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Min baggrund 

Hammel Neurocenter 

Pædiatrisk afd. Århus 



.»Behandling af traumatiske 
hjerneskader og tilgrænsende lidelser«  
med klare anbefalinger af et organiseret tilbud til 
personer med erhvervet hjerneskade (traumer, svære 
subaraknoidalblødninger, anoksiske hjerneskader og 
enkelte andre sjældne lidelser).  
 
I betænkningen var der et appendix hvor af det 
fremgik at noget tilsvarende skulle man have for 
børn. 
 

 
Missionen 

 1997 udgav Sundhedsstyrelsen redegørelsen: 



Min opgave: 
I 2001 blev jeg ansat til at udvikle området:  

 
Rehabilitering af børn med erhvervet 

hjerneskade til betjening af 
Vestdanmark,  

 
med ansættelse på  

 
Pædiatrisk afd. Skejby  

 
og hovedfunktion på 

 
 Regionshospitalet Hammel Neurocenter 



Erfaringerne 
Rehabilitering af børn med erhvervet 

hjerneskade på baggrund af en onkologisk 
sygdom, behandlet ved afd .: 

HB1 
”sig ikke dette navn for hurtig” 

 
 

(Håbet) 



Antal børn 
Børn indlagt på Hammel Neurocenter 2001 - 2014 

Alle børn i målgruppen 0 - 18 år 359 

Onkologiske patienter henv. til Børneafsnittet 68 

Procent 18 



Spørgsmål 
Overlever alle ?  
Hvor mange bliver helt raske? 
Kan  forløbene forudsiges? 
Kan man gøre noget? 
 
Svar: 
 
Nej 
Det ved jeg ikke 
Nej 
Ja 



Hvad Fejler de? 

Hjernetumor 52 

ALL 11 

Rhabdomyosarcom 2 

Neuroblastom 1 

Langerhanscelle  
histiocytose 

2 
 



Hjernetumorer 

Medulloblastom                20 
Pilocystisk astrocytom     18    
Cranoipharyngeom            3 
Pinealom                            3 
Glioblastom                        3 
Ependymom                       2 
Andre                                  3 
 
 
 



Det overordnede forløb 

Indlæggelser Forløb 1 Forløb 2 

Rehabilitering 68 Rehabilitering 53 Rehabilitering 56 

Palliation 15 død 12 



Kathrine 
 14 årig pige indlægges til rehabilitering efter ikke 
radikal operation for en pilocystisk astrocytom 
med indvækst i pons.  
 Neurokirurgen har fjernet så meget som han på 
nogen måde turde.  
 Det går godt i begyndelsen, men efterhånden 
bliver hun mere og mere træt. 
 Bevidsthedsniveauet falder og til sidst er hun 
comatøs. 
 Hun udskrives til en døgn institution (hvor jeg har 
tilsyn). 

 



Kathrine 2 
 Hun ligger i ”tornrosesøvn” i ¾ år. 
 Så begynder jeg at høre at hun bevæger 
sig. 
 Hun har åbne øjne og ”ser”. 
 Hun bliver fundet med liggende den 
”forkerte” vej i sengen. 
 Hun har aktiveret ”klokken” når 
medbeboere har haft behov for hjælp. 
 Hun er begyndt at ”tale” – på et fremmed 
sprog (fransk) 



Kathrine 3  
 Jeg møder hende. 
 Hun kan bevæge arme og ben holde hovedet og 
tale dansk. 

 
 ”Nå Kathrine, nu er du blevet 16”.  ”nej” svarer 
K. ””jeg er 15”.  Det diskuterer vi ikke mere. 

 
 Hun tegner et billede som viser et mørkt værelse 
med en dør der åbner sig ud mod en solbeskinnet 
eng.   
 Hun har forstået at hun har været syg i lang tid.  

 
 Hun flytter nu hjem til sin familie. 



Tegning som K. lavede kort efter at 
hun vågnede op 



Kathrine 4 

Siden har K. taget en uddannelse der svarer 
til studentereksamen. Hun bor nu 
selvstændigt og klarer sig selv. 

Hun har besøgt Hammel, hvor hun har holdt 
fporedrag om at være ung og handikappet. 
Hun haar været besøgsven til en af vores 
langtidsindlagte børn. 



Aldersgrupperinger 

Voksne   > 30 7 

Unge voksne 20<  <30 5 

Unge 16< <20 10 

Skolebørn  6 <  <16 36 

Førskolebørn  < 6 10 



Hvor lang tid gik der før det var klart at der 
var senfølger efter sygdom / behandling ? 

Data ordnet efter tid inden kontakt
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Patienter konsekutivt ordnet efter 
skadestidspunkt
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Voksen:  K D 
 Som 11-årig (1990) konstateret neuroblastom i venstre lunge 
med metastaser til hjernen og knoglemarv og senere til leveren. 
 Pt. blev behandlet med 8 x kemoterapi behandlinger. 

     
 I 1991 som 12-årig opereret og fjernet tumor i venstre 
lunge.Efterfølgende i hård kemoterapi. Hun blev 
knoglemarvstransplanteret med egen marv. 
    
 Som 17-årig (1997) recidiv af tumor i venstre lunge og blev 
opereret igen og fik kemo- og strålebehandling. 

 
 Som 21-årig (2000) opereret i spytkirtel på venstre side for 
cancer, fik fjernet en del af parotis.  
  
 Efterfølgende strålebehandling. 



Psyk us. 
 Der er tale om et svingende niveau på den neuropsykologiske  
 undersøgelse. Testbilledet er ukarakteristisk for cerebral dysfunktion. 

 Særligt skal fremhæves den relativt dårligere genkendelsesfunktion i 
 forhold til genkaldelsesfunktion på prøverne for indlæring og hukommelse. 
Præstationen på TOMM ligger i grænseområdet for malingering.  

 Samlet konkluderes det, at nærværende undersøgelse ikke kan  
 anvendes til at vurdere eventuelle cerebralt betingede neuropsykologiske 
funktionsudfald, i det der er tvivl om energimobiliseringen og  
 motivationen i testsituationen.  



MR 

Beskr:  Normal grå og hvid substans 
Normalt konfigureret ventrikelsystem (sign) 
 
 
Men, 
Det var forkert! 



MR scanning 

Der er perifer atrofi 



KD 

Henvist 28 år gammel 
Der var god effekt at Methylphenidat 
 
Efter to år fik hun flexjob og passer 
nu familie og arb. som 
operationssygeplejerske 
 
 



Voksen:   Jimmy 
Henvist 29 år gammel 
Tre år gammel ALL. Behandlet med 
protokol med stråler mod craniet. 
Har studentereksamen og IT 
uddannelse 26 år gammel 
tiltagende træt 
 



Jimmy 

Psyk terst: Exekutive 
vanskeligheder, foreneligt med 
organisk  hjerneskade 
 
Mr scanning: atrofi 
 
Effekt af methylphenidat 
 
Efter 6 år Flexjob 



Voksen:   Malik 

5 år gammel  aggressiv All 
Høj dosis cytostatica, stråler 
knoglemarvstransplanteret. 
Store vanskeligheder i skolen 
”ordblind” Ikke afgangsprøve 



Malik 
Aldrig arbejde henvist 28 år gammel. 
Mr scanning: atrofi, Psyk test: ”exekutive 
vanskeligheder” 
Træt 
Osteoporose 
Hypofyse insuff (thyreoidea 
væskshormon Kønshormon) 
Mypathi 
Cardiomyopati (EF 25%) 
Catarract 
 
 
 



Malik 

 Der er effekt af methylphedidat 
 
Efter seks år endelig IP 
 
 



Ung voksen:    C. 

23 årig sygeplejeelev henvist 1 år 
før afgangseksamen 
ALL 4 år gammel, Stråler 
Har alskullet anstrengesig i skolen 
Studentereksamen 
 
Tiltagende træt kan ikke læse 
længere stykker. 
 
 



C 
Klinisk afprøvning med testsituationer 
af Methylphenidat 
God virkning på læse hastighed, 
forståelse, psykisk tempo og reduceret 
trætbarhed 
 
Gennemfører eksamen 
Får ansætttelse på normale vilkår 

 



Ung:       Ida 
12 år gammel pilocystisk astrocytom i IV 
ventrikel Ikke radikalt opereret. VP shunt. 
 
Exekutive vanskeligheder 
God effekt af methylphenidat. 
Nu 18 år bor selvstændigt, i gang med 
Gymnasieuddannelse med specialforløb 
 
 
 



Tak for opmærksomheden 


