Tics og telemedicin

Børn og unge med Tourettes syndrom tilbydes ticstræning via en telemedicinsk
løsning, og de oplever større medansvar og fleksibilitet i forhold til behandlingen.

Af sygeplejerske Judy Grejsen, Touretteklinikken
Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital
www.herlevhospital.dk/børn-og-unge
Tidligere har behandlingstilbuddet til børn og unge med Tourettes syndrom i Touretteklinikken på
Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital, udelukkende været medicinsk behandling og
psykoedukation.
Nu er ticstræning imidlertid førstevalget ved behandlingen af tics hos patienter med Tourettes
syndrom, hvis barnet eller den unge oplever et behov for behandling og er motiveret for at
gennemføre træningen, der strækker sig over en 12-ugers periode og kræver ugentlig samtale
med sygeplejersken.
Ticstræning som behandlingsform tilbyder vi i samarbejde med den hollandske psykolog Jolande
van de Griendt. Vi har arbejdet med træningen siden 2013 og har haft stor succes med den.
I Touretteklinikken møder vi børn og unge fra hele landet. For de patienter, der kommer langvejs
fra, kan det være svært at tage imod træningstilbuddet, og flere takker nej pga. transporttiden,
som går ud over skole, fritidsjob og forældrenes arbejde.
Tourettes syndrom
For at kunne stille diagnosen Tourettes syndrom (Gilles de la Tourettes syndrom) skal barnet eller
den unge have flere motoriske tics og en vokal tic. Ticsene skal have været til stede i over et år og
være debuteret før 18-års alderen. Der skal ikke være nogen anden årsag til ticsene. Syndromet
ses hos 0,5-1 % af befolkningen og oftere hos drenge end hos piger.
Tics
Tics er ufrivillige pludseligt optrædende, korte, rykvise bevægelser – fx at blinke med øjnene, kaste
med hovedet eller trække på skuldrene. Tics kan også være pludselige lyde – fx at hoste, rømme
sig eller lave pibelyde.
Forskellen på et tic og en anden bevægelse er, at ticet sker pga. en uimodståelig fysisk trang, en
såkaldt ticstrang, og for at komme denne følelse til livs må ticet gennemføres.
I ticstræningen arbejder vi med to metoder: ”At undertrykke tics” og ”At lave en modbevægelse”.
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At undertrykke tics (Exposure and Response Prevention)
Metoden går ud på, at man lærer at vænne sig til ticstrangen. Når patienten lærer at undertrykke
ticstrangen, dvs. at han ikke længere reagerer på trangen ved at lave tics, er forbindelsen mellem
ticstrangen og de efterfølgende tics brudt.
I praksis lærer patienten at undertrykke ticsene i længere og længere tid ad gangen.
Sygeplejerskens rolle er bl.a. at styre stopuret, rose og motivere undervejs.
At lave en modbevægelse (Habit Reversal)
Med denne metode behandles ticsene et efter et. For hvert tic vælges en såkaldt modbevægelse,
der gør det fysisk umuligt at udføre ticet – hvis man fx blinker med øjnene, skal man spærre
øjnene op og fiksere på et bestemt punkt i stedet for.
I praksis lærer patienten, at så snart ticstrangen melder sig, skal han lave modbevægelsen i et
bestemt stykke tid. Sygeplejerskens rolle er her bl.a. at vælge de konkrete modbevægelser
sammen med patienten samt at støtte og motivere undervejs.
Begge metoder kræver ugentlig samtale med sygeplejersken i 12 uger. Ved den daglige træning
derhjemme hjælper forældrene til, og for de ungens vedkommende kan det være kæresten, eller
de gør det selv. Det er altid ud fra en individuel vurdering, om et barn er modent nok til at gå i
gang med ticstræning.
Vi har fået oversat de hollandske træningsmanualer til brug for patienten, sygeplejersken samt
forældrene.
Ticstræning via videosamtale
I 2014 blev vi kontaktet af Telemedicinsk Videncenter, Region Hovedstaden, med et tilbud om at
deltage i et pilotprojekt, hvor vi kunne afprøve om ticstræning kunne gennemføres via en
telemedicinsk løsning, der minder om Skype. Projektet skulle samtidig være indledningen til et
ph.d.-projekt.
Formålet med den telemedicinske løsning i form af videosamtale er at nå de unge, der hvor de er −
at tilbyde dem noget, som vi har evidens for virker, på deres egne præmisser hjemme hos dem
selv. Og dermed undgå at det går ud over skolegang og fritidsaktiviteter.
Formålet med pilotprojektet var at sammenligne resultaterne af ticstræning, der foregår med
sygeplejerske og patient i samme rum, med træning, der foregår over fysisk afstand.
De 10 patienter, der skulle indgå i projektet, blev valgt tilfældigt ud med skelen til stor geografisk
spredning. De skulle være mellem 12 og 21 år og have en computer med Skype,
internetforbindelse og et headset i hjemmet.
Patienterne skulle have lyst og motivation til at bekæmpe deres tics, og de skulle kunne træne
med sygeplejersken i tidsrummet fra kl. 7.30 til 15.30.
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Pilotprojektet løb fra oktober 2014 til maj 2015. Vi var to sygeplejersker med træningserfaring,
Judy Grejsen og Lone Aaslet, med hver fem patienter i projektet.
Til monitoringen brugte vi de samme skemaer som ved den fysiske konsultation.
Før, under og efter blev hver familie desuden interviewet af Claudia Bagge-Petersen fra Telemedicinsk Videncenter.
Alle patienter, der får ticstræning med den telemedicinske løsning, indleder og afslutter forløbet
med en sygeplejekonsultation i Touretteklinikken på Børne- og Ungeafdelingen, så det drejer sig
om i alt 10 videosamtaler pr. patient.
Før start
Inden vi gik i gang med projektet, gjorde vi os naturligvis nogle overvejelser.
Som sygeplejersker var vi bekymrede for, hvorvidt vi kunne opnå en naturlig kontakt og opbygge
en ordentlig relation til patienterne via en skærm.
Ville patienterne mon føle sig lige så forpligtede over for træningen med denne form? Ville de
overholde de aftalte tider? Ville de snyde ved ikke at fortælle om tics i fx ben og mave, som var
uden for skærmbilledet?
I arbejdet med træningen er det nogle gange nødvendigt at skrue bissen på − fx pga. dovenskab
eller dalende motivation. Ville man kunne få sig selv til det, og ville det overhovedet have en
effekt?
Ville de have gang i andre ting på computeren undervejs? Osv.
Til træningen bruger vi som nævnt træningsmanualer − hvordan skulle det så fungere via
skærmen, og ville patienterne få samme forståelse for monitoreringsskemaerne?
Vi funderede også over, om det ville gå ud over kommunikationen med forældrene, da de fleste
patienter plejede at have deres forældre med til træningen. Ville de også være med på sidelinjen
til videotræningen, eller hvordan skulle de få informationen om nye aftaler for den kommende
træningsuge?
Og så var der det praktiske i afdelingen. Vi skulle have to faste stuer med udstyr fra Telemedicinsk
Videncenter – kunne vi få plads og forståelse fra vores kolleger til det?
Selve videosamtalen
Videotræningen starter med, at sygeplejersken ringer til patienten og hører, om han er klar. De
tænder begge for kameraet og sikrer sig, at træningsmanual og skema ligger parat, og at der er ro
på. En snak om hvordan træningen er gået siden sidst, og monitoreringen af ugens resultater
noteres i skemaet. Så går den egentlige træning i gang efter den ene af de to ovennævnte
metoder. Afslutningsvis aftales mål for den daglige træning hjemme for den flg. uge. Alle aftaler
skrives ned i træningsmanualen. Så er der gået en time, det er tid til tage afsked, og kameraerne
slukkes.
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Når de fysiske rammer ændres
Da vi kom i gang med projektet, viste nogle af vores bekymringer sig berettigede, mens andre blev
gjort til skamme, og der var følger, som vi ikke havde forudset.
Mht. kontakten til patienterne oplevede vi skærmen som en barriere. Det er uden tvivl nemmere
for os som sygeplejersker at opbygge en god og tæt relation, når man sidder i samme rum og kan
mærke patienterne på en helt anden måde. For patienterne derimod var det en god, tryg og ikke
mindst velkendt situation. De var i vante omgivelser, de fleste sad på deres eget værelse foran
deres egen computer og snakkede til en skærm - i høj grad den måde de i forvejen er vant til at
kommunikere med deres venner på.
De aftalte tider blev overholdt. Patienterne var ærlige omkring de tics, vi ikke kunne se – en far
meldte tilbage, at han oplevede, at hans søn faktisk var mere ærlig mht. de tics, som lå uden for
vores synsfelt end dem, der lå indenfor! Så på den måde blev videotræningen taget lige så alvorligt
som træningen i klinikken.
Til tider blev fristelsen til at gå på Facebook samtidig dog for stor… Vi sygeplejersker kunne nu
heller ikke sige os helt fri for at lade os distrahere, især i starten skulle vi lære at abstrahere fra
baggrunden, dvs. hvad vi kunne se af patientens eget værelse.
Vi havde rigtig nok en udfordring, når dovenskab eller manglende motivation tog over. Her
krævede det en endnu tydeligere formulering, som vi lige skulle øve os på, men så var skærmen
ikke en barriere, og budskabet blev forstået.
Ved at bruge den telemedicinske løsning bliver der skabt en situation, der gør det legitimt ikke at
have sine forældre med til træningen, og det var noget mange af patienterne satte pris på. På
Børne- og Ungeafdelingen oplever vi generelt, at det er svært for mange af vores halvstore
kroniske patienter at få sagt fra over for forældre, der af sig selv går med ind til konsultationen,
eller i vores tilfælde ticstræningen. Men i deres eget værelse er patienterne på hjemmebane! Det
betyder på den anden side, at de selv har ansvaret for at få skrevet næste uges aftaler ned og få
informeret forældrene. Nogle forældre var med ved videosamtalen og sad i bagrunden.
Vi oplevede ikke nogen forskel i brugen af træningsmanual og monitoreringsskemaer – de
fungerer ved begge træningsformer og bliver brugt af både børn og unge.
Konklusion
Vi er klar over, at 10 patienter ikke er en stor gruppe at konkludere på. Meget tyder dog på, at
effekten af ticstræningen via videosamtale, sammenlignet med træningen i klinikken stort set er
den samme. Den er dog ikke helt så god i de tilfælde, hvor patienten havde meget svært ved at
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koncentrere sig, eller var svært plaget af tics, så det er situationer, vi vil have øget opmærksomhed
på fremover.
Patienterne oplevede det som meget positivt, at ticstræningen foregik i omgivelser, de kendte og
følte sig trygge i, og at de ikke skulle bruge tid på at komme til træning i klinikken.
De fleste af deltagerne i projektet valgte at træne uden forældrenes tilstedeværelse, og det betød,
at de kom til at føle et større ansvar over for deres behandling, bl.a. fordi de nu skulle sørge for at
formidle de indgåede aftaler til forældrene. Det var en sideeffekt, vi ikke havde regnet med.
Vi er stolte over at kunne tilbyde et træningstilbud, som styrker patienterne i at tage ansvar og
føle ejerskab overfor deres behandling, og på den måde styrkes patienternes egenomsorg.
Med denne telemedicinske løsning er det nu muligt at rette op på det ulige behandlingstilbud, der
var til børn og unge med Tourettes syndrom landet over.
Hvad så nu?
Vi fortsætter samarbejdet med Telemedicinsk Videncenter efter pilotprojektets afslutning. Planen
er, at vi fremover skal være tre sygeplejersker, hver med to videotræningsforløb ad gangen.
Vi forventer, at mange patienter vil tage imod tilbuddet, da de fleste gerne vil være fri for at skulle
komme fysisk i afdelingen, bortset fra det obligatoriske første og sidste fremmøde.
Vi så gerne, at alle fik mulighed for at vælge denne løsning, og at den eneste grund til at en patient
ville sige ”nej” kunne være, at de ikke er teknisk mindet, eller ikke har det krævede udsyr.
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