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På ytterkantene av helsetilbudene finner vi det som gjerne
omtales som skolemedisin - og på den andre, alternative
behandlinger.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Det finnes mange
helsetilbud
både i Norge

imidlertid inn i materien finner vi at «forskningsresultat-

og i utlandet.

ene» er basert på noen få saker og at mange, også norske

Og for de fleste

familier, forteller at de har hatt stort utbytte av opphold og

diagnoser og tilstander, finnes det et vell av muligheter. På

treningen som de har lært gjennom klinikken.

ytterkantene av tilbudene finner vi det som gjerne omtales
som skolemedisin - og på den andre, alternative behandlinger.

Aller helst burde det vært en universell standard som gjorde
at vi med sikkerhet kunne vite om et tilbud faktisk var godt

I praksis betyr dette at de fleste med en eller annen form for

eller ikke. En slags guide som gjorde det lettere å finne frem

lidelse opplever at de stadig vekk blir eksponert for behand-

i mangfoldet. Dessverre lar dette seg ikke gjøre. I tillegg til at

lingstilbud. Utfordringen er hvordan man skal vite at det er

det stadig kommer nye behandlingsmetoder som gjør at det

god kvalitet i tilbudet.

vil ta for lang tid å evaluere kontinuerlig, er det ikke sjelden at
forskningen spriker – slik som i tilfelle med Family Hope.

I denne utgaven av LEVE MED deler vi en artikkel som setter fokus på et tilbud for barn med kognitive utfordringer.

Personskadeforbundet LTN vil i perioden 28. mai til 3. juni

Klinikken heter Family Hope og holder til i USA. Pr i dag

gjennomføre en kampanje som setter fokus på det ansvaret

kan man søke finansiering av tilbudet gjennom norske

vi alle har ved en ulykke. Nemlig at det er vår plikt til å ta an-

myndigheter. I artikkelen kommer det frem at det er lite

svar og å bidra ikke å ta en Selfie! Jeg håper og tror at de

forskning og evidensbasert kunnskap som kan dokumen-

fleste lag får tid og har overskudd til å delta!

tere effekten klinikken lover; snarere tvert imot. Går man

Eli Eiklid
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Uenighet om utenlandsbehandling av barn med
hjerneskader
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I Norge har en del familier i en årrekke valgt å følge
utenlandske programmer som driver med intensiv
trening av barn med hjerneskade.

Norske myndigheter brukte 31
millioner kroner i 2015 på å sende
barn med hjerneskade til utenlandske klinikker. Men disse klinikkene
kan ikke dokumentere effekt, mener
forskere. Foreldre er sterkt uenige .
TEKST: Siw Ellen Jakobsen,
journalist forskning.no

I Norge har en del familier i en årrekke

Teoriene og metodene disse program-

tilbudene. Forskningen mangler også på

mene bygger på, er i tillegg utdaterte.

de norske tilbudene, mener hun.

– Fra et etisk perspektiv er det utfordren-

LIVET BLE FOR VANSKELIG

de at det ytes ekstra økonomisk støtte

I dag er Selma, som ble født med en

til deltakelse og hjemmetrening for pa-

alvorlig hjerneskade og har diagnosen

sienter som deltar på intensive habilite-

cerebral parese, snart 13 år. Siden hun var

ringsprogrammer i utlandet når tiltaket

fem år, har familien regelmessig dratt til

ikke kan vise til dokumentert effekt, sier

et senter i USA for å få en mer helhetlig

forsker Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas. Hun

behandling enn de mener de får i Norge.

er hovedforskeren bak den nye rapporten.

– Vi har opplevd å få henne tilbake, sier

valgt å følge utenlandske programmer

moren.

som driver med intensiv trening av barn

Det er et viktig prinsipp i det norske helse-

med hjerneskade, som cerebral parese.

vesenet at alle skal få et likeverdig tilbud,

Da foreldrene noe senere fikk beskjed

Dette har ikke vært et offisielt tilbud fra

mener hun.

om at datteren hadde CP, fikk de ingen

det norske helsevesenet, men et tilbud

konkrete råd og tips fra helsevesenet

noen finner fram til via ryktebørsen. Men

FORELDRE ER VELDIG FORNØYDE

myndighetene har gitt økonomisk støtte

På en konferanse om cerebral parese

til dette etter søknad.

(CP) i Oslo nylig snakket Ingvild Skarsem

– Vi dro hjem med et barn som ikke opp-

Jonassen, mor til en jente med CP som

førte seg som en normal baby. Hun hadde

Forskere ved Folkehelseinstituttet har

snart er 13 år, om hvordan hun opplev-

masse spasmer og gråt hele tiden. Men vi

gjort en vurdering av fire utenlandske

de den behandlingen de hadde fått her

fikk beskjed om å behandle henne som

habiliteringsprogram for barn og unge

hjemme og på et av sentrene i USA.

et vanlig barn.

oppsummert og vurdert effekten av de

Hun mener at det norske helsevese-

Jenta ble mer og mer spastisk og hadde

utenlandske programmene. De har også

net ikke strekker til i behandlingen av

ofte epileptiske anfall.

gjort en helseøkonomisk evaluering og

barn med hjerneskaden. Hun er svært

drøftet noen etiske spørsmål.

fornøyd med behandlingen ved Family

BLE DESPERATE

Hope Center i USA, som er et av sentrene

Foreldrene ble desperate.

om hva de skulle gjøre, forteller moren.

med hjerneskade. De har systematisk

UTDATERT OG DYRT FOR NOEN FÅ

som Folkehelseinstituttet har vurdert.

Rapporten slår fast at de utenlandske

– Vi ble sosialt isolerte og sov ikke på

sentrene mangler forskning på effekten

– Vi har opplevd å få Selma tilbake, sier

natta. Hun gråt bare mer og mer. Det

av behandlingen de utfører.

Ingvild Skarsem Jonassen.

ble flere og flere sykehusopphold. Livet

Det lille som er gjort av forskning, viser

Hun sier til forskning.no at hun er frustrert

manglende forskjell i effekt sammen-

over at fagfolk kritiserer tilbudet i USA

Da Selma var fem år, hadde familien

lignet med standard behandling her i

ut fra manglende forskning.

prøvd det meste av tilbud her i Norge.

ble vanskelig, sier Jonassen.

Norge og andre land. Dette til tross for at

Det fungerte ikke. De kom da i kontakt

programmene driver med svært intensiv

– Det er generelt lite forskning på dette

med en familie som var i samme situa-

behandling.

området, ikke bare på de utenlandske

sjon og som hadde fått et behandlings-
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