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FUNKSJON (1976-):
”Integrert del av OUS’s totale tilbud øremerket alle barn og 
unge (0-18 år) innlagt for somatisk lidelse eller somatisk 
symptomatologi, og deres familier (inkl. søsken)”
Lands-/regionale funksjoner: kreft, medfødte misdannelser, syke 
nyfødte, hjerte-/lungesyke, transplantasjoner (hjerte, lunge, lever, nyre-),
endokrinologiske tilstander, nevrologiske tilstander, reumatologiske 
tilstander, ”psykosomatiske” tilstander (Second opinion).

 RH inntil nylig det eneste sykehus med egen BUP integrert i somatisk
sykehus; brukes som organiseringsmodell både nasjonalt/internasjonalt

Seksjon psykosomatikk/CL-barnepsykiatri, OUS



Arbeidsmodell: 

I. Diagnostikk og behandling
 fremme mental helse og psykososial fungering

 bidra til god sykdomsmestring

forebygge uheldige sykdomskonsekvenser for både pasient  

og familien (inkl. søsken)

II. Konsultasjon/veiledning/undervisning
 øke personalets innsikt og kompetanse 

sikre mentalhygieniske forhold på postene

III. Forskning
 psykososiale konsekv. v/ ulike alvorlige/kroniske lidelser 

utgangspunkt i klinikken, tilbakeføres klinikken



Barn er ikke små voksne



Somatisk sykdom som risiko?

Barn med alvorlig/kronisk sykdom og funksjonshemming
viser økt risiko for utvikling av 

mentale, psykososiale, familiære problemer;

Fordobling/tredobling ift. somatisk friske barn (2-3x; dvs. 15%    

x 2-3 = 30-50%) (Diseth, 2006; Pless & Nolan '91; Am. Academy of 

Pediatrics ‘93)

 Hjerneorganiske tilstander (Rutter et al. ’70; Breslau ’85; Eiser ’90)

Eksternaliserende problematikk; adferdsproblem, ADHD

 Ikke-nevrologiske tilstander (Heller et al. ’85; Garralda ’94; Diseth, 

2006; Gjems & Diseth, 2011)

Internaliserende problematikk; angst, depresjon, tvang, PTSD



Traumer

90 % av somatisk syke barn rapporterer om minst en 
traumatisk hendelse, gjennomsnittlig 3.14 hendelser (Stuber, 

Shmesh & Saxe, 2003).

Barn med alvorlig og/eller somatisk sykdom har betydelig økt 
risiko for å utvikle Posttraumatiske stresssymptomer, 
PTSD og dissosiasjon (Diseth, 2006; Gjems & Diseth, 2011). 

Type I og type II traumer

Undersøkelser indikerer at personalet på 
barneintensiv underestimerer PTSD (Ziegler, Greenwald, 
DeGuzman & simons, 2005).  

Lite forsket på (153 ref i pubmed mot 2205 om overgrep). 

Mangelfull oppfølging innen psykisk helsevern



Ulike mestringsverktøy:

 Eventyr

Mestring/kontroll

 Eksternaliseringsteknikker

Mestring/kontroll

Avledings -

/avslapningsteknikker

 redusere angst

 redusere smerte; hodepine, 

magesmerter, kvalme

 Hypnoterapi

Mestring/kontroll

Redusere angst, smerte, kvalme. 

 Korttidsterapi

Avtalt, definert fokusert

 Familesamtaler



Lekerom





RH’s BARNEPROGRAM

 

 Felles holdninger på hele Rikshospitalet i forhold til 

barnepasienter og deres familier; møte på barns premisser

 Utarbeide hjelpemidler til forberedelse og bearbeidelse ved 

undersøkelser og behandling



”Mens Rasmus er på sykehus”



”Rasmus får smertebehandling”



 Sykehusklovner



Gaustadskogen som behandlingsrom



Fremtidsrettet medisin

Helhetlig barne- og 
ungdomsmedisin

som innebærer en 

tverrfaglig 
tilnærming

basert på en bio-
psyko-sosial 

forståelse med

individet; det ”hele” 
barnet, i sentrum

Fra KASUS til INDIVID,

og samarbeid på tvers:



Takk for oppmerksomheten

maren.lindheim@ous-hf.no


