gir grobunn for bakterier.
Informasjon og kunnskap
Det er viktig at hele rehabiliteringsteamet samarbeider om tilpasning av
hjelpemidler som tar hensyn til hudens
spesielle behov. Husk at det er pasienten som skal være spesialist på hvordan
huden må ivaretas resten av livet for å
unngå hudskader.
Trykksår hos pasienter med ryggmargsskade kan i de fleste tilfeller
forebygges. Viktigste forebyggende
tiltak er trykkavlastning ved regelmessig endring av stilling og hyppig observasjon av hud over beinfremspring.
Forebygging sparer pasientene for
langvarige sykehusopphold og
helsevesenet for store kostnader.
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PSYKOLOGISKE FORHOLD

Skade på ryggmargen kan skyldes
enten ulykke (traumatisk) eller som
følge av annen sykdom (atraumatisk).
For mange oppstår en ryggmargsskade
plutselig, mens andre opplever en
gradvis reduksjon av funksjon og tap
av ferdigheter. En ryggmargsskade
har store konsekvenser for de som
rammes. Det er nærliggende å se for
seg psykiske følger, både i form av
akutte og kortsiktige reaksjoner, men
også som mer langsiktige utfordringer
med tilpasning og omstilling tilbake til
samfunnet. Det tverrfaglige rehabiliteringsteamet må ha oppdatert kunnskap
om vanlige reaksjoner og mestringsstiler for å ivareta pasienter og pårørende
best mulig.
Forekomst av psykiske lidelser i
ryggmargsskadepopulasjoner
Kartleggingsstudier viser en høyere
forekomst av depresjon, angst, rusproblemer, posttraumatisk stresslidelse
og selvmord i ryggmargsskadepopulasjoner sammenlignet med befolkningen
ellers. Studier har påvist at 20-40 %
lider av depresjon, mens prosentandelen for befolkningen ellers ligger mellom
6-12 %. Forekomsten av angstlidelser
er i studier anslått til 23-35 % mens
den ligger mellom 4-17 % i befolkningen for øvrig. Forekomsten av posttraumatisk stresslidelse varierer mellom 6-40 % i ulike studier (www.fhi.
no). I en nasjonal studie foretatt ved
Sunnaas sykehus HF fant man at 6 %
av 79 pasienter med ryggmargsskade
og multitraume fylte kriteriene for
lidelsen, mens 9 % viste økte symp-
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tomnivåer, men uten å fylle alle diagnosekriteriene. Selvmordsraten blant
ryggmargsskadde er ca. fem ganger
høyere enn i befolkningen ellers, og en
liten andel pådrar seg ryggmargsskade
i forsøk på å ta sitt eget liv. Disse
tilfellene representerer pasienter med
alvorlige psykiatriske diagnoser.
Andre studier viser at pasienter med
ryggmargsskade rapporterer lavere
livskvalitet enn funksjonsfriske. Graden
av livskvalitet avhenger av faktorer
som medisinske komplikasjoner, mulighet for jobb og sosial deltakelse,
snarere enn faktorer som skadenivå
eller alder ved skadetidspunkt.
Myter om sorgprosesser
Det er vanlig å tenke at den form for
tap en ryggmargsskade representerer
nærmest er nødt til å være forbundet med lange perioder med sorg og
depresjon. I et historisk perspektiv har
psykologiske teorier omkring sorgprosesser vært dominert av faseteorier.
Den vanlige oppfatningen blant fagfolk var at man etter et traume måtte
jobbe seg gjennom faser med sjokk og
benektning, angst, depresjon og sinne,
og til slutt tilpasning og aksept – i en
kronologisk rekkefølge. Man tenkte
at sorg og depresjon var nødvendige
reaksjoner og at fravær av slike reaksjoner var patologisk og kunne føre til
psykiske plager senere.
Denne oppfatningen har i stor grad endret seg. Mens man før teoretiserte at
en sekvensiell rekkefølge av reaksjoner

var nødvendig for aksept og omstilling,
viser dagens empiriske undersøkelser
et annet bilde. Fravær av sorg, angst
og sinne er ikke nødvendigvis patologisk, og bearbeiding blir ikke lenger
sett på som et nødvendig kriterium
for vellykket omstilling. Faseteoriene
er forlatt til fordel for mer nyansert
kunnskap om menneskelig variasjon:
at følelse av tap og sorg for enkelte
kan ta stor plass, og lang tid, mens
det for andre kan ta langt mindre plass
og hvor behovet for andre tiltak enn
emosjonell bearbeiding er mer viktig.
Men myten om stereotype og sekvensielle sorgfaser lever fortsatt både blant
folk og fagfolk, og det er ikke uvanlig
at pasienter lurer på om det er noe

Figur 1: PTE = Potentially traumatic events.
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galt med dem fordi de ikke opplever
følelsesmessige reaksjoner i den grad
de tror de bør. Slik sett er det viktig å
formidle at våre oppfatninger om tap
og sorgprosesser ikke nødvendigvis er
riktige. Pasienter, pårørende og fagfolk
trenger å høre at ikke alle blir deprimerte og at det er greit, faktisk normalt,
å oppleve positive følelser og fortsatt
ha en oppfatning om at livet gir mening.
Resiliens
Resiliens handler om menneskelig fleksibilitet og omstillingsevne i møte med
store belastninger og utfordringer. I
tråd med at faseteorier har blitt forlatt
til fordel for kunnskap om menneskelig

variasjon, har nyere resiliensforskning identifisert det man kan kalle for
”forløpstyper” i måten man tilpasser
seg belastninger på (Fig. 1). Et resilient forløp karakteriseres av lavt symtomtrykk initialt og at man fortsetter
å opprettholde god psykisk funksjon
på kort og på lang sikt. Et bedringsforløp (recovery) kjennetegnes av
et noe høyere symptomtrykk initialt,
men at dette normaliseres over tid. En
tredje forløpstype kalles lidelsesforløp (chronic) og kjennetegnes av høyt
symptomtrykk initialt og som vedvarer
over tid. Et forsinket forløp (delayed)
av symptomutvikling forekommer også,
men det er mer sjeldent.
I en nasjonal studie av pasienter med
ryggmargsskade og multitraume ved
Sunnaas sykehus fant man at 54 %
av 80 pasienter hadde et resilient forløp, at 25 % hadde er forløp preget av
bedring, mens 21 % var kjennetegnet
av vedvarende høye symptomtrykk
med holdepunkter for at denne gruppen også hadde vansker før skaden.
Måletidspunkter i studien var ved
inntak, utreise og fire år etter skaden.
Funnene samsvarer dermed med annen resiliensforskning om at de fleste
klarer seg bra på tross av skadens omfang.
Resiliensforskningen er viktig fordi den
til forskjell fra fasetenkningen differensierer og dermed kommuniserer at
pasienter med ulike forløp har ulike behov og derfor trenger ulike tilbud, tiltak
og oppfølging. Man kan også tenke seg
at det som er formålstjenlig for noen,
i verste fall kan være til skade og mot
sin hensikt for andre.
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Sårbarhet og risikofaktorer
Hva er det som kjennetegner de som
er resiliente og de som er sårbare?
Kan man forutse hvem som havner i
resilient-, bedrings- eller lidelsesforløp? To studier ved Sunnaas sykehus
undersøkte dette. I det ene studiet
undersøkte man forskjeller i personlighetstrekk og psykososiale variabler mellom forløpsgrupper. I det
andre studiet undersøkte man hva
som predikerte tilpasning etter skade.
Begge studiene inkluderte pasienter
med ryggmargsskade og multitraume.
Kort oppsummert viste studiene at
resiliente personer kjennetegnes av
personlighetskarakteristika som å opprettholde godt humør (positiv affekt),
til å ha optimistiske forventninger til
fremtiden (optimisme), og av lavere
grad av vedvarende negative følelser
og humør (negativ affekt). De rapporterte bedre sosial støtte og færre
tilfeller av tidligere eller samtidige
psykiske plager. Det som kjennetegnet
personene i lidelsesgruppen var større
grad av vedvarende negative følelser
og humør, og lav grad av positive følelser og optimistiske forventninger om
fremtiden. Disse personene rapporterte
mer smerteproblematikk, var mindre
fornøyd med sosial støtte, rapporterte
hyppigere følelse av isolasjon og ensomhet, hadde flere tilfeller av tidligere
eller samtidige psykiske plager og rapporterte oftere misbruk av rusmidler.
Studiene viser at det pasientene
bringer med seg inn i en belastende
situasjon, det være seg relativt stabile
tilbøyeligheter til å tenke, forvente og
føle (personlighetstrekk), premormid
funksjon og parallelle stressorer/vansker, er viktig for måten man reagerer,
håndterer og tilpasser seg på i etter-

kant av skaden. Studiene viser også
betydningen av sosial støtte og omsorg som modererende faktor. Sist,
men ikke minst, antyder disse studiene at et mindretall av pasienter
(lidelsesgruppen) er med på å trekke
prosentandelen av psykiske lidelser
i ryggmargsskadepopulasjonen over
befolkningsgjennomsnittet ellers. Dette
stemmer overens med forskning på
resiliens og med kliniske erfaringer om
at mange klarer seg godt tross store
skader og begrensninger, samtidig som
det tydeliggjør hva som kjennetegner
de som er mest sårbare og hva de har
behov for.
Traumeperspektivet og mestringsperspektivet
Traume- og mestringsperspektivene er
viktige å kjenne til. Perspektivene har
til felles at de begge tar utgangspunkt
i begrepet stress, og at de begge redegjør for hva som er funksjonelt på
veien videre.
Stress i psykologisk forstand representerer en bestemt transaksjon mellom person og omgivelser, vurdert
av personen som en belastning som
overskrider hans/hennes personlige
ressurser og som går på bekostning
av personens velvære. Hjelpeløshet,
håpløshet, frykt og angst er de vanligste følelsesmessige markørene når
mennesker opplever stress. Den kroppslige konsekvensen av slike følelser er
igangsettingen av en koordinert nervøs
(sympatikusaktivering) og endokrin
(hormonell) respons som mobiliserer
kroppen til rask og effektiv handling
for å kunne bekjempe eller komme seg
unna trusselen. Normalt sett returnerer
sinn og kropp til balanse og likevekt
kort tid etter at en belastning er over,
men dersom hendelsen oppfattes som
spesielt alvorlig kan stressreaksjonen
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vedvare i lang tid. Typiske kjennetegn
på vedvarende stress kan være økt
tretthet og irritasjon, overfølsomhet for
lys og lyder, økt forekomst av påtrengende tanker eller bilder (mest vanlig
ved posttraumatisk stresslidelse), nedsatt nærhukommelse og konsentrasjon,
samt problemer med søvn.
Her har vi en viktig jobb å gjøre som
helsepersonell. I en slik akutt fase
tenkte man før at en umiddelbar bearbeiding var viktig for vellykket tilpasning. Nyere forskning tyder på at dette
i beste fall er feil og i verste fall at det
kan virke mot sin hensikt. Så hva anbefales å gjøre? Man har kommet frem
til fem grunnleggende elementer man
bør tilstrebe i akutt eller tidlig fase:
• fremme trygghetsfølelse
• skape ro
• fremme opplevelse av mestring
• fremme tilhørighet
• gi håp
Hvis det er mulig skal man forsøke å
formidle trygghet. I etterkant av en
belastende hendelse kan man gjerne si
og gjenta for pasienten at faren er over
og at man er trygg, men man skal ikke
gi falsk trygghet. Det er viktig å skape
ro. Man kan eksempelvis gi informasjon
om normale stressreaksjoner (normalisere og validere - ikke bagatellisere),
samt trene på teknikker som reduserer
stress (pusteøvelser, progressiv avspenning). I flere tilfeller kan det også
være viktig å begrense antall aktiviteter på timeplanen til pasienten. Ro
minsker risikoen for utvikling av posttraumatisk stresslidelse. Gi pasientene
mulighet til å påvirke sin egen timeplan og hverdag slik at man fremmer
følelse av kontroll. Hjelp pasienten
med å sette realistiske mål. Gi mye
og god informasjon. Informasjon re-

duserer usikkerhet og gir mulighet for
mer realistiske forventninger og gode
beslutninger. Familien, eller andre som
er viktig for pasienten, vil også oftest
trenge informasjon. Noen bør spørre
hvordan det går med dem og hvem
de har å støtte seg på, og vise til mulighet for oppfølging. Forsøk å fremme
tilhørighet, enten ved å samle familien
eller ved å bringe pasienten i kontakt
med andre pasienter. Identifiser negativ støtte (skyld, skam, ”ta deg sammen”). Gi håp. Det å være utsatt for
ryggmargsskade kan ofte gi opphav til
følelse av håpløshet, basert på tanker
som at man ikke kan påvirke sin egen
situasjon og at all fremtid ser mørk ut.
Slike anskuelser må realitetstestes og
nyanseres slik at det er lettere å se at
fremtiden vil og kan se bedre ut.
Mestring versus psykologisk
forsvar
Etter en initial stressreaksjon venter
som regel nye utfordringer som kan
oppleves som belastende. Som helsepersonell er det viktig å kjenne til noen
kjernebegreper og hva som vurderes
som funksjonell mestring sett i sammenheng med den situasjonen man
står overfor. Mestring defineres som en
persons kontinuerlige kognitive og atferdsmessige tiltak rettet mot det som
oppleves som stressende – enten det
handler om indre eller ytre krav som
oppleves som overskridende og belastende. Psykologisk forsvar derimot, kan
defineres som mentale strategier som
har som funksjon å beskytte individet
mot angst ved å manipulere situasjonsoppfatningen (bagatellisere, rasjonalisere, undertrykke). Psykologisk forsvar
representerer ofte ubevisst og automatisk atferd og regnes som oftest som
lite adaptivt, i hvert fall på lengre sikt,
fordi vellykket tilpasning krever bevisst
og løsningsorientert handling.
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Mestringsbegrepet har tradisjonelt
blitt delt inn i såkalt ”problemfokusert mestring” og ”emosjonsfokusert
mestring”. Alle tilpasningsreaksjoner i
møte med stress har til hensikt å fjerne
stresset og det følelsesmessige ubehag
det eventuelt medfører. Det som kjennetegner problemfokusert mestring, er
at stresset og ubehaget fjernes gjennom aktiv handling. Målet er å fjerne
stresset, og middelet er å løse problemet ved å forandre på situasjonen
som skaper stresset. Denne kategorien
av tilpasningsatferd er lite omstridt, og
det er relativt bred konsensus om at
problemfokusert mestring er adaptivt
i møte med reelle ytre problemstillinger som kan gjøres noe med. Essensen i emosjonsfokusert mestring er
å fjerne stress og negativ affekt gjennom emosjonell regulering. Gjennom
emosjonsfokusert mestring forsøker
man ikke å gjøre noe med situasjonen
eller ytre problemstillinger som skaper stress, men snarere å regulere ens
egen oppfatning og opplevelse av den
(f.eks. å endre eller å nyansere ens
perspektiv og holdning). Emosjonsfokusert mestring blir regnet som mindre
adaptiv i møte med problemstillinger
som krever handling. Samtidig er det
nyttig å kunne regulere ens egne følelser, holdninger og perspektiver dersom
man står overfor en situasjon som man
ikke kan påvirke gjennom løsningsorientert atferd.
Som helsearbeider er det dermed
viktig å fremme og støtte den form
for mestring som er adaptiv i forhold
til den situasjonen og utfordringen
pasienten står overfor.
”Ekte” versus ”tenkte” problemer
I psykologisk behandling skiller man
ofte mellom ”ekte” og ”tenkte” problemer. De ekte problemene er proble-

mer som har krystallisert seg der ute
i verden og som man må forholde seg
til og løse gjennom problemfokusert
mestring. Men i mange tilfeller strever
pasienter med en opphopning av tenkte problemer. Dette er problemer som
enda ikke har krystallisert seg der ute
i verden, men som kan komme til å
manifestere seg en gang i fremtiden.
Vi snakker om mulige scenarioer og
om repeterende bekymringer omkring
disse scenarioene. Å bli rammet av
ryggmargsskade innebærer ofte at
man blir mer utrygg. Denne utryggheten kan gjøre at man blir selektiv i
sin oppmerksomhet, både med tanke
på hvordan man velger ut informasjon, men også hvordan informasjonen
tolkes. Mange vil få en økt tilbøyelighet
til tanker om trussel og fare, og opplever da økt angst eller frykt. Andre vil
oppleve flere tanker om feil eller tap,
verdiløshet, meningsløshet eller håpløshet, og oppleve vedvarende tristhet
og depresjon. I slike tilfeller er det
viktig å oppmuntre pasienter til å ta
kontakt med psykolog. Vi har i dag
gode behandlinger (såkalt kognitiv
terapi) for slike problemstillinger.
Smerter
Pasienter med ryggmargskade står i
fare for å utvikle nevropatiske smerter
over tid. Kroniske smerter medfører en
betydelig psykisk belastning og er forbundet med høy forekomst av psykiske
lidelser som angst og depresjon. Kroniske smerter bruker også opp mye av
kroppens ressurser, og det er vanlig å
føle seg utslitt og at man sover dårlig. Forskning viser at negative følelser
øker smerteopplevelse ved at smerteforsterkende stoffer utskilles i hjernen
og sentralnervesystemet. Disse stoffene har også vist seg å redusere effekten av vanlige analgetika, noe som
forklarer kliniske observasjoner om at
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A-preparater har mindre effekt på engstelige pasienter. For å motvirke slike
tendenser kan det være fordelaktig
med psykologisk oppfølging. Psykologen kan hjelpe til med flere ting: trening på teknikker som kan redusere
smerte og negative følelser og tanker,
økt fokus på hva som er god og funksjonell mestring av smertene, samt
individuell samtaleoppfølging eller oppfølging i gruppe. Sist, men ikke minst,
er det viktig å si at effekten av medikamentell og psykologisk oppfølging kan
motvirke smerte på forskjellige måter
– via forskjellige mekanismer i hjernen.
Det vil si at optimalisert behandling av
langvarige smerter bør bestå av begge
typer oppfølging.

FYSIOTERAPI, TRENING
OG FYSISK AKTIVITET

Mål og hovedfokus for rehabilitering
etter nyoppstått ryggmargsskade er
å oppnå best mulig funksjon og størst
mulig grad av selvstendighet. Etter
avsluttet primærrehabilitering i sykehus, vil de fleste trenge ytterligere
hjelp til funksjonsbedring, innarbeiding
av gode egentreningsvaner, samt tilegne seg kunnskap om forebygging av
ryggmargsskaderelaterte komplikasjoner. Fysioterapeutens oppgave er
primært å legge til rette for trening,
bistå med nødvendig behandling etter
behov, veilede i denne prosessen og
evt. behandle om komplikasjoner oppstår.
De viktigste elementene i trening/behandling er å ivareta:
• lungefunksjon
• leddbevegelighet
• muskelstyrke
• utholdenhet
• funksjons-/teknikktrening
Lungefunksjon
Ved skade i cervical- og thoracalcolumna reduseres lungefunksjonen. Jo
høyere i ryggmargen skaden er, jo dårligere blir lungefunksjonen. F.eks. er vitalkapasiteten redusert til ca. 60 % av
predikerte normalverdier og hostekraften sterkt nedsatt ved komplett skade
i nivå C6. Dette gir økt risiko for lungekomplikasjoner. Avhengig av skadenivå
og lungefunksjon tilpasses enkle eller mer avanserte pustehjelpemidler
(f.eks. PEP-fløyte, C-PAP, hostemaskin).
I perioder med sekretstagnasjon,
vil pasienter med betydelig redusert
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lungefunksjon ha behov for lungefysioterapi i form av leiring, respirasjonsøvelser og manuell hostestøtte
og/eller bruk av hostemaskin.
Leddbevegelighet
God leddbevegelighet er viktig for å
kunne gjennomføre daglige aktiviteter
som forflytninger og påkledning. God
bevegelighet gir også bedre forutsetninger for å oppnå en god sittestilling
og kan også være med på å forebygge
smerte. Leddbevegeligheten vedlikeholdes for en stor del ved aktive og
passive bevegelser i daglige aktiviteter
som f.eks. selvstendig påkledning.
Personer med tetraplegi som har begrensede muligheter for å utføre varierte
aktiviteter på egenhånd, trenger ofte
hjelp til å opprettholde leddbevegeligheten gjennom passive bevegelser.
For alle rullestolbrukere anbefales i
tillegg mageleie eller ståtrening (eventuelt med hjelpemiddel) minst 30
minutter 3 ganger pr. uke for å opprettholde god hofte- og kneekstensjon.
Stående stilling gir også god tøyning
av ankler. Bruk av sko er viktig for å
unngå kontrakturer (spissfotdannelse)
i ankler, fotblad og tær. Sko gir i tillegg
bedre understøttelse for føttene på
rullestolens fotbrett, forebygger
trykksår og støtskader. Rullestolbrukere
kan utvikle forkortet brystmuskulatur
og må derfor være påpasselig med
trene antagonister i bryst/rygg og ta
ut bevegelighet i skuldrene.

Hos personer med tetraplegi som har
et passivt nøkkelgrep (tenodesegrep)
skal fingrene IKKE ekstenderes, med
dorsalflektert håndledd, og tommelen
skal IKKE tøyes i abduksjon, se kapittel ”Håndfunksjon ved tetraplegi.” Full
ekstensjon i albuer er spesielt viktig for
personer med tetraplegi i nivå C6/7.
Uten triceps, eller med svak triceps,
må albuen låses i hyperekstendert stilling for å mestre selvstendig forflytning.  
Muskelstyrke
Intakt muskulatur trenes etter ordinære treningsprinsipper, mens delvis
innervert muskulatur ofte har økt trettbarhet og derfor har behov for hyppigere og flere pauser. Det er viktig med
allsidig og individuelt tilpasset trening
for å unngå og forebygge overbelastningslidelser.
God styrke i armer og overkropp er
viktig for å forebygge overbelastningsproblematikk. Mange forflytninger og/
eller ensidig repetitivt arbeid som
rullestolkjøring utsetter skulderleddet for stor belastning over tid. Høy
kroppsvekt gir ytterligere belastning på
overekstremitetene ved forflytning, og
kostholdstiltak kan være av stor
betydning.
De fleste vil kunne gjennomføre
styrketrening som selvtreningsprogram. Personer med tetraplegi vil ha
behov for grepserstatning, som for
eksempel spesialtilpassede hansker
og muligens hjelp til tilrettelegging for
trening. Tips til øvelser fins på;
www.physiotherapyexercises.com
Utholdenhetstrening
Det er betydelig høyere forekomst av
hjerte-kar sykdommer hos personer
med ryggmargsskade sammenlignet
med funksjonsfriske. Effektiv aerob
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utholdenhetstrening er et viktig forebyggende tiltak. Det er derfor av stor
betydning at fysioterapeuten sammen
med den enkelte tilrettelegger for best
mulig og mest mulig lystbetont trening.
Respons på og effekt av aerob trening
avhenger av skadenivå. Hos en person
med skade under Th6-nivå vil både
blodtrykk og hjertefrekvens øke med
økende belastning, mens hos de med
skade over Th6-nivå (spesielt de med
skader i C-nivå), er den autonome
reguleringen av blodtrykk og puls
forstyrret i større eller mindre grad.
Dette hindrer redistribusjon av blod,
og blodet har tendens til å samle seg
i bekkenområdet. Konsekvensen av
dette er redusert armkapasitet f.eks.
under armsykling. Til tross for disse
forskjell-ene gjelder ordinære treningsprinsipper for alle, med ryggmargsskade. For å regulere intensitet
under aerob utholdenhetstrening, kan
BORG skala være et godt hjelpemiddel. Armergometersykkel, armsykkel,
rullestolkjøring ute/inne, pigging i stol
eller skikjelke, svømming, boksing er
gode aktiviteter for å bedre kondisjon.
Funksjons- og teknikktrening
Mange trenger hjelp til å trene forflytning, gange og rullestolteknikk, enten
for å lære nye funksjoner eller for å
forbedre teknikker. Tips til slik trening
finnes på
www.physiotherapyexercises.com
Å innøve gode forflytnings- og rullestolteknikker og eventuelt tilpasse forflytningshjelpemidler, som for eksempel
et forflytningsbrett, kan være viktige
tiltak for å forebygge skulder og
håndleddsplager.
Forflytning til og fra sitte-/liggeflater
Et av målene for rehabiliteringen kan
være å mestre forflytning til og fra

sitteflater med og uten hjelpemidler.
Hvilke teknikker og hjelpemidler som
benyttes, vil blant annet være avhengig
av personens skadenivå. Det vil både
være behov for å lære nye måter å
forflytte seg på og på sikt optimalisere/
forbedre disse teknikkene, for eksempel forflytning fra gulv til rullestol etter
et fall.
I gjennomsnitt utfører en rullestolbruker 13 forflytninger daglig. Dette dreier
seg blant annet om å flytte seg til og
fra rullestol/seng/dusj/stol/bil/sofa. For
å minske belastningen på skuldre og
armer for bruker og eventuelt assistent, er det nyttig å bruke forflytningshjelpemidler som forflytningsbrett,
slide, spinnakerduk, hjulbeskytter,
personløfter. Bruk av vektarmprinsippet i forflytningssituasjoner vil avlaste
personens skuldre og armer. Dette
gjelder forflytninger både med og uten
hjelpemiddel.

Gange
Mange med inkomplette eller lave komplette ryggmargsskader (nedre del av
korsryggen) kan gå eller forflytte seg
via stående. Som følge av lammelser,
sensibilitetsforandringer, innskrenket
bevegelighet i ledd og spastisitet, vil
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gangmønsteret ofte være endret. En
gående person med ryggmargsskade
kan derfor oppleve nedsatt balanse,
gangtempo og gangdistanse.
Krykker, rullator, spesialsko, fotsenger,
skinner og funksjonelle ortoser kan
bidra til et mer normalt gangmønster
og en tryggere gange. Disse prøves ut
og tilpasses ved ortopedisk verksted.
For optimalisering av gangfunksjon kan
en analyse av gangmønster, for eksempel ved hjelp av videoopptak, være til
hjelp. For enkelte kan det også anbefales å benytte manuell eller elektrisk
rullestol over lengre avstander.
Rullestolteknikk
God rullestolteknikk er en viktig faktor for grad av selvstendighet. Ferdighetsnivået vil være avhengig av skadenivået, men også andre faktorer som
sittestilling, smerter, vekt, alder og
tilleggsdiagnoser kan spille inn. God
rullestolteknikk sparer krefter og forebygger belastningsskader i skulder og
arm. En ung, ”frisk” person med lav
paraplegi bør kunne forsere fortauskanter, balansere på stolens bakhjul,
kjøre ned vanlige trapper, komme seg
opp fra gulv til rullestol, kjøre ned
bratte bakker på bakhjul og forflytte
seg inn/ut av bil samt ta buss. Rullestolferdighetene for personer med
tetraplegi er mer individuelle i forhold
til skadenivå og de fysiske
omgivelsene.
Tips kan man finne på
www.wheelchairskillsprogram.ca
(i videogallery), og i boken: ”Drivkraft.
Kørergonomi, rullstolsteknik og metodik” av Åke Norsten.

Treningshjelpemidler
Det finnes treningshjelpemidler som
er tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Dette kan være treningsapparat som er tilpasset rullestolbrukere, ergometersykler med både
arm- og beindrift og hjelpemotor, ulike
mansjetter og håndtak for personer
med nedsatt håndfunksjon osv. Det er
begrensede muligheter for dekning av
slike hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Spesialtilpassede hansker/
mansjetter for de med tetraplegi kan
kjøpes på nettet www.ergostart.no eller
kan lages ved ortopedisk verksted.

søke opphold ved institusjoner som har
fokus på nettopp dette. Helsesportsentrene har for eksempel utprøvingsopphold med fokus på funksjonsvurdering, utprøving av og opplæring
i bruk av utstyr.
Idrett
Idretten er arena for lek, spenning,
utfordringer og opplevelser. Det er
mulig å drive organisert idrett og delta
i konkurranser både individuelt og i
lagspill flere steder i landet, både
sommer og vinter. Aktuelle aktiviteter
innen idrett og friluftsliv kan være
sykling (arm- eller beindrevet), ski,
basseng- og vannaktiviteter, ridning,
rullestolpigging, dans, fisking, bueskyting, klatring, kjelkehockey, boccia,
kajakk/kano, rullestolrugby og rullestolbasket. Norges idrettsforbund (NIF)
har fagkonsulenter innen hver idrettskrets i landet, og de har oversikt over
de fleste organiserte idrettstilbudene i
nærområdet. De vil også kunne bidra
med råd og veiledning i forbindelse
med opplæring, deltagelse osv.
Se følgende nettsider for ulike
idrettstilbud og kontaktinfo:

Hanske til piggestaver.

Valg av fysiske aktiviteter/fritidsaktiviteter og behov for tilrettelegging
Å ha mulighet til å ha et aktivt sosialt liv og delta i fritidsaktiviteter er
viktig for mange. Det fins ulike tekniske hjelpemidler for både dem med
komplett paraplegi, tetraplegi og for
dem som har redusert gangfunksjon.
Hjelpemidlene kan ofte tilpasses ytterligere ut fra behov. For å kunne prøve
ut ulike aktiviteter og hjelpemidler,
kan personer med ryggmargsskade
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www.idrett.no/tema/funksjonshemede/
Sider/kontakter.aspx
www.idrett.no/saerforbund/Sider/
default.aspx

AKTIVITET OG DELTAGELSE

Ergoterapi
Ergoterapeutene bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom
helse og hverdagens krav. Ergoterapeuten bygger opp under den enkeltes
motivasjon og muligheter for å leve
det livet den enkelte selv ønsker å
leve. Tiltakene tar sikte på å fremme
selvhjulpenhet i meningsfylte aktiviteter, trygghet i egen hverdag, tilhørighet og aktiv deltagelse i samfunnet. Det er også et mål å forebygge
ulykker, isolasjon og nye aktivitetstap
(Norsk ergoterapiforbund, 2012).
Det er viktig å finne pasientens mål og
motivasjon, og ergoterapeutene vil i
rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader ha spesielt fokus på
følgende områder:
Arm-/håndfunksjon (se kapittel ”Håndfunksjon ved tetraplegi”), aktiviteter i
dagliglivet (ADL), sittestilling og rullestoltilpasning, forebygging av trykksår,
vurdere, tilpasse og søke på tekniske
hjelpemidler, kartlegging og tilpasning av bolig, skole-/arbeidsplass og
kartlegging av eventuelle kognitive
utfall. En tverrfaglig tilnærming er nødvendig på de fleste av disse områdene.
Mennesker med ryggmargsskade bruker ofte mye tid og krefter på daglige
aktiviteter. Det er viktig å fordele krefter og ressurser ut fra endret kapasitet.
Ergoterapeutene har derfor en viktig
rolle med å hjelpe til med å planlegge
og prioritere de daglige gjøremålene.
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Aktiviteter i dagliglivet (ADL)
Personer med ryggmargsskade møter
mange nye utfordringer i dagliglivets
aktiviteter. Det vil være behov for å
lære nye teknikker og eventuelt tilrettelegge med hjelpemidler for å
øke selvstendighet i ADL. Funksjon,
motivasjon og egne prioriteringer er
avgjørende for hvor selvstendig den
enkelte blir.
Hygiene, måltider og spising
De som har nedsatt håndfunksjon kan
bruke hjelpemidler og teknikker som
øker selvhjulpenhet ved for eksempel
tannpuss, spising og matlaging, se kapittelet ”Håndfunksjon ved tetraplegi.”
Dusj
Under primærrehabilitering er det
vanlig å bruke dusj-/toalettstol. Etter
dusjen kan man da velge å tørke seg
mest mulig mens man fortsatt sitter på
dusjstolen. Et håndkle og eventuelt en
”kladd” kan legges på rullestolputen før
pasienten forflytter seg over for å tørke
seg ferdig. Enkelte velger å tørke seg,
trille dusjstol/rullestol til sengen, forflytte seg og kle på seg i sengen. Det må
vurderes hvilke hjelpemidler som kan
fungere hjemme.
Toalett
Ved redusert håndfunksjon kan man
vurdere toalett med automatisk spylog tørkfunksjon. For de som har stomi
kan det være et mål å kunne håndtere
dette selv.

På- og avkledning
Man kan kle på underkroppen i sengen,
noen foretrekker også å ta på sokker
og sko før de forflytter seg til rullestol,
slik at de får god støtte i forflytningen.
Genser/skjorte kan man ta på sittende
i stol. Det er da lettest å kle på armene
først, og deretter dra genser/skjorte
over hodet. Noen foretrekker å ta hele
påkledningen i rullestolen.
Noen kan ha nytte av å sy fast hemper
i klærne/skoene, eller feste en ring i
glidelåsen slik at fingrene kan brukes
som en krok og hektes inn i hempen.
Klær som er vide og romslige er lettere
å få på enn trange skjorter og jeans.
Sko må ikke være for trange slik at det
oppstår trykkpunkter. Det finnes spesiallagde klær hvor skjorter og jeans
er kortere foran og lenger bak. Dette
gjør at klærne sitter pent i sittende
stilling (www.nhf.no, www.oytex.no og
www.bravurclothing.no). Hvor selvstendig den enkelte kan bli i påkledning
avhenger både av skadenivå, motivasjon for trening, og bruk av hjelpemiddel. Noen velger å få hjelp fordi selvstendig påkledning blir for slitsomt og
tidkrevende, mens andre synes det er
viktig for selvfølelsen å gjøre det selv.
Familie
Mange som får en ryggmargsskade har
barn som skal følges opp i forskjellige aktiviteter. Det må vurderes hvilke
tilrettelegginger som må gjøres med
hensyn til deltakelse i barnas sosiale liv
og for å opprettholde foreldrerollen.
Bolig
Kartlegging
Det er ofte behov for å tilrettelegge/utbedre boligen for at personer med
ryggmargsskade skal kunne fungere
optimalt hjemme. Det er viktig at
pasient/pårørende er med i hele pros-
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essen mht. kartlegging, utbedring og
tilrettelegging av boligen slik at de opplever at resultatet blir best mulig.
Så fort som mulig må bolig, tilgjengelighet i bolig, eierforhold og pasientens økonomiske situasjon kartlegges.
Pasient/pårørende må informeres om
at tilrettelegging/utbedring av bolig
ofte tar lang tid, og at det kan bli
nødvendig å bytte bolig hvis eksisterende bolig ikke lar seg tilpasse på en
tilfredsstillende måte. Noen har behov
for en midlertidig bolig mens alternativene vurderes. Boligen må også
kartlegges med hensyn til om det er
mulig å dra på permisjon, med eller
uten tilrettelegging.
Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
For å få til en god prosess i boligsaker
må pasient/pårørende og det tverrfaglige teamet på sykehuset samarbeide
med ulike instanser. Dette kan være
kommunale instanser, NAV Hjelpemiddelsentral, borettslag, arkitekt.
Hjemmebesøk
Hjemmebesøk i pasientens bolig bør
gjennomføres så raskt som mulig. Det
er et ønske at pasienten skal være med
på hjemmebesøket, men av ulike årsaker er dette ikke alltid mulig. Ergoterapeut på sykehuset har ansvar for å
koordinere arbeidet med å kartlegge
pasientens bolig og å få tillatelse av
pasienten til å koble inn kommuneergoterapeut og eventuelt andre instanser. Det kan ofte være hensiktsmessig
at ergoterapeuten fra sykehuset drar
på hjemmebesøk sammen med kommuneergoterapeut. Dersom dette ikke
er mulig, er det aktuelle fagpersoner
i kommunen som har ansvaret for at
hjemmebesøket blir gjennomført. Rapport fra hjemmebesøket legger grunnlag for at pasient/pårørende og det
tverrfaglige team kan diskutere forslag
til tiltak.

Tilrettelegging av bolig
Tilrettelegging i boligen avhenger av
pasientens fysiske og kognitive funksjon, familiesituasjon, vaner, verdier og
valg. Viktige spørsmål å stille: Hvem
skal bo i boligen, hvilke hjelpemidler
vil bli nødvendig, er det behov for assistanse og hvem skal yte nødvendig
hjelp?
Under er det vist eksempler på vanlige
boligtilrettelegginger for personer med
bevegelseshemming. Se linkene på
slutten for detaljer, som for eksempel
dørbredder, stigningsforhold etc.:
Innendørs:
• livsløpsstandard. Soverom, stue,
kjøkken og bad på samme plan
• areal. Personer med bevegelseshemming har behov for større areal enn andre. En elektrisk rullestol
krever mer plass enn en manuell
rullestol
• døråpninger. Døråpninger og dørterskler må ikke hindre passering med
rullestol, rullator etc.
• oppbevaringsplass. Det kan bli
mange hjelpemidler som må ha
egnet oppbevaringsplass. Elektriske
rullestoler, personløftere mv. må
ha en oppbevaringsplass med stikkontakt for lading. Medisinsk utstyr,
som for eksempel kateterutstyr,
leveres for flere måneder og må
lagres
• møblering. Plasser møblene slik at
det er lett å komme fram og inntil
bord, hyller, skap, vinduer osv.
• bad. Det er en fordel om dette er
i nærheten av soverommet. Badet
må være stort nok til at forflytning-
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shjelpemidler lett kan manøvreres,
og at det er plass til sideveis forflytning mellom rullestol og toalett/dusjsete når dette er aktuelt. Eventuelle
assistenter må ha plass til å utføre
sine oppgaver. Vurder fallfare ved
sittende forflytning eller for de som
har nedsatt balanse. Høyde på servant og speil må tilpasses til alle som
bruker badet. Elektrisk høyderegulerbar servant kan være aktuelt når
det er mange brukere
• soverom. Kartlegg om personen skal
sove alene eller sammen med ektefelle/samboer. Rommet må være
stort nok til at personen, med sine
hjelpemidler og eventuelt hjelpere,
kan utføre nødvendige aktiviteter
som for eksempel forflytning, kateterisering og eventuelt stell. Vurder
behov for seng/sengebunn m/elektriske funksjoner og trykkavlastende
madrass
• kjøkken. Det kan tilrettelegges med
hev-/senkbar benk og overskap, eller fast benk uten underskap. Noen
bruker løfte-/senkefunksjon på elektrisk rullestol eller arbeidsstol for å
nå opp i overskapene
• omgivelseskontroll kan være porttelefon m/automatisk døråpner,
styring av lys, radio og TV m.m.
Omgivelseskontroll betjenes med
ulike brytere, fjernkontroll eller
via elektrisk rullestol. ”Smarthus”
betjenes via datamaskin og kan
styre temperatur, lyssetting mv.
• eventuelt personlig assistent: Helst
et eget rom tilgjengelig

Utendørs:
• adkomst. Adkomst kan tilrettelegges med trappeheis, rampe eller
løfteplattform. NB! Styret i borettslag/sameie må godkjenne dette
før tiltak igangsettes. Det samme
gjelder porttelefon/automatiske
døråpnere i fellesområder
• garasje/biloppstillingsplass. Garasje/
biloppstillingsplass bør være plassert
nært inngangen av hensyn til forflytning, snø etc. Garasjedør bør være
minimum 2,2 m høy hvis pasienten
skal ha gruppe 2 bil (kassebil)
Noen aktuelle støtteordninger i
forbindelse med boligtilrettelegging:
• tekniske hjelpemidler: Innvilges av
NAV Hjelpemiddelsentral. Ombygging dekkes ikke. Eks.: Hvis pas.
får innvilget sjaktheis, får pasienten
selve heisen og monteringen av
NAV, men må selv betale bygging av
heissjakten  
• utbedringstilskudd (Husbankmidler):
Innvilges av kommunen
• prosjekteringstilskudd er 15 timer
arkitekthjelp (2011) ifb. nybygg eller ombygging, og innvilges av kommunen (Husbankmidler)
• startlån til kjøp av bolig (Husbankmidler): Innvilges av kommunen
Nyttige lenker:
• www.nav.no ”hjelpemidler i bolig”
• www.nhf.no
• www.sintef.no/byggforsk
• www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret
”smarthus”
• www.husbanken.no
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Hjelpemidler
Hjelpemidler har som formål å gjøre
personer med funksjonsnedsettelser
i stand til å løse praktiske gjøremål i
dagliglivet. Folketrygdloven § 10-6 styrer hvilke hjelpemidler den enkelte har
krav på. Hjelpemidlet må være ”nødvendig og hensiktsmessig” og i tillegg
må det være en vesentlig og varig
funksjonsforstyrrelse (minst 2-3 år).
Under rehabiliteringsoppholdet må de
aktuelle fagpersonene vurdere hvilke
hjelpemidler som er aktuelle, tilpasse
og søke på disse. Det skilles mellom
behandlingshjelpemidler, ortopediske
og tekniske hjelpemidler.
Behandlingshjelpemidler
Er en del av spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud i hjemmet. De
mest aktuelle i forbindelse med en
ryggmargsskade er hjelpemidler for å
ivareta lungefunksjonen (PEP-maske,
CPAP og hostemaskin) og TENS for
behandling av smertetilstander. Disse
hjelpemidlene må søkes av lege i spesialisthelsetjenesten
(www.behandlingshjelpemidler.no).
Ortopediske hjelpemidler
Er individuelt tilpassede hjelpemidler
som skal erstatte tapt legemsdel eller
erstatte/gjenopprette tapt funksjon i
bevegelsesorganene. Korsetter, ulike
ortoser, fotsenger og fottøy er de mest
aktuelle hjelpemidlene for personer
med ryggmargsskade.
Pass-på-belte og spilekorsett
Alle med lammelser i magemuskulatur
får tilpasset et elastisk korsett (passpå-belte) umiddelbart etter skade/
sykdom. Pass-på-beltet virker stabiliserende på blodtrykket og kan bedre
lungekapasiteten. Det gir også litt
støtte for ryggen. Hvis lammelsene i
truncus er store, vil behov for trun-

cusstøtte være varig. Det er da aktuelt
å tilpasse spilekorsett som kan bidra til
å holde kroppen oppreist, ryggen rett
og bedre sittebalansen. Korsettet blir
enten sydd spesielt av ortopediingeniør
eller det benyttes prefabrikkert korsett.
De fleste ortopediske hjelpemidler anskaffes gjennom en ortopediingeniør.
Kun spesialister i ortopedisk kirurgi
eller fysikalsk medisin/rehabilitering,
samt noen sykehusansatte leger, kan
rekvirere ortopediske hjelpemidler.
Folketrygden dekker utgiftene, men på
enkelte hjelpemidler, som for eksempel
spesialsko og fotsenger (spesialtilpassede innleggssåler), er det egenandel.
Ortopediske hjelpemidler tilpasses individuelt og er derfor brukers eiendom.
Vedtak fra folketrygden gjelder også
fornyelse av hjelpemiddelet.
Se for øvrig www.ovl.no (Ortopediske
Verksteders Landsforbund).
Tekniske hjelpemidler
Er hjelpemidler til å bedre funksjonsevnen i daglige aktiviteter og
i arbeidslivet. Personer med ryggmargsskade er helt avhengige av at
hjelpemidlene de får er så godt tilpasset som mulig. Dette øker selvstendigheten og forebygger komplikasjoner.
Det må derfor brukes mye tid på vurderinger, utprøvinger og tilpasninger.
Tekniske hjelpemidler formidles av NAV
Hjelpemiddelsentral i fylket. Behovet
må begrunnes i søknad, og informasjon
om retningslinjer og produkter finnes
på www.nav.no
Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral, leverandører av hjelpemidler og/
eller spinalenhetene for veiledning i
valg tekniske hjelpemidler.
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Under følger eksempler på noen
aktuelle hjelpemidler:
Manuell rullestol
En godt tilpasset og lett rullestol er
viktig for å kunne ha best mulig funksjon og for å forebygge utvikling av
belastningslidelser og trykksår. Type
rullestol må velges ut fra funksjonsnivå
og bruksområde. Rullestolens tippepunkt, samt hjulenes diameter velges
etter brukerens behov. Det er gjerne
behov for flere rullestoler til ulik bruk.
Personer med tetraplegi vil ha behov
for spesialtilpassede grepshansker og
friksjonsdrivringer som gir fremdrift.
Siden rullestolbrukere har stor risiko
for sekundære skulderproblemer, er det
viktig at rullestolen er lett og smalest
mulig. Hjelpemotor kan også være aktuelt. Personer med gangfunksjon kan
ha nytte av en stol med oppfellbare/
delte eller utsvingbare fotbrett for å
lette forflytning til/fra stolen.
Sittestilling i rullstol 		
En god sittestilling kjennetegnes av
komfort og funksjonalitet. Sittestillingen i rullestolen er også avgjørende
for en optimal kjøreteknikk. Rullestolen skal justeres slik at setebredde
og -dybde, rygghøyde og -bredde er
tilpasset den enkelte bruker. Personen
skal sitte stabilt og mest mulig uanstrengt, for dermed å kunne frigjøre
armer og bol til kjøring og andre funksjonelle aktiviteter.
Valg av sittepute er avgjørende for
en god sittestilling. Den skal gi god
trykkavlastning, stabilitet og komfort.
Valg av trykkavlastningspute er spesielt
viktig for de som har ryggmargsskade
og nedsatt sensibilitet, siden de har
høy risiko for utvikling av trykksår. Dersom personen kan forflytte seg selvs-

tendig, er det hensiktsmessig at puten
er fast og stabil slik at forflytningen
blir lettest mulig. Dersom personen har
scoliose eller annen asymmetri i bekken og bein, kan det være aktuelt med
en posisjoneringspute med trykkavlastning og ofte spesialtilpasset rygg i
rullestolen.
Elektrisk rullestol
Denne må tilpasses godt slik at personen utnytter den kraften som er i
hånd, arm og skulder for å kjøre selv.
Det innebærer at vedkommende må
sitte stabilt, at styreboksen er plassert
riktig og at det er vurdert hvilken joystick som gir best kraftutnyttelse. Noen
må ha ledsagerstyring. Hakestyring
eller styring med sug/blås kan være
aktuelt for de som har kun nakke-/
hodekontroll. Det kan være behov for
elektrisk rullestol til å benytte ute for
de som ellers bruker manuell rullestol.
For personer med inkomplett skade/
gående kan elektrisk scooter være et
alternativ.
Trykkavlastende produkter
Personer med ryggmargsskade er
svært utsatt for trykksår, og derfor er
forebygging et grunnleggende tiltak.
Det tar ofte lang tid å finne riktig
trykkavlastende sittepute til rullestoler
og riktig madrass. Det er også nødvendig med myk sitteflate på dusjsete,
dusj-/toalettstol eller toalettsete fordi
sittetiden kan bli lang.
Dusj/toalett
Det må vurderes om vedkommende
kan flytte seg over på toalett og dusjsete eller om dusj-/toalettstol er mest
hensiktsmessig. Tilleggsutstyr for
dusj-/toalettstol kan være mykt sete,
tiltbart sete og regulering av rygg.
Andre aktuelle hjelpemidler kan være:
klappsete i dusjen, støttehåndtak på
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vegg og toalett, badekarbrett, elektrisk
seteheis i badekar, toalett med automatisk spyl-/tørkfunksjon og hev-/senkbar servant.
Ståhjelpemidler
Personer med komplett ryggmargsskade har behov for å stå jevnlig.
Aktuelle hjelpemidler er manuell
eller elektrisk rullestol med
ståfunksjon, ståseng eller
ståbenk.
Teknologiske hjelpemidler
Utviklingen av teknologiske
hjelpemidler går fort og mye er
tilgjengelig for folk flest. Dette gir også
nye muligheter spesielt for de som har
liten eller ingen muskelaktivitet i armer
og hender. Vurdering og tilpasning av
kommunikasjonshjelpemidler, som for
eksempel PC og nettbrett, må starte
tidlig. Rehabiliteringsteamet må vurdere hvilke teknologiske hjelpemidler
som er aktuelle og sørge for videre
oppfølging i kommunen. Hjelpemiddelsentralene og firmaene er samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Bil og bilkjøring
Rehabiliteringsteamet må informere
pasienten om saksgang vedrørende
anskaffelse av motorkjøretøy når det er
aktuelt. Legen må vurdere om pasientens førerkort er gyldig. Hvis det er behov for spesialtilpasset førermiljø skal
dette kodes spesielt i førerkortet. Hvis
det er grunnlag for å søke bil, enten
for å kjøre selv eller til å sitte på, kan
rehabiliteringsteamet hjelpe pasienten
med dette. Ved en traumatisk ryggmargsskade kan pasienten ha vært
bevisstløs i forbindelse med ulykken,
og det må vurderes om det er behov
for en nevropsykologisk test for å vurdere om vedkommende er egnet til å
kjøre bil.  
Søknad om stønad til bil må inneholde
opplysninger fra søker om personlige forhold og behovet for bil, samt
legeerklæring. Ved behov for spesialtilpasninger i bilen må det også være
en funksjonsbeskrivelse fra ergoterapeut. Dette kan for de med paraplegi
være tilpasninger med håndgass/brems, trykkavlastende pute i setet,
frakobling av setevarme, vurdering
av forflytningsmåte inn i bil og å ta
med utstyr som rullestol eller rullator.
En person med tetraplegi vil i tillegg
ha behov for spesialtilpasning av førermiljøet. Hvis søkeren har forstyrrelser av temperaturreguleringen i kroppen
og derfor trenger klimaanlegg i bilen,
må dette begrunnes i legeerklæringen.
Regler og andre transportmuligheter
finnes i kapitlet ”Hjelpeapparatet
og rettigheter.” www.nav.no gir informasjon om rettigheter til bil og
hjelpemidler, og veiledning om hvordan
man går frem. Bilsenteret i regionen
har mer informasjon om valg av bil og
spesialtilpasset utstyr for kjøring.
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HJELPEAPPARATET OG RETTIGHETER

Utdanning og arbeid
Opplæringsloven har bestemmelser om
rett til skole og utdanning. Ved behov
skal opplæringen tilrettelegges under
sykehusopphold og etter utskrivning.
De som gikk på skole eller holdt på
med studier før sykehusinnleggelsen
skal få hjelp til å holde kontakt med
skolen/studiestedet. Skoleelever skal få
undervisning tilpasset rehabiliteringstilbudet forøvrig. Sammen med den
som har fått en skade og skolen/studiestedet legges det planer for hvordan
videre utdanning skal organiseres, for
eksempel ved utsettelse av eksamener
eller lenger tid til fullføring.
Behov for mer eller en annen
utdanning
Noen må endre utdanningsplan eller
arbeidsområde. Informasjon om aktuelle muligheter kan innhentes ved å
ta direkte kontakt med arbeidsplasser,
studiesteder eller NAV. Under rehabiliteringsoppholdet vil man ved behov
få hjelp til å søke skole/studieplass.
Dersom det er behov for hjelpemidler
i forbindelse med utdanning og yrke,
kan en få hjelp til å prøve ut og søke
på disse.
Arbeid
Arbeidsgiver skal være en samarbeidspartner i den yrkesrettede delen
av rehabiliteringen. Et møte med representanter for arbeidsgiver hvor noen
fra rehabiliteringsteamet deltar, kan
være nyttig for alle parter.
Hvis en arbeidstaker har fått redusert
arbeidsevne som følge av ulykke, syk84

dom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver,
så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal
kunne beholde eller få et passende
arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis
gis anledning til å fortsette i sitt vanlige
arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden,
endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått
arbeidsrettede tiltak eller lignende (jf.
AD § 4-6,1.ledd). Kontakt NAV for mer
informasjon om tilrettelegging på
arbeidsplass.
Oppsigelse
Sykemeldt er særlig vernet mot oppsigelse. Sykdom er ikke grunnlag for
oppsigelse det første året man er
sykemeldt.
Dersom en arbeidstaker har vært syk
i mer enn ett år, gjelder vanlige regler
om saklig grunn til oppsigelse. Sykdom
kan da under særlige forutsetninger
være en saklig grunn til oppsigelse.
Arbeidsgiver må i så fall dokumentere
at tilrettelegging, omplassering og
annet har vært vurdert.
I de tilfeller hvor det er uavklart om
arbeidstaker kan komme tilbake i
arbeid, må arbeidsgiver begrunne en
eventuell oppsigelse med at dette er
nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift. Det kan likevel være anledning til å si opp en arbeidstaker mens
vedkommende er sykmeldt det første
året. Et eksempel kan være nødvendig
nedbemanning.

Økonomiske og praktiske
hjelpeordninger
Det er tatt utgangspunkt i regelverk
fra 2012.
Sykmelding og sykepenger
Dersom man ikke kan jobbe pga.
sykdom eller skade trenger man en
sykmelding for å få kompensasjon for
bortfall av arbeidsinntekt pga. sykefravær.
Ved sykemelding har man krav på
sykepenger dersom:
• har tjent minimum 50 prosent av
grunnbeløpet
• sykdom/skade gir tap av pensjonsgivende inntekt
• har vært ansatt i minimum fire uker
• har fylt ut og signert egenerklæringen på sykmeldingsblanketten (Del
D)
• arbeidsgiver har sendt inn inntektsog skatteopplysninger til NAV
Sykepengenes størrelse
Som arbeidstaker har en rett til
sykepenger fra første fraværsdag med
100 prosent av sykepengegrunnlaget.
Det er bare arbeidsinntekt som er med
i sykepengegrunnlaget. Særlige godtgjørelser som bilgodtgjørelser, diett og
lignende regnes ikke med. I utgangspunktet regnes heller ikke overtidseller feriegodtgjørelse. Sykepengegrunnlaget svarer til full årslønn, opptil
6G, dersom ikke annet er bestemt i
tariff- eller arbeidsavtale. Sykepenger
er begrenset til ett år. Tidsbegrensingen er den samme selv om man har
vært delvis sykmeldt i hele perioden.
For å få ny rett til sykepenger må man
ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter
at man sist fikk sykepenger. Ved utenlandsreiser under sykepengeperioden
må legen attestere at sykmeldingsperioden ikke blir forlenget av reisen.
Dette sendes til NAV lokalt for
godkjenning.
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Sykepenger til selvstendig
næringsdrivende og frilansere
Det er egne regler for de som er
selvstendig næringsdrivende eller
frilansere. NAV eller sosionom kan
svare på spørsmål angående dette.
Sykepenger ved arbeidsledighet
Lengden avhenger av hvor høy arbeidsinntekten var i kalenderåret før, eller i
gjennomsnitt i de tre kalenderårene før
det søkes om dagpenger
• 104 uker ved arbeidsinntekt på
minst 2 ganger folketrygdens
grunnbeløp
• 52 uker ved arbeidsinntekt lavere
enn 2 ganger folketrygdens
grunnbeløp
Gradert sykmelding
Gradert sykmelding kan brukes dersom
en kan utføre deler av de vanlige arbeidsoppgavene, enten ved å redusere
arbeidstid eller ved å bruke lengre tid
på arbeidsoppgavene. Det kan også
være å få nye arbeidsoppgaver og/eller tilrettelegging. Sykepengene kan da
graderes helt ned til 20 prosent.
Tilskudd til arbeidsreiser
Det kan gis reisetilskudd som dekker
nødvendige ekstra transportutgifter til
og fra arbeidsstedet. Reisetilskuddet
kan gis i stedet for – eller i kombinasjon med graderte sykepenger.
Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive
som har behov for transport til/fra
arbeidsstedet på grunn av helseplager.
Vilkårene er at det
• ytes tidligst fra og med 17. dag 		
etter at arbeidsuførheten oppsto
• begrenses til det beløpet en ville ha
fått utbetalt i sykepenger for samme
tidsrom
• gis hvis en har rett til sykepenger
Så lenge transportbehovet er midlertidig, er det ingen begrensning av

antall dager det kan ytes reisetilskudd
for. Det er transportbehovet som må
være midlertidig, ikke sykdommen eller skaden. En varig sykdom vil kunne
gi grunnlag for reisetilskudd dersom
den i kortere perioder medfører et
ekstraordinært transportbehov. Dette
er en forsøksordning og er forlenget ut
2012.
Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Etter endt sykepengeperiode kan det
søkes arbeidsavklaringspenger, AAP
(tidligere rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset
uføretrygd). Dette sikrer inntekt i en
overgangsperiode hvor en på grunn av
sykdom eller skade har behov for
arbeidsrettede tiltak, medisinsk
behandling eller annen oppfølging fra
NAV for å komme i arbeid. I denne
perioden testes mulighetene for
tilbakevending/fortsettelse i arbeid
eller studier.
Vilkår for AAP er at man må
• ha fått svekket arbeidsevnen med
minst 50 prosent på grunn av
sykdom, skade eller lyte
• være bosatt og med opphold i Norge
• være mellom 18 og 67 år
• ha vært medlem i folketrygden i tre
år, eller ha vært i arbeid i minst
ett år
Man kan få AAP mens man er under
aktiv behandling, under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, under
arbeidsutprøving og/eller under oppfølging fra NAV etter at behandling og
tiltak er forsøkt.
AAP utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Minste årlige ytelse er likevel på 1,97G. Størrelsen på stønader
avhenger blant annet av:
• tidligere inntekt
• om man forsørger barn
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• om man mottar andre 		
folketrygdytelser
• om arbeidsevnen ble nedsatt med
minst 50 prosent før fylte 26 år (da
blir minste årlige ytelse på 2,44G)
• om det er en yrkesskade eller
yrkessykdom
Stønader gis for fem dager per uke.
Forsørgere for barn under 18 år får
barnetillegg på et gitt antall kr per barn
(27,- per 2012), fem dager per uke.
Gjennomfører man arbeidsrettede tiltak
eller utredninger kan man få diverse
tilleggsstønader til dekning av
undervisningsmateriell, reiser til hjem,
utredning eller tiltak, flytteutgifter,
barnetilsyn eller ekstrautgifter til bolig i
forbindelse med utredning eller tiltak.
Hvis man i en avgrenset periode har
problemer med å komme seg til jobb
eller undervisning på grunn av sykdom
eller skade, kan man får dekket ekstra
transportutgifter til daglig reise. Man
kan få dette som et alternativ til AAP
(Jobb- og utdanningsreiser).
AAP gis, som hovedregel, i fire år. I
særlige tilfeller kan stønadsperioden
forlenges utover fire år.
Tilretteleggingsgaranti
Tilretteleggingsgaranti gis for å øke
yrkesdeltagelsen for personer med redusert funksjonsevne. Dette kan være
nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging. Garantien kan gis
til virksomheter, arbeidssøkere og personer som i dag er i jobb. Garantien gis
skriftlig slik at den også kan brukes i
forbindelse med jobbsøking.
Tidsubestemt lønnstilskudd
Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra
til økte muligheter for ordinært arbeid

blant personer med varig og vesentlig
nedsatt arbeidsevne, samt bidra til å
forebygge uførepensjonering. Man får
ordinær lønn og fast ansettelse i heleller deltidsstilling, og arbeidsgiver får
tilskudd til lønn. Tilskuddets størrelse
og varighet vurderes hvert halvår av
NAV i samarbeid med virksomheten.
Ordningen baseres på aktiv medvirkning fra arbeidstaker og arbeidsgivers
side.
Funksjonsassistent
Personer med sterk fysisk funksjonsnedsettelse kan ha nytte av funksjonsassistanse på arbeidsplassen.
Arbeidstakeren utfører arbeidsoppgavene selv, men funksjonsassistenten
avlaster med praktiske oppgaver i
arbeidssituasjonen slik at arbeidstakeren skal kunne utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Funksjonsnedsettelsen må være varig. Ordningen
er ikke rettighetsfestet i Lov om folketrygd, men er avhengig av årlige bevilgninger fra Stortinget. Fra 1.1.2012 er
ordningen hjemlet i forskrift om forsøk
med funksjonsassistanse i arbeidslivet.
Forsøket varer til 31.12.2013.
Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral eller
NAV Lokalt for informasjon.
Stønad til barnetilsyn når mor eller far
er aleneforsørger
Stønad til barnetilsyn er en stønad som
skal hjelpe enslig far eller mor med å
betale for tilsyn med barnet slik at en
kan jobbe, være reell arbeidssøker eller være under utdanning. Et vilkår et
at en må overlate tilsynet til andre, og
betaler for dette. Utgiftene må dokumenteres. Det dekkes med 64 prosent
av de dokumenterte utgiftene opp til de
satsene som Stortinget har bestemt.
Stønaden gis som hovedregel til barnet
har fullført fjerde skoleår, men det kan
gjøres unntak om barnet trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig
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for jevnaldrende. Dette er en behovsprøvd ytelse og dersom arbeidsinntekten er større enn 6G, har en ikke rett
på denne ytelsen.
Uførepensjon
En uføreytelse skal sikre inntekt til livsopphold om inntektsevnen er langvarig
nedsatt på grunn av sykdom, skade
eller lyte. Det er fem vilkår for å få innvilget uførestønad:
• må ha vært medlem i folketrygden i
de siste tre årene før uførhet
• være mellom 18-67 år
• inntektsevnen må være nedsatt på
grunn av varig sykdom, skade 		
eller lyte og dette er hovedårsaken
til den nedsatte inntektsevnen
• må ha gjennomgått hensiktsmessig
medisinsk behandling og attføring
for å bedre inntektsevnen
• inntektsevnen må være nedsatt
med minst 50 prosent
Hjemmearbeidende med arbeidsevne
nedsatt med minst 50 % i forhold til
arbeidsoppgavene han/hun har i hjemmet, kan ha rett til uførestønad/uførepensjon. En kan også vurderes som
kombinert hjemmearbeidende/yrkesaktiv, hvis en har hatt deltidsarbeid
utenfor hjemmet, eller det er sannsynlig at en hadde hatt det hvis ikke sykdommen/skaden hadde satt en stopper
for det. Om en blir syk/skadet før fylte
26 år, gjelder egne regler (Ung ufør).

Grunnstønad
En kan ha rett til grunnstønad dersom
en har nødvendige merutgifter/ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, lyte
eller skade. Merutgifter/ekstrautgifter
vil si utgifter som friske personer ikke
har. Denne stønaden gis ikke til
engangsutgifter, men til utgifter
som er tilbakevendende.
Grunnstønad kan gis til:
• drift av bil
• transport
• førerhund
• bruk av proteser, støttebandasjer
og lignende
• fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdietten for den
aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig
anerkjent i medisinsk praksis
• hold av teksttelefon og i særlige
tilfeller vanlig telefon
• slitasje på klær og sengetøy
Grunnstønaden gis etter seks satser
som fastsettes av Stortinget og den
reguleres vanligvis hvert år. Ekstrautgiftene/merutgiftene må tilsvare minst
grunnstønad sats 1. Grunnstønaden er
skattefri. For mer info: www.nav.no
Hjelpestønad
Hjelpestønad ytes til den som på grunn
av varig sykdom, skade eller lyte har
behov for privat tilsyn og pleie, utover
det som er rimelig å forvente av en
nær pårørende. Med dette menes at
evnen til å klare seg uten tilsyn svikter,
både inne og ute, dag og natt, og når
det er behov for hjelp til personlig stell/
hygiene og i spisesituasjoner.
Hjelpebehovet må være så stort at
dersom en skal bruke betalt hjelp,
vil årlige utgifter minst svare til sats
1 hjelpestønad/tilsyn og pleie. Barn
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under 18 år med særlig stort pleie-/
tilsynsbehov, kan ha rett til forhøyet
hjelpestønad. Hjelpestønaden er
skattefri. For mer info: www.nav.no
Egenandel og frikort
Det er et tak for hvor mye pasienter
skal betale i egenandel hver gang for
de ulike tjenestene i helsesektoren.
Dessuten settes det et tak for hvor
mye man skal betale i egenandel per
kalenderår. Det finnes to typer egenandelstak.
Egenandelstak 1 gjelder for utgifter hos
lege, psykolog, poliklinikk, legemidler
og utstyr på blå resept, reise.
Egenandelstak 2 gjelder utgifter ved
• undersøkelse og behandling av
fysioterapeut
• behandling av enkelte former for
tannsykdommer
• opphold ved offentlig godkjent
opptreningsinstitusjon
• behandlingsreiser til utlandet i regi
av Oslo universitetssykehus HF avd.
Rikshospitalet
Det betyr at man fortsatt må betale
for tjenester som faller inn under
egenandelstak 2 dersom man kun
har nådd egenandelstak 1 og omvendt.
Når en har betalt opp til egenandelstak
1 vil en automatisk få tilsendt frikort
i posten. Dette må medbringes ved
senere konsultasjoner for at en skal
slippe å betale egenandel.
For å få frikort for egenandelstak 2
må en ta vare på alle kvitteringer. Når
en har nådd egenandelstaket, sender
en søknad og kvitteringer til HELFO.
Frikortet vil da bli sendt hjem.
Barn under 16 år er fritatt fra å betale
egenandeler. Se: www.helfo.no/frikort

Omsorgslønn
Dersom man har et stort behov for
hjelp og en person bistår i en utstrakt
grad, kan man søke kommunen om
omsorgslønn. Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for
personer som har stort omsorgsbehov
på grunn av alder, funksjonshemming
eller sykdom. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn.
Stønad til bil eller utstyr i egen bil
Det kan gis stønad til anskaffelse av
motorkjøretøy ved varig funksjonshemming og forflytningsvansker. Når NAV
Hjelpemiddelsentral behandler kravet,
tas det hensyn til personlig inntekt og
inntekten til eventuell ektefelle/samboer. Stønaden deles i to grupper, gruppe
1 og gruppe 2. En stønadsperiode er
regnet til å vare i 11 år.
Stønad til gruppe 1-bil (ordinær personbil) gis i form av et engangsbeløp
som er gradert etter inntekt. Deretter
kjøper søker bil på vanlig måte. Denne
stønaden gis til personer som har
gangfunksjon eller som kan forflytte
seg selv til førersete. Om man har fått
tilskudd til gruppe 1 bil kan man fritt
bytte for egen regning.
Stønad til gruppe 2- bil (spesielt tilrettelagt bil) gis som et rente- og
avdragsfritt lån. En får dekket den del
av bilprisen som overstiger 150.000
kroner (2012). De første 150.000
kronene behovsprøves mot søkers og
eventuelt ektefelles inntekt. Dersom
det er behov for to biler i familien på
grunn av arbeidsforhold, kan ektefellens inntekt (som legges til grunn for
vurdering) halveres (endring i forskrift: pr 9.1.2012). Denne stønaden
gis til personer som bruker rullestol og
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trenger heis eller rampe for å komme
seg inn og ut av bilen.
Det er tre kriterier som må være oppfylt for å få innvilget stønad til bil
gjennom NAV:
• man må ha en varig funksjonsnedsettelse (oppstått før fylte 70 år)
som fører til at man ikke kan eller
har store vansker med å benytte
offentlig transport
• man må ha et transportbehov av et
visst omfang som ikke kan dekkes
på annen måte enn ved egen bil
• økonomisk behovsprøvd. Man får
ikke stønad til gruppe 1-bil om
inntekten er over 6G. Hvis man har
en bil som er nyere enn 11 år får
man heller ikke stønad til gruppe-1
Nødvendig spesialutstyr og tilpasningen
som følge av funksjonshemmingen gis
som tilskudd uten økonomisk behovsprøving og det er ikke tak på utgiftsbeløpet. Fabrikkmontert standardutstyr, som eksempel automatgir, er ikke
spesialutstyr. Dette inngår i listepris og
ytes som en del av stønaden til selve
bilen. Stønad til nødvendig spesialutstyr og tilpasninger på kjøretøy begrenses ikke av 70-års grensen. Hvis en
ikke har førerkort og skal kjøre bilen
selv, kan det søkes om føreropplæring.
Mer info om alt ovenfor: www.nav.no

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Om man har forflytningsvansker og
problemer med å bevege seg over
lengre avstander kan man ha krav på
parkeringstillatelse når forflytningsvanskene har en varighet på minimum to
år. Parkeringstillatelsen følger personen
og ikke bilen, og kan brukes både som
sjåfør og som passasjer.
Parkeringskortet gir forflytningshemmede lov til å parkere gratis på all
offentlig og på spesielt oppmerkede
parkeringsplasser. Vær oppmerksom
på at ved parkering hos private selskap
(Q-park, Europark etc) må man betale
avgift, men kan benytte seg av de
oppmerkede HC-plassene. Man får
fritak for avgift i alle landets offentlige
bomringer. Man må benytte seg av en
AutoPASS brikke, men betaler ingen
avgift ut over et depositum for selve
brikken. På frittstående bomringer må
man betale avgift. Man har også fritak
for piggdekkavgift, der dette er innført.
Det er tilstrekkelig å vise selve parkeringstillatelsen ved piggdekkontroll.
Mer info: www.vegvesen.no (Trafikkinformasjon - Parkeringstillatelse for
forflytningshemmede)
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Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-kort)
TT-kort er en tjeneste for personer
med funksjonsnedsettelse og forflytningshemmede som ikke kan bruke
ordinær kollektivtransport eller eget
kjøretøy. Et TT-kort dekker et bestemt
antall fritidsreiser med drosje eller
spesialbil.
Ordningen gis for to eller fem år av
gangen. Det er ikke lagt føringer fra
staten om hva fylkeskommunen må
tilby i ordningen. Derfor kan ordningen
variere mye mellom de ulike (fylkes)
kommunene. Søknaden sendes til
hjemkommunen.
Ledsagerbevis
Ledsagerbevis utstedes til personer
som på grunn av funksjonsnedsettelse
trenger ledsager for å kunne delta på
arrangementer, kollektivreiser og fritidsaktiviteter. Ordningen skal gi ledsager
fri tilgang. Den som har fått tildelt
ledsagerbeviset bestemmer selv hvem
som skal tas med som ledsager. Ordningen er ikke akseptert alle steder, så
sjekk på forhånd. Søknad om ledsagerbevis sendes til hjemkommunen.
Støttekontakt/fritidskontakt
En støttekontakt er en person skal
bidra til å øke mulighetene for en person å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Ordningen er ment å gjøre
det mulig å delta på aktiviteter – alene
med støttekontakten eller sammen
med andre. Det kan også kalles treningskontakt eller tilrettelegger. Dette
søkes til kommunen.
Praktisk bistand
Det kan søkes til kommunen om
praktisk bistand. Dette kan omfatte
rengjøring, matlaging eller matlevering, vask av klær, innkjøp, snømåking,
personlig stell og hjelp til andre nødvendige praktiske gjøremål. Tilbudet i
kommunene kan variere.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA kan gis til personer som har et
sammensatt hjelpebehov. I prinsippet
omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie,
måltider, fritidsaktiviteter og andre
nødvendige hverdagslige gjøremål.
Målet er at hjelpen skal være fleksibel
og gi større grad av frihet enn de
ordinære tjenestene fra kommunen.

Pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet (www.
pasientombudet.no) skal arbeide for å
ivareta pasientens og brukerens behov,
interesser og rettssikkerhet overfor
helsetjenesten og sosialtjenesten, og
for å bedre kvaliteten i tjenestene. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon, samt bistå med å formulere og
videreformidle spørsmål eller klage til
rette instans.

Den som har BPA tar arbeidslederansvaret for sine assistenter og disponerer selv de tildelte timene etter
behov. Kommunen kan ha arbeidsgiveransvaret selv, eller de kan sette det
bort til et firma som leverer slike tjenester, til andelslag for BPA eller hos
brukeren selv. Kontakt kommunen
for å se hvilke andelslag de samarbeider med.  Annen praktisk bistand
(hjemmesykepleie, hjemmehjelp og
støttekontakt) kan søkes omgjort til
BPA. Ordningen skal være brukerstyrt.
Mer info: Hos kommunen eller rundskriv I-20/2000 på www.regjeringen.no

Norsk Pasientskadeerstatning
NPE (www.npe.no) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og
omsorgsdepartementet. De behandler
erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt innen helsevesenet. Saksbehandlingen er gratis.

Individuell plan
Alle som har behov for langvarige og
koordinerte sosial- og helsetjenester,
har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Bruker eier planen og skal ha
muligheten til å medvirke. Planen skal
beskrive behov for tjenester, ønsker og
mål og si noe om aktuelle virkemidler.
En koordinator har hovedansvaret for
kontakt med brukeren og koordinering
mellom de som yter tjenester. Denne
personen kan brukeren være med på
å velge selv. Tjenesteapparatet har
hovedansvaret for å utarbeide den individuelle planen når bruker har sendt
inn anmodning/søknad om dette. Det
er også mulig å få oppnevnt en koordinator uten at en må lage en individuell
plan.
Mer info: www.helsedirektoratet.no
(dine rettigheter - individuell plan).
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Forsikring og erstatning
Mange har tegnet private personforsikringer, er forsikret via arbeidsgiver
eller fagforeninger. Det er viktig å kontakte arbeidsgiver, fagforening og alle
aktuelle forsikringsselskap for å forhøre
seg om hvilken forsikring man har og
hva disse omfatter.
Ulike forsikringer kan være:
• private ulykkesforsikringer
• hjemforsikring
• forsikringer gjennom arbeidsgiver/
organisasjon
• forsikringer ektefelle/samboer har
gjennom jobb og som omfatter
begge
• ferie- og fritidsforsikringer
• kredittkort – reiseforsikring om en
har betalt reise med kredittkort
• medlemskap i foreninger, pensjonsforsikringer og gjeldsforsikringer
Det må sendes skademelding til de
aktuelle forsikringsselskapene. Dersom
man har flere forsikringer som dekker
det samme skal man ha utbetaling fra
samtlige. I mange tilfeller anbefales

det å få bistand fra advokat, og ofte vil
forsikringsselskapet dekke advokathonoraret i forbindelse med dette. Brukerorganisasjonene har oversikt over
advokater som har spesialisert seg på
ulike områder i jussen. De kan også tilby ulike typer rådgivningstjenester som
kan bistå i en eventuell erstatningssak.
Barn innlagt på sykehus
Samvær med foreldre
Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. Ved
alvorlig eller livstruende sykdom skal
begge foreldre kunne få være hos barnet.
Personalet skal avklare med foreldrene
hvilke oppgaver foreldrene skal utføre
mens de er hos barnet. Foreldre og
barn skal få fortløpende informasjon
om sykdommen.
Det er en stor belastning å ha et alvorlig sykt barn. Derfor skal foreldre som
er hos barnet under institusjonsoppholdet få avlastning etter behov. De
skal ha tilgang på et oppholdsrom hvor
de kan være alene, hvile osv. Helseinstitusjonen skal også tilby foreldrene
kontakt med sosionom, psykolog og/
eller annet støttepersonell mens barnet
er innlagt.
Overnatting
En av foreldrene som er hos barnet,
skal få tilbud om overnatting i institusjonen. Ofte vil det være aktuelt at
foreldre og barn sover i samme rom.
Når foreldre er med barnet i institusjon, skal minst en av foreldrene få
gratis mat i institusjonen. Ved alvorlig/
livstruende sykdom gjelder dette begge
foreldrene.
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Reiseutgifter
Ved innleggelse og utskriving dekkes
reiser for ledsager av folketrygden.
Institusjonen dekker reiseutgifter etter
folketrygdens satser når institusjonen
av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for
nødvendig opplæring i forbindelse med
barnets sykdom og videre behandling
og pleie. Når barnet har foreldre hos
seg under opphold i helseinstitusjon,
skal institusjonen etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/retur) i uken
for én av foreldrene dersom denne har
behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter folketrygdens satser.
Aktivisering/undervisning
Barn kan motta besøk utenom vanlig
besøkstid. Personalet skal ta hensyn til
at barna trenger besøk og legge opp
rutinene deretter. Samtidig skal de
ivareta barnets behov for avlasting og
hvile.
Barn skal aktiviseres og stimuleres så
langt deres helsetilstand tillater det.
Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal få det. Barn
i skolepliktig alder har rett til undervisning både i grunnskolen og videregående opplæring.
Oppfølging på hjemstedet
Sykehuset har ansvar for at det blir
etablert kontakt med det kommunale
hjelpeapparatet når det er behov for
oppfølging etter utskriving. Dette skal
gjøres i samråd med foreldrene. Aktuelle samarbeidende instanser er:
helsesøster, fastlege, skole, Pedagogisk
Psykologisk Tjeneste (PPT) o.l.
Mer info: www.familienettet.no

Barn som pårørende
Lov om helsepersonell og Lov om
spesialisthelsetjenesten.
I følge helsepersonelloven har helsepersonell plikt til å ivareta det behovet
for informasjon og nødvendig oppfølging som barn av pasient kan ha som
følge av foreldrenes tilstand.
Helsepersonell kan, med mindre
pasienten motsetter seg det, gi taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende personell når dette er nødvendig
for å ivareta behovene til pasientens
barn. Alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesten skal
ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av pasienters
mindreårige barn.
Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant
annet:
• samtale med pasienten om barnets
informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak
• innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser
som hensiktsmessig
• bidra til at barnet og personer som
har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og
mulighet for samvær. Informasjonen
skal være tilpasset mottakerens
individuelle forutsetninger
Mer info: www.barnsbeste.no
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Familievernkontor
Familievernet er en spesialtjeneste som
gir tilbud om behandling og rådgivning
når det for eksempel er vansker, konflikter eller kriser i familien. De gir også
tilbud til familier som sliter ved sykdom/tap. På kontorene arbeider blant
annet psykologer og sosionomer med
videreutdanning i familieterapi. De som
arbeider i tjenesten har taushetsplikt.
Familievernet tar imot enkeltpersoner,
par og familier – også barn og unge.
De fleste familievernkontorer tilbyr
kurs om aktuelle familie- og samlivstemaer. Blant tilbudene er samlivskurs,
parkurs, kurs for foreldre med barn
som har nedsatt funksjonsevne og
grupper for barn og voksne etter samlivsbrudd.
Familievernet er en del av Barne-,
ungdoms- og familieetaten (Bufetat).
Etaten har som hovedoppgave å gi
brukere hjelp, støtte og informasjon
med god kvalitet uansett hvor de bor i
landet. Bufetat er organisert i fem regioner og er et direktorat under Barneog likestillingsdepartementet (BLD).
Det er familievernkontor i hvert fylke i
Norge.
12 familievernkontorer i Norge er
tilknyttet Stiftelsen Kirkens Familievern, som etter avtale med Staten
betjener ca. 1/3 av landets kommuner.
Se mer på www.familievern.no

Å BLI ELDRE MED RYGGMARGSSKADE

Tverrfaglig med. rehabilitering skal
legge til rette for optimal funksjon og
livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Noen
skades i ung alder, og lever med
ryggmargsskade gjennom ulike livsfaser; andre skades i høy alder. Ryggmargsskade er forbundet med både
fysiske, psykiske og sosiale utfordringer, som igjen virker inn på livskvalitet.
Utfordringene endrer seg over tid.
Generelt tiltar forekomsten av sykdom
med alder – også ved ryggmargsskade.
Under er noen områder trukket frem
for å formidle at forebygging på disse
områdene er spesielt viktig. Det vises
også til hovedkapitlene.
Fysisk aldring
Man mener at aldersrelaterte forandringer oppstår så tidlig som 15 år
etter en ryggmargsskade, eller rundt
45 års alder. De tidlige aldersforandringer beror muligens på akkumulering av følgende effekter:
• den naturlige reservekapasitet i
ulike organsystemer blir sannsynligvis utnyttet i stor grad allerede
i akuttstadiet og i tidlig fase etter
ryggmargsskade
• å leve med en ryggmargsskade i
mange år og derav stor ”slitasje” på
organsystemer gjennom f.eks: gjentatte urinveisinfeksjoner, kronisk
obstipasjon, stor skulderbelastning
etc.
• sekundære komplikasjoner til selve
skadestedet, f.eks: skoliose og
syringomyeli
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• tillegg av sykdom som er ikke
relatert til ryggmargsskade; f.eks:
hjerte-/kar, annen kronisk sykdom
• degenerative forandringer assosiert
med aldring, f.eks: bindevevs-/leddforandringer
• miljøfaktorer som kan komplisere det å bli eldre med ryggmargsskade: sosiale forandringer
(f.eks. ektefelles helse er redusert,
at nettverk endres), yrke/trygd og
livskvalitet
Generelt er det slik at forekomst av
sykdom tiltar med alder – også for
personer med ryggmargsskade.
Utvalgte temaer belyses kort i dette
kapitlet (for øvrig vises det til detaljer
i hovedkapitlene).

Urinveier
• normal aldringsprosess: blærekapasiteten avtar, urethral compliance
reduseres, ikke-viljestyrte blærekontraksjoner tiltar, mengde resturin
øker, gradvis reduksjon i nyrefunksjon. Hos kvinner vil i tillegg menopause påvirke urinveiene
• hos personer med ryggmargsskade
”belastes” urinveiene gjennom
mange år med kateteriseringer,
gjentatte urinveisinfeksjoner, hos
noen også av stendannelser, og/eller
vesikourethral refluks
• den mest anbefalte metoden for
tømming av urin, intermitterende
kateterisering, kan bli vanskeligere
å gjennomføre tilfredsstillende med
økende alder. Spesielt for kvinner
kan teknikken være upraktisk og
med alderen vanskeligere å gjennomføre. For menn kan kateterisering kompliseres pga. urethrastriktur
eller vanskelig passasje forbi lukkemuskel, og med økende alder kan
prostataforstørrelse gi ytterligere
vansker. Mange velger etter hvert å
gå over til suprapubisk kateterløsning eller en kontinent stomiløsning
• ultralyd urinveier, cystometri og
mål på nyrefunksjon skal sjekkes
regelmessig hos aldrende med ryggmargsskade for å forebygge alvorlige komplikasjoner. Komplikasjoner
relatert til urinveier er en hyppig
dødsårsak ved ryggmargsskade.
Nye symptomer, inkludert hematuri
og hyppige urinveisinfeksjoner skal
utredes spesielt for å utelukke
malignitet
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Tarmfunksjon
• tarmfunksjonen endres med alder,
og for ryggmargsskadde rapporteres
om økt obstipasjon. Dette gjør at
flere velger stomiløsning, med svært
gode tilbakemeldinger spesielt mht.
livskvalitet
• obstipasjon disponerer for bl.a.
hemoroider og divertikulose
• personer med ryggmargsskade har
samme kreftrisiko som funksjonsfriske, og endring i tarmfunksjon
eller nye symptomer skal undersøkes
Muskel-/skjelettapparatet
Ryggmargsskade innebærer unormal
belastning og slitasje på muskel-/
skjelettapparatet, som disponerer for
blant annet muskulære smerter, tendinose og impingement. Slike plager
er mer relatert til tid siden skaden enn
til aldring. ”Slik langvarig ”slitasje” vil
komme i tillegg til vanlige degenerative
endringer i muskel-/skjelettapparatet.”
Derfor ses også en økning av plagene
med økende alder;
• spesielt utsatt er skuldre, men også
albuer og håndledd
• for personer med inkomplett ryggmargsskade/delvis gangfunksjon vil
det også ses ”slitasje” på muskel-/
skjelettapparatet i bena
• økende smerter, opplevelse av muskelsvakhet og redusert bevegelighet
kan være symptomer på overbelastning. Dette krever undersøkelse og
tverrfaglig tilnærming
• hos noen utvikles skjevhet (skoliose) eller økende krumming (kyfose) i ryggen. Denne tendensen
bør man forsøke å bremse, f.eks.

gjennom å påvirke sittestilling og
å bruke korsett. I uttalt grad kan
skoliose/kyfose påvirke 		
lungefunksjonen
• beinskjørhet forekommer i stor
grad, og for kvinner øker problemet
etter menopause
Med økende alder vil forekomst av
artrose og artritt-tilstander kunne komplisere. Muskel-/skjelettplager krever
undersøkelse og tverrfaglig tilnærming.
Uansett alder er det viktig med et balansert treningsopplegg, og å tilstrebe
normal vekt for å opprettholde
funksjon og livskvalitet.
Hud
Med økende alder svekkes hudens
naturlige egenskaper (inkludert elastisitet og blodsirkulasjon), dvs. huden
tåler mindre. Sårtilheling kan gå
tregere som følge av aldersforandringer
i huden. Det er vist at forekomst av sår
øker med alderen hos personer med
ryggmargsskade. Økt fokus på
forebygging er nødvendig.
Hjerte-/kar; diabetes
Personer med ryggmargsskade er utsatt for utvikling av hjerte-/karsykdommer av flere årsaker (f.eks. ugunstig
lipidprofil, glukoseintoleranse, inaktivitet), og risikoen øker med økende
alder. Fokus på forebygging må opprettholdes hos aldrende:
• røykestopp, kosthold og fysisk
aktivitet
• sjekk av blodtrykk årlig, lipider
og glukosebelastningstest gjerne
hvert 3. år. Da personer med ryggmargsskade samlet har flere risikofaktorer for hjerte-/karsykdom, bør
tidlig igangsetting av medisinering
mot hyperkolesterolemi sannsynligvis vurderes
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• hos personer med mange risikofaktorer kan det være nødvendig
med EKG under aktivitet (AEKG)
for å avdekke angina (ved ryggmargsskade kjennes ofte ikke de
typiske symptomene)
Det er i studier funnet høy forekomst
av diabetes type 2 blant personer med
ryggmargsskade, og tendensen øker
med alder. Da personer med ryggmargsskade samlet har flere risikofaktorer for hjerte-/karsykdom, bør tidlig
igangsetting av medisinering mot diabetes type 2 sannsynligvis vurderes.
Respirasjonssystemet
• lungefunksjonen vil være påvirket
ved skader over Th7, i økende grad
jo høyere skaden er, og særlig ved
skader over C5. Lungefunksjonen
taper seg med økende alder. Dette
bør følges opp med spirometriundersøkelser
• det er vist en tendens til økt risiko
for lungebetennelse med økende
alder
• årlig influensavaksine og vaksine
mot lungebetennelse (pneumokokk
vaksine) hvert 5. år bør vurderes
• fysisk aktivitet, vektreduksjon,
lungefysioterapi og røykeslutt er
blant viktige forebyggende tiltak
Såkalt søvn-apnè-syndrom er ikke
uvanlig hos personer (spesielt menn)
med tetraplegi, og vanligere med
økende tid siden skade. Symptomer
kan være tretthet og energiløshet på
dagtid. Tilstanden krever utredning av
lungespesialist.
Psykisk helse
Depresjon er ikke uvanlig hos personer
med ryggmargsskade, og en mulig økt

forekomst sees med økende alder. Imidlertid kan vektendring, redusert appetitt, søvnløshet og fatigue forveksles
med depresjon. Livskvalitet synes å
være bedre for personer som har levd
lenge med skaden ift. personer som
har hatt skaden i kortere tid.
Andre symptomer og diagnoser
• endring i smerteplager eller i spastisitet kan forekomme uavhengig av
alder. Dersom ikke åpenbar årsak
finnes, skal dette utredes. I noen
tilfeller kreves nye billedundersøkelser (MR for å utelukke syringomyeli)
• prostataproblemer forekommer
generelt blant menn, og må ikke
glemmes hos ryggmargsskadde
• kreftsjekk – det er ikke mindre forekomst av kreft hos personer med
ryggmargsskade: prostata; brystundersøkelse/mammografi/gynekologisk undersøkelse; ved endring/
nye symptomer i tarmregimet eller
nye symptomer fra urin
Aktiviteter i dagliglivet (ADL)
Funksjonsnivået endres over tid. Daglige rutiner med påkledning, toalettbesøk osv. kan bli vanskeligere etter
som aldersforandringer tiltar. Tilleggsfaktorer, slik som endring i syn og hørsel eller kronisk sykdom, vil påvirke
den daglige fungering. Faktorer som at
ektefelle blir eldre/syk, at yrkesstatus
endres osv. kan bidra til endret funksjon. Med økende alder vil de fleste med
ryggmargsskade ha økt behov for hjelp
og tilpassing av nye hjelpemidler.
Fysisk aktivitet og trening i et
livsløpsperspektiv
Ved hjelp av trening ønsker en å maksimere mulighetene for et bedre liv ved
å øke den fysiologiske arbeidskapasiteten, bedre den fysiske funksjonen
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samt øke psykisk velvære. Forskning
støtter at fysisk trening er assosiert
med forbedret fysisk og psykisk helse
hos personer med ryggmargsskade.
Likevel er aktivitetsnivået hos de som
har levd en stund med skaden svært
lav. Det er fastslått at personer med
ryggmargsskade trenger en livslang
oppfølging av flere grunner. Ut fra et
helsemessig perspektiv er det viktig å
fortsette med fysisk aktivitet og trening.
For å oppnå en positiv energibalanse,
er det viktig at treningsprogrammet
tilpasses individuelt og tar hensyn til
personens totalsituasjon. På den ene
siden er det viktig å styrke all muskulatur, både den som brukes aktivt i
hverdagsaktivitet og all støttemuskulatur. På den andre siden er det viktig å
unngå overbelastning av enkelte muskelgrupper, eller at trening oppleves
som ekstra belastning eller stress i
hverdagen. Treningsprogrammene
må tilpasses ut fra den enkeltes
tilgjengelige ressurser, den enkeltes
motivasjon for trening, de individuelle
målene samt den totale fysiske belastningen den enkelte har i hverdagen.
Som en oppsummering kan betydningen av fysisk trening uttrykkes
på denne måten: «Finn en treningsform som du liker, og gjerne noe
som innebærer noe annet enn BARE
vanlig fysio-terapi. De aller fleste fysiske aktiviteter kan tilpasses slik at
også funksjonshemmede kan delta.
Jeg tror det er spesielt viktig å holde
seg i grei form, da det er små marginer som ofte er avgjørende for at
det er mulig å mestre hverdagen.»
- kvinne, 24 år.

Viktig også å huske på
• vanlige symptomer og tegn på sykdom kan fremtre annerledes hos
personer med ryggmargsskade, som
for eksempel ved blindtarmsbetennelse, gallesteinsanfall, benbrudd, kreft. Smertesymptomer
”maskeres” for tilstander som
oppstår under skadenivået
• mange med ryggmargsskade bruker flere sorter medisiner. Ved nye
helseplager vil det ofte settes i gang
behandling med ytterligere medisiner. Toleranse avtar med alder, og
man må ikke glemme å ta hensyn til
en evt. redusert nyrefunksjon
For den aldrende med ryggmargsskade
bør man ha fokus på å opprettholde
så god funksjon som mulig, forebygge
sykdom, og legge til rette for så god
livskvalitet som mulig.
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Basal forskning

Forskning på ryggmargsskader er et
svært aktivt felt internasjonalt, og er
også godt representert i Norge. Det er
to hovedmål forbundet med denne
forskningen. Det ene målet er å fremme vekst av avskårne nervefibre som
har sine opprinnelser fra nerveceller
som ligger ovenfor og nedenfor skaden.
Dette øker sjansene for at signaler fra
hjernen når frem til den delen av ryggmargen som ligger nedenfor skaden,
særlig i forbindelse med motorikk og
autonome funksjoner, og for at sensoriske signaler som går motsatt vei kan
nå hjernen. Forskning som er rettet
mot dette målet er fokusert både på
hvordan nervefibernes evne til vekst
kan økes og på hvordan en kan slå ut
en rekke veksthemmende proteiner
som finnes i miljøet rundt nervefibrene.
Det andre målet er å erstatte nerveceller og gliaceller som har gått tapt
ved og rundt skadestedet. Dette er
viktig fordi enkelte skader kan treffe
områder i ryggmargen som inneholder
nervecellekretser med bestemte funksjoner (slik som gange, pusting eller
blærefunksjon), og disse må da erstattes selv om man skulle fått nyvekst av
avskårne fibre og reetablering av
signalveier til og fra hjernen. I tillegg til
at nerveceller kan gå tapt, kan gliaceller også bli borte etter en ryggmargsskade, særlig oligodendrocyttene
som danner myelinet, den svært viktige
elektriske isoleringen som ligger rundt
nervefibre og som sørger for at nerve-
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impulsene har riktig hastighet. Når det
gjelder erstatning av tapte nerveceller
og gliaceller er stamceller ansett som
den mest lovende kilde for nye celler.
Ved begge disse hovedmålene har man
med særdeles kompliserte biologiske
prosesser å gjøre, der mange typer
celler, proteiner og andre molekyler er
involvert. Det finnes av denne grunn
svært mange innfallsvinkler, rettet mot
funksjonen til bestemte molekyler
eller bestemte celletyper. Det kan virke
som om forskningen går tregt. Virkeligheten er at mange viktige fremskritt er
oppnådd i løpet av de siste 20 år, men
at disse blekner i forhold til oppgaven.
Et stort problem opp i det hele er at
ryggmargens normale koblingskart, det
vil si hvordan ulike typer nerveceller i
hjernen er koblet opp til de mange forskjellige typer nerveceller i ryggmargen, er på langt nær fullstendig
beskrevet. Å reparere noe uten en god
oversikt over hvordan det er satt
sammen opprinnelig gjør oppgaven
enda vanskeligere. Når man tar i betraktning at menneskeryggmargen
inneholder om lag 13 millioner nerveceller og at det finnes minst 40-50 forskjellige typer av disse, får man en idé
om hvilken utfordring man står overfor.
Det meste av forskningen på ryggmargsskader pågår på dyremodeller
eller på celler i cellekultur, men i løpet
av de senere årene har man fått såpass
interessante funn i dyremodeller at en

rekke kliniske forsøk er blitt startet.
Flere av disse er fortsatt underveis og
vi må vente på resultatene. Ingen foreløpig fullførte kliniske forsøk har gitt
såpass slående resultater at man kan
si at man har nærmet seg en potensiell behandlingsform. De fleste forskere
tror at den behandlingen man en dag
ender opp med vil være en såkalt kombinasjonsbehandling, det vil si at den
inneholder flere komponenter, både
celler, vekstfremmende molekyler og
stoffer som slår ned på veksthemmende faktorer. Det er et stort antall aktuelle kombinasjoner man kan tenke seg.
Ryggmargsskadeforskning i Norge er
godt etablert på den internasjonale
arenaen, og er hovedsaklig fokusert
på en bedre kartlegging av koblingene
mellom hjernen og ryggmargen (her er
faktisk Norge en ledende aktør), og på
utprøving av ulike typer humane stamceller til erstatning av tapte nerveceller
i dyremodeller.
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Norsk ryggmargsskaderegister

NorSCIR (Norwegian Spinal Cord
Injury Registry)
Rehabilitering av personer med ryggmargsskade i Norge er i dag sentralisert til tre ryggmargsskadeenheter:
Sunnaas sykehus HF/Oslo universitetssykehus HF ullevål (Helseregion SørØst), Haukeland universitetssjukehus
HF (Helseregion Vest) og St. Olavs
Hospital HF, universitetssykehuset i
Trondheim (Helseregion Midt og Nord).
Et nasjonalt kvalitetsregister er etablert, med de tre ryggmargsskadeenhetene som deltagere.
Databehandlingsansvaret er lagt til
St. Olavs Hospital HF i Trondheim, ved
øverste leder.
Målsetning:
Gjennom standardisert, samtykkebasert innsamling og bearbeidelse av
omforente (nasjonale og internasjonale)
variabler og data:
• sikre kvalitet på helsetilbudet til
personer med skade på 		
ryggmargen
• legge grunnlag for evaluering og
forskning på tvers av regionale,
nasjonale og internasjonale
grenser
• regelmessig rapportering av kvalitetsdata/indikatorer til interesseorganisasjoner, helsemyndigheter
og foretak
• jevnlig oppfølging av egne
kvalitetsindikatorer
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Deltakende helseforetak:
Sunnaas sykehus HF/Oslo universitetssykehus HF - Ullevål.
Haukeland universitetssykehus HF.
St. Olavs Hospital HF - Universitetssykehuset i Trondheim.

Livslang oppfølging

Livslangt perspektiv
Sykehusene som rehabiliterer personer
med ryggmargsskade i Norge har ansvar for å følge opp disse i et livslangt
perspektiv. Etter avsluttet primærrehabilitering tilbys ulike typer opphold.
Ta kontakt med de ulike enhetene for
nærmere opplysninger.
Haukeland universitetssykehus HF
www.haukeland.no
St. Olavs Hospital HF
www.stolav.no
Sunnaas sykehus HF
www.sunnaas.no
Kontrollopphold
Oppholdet er kort og har først og
fremst en forebyggende hensikt. Her
gjøres en gjennomgang av nevrologisk
status, urinveiene undersøkes, lungefunksjonen sjekkes, hjelpemidler vurderes, og en får en mulighet til samtale
med ulike fagpersoner fra det tverrfaglige team.
Vurderings-/problemløsningsopphold
Denne type opphold tilbys de som får
tilleggskomplikasjoner senere i livsløpet. Trykksår, spastisitet, gjentatte
urinveisinfeksjoner og andre urinveisproblemer, ulike smertetilstander, feilstillinger i rygg eller andre ledd, opptrening etter ulike typer kirurgi er vanlige
problemstillinger. Oppholdet tilbys også  
de som trenger en vurdering av sin
situasjon og til de som kan bedre sin
funksjon.
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Poliklinikk
En poliklinisk konsultasjon kan bl.a.
ivareta akutte oppståtte medisinske og/
eller psykososiale problemer som ikke
krever umiddelbar sykehusinnleggelse.
Andre problemstillinger knyttet til ryggmargsskade, samt kontroller og planlagte oppfølginger. Det er begrenset
hvilke tilbud poliklinikken kan tilby.
Andre rehabiliteringstilbud
Regional koordinerende enhet skal:
• ha oversikt over helseregionens private og offentlige rehabiliteringstilbud og deres innhold, kapasitet og
ventetider
• gi informasjon om private og offentlige rehabiliteringstilbud til pasienter,
pårørende og samarbeidspartnere
(kommunehelsetjenesten, fastleger,
helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner
m.fl.)
Kontakt telefon: 800 300 61 eller se
nettsidene i helseregionene.
Helse Sør-Øst:
www.helse-sorost.no/rehabilitering
Helse Vest:
www.helse-bergen.no/
kompetansesenter-habrehab
Helse Midt:
www.helse-midt.no/rehabilitering
Helse Nord:
www.helse-nord.no/rehabilitering
Se også lenken her for annen nyttig
informasjon: www.helsenorge.no

Lærings- og mestringssenteret
(LMS)
Alle helseforetak skal ha et Læringsog mestringssenter og det vil etter
hvert bli etablert på kommunalt nivå.
LMS er en møteplass hvor fagpersoner
og brukere planlegger, gjennomfører
og evaluerer læringstilbud sammen.
Tilbudene skal ha helsefremmende
fokus og det skal legges til rette for
at deltagerne kan utveksle erfaringer.
Formålet med LMS-tilbudet er at brukere som har en funksjonsnedsettelse,
deres familie og venner, skal tilegne
seg kunnskap for å leve best mulig
med en skade/kronisk sykdom.
Pasient- og pårørendeopplæring er en
lovpålagt oppgave som spesialisthelsetjenesten skal ivareta. (Lov om
spesialisthelsetjeneste § 3-8 2001).
LMS bidrar i dette arbeidet sammen
med de kliniske avdelingene.
For mer informasjon om de ulike
Lærings- og mestringssentrene:
www.mestring.no
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BRUKERORGANISASJONER

Hovedorganisasjoner

og flere lokallag rundt om i Norge som
har sine egne lokalstyrer.

Norges Handikapforbund, NHF
Schweigaardsgate 12,
Pb 9217 Grønland, 0134 Oslo
Tidsskrift: Handikapnytt
Regioner/lokallag, kontakt NHF for
nærmere informasjon.
Brosjyrer om bl.a. boligtilrettelegging
og universell utforming fås gratis.
www.nhf.no

LARS arbeider og fokus
LARS er kontinuerlig involvert i flere
prosesser for å bedre ryggmargsskaddes forhold. LARS har til enhver tid
flere prosjekter gående. Dette er prosjekter rettet mot forebygging, rehabilitering, forskning, opplysning og informasjon.

Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon, FFO
Sandakerveien 99,
Pb 4568 Nydalen, 0404 Oslo
www.ffo.no
Landsforeninger

Medlemskap i LARS
Medlemskap i LARS er åpent for alle
som har interesse av arbeidet for
ryggmargsskadde. Informasjon om
innmelding og flere opplysninger om
medlemskapet finner du på internettsidene
www.lars.no

Arbeider ut fra følgende formålsparagraf;
“Landsforeningen skal ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av ryggmargsskader
til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et
best mulig behandlingstilbud og en
best mulig livskvalitet. Arbeidet for å
forebygge ryggmargsskader skal også
prioriteres.”

Personskadeforbundet LTN	
Personskadeforbundet LTN arbeider for
alle som er skadet, deres pårørende
og etterlatte. De gir råd til enkeltmennesker slik at de skal klare å navigere
innenfor systemet, og der systemet
ikke er godt nok arbeider vi for å endre
dette.  Personskadeforbundet LTN er
en sentral pådriver innen personskadeerstatningsretten og  jobber aktivt
i forhold til rehabilitering og hvordan
kommunene følger opp dem som
kommer hjem fra sykehus med stort
hjelpebehov.

LARS er organisert som en landsdekkende forening som har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). LARS har ett hovedstyre,

Som medlem i Personskadeforbundet
LTN kan en få bistand med erstatningsspørsmål, til å velge advokat og
få svar på spørsmål angående NAV- og

Landsforeningen for
Ryggmargsskadde (LARS)
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helse- og sosiale rettigheter. En vil
også bli tilknyttet et lokal- eller fylkeslag der en kan møte mennesker som
er eller har vært i samme situasjon.
www.personskadeforbundet.no
Råd for funksjonshemmede
Råd for funksjonshemmede finnes både
på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå i Norge. Felles for rådene
er målsettingen om at mennesker med
funksjonsnedsettelse skal likestilles og
kunne delta aktivt i samfunnslivet som alle andre. De er rådgivende
organer som gir råd til den politiske
og den administrative ledelsen.
Spinalis er en svensk stiftelse for personer med ryggmargsskade. Her finner
en gode tips, litteratur og forskning på
ryggmargsskade.
www.spinalis.se
Riksförbundet för trafikk-, olycksfalls och polioskadade (RTP) er
en svensk interesseorganisasjon som
gir ut informasjonsmateriell og bøker,
blant annet om ryggmargsskader.
www.rtp.se
Rygmarvskadede i Danmark (RYK)
er den danske ryggmargsskadeorganisasjonen. Her finner en informasjon
om ryggmargsskade, oppfølging, forskningsprosjekter som pågår m.m.
www.ryk.dk
Rekryteringsgruppen (RG) er en
svensk organisasjon som arrangerer
forskjellige temaleirer for personer med
ryggmargsskade, for eksempel for de
med nye skader, barn, ungdom, jenteleir m.m. Lederne har selv
ryggmargsskade, og fysisk aktivitet
og friluftsliv brukes som metoder for å
oppnå et aktivt og selvstendig liv. Deltakerne må betale leiroppholdet selv,
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men trygdekontoret kan i noen tilfeller
dekke dette. Det kan også søkes støtte
fra legater og stiftelser. RG tilbyr også
kurs for helsepersonell og andre som
jobber med ryggmargsskader
og lignende skader.
www.rekryteringsgruppen.se

avslutning

Takk til
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
(LARS) ønsker å takke alle som har
bidratt. De fleste forfatterne kommer
fra de tre spinalenhetene i Norge. Disse
spinalenhetene er; Sunnaas sykehus
HF, Haukeland universitetssykehus
HF og St. Olavs Hospital HF. Vi ønsker
også å takke de enkeltpersoner utenfor
spinalenhetene som har skrevet eller
på annen måte bidratt til etablering av
ABC om ryggmargsskade for helsepersonell.
Mye av det vi vet om behandling og
rehabilitering av ryggmargsskader
kommer fra erfaringer akkumulert
ved spinalenhetene siden etableringen av disse, og vi ønsker derfor også
å rette en spesiell takk til tidligere og
nåværende ansatte ved spinalenhetene.
LARS vil også rette en stor takk til
Helsedirektoratet som har bidratt for
etableringen av denne brosjyren med
økonomiske midler fra Nevroplan 2015.
Takk for lån av illustrasjoner:
American Spinal Injury Association.
Rehabiliteringssenteret “De Hoogstraat”
i Nederland.
Maria Stokes PhD MCSP. Professor of
Neuromusculoskeletal Rehabilitation University of Southampton.
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Takk også til
Coloplast Norge AS
www.coloplast.no
Astra Tech AS
www.astratech.no
3 M Norge AS www.3m.no for lån av
enkelte illustrasjoner.
Tone Trollås og Marianne Dahl for
tegning av noen illustrasjoner.
LARS er stolt av resultatet og vi håper
at “ABC om ryggmargsskade for
helsepersonell” blir tatt godt i mot og
vil være til nytte og hjelp.

Leif Arild Fjellheim, leder

Prosjektgruppen har bestått av
Prosjektleder Anne-Cathrine Kraby,
Sunnaas sykehus HF.
Prosjektmedarbeider Gunnbjørg Aune,
Sunnaas sykehus HF.
Prosjektmedarbeider Tori Lunde,
Haukeland universitetssykehus HF.
Prosjektmedarbeider Trude Flatås
Sæter, St. Olavs hospital HF.
Referansegruppen
Hovedstyret i Landsforeningen for
Ryggmargsskadde (LARS).
Elisabet Berge, korrektur.
Andre som har medvirket
Ingeborg Lidal, lege, spesialist i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin, Phd,
tidligere lege ved Sunnaas sykehus HF.
Professor Joel C. Glover, Phd. Avdeling
for fysiologi, Institutt for medisinske
basalfag, Universitetet i Oslo. Direktør,
Nasjonalt senter for stamcelleforskning.
Sunnaas sykehus HF
Nils Hjeltnes, fagsjef, dr. med.
Emil Kostovski, lege i spesialisering,
Phd stipendiat.
Henning Storvand, sykepleiekonsulent/
sexologisk rådgiver.
Katy Bartschick, spesialergoterapeut.
Unn Svarverud, ergoterapeut.
Marianne Eriksen,
fag- og systemansvarlig sykepleier.
Lisbeth Enger, sykepleier.
Gro Stensrød, uroterapeut.
Peter Solvoll Lyby, psykolog,
Phd stipendiat.
Anne Geard, sykepleier,
familieterapeut.
Anne M. Lannem Spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF, PhD
Vivien Jørgensen, spesialfysioterapeut.
Ellen Wakefield, spesialfysioterapeut.
Grete Anmarksrud,
spesialfysioterapeut.
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Matthijs Wouda, spesialfysioterapeut
klinisk kjemisk lab.
Ragnhild Strømmen Strand,
idrettspedagog.
Wenche Frosthammer Wilhelmsen,
idrettspedagog.
Birte S. Rismyhr, sosionom.
Wenche Edle Schiørn Myklebust,
sosionom.
Haukeland universitetssykehus HF
Tiina Rekand, spesialist i nevrologi, dr
med.
Hege Storlid, sykepleier.
Silje Sætre Knudtsen, sykepleier.
Kirsti Gytre Lund, uroterapeut.
Lise Bjerke, avdelingssykepleier.
Susann Sætre, fysioterapeut.
Møyfrid Kalvenes, ergoterapeut.
Ingeborg Rosendahl,
spesialergoterapeut.
Bodil Stokke, spesialergoterapeut.
Liv Doksrød, sosionom.
St. Olavs Hospital HF
Avd. for ryggmargsskader
Erik Sigurdsen, overlege (NorSCIR).
Annette Halvorsen, overlege,
avdelingssjef.
Tonje Okkenhaug Johansen, konst.
overlege.
Berit Brurok, fysioterapeut, Phd student.
Bodil Sørhøy, fysioterapeut.
Elin Widergren Norum, fysioterapeut.
Silje Volden Rostad, sosionom.
Annegunn Liavåg, stomisykepleier.
Elin Granbo, psykiatrisk sykepleier.
Marit Kvangardsnes, seksjonsleder.
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ORTOSER VED TETRAPLEGI
Hvileortose for tetraplegisk hånd.

En hvileortose skal plassere hånden
og fingrene i en gunstig posisjon for å
skape gode forutsetninger for å oppnå
tenodesegrep, der det er mulig. Den
vil også motvirke feilstillinger og gi
et bedre utgangspunkt for eventuell
håndkirurgi på et senere tidspunkt.
Den tilpasses individuelt, men disse
reglene bør følges i størst mulig grad:
• underarmen pronert
• håndledd i ekstensjon ca 20°
117

• MCP ledd 2-5 finger fleksjon ca 70°
• PIP- og DIP-ledd 2-5 finger skal
være strake
• Tommel: CMC-ledd i abdusert posisjon siktet mot pekefingerens PIPledd, med strake MP-ledd og lett
flektert IP-ledd
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