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Sammendrag av anbefalinger

1 - Introduksjon

1.1 - Hvordan lese retningslinjen

Informasjon

Oversikt og kapitler:

For å sikre raskt oversikt på 1. skjermbildet er retningslinjene ordnet i store overordnete "klikkbare" hovedkapitler. Underkapitler

fordeler råd etter tema. Klikk på + tegnet får frem underkapitler.

Informasjon og anbefalinger :

Hovedfokus i retningslinjene er informasjon, råd og forslag i forhold til medisink behandling og habilitering av personer med AT basert på

best practice. Informasjon/råd vises i "bokser".

Bakgrunnsinformasjon:

Mer informasjon fås fram ved å trykke på knappen "vis kapitteltekst". Ved å trykke på knappen en gang til forsvinner den ekstra

informasjonen igjen.

Råd presentert i retningslinjene bør integreres i et helhetlig perspektiv som ivaretar individuelle variasjoner i sykdommen og eventuelle
tilleggsproblemer. Hensyn til personen med AT og familien og etiske hensyn skal også vurderes.

1.2 - Bakgrunn og metode

Informasjon

Målgruppen:

Retningslinjen er utarbeidet for fagpersoner som bidrar til spesialisert medisinsk utredning, behandling, oppfølging og habilitering av

personer med Ataxia Telangiectasia (AT). Retningslinjen kan også være nyttige for pasienter og deres familie, og for helsepersonell i

førstelinjen og fagpersoner utenom helsetjenestene som møter disse pasientene.

Kunnskapsgrunnlaget:

AT er en sjelden sykdom og det er få studier som kan danne grunnlag for forskningsbaserte retningslinjer. De fleste studier som

foreligger har i tillegg undersøkt få personer. Retningslinjen er basert på publikasjoner og studier fram til 01-01-2017, samt

systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Stor fokus på brukernes og fagpersoners kunnskap og erfaring har påvirket innhold,

form og "styrke" av informasjon og anbefalingen.

Metode:

Metode for innhenting av kunnskapsgrunnlaget er beskrevet i Kapitteltekst.
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2 - Hva er Ataxia Telangiectasia?

Informasjon

Ataxia Telangiectasia (AT) er en fremadskridende nevrologisk sykdom, som skyldes mutasjoner i ATM-genet. Karakteristisk er en

progressiv cerebellær ataksi som gradvis rammer de fleste muskelfunksjoner. I tillegg innebærer AT en immunsvikttilstand, økt

strålefølsomhet, tidlig aldring, økt risiko for visse kreftformer og endokrinologiske forstyrrelser.

Utvalg av de mest resente aktuelle kunnskapsoppsummeringer for spesialisthelsetjenesten og personer med AT/familier per mars 2017 (klikkbare
lenker)

• AT-society in England: guidance on diagnosis and clinical care: http://www.atsociety.org.uk/data/files/William/A-T_Clinical_Guidance_Document_Final.pdf

• Up to date: https://www.uptodate.com/contents/ataxia-telangiectasia

• Ataxia telangiectasia: a review: http://download.springer.com/static/pdf/109/

art%253A10.1186%252Fs13023-016-0543-7.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fojrd.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs13023-016-0543-7&token2=exp=1492675043~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F109%2Fart%25253A10.1186%25252Fs13023-016-0543-7.pdf

• Ataxia-telangiectasia: recommendations for multidisciplinary treatment: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.13424/full

2.2 - Kjennetegn

Informasjon

• AT er en medfødt, autosomal recessiv arvelig tilstand, ulike mutasjonsvarianter, noe fenotypevariasjon

• Nevrodegenerativ sykdom med ataksi som hovedkjennetegn

• Telangiectasier øye og hud, men disse gir sjelden plager

• Immunsviktsykdom

• Økt kreftrisiko

• Tidlig aldring

• Prognose: gradvis funksjonsnedsettelse, begrenset levealder

Det finnes i dag ingen dokumentert behandling som endrer utkomme ved AT.
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2.3 - Kort om behandling og oppfølging

Informasjon

Nevromuskulære symptomer og motoriske vansker

• Tilrettelegge for aktivitet, trening og best mulig daglig funksjon. Vurdere behov for ortopediske hjelpemiddel, eventuelt

henvisning til ortoped for vurdering av fotfeilstillinger og behandling.

• Jevnlig vurdering av synsfunksjon,spesielt med tanke på øyemuskelfunksjon og koordinering av øyebevegelser.

• Svelgvansker vurderes jevnlig, ved mistanke om feilsvelging utredes med svelgfilming.

• Munnmotoriske vansker og uttalt sikling: Vurder munnmotorisk trening, botoxinjeksjon i spyttkjertler, scopolaminplaster,

fuktsperrekrem.

Immunsvikt

Behandling av påkommende infeksjoner, lunge og hud mest utsatt.

Følg ordinært vaksinasjonsprogram med visse modifikasjoner og tilleggsanbefalinger.

Lungeproblemer

Regelmessige lungefunksjonsmålinger fra tidlig barnealder.

Behandling av luftveisinfeksjoner.

• bredspektret antibiotikum

• profylaktisk antibiotikum

• lungefysioterapi, fysisk aktivitet

Behandling av kronisk lungesykdom.

• immunglobuliner

• steroider

• respirasjonsstøtte

Ernæring og endokrinologi

Jevnlig kartlegging av total ernæringssituasjon fra tidlig barnealder, videre utredning ved behov. Svelgfilming ved begynnende mistanke

om svelgvansker og feilsvelging.

Vurdere gastrostomi for permanent ernæringssonde.

Vær oppmerksom på hormonforstyrrelser, blant annet forsinket pubertet/gonadesvikt og utvikling av diabetes mellitus.

Kreftsykdom

Behandling etter gjeldende retningslinjer med modifiserte behandlingsprotokoller.

Håpet for fremtiden er utvikling av behandling som kan fremme eller erstatte ATM-funksjon, med det mål at man kan forsinke eller hindre
progresjon av symptomer.

3 - Kritisk informasjon

Sterk Anbefaling

• Kritisk informasjon om anestesi og strålefølsomhet må følge pasienten og registreres hos fastlege og behandlende sykehus.

• Kreftpasienter med AT trenger tilpasset behandlingsregime. Informasjon om dette bør følge pasienten i hele behandlingsforløpet
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3.1 - Anestesi

Svak Anbefaling

Vi anbefaler at anestesiprosedyrer planlegges og forberedes i samarbeid med de som kjenner til tilstanden og pasientene og med
oppmerksomhet på lungefunskjon og eventuelle lungekomplikasjoner.

3.2 - Røntgen

Sterk Anbefaling

Personer med AT har markert økt strålefølsomhet. Vi anbefaler følgende:

• Unngå unødvendig røntgen og CT, men utfør disse undersøkelsene dersom det er viktig for diagnostikk og behandling.

• Vurder MR- og ultralydundersøkelser som alternativ.

• Strålebehandling ved kreft unngås eller utføres etter egen protokoll

3.3 - Onkologi

Sterk Anbefaling

Vi fraråder bruk av radiomimetiske og nevrotoxiske cytostatika.
Vi anbefaler kreftbehandling etter AT-tilpassede protokoller.

4 - Utredning og diagnostisering

4.1 - Kliniske tegn og relevante tester/undersøkelser

Kliniske tegn

Informasjon

• Ustøhet (ataxi) ved begynnende ståfunksjon og gangfunksjon, ustøheten vedvarer. Ustøheten er karakterisert ved smalsporet

gange og støttesteg.

• Avvikende øyemotorikk

• Lett avvikende tale

• Telangiectasier

• I noen tilfeller malign sykdom
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Blodprøver

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler følgende:

• Mål alfaføtoprotein (AFP). AFP er alltid forhøyet ved AT.

• Immunologiske prøver. Ved AT viser disse et typisk immunsviktmønster; forhøyet IgD og IgM, normale eller lave verdier for IgG2,

lav IgG4, normal eller lav IgA, lav IgE.

• Leukocytter med differensialtelling viser normal fordeling, men lymfocytt-flowcytometri viser få CD4+, få eller subnormalt

CD8+, få B-celler og normal mengde NK-celler.

Diagnosen kan stilles klinisk basert på ataksi, forhøyet AFP og de typiske immunologiske funn.

Ved AT finner man forhøyet serum alfaføtoprotein (AFP): > 14 kU/L etter 1-års alder. Serumprøven analyseres ved laboratoriet DNR Oslo
Universitetssykehus.

Gentest

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler:

• Gentest som bekrefter diagnosen.

• Sekvensering av ATM-genet ved typisk klinikk og forhøyet AFP.

Halvparten i Norge har Rendalsmutasjonen.

Gentesten utføres ved flere genetiske laboratorier i Norge. http://www.genetikkportalen.no
Det anbefales henvisning til AT team tidlig i diagnoseprosessen.

4.2 - Diagnosekriterier

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler at diagnosen Ataxia Telangiectasia settes når punkt 1-3 er til stede. Diagnosen bekreftes av punkt 4.

1. Ataxi

2. Forhøyet alfaføtoprotein i serum. >14kU/L etter 1 års alder

3. Typisk immunsviktmønster:

• Høy IgD, høy IgM, normal eller lav IgG2, lav IgG4, normal eller lav IgA, lav IgE

• Differensialtelling leukocytter normal, lymfocytt-flowcytometri viser; redusert antall CD4+, få eller subnormalt CD8+, få B-

celler, normal mengde NK-celler

4. Funn av sikre sykdomsgivende varianter i ATM ved gentest
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4.3 - Differensialdiagnoser

Informasjon

• Cerebral parese, bilateral dyskinetisk type

• Cerebellær ataxi av ulike årsaker;

◦ Friedreichs Ataxi

◦ Ataxi-Ocular Apraxi type 1 og 2

◦ AT-like disorder (MRE11-genfeil). Klinisk bilde lik AT, men med langsommere progresjon og uten telangiectasier

• Nijmegen Breakage Syndrome (NBS-genfeil), samme type immunologiske funn som ved AT og risiko for lymfomer/leukemi, men

har ikke ataxi

• Dystoni-tilstander av ulike årsaker

4.4 - Diagnoseformidling

Svak Anbefaling

Vi foreslår:

• Åpenhet, tilstrekkelig informasjon og ivaretakelse av foreldre i utredningsfasen for å unngå unødvendig usikkerhet og bekymring

• Varsomhet i formidling av differensialdiagnostiske vurderinger

• Diagnose formidles i spesialisthelsetjenesten av minst to fagpersoner; barnelege med erfaring med AT og fagperson fra lokal

habiliteringstjeneste som følger familien videre

• Habiliteringstjenesten sørger for tett oppfølging av familien i perioden rett etter at diagnosenformidling. Det å få en alvorlig

diagnose er en prosess som ikke er ferdig når diagnosen er stilt

Veilederen "En god start" er et godt verktøy ved diagnoseformidlingen. http://www.frambu.no/diagnoseformidler
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5 - Genetikk

5.1 - Genetisk utredning

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler gentest for AT ved typisk klinisk bilde og forhøyet alfaføtoprotein (AFP) i serum. Funn av sikkert sykdomsgivende
sekvensavvik i ATM genet bekrefter AT diagnose.

Ved bekreftet diagnose anbefaler vi:

• Henvisning av barn og familie til genetisk veiledning

• Opprette samarbeid med fagmiljø som kjenner pasientgruppen (se kapittel Koordinering av tjenester)

Rekvisisjon til gentest finnes på www.genetikkportalen.no

5.2 - Bærere

Informasjon

Foreldre:

• Foreldre til barn med AT er friske bærere av sykdommen og bør tilbys genetisk veiledning. De har en kopi av mutert gen og en

frisk genkopi og vil danne nok normalt ATM-protein til at funksjonene til ATM-proteinet opprettholdes.

• Ved hvert nytt svangerskap er det 25% risiko for at barnet får AT når begge foreldre er bærere. Det tilbys fosterdiagnostikk ved

kjent bærertilstand hos foreldre.

• Bærerfrekvensen i den norske befolkning er på 1-2%. Det kan tilbys mutasjonstesting av partner der en person er kjent med egen

bærertilstand.

Søsken:

• Friske søsken til en person med AT har 2/3 risiko for å være bærer. Søsken og andre slektninger over 16 år kan henvises til

genetisk avdeling for genetisk veiledning og bærertesting.

Kreftrisiko:

• Friske, kvinnelige AT-bærere kan ha noe økt risiko for brystkreft sammenliknet med andre kvinner som ikke er bærere. Risikoen

er ikke høy, men beregnet til 3-4 ganger økt risiko sammenliknet med det som er observert hos andre kvinner som ikke er bærere,

spesielt gjelder dette aldersgruppen 40-55 år og mødre til barn med AT. Internasjonalt er det noe ulik praksis, men flere land

anbefaler årlig MR fra 40 års alder frem til 60 års alder. Senere anbefales MR evt. mammografi annethvert år. Det anbefales

varsomhet ved bruk av ioniserende stråling også hos bærere.
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Sterk Anbefaling

Vi anbefaler:

• Foreldre til barn med AT er friske bærere av sykdommen og bør tilbys genetisk veiledning

• Søsken og andre slektninger over 16 år kan henvises til genetisk avdeling for genetisk veiledning og bærertesting

• Varsomhet ved bruk av ioniserende stråling. Flere land anbefaler årlig MR fra 40 års alder frem til 60 års alder av kvinnelige

slektninger som er mutasjonsbærere. Senere MR evt. mammografi annethvert år. Fastlegen henviser

Europeiske anbefalinger for bruk av ioniserende stråling hos AT pasienter og bærere: http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2015/doc/
caution.pdf

6 - Nevrologi og motorikk

Informasjon

Klinisk undersøkelse og utredninger med blant annet MR av hjernen, elektrofysiologiske undersøkelser og ultralydundersøkelser, har vist

at Ataxia Telangiectasia påvirker både cerebellum, andre deler av sentralnervesystemet og perifert nervesystem. Oftest vises avvik i

cerebellum først i form av cerebellar atrofi.

Nevrologiske tegn/symptomer

Informasjon

• Ataktisk gange fra 1-1,5 års alder.

• Vansker med øyebevegelser. Først fra rundt 4 års alder kan det være synlige telangiectasier på øyets sclera.

• Perifer nevropati med distal-proximal gradient

• Dyskinesi og koordinasjonsvansker

• Munn- og svelgmotoriske abnormaliteter

• Noe påvirkning av kognitiv funksjon med alder

Svak Anbefaling

•

Det er viktig å sikre god ernæring og fysisk aktivitet for best mulig funksjon og allmenntilstand

•
Vi foreslår regelmessig oppfølging ved tverrfaglig team i habiliteringstjenesten
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6.1 - Ataksi

Informasjon

Ustøhet oppdages vanligvis ved etablering av ståfunksjon og begynnende gange, og påvirker i økende grad all
skjelettmuskelfunksjon; øyebevegelser, tale, gangfunksjon, stå- og sittebalanse, arm- og håndbevegelser, pustefunksjon.

Svak Anbefaling

Vi foreslår tidlig og systematisert tverrfaglig oppfølging. God forståelse og informasjon om sykdommen er nyttig.

Vi forslår fysisk aktivitet og spesifikk trening. Tilrettelegging og hjelpemidler er viktig for best mulig utvikling, mestring og livskvalitet.

6.2 - Dyskinesi og koordinasjonsvansker

Informasjon

Ekstrapyramidale symptomer ses som vansker med

• Planlegging og igangsetting av bevegelser

• Flyt og avslutning av bevegelser

• Tilpasset tempo i bevegelser

• Koordinering av bevegelser

• Ufrivillige bevegelser

Medikamentell behandling er utprøvd i begrenset omfang. Amantadin har vist noe effekt ved dystonier. Steroider har vist noe effekt, men

kan vanskelig brukes over tid på grunn av bivirkninger. Rivotril og andre medikamenter som ellers benyttes ved ekstrapyramidale

ufrivillige bevegelser ved andre tilstander kan være uegnet ved AT siden de kan forverre andre nevrologiske symptomer.

Svak Anbefaling

• Vi foreslår fysioterapeutiske og ergoterapeutiske tiltak som kan lindre symptomer ved kompensatoriske strategier, hjelpmidler,

tilpasninger og trening

• Vi foreslår at medikamentell behandling vurderes individuelt
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6.3 - Perifer nevropati

Informasjon

Ved AT finner man en progressiv perifer nevropati med distal-proximal gradient tilsvarende muskelsvekkelsen. Dette medfører svekkede
reflekser og nedsatt sensibilitet, og påvirker perifer temperaturregulering.

Informasjon/Råd

• Varmehjelpemidler kan rekvireres ved behov for å lindre symptomer

6.4 - Motorikk i munn og svelg

Informasjon

Endret motorikk i munn og svelg gir flere symptomer:

• Gradvis muskelsvekkelse og økende koordinasjonsvansker i munn og tunge og svelg muskulatur påvirker tale og næringsinntak.

• Mange barn med AT sikler mer enn normalt for alderen og siklingen vedvarer lenger.

• De fleste barn med AT har lette uttalevansker allerede ved begynnende talefunksjon, talen er typisk noe langsom med latenstid

før igangsetting av tale. Det er vansker med avpasning av intonasjon, å tilpasse riktig trykk og volum på riktig ord eller deler av ord.

Informasjon/Råd

Erfaringsbasert kunnskap tilsier:

• Personer med AT trenger som regel ekstra tid til å uttrykke seg og til å svare

• Smøring med fuktsperre er viktig for å unngå sårhet ved sikling

• Munnmotorisk trening virker for noen mot sikling

• Skopolamin-depotplaster og botox-injeksjon i spyttkjerteler har vist god effekt på sikling ved flere andre sykdommer

• Optimalisering av måltidsituasjon, energinntak og sittestilling, eventuelt bruk av hjelpemidler

• Utredning med svelgfilming er aktuelt for å kartlegge grad av feilsvelging. Vurder gastrostomi. Se forøvrig kapittel om ernæring

6.5 - Øyemotorikk

Informasjon

Fra 2-3 år: Koordinasjonsproblemer i form av nystagmus, fiksasjonsvansker, sakkadiske bevegelser og vansker med følgebevegelser.

Fra 4-5 år: Okulomotorisk apraksi. Dette forstyrrer synsfunksjon i daglige aktiviteter, vansker med øye-håndkoordinasjon, spesielt
merkbart ved innlæring av lesing og skriving.
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Svak Anbefaling

Vi foreslår:

• Tidlig og regelmessig kartlegging og oppfølging av øyemotoriske symptomer og synsfunksjon (se kapittel Syn og kognisjon)

• Tverrfaglig øyemotorisk utredning ved Statped, fagavdeling syn

6.6 - Motorisk utvikling og funksjon

Informasjon

Motorisk utvikling og utvikling av nevromotoriske symptomer

Tidlig statisk fase/småbarnsfase Motorisk utvikling til tross for ataksi

Tidlig progredierende fase/barnefase Tap av funksjoner. Blir rullestolavhengig. Etterhvert ufrivillige bevegelser. Fatigue

Platåfase/ungdomsfase Relativt stabil funksjon. Risiko for ortopediske utfordringer. Varierende grad av fatigue

Sen progredierende fase
Varierende symptombilde. Ofte mer utpregete perifere nevromotoriske symptomer, øking a

ufrivillige bevegelser og dårligere lungefunksjon. Fatigue

Utfyllende beskrivelse av motorisk utvikling hos personer med AT finnes i kapittelteksten

Svak Anbefaling

Vi foreslår henvisning til fysio- og ergoterapeut tidlig, gjerne i barnehagealder.

Det er viktig med samarbeid, både mellom fysio- og ergoterapeut, mellom terapeut og andre fagpersoner, og selvsagt med personen med

AT/familien.
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6.6.1 - Trening og tilrettelegging

Informasjon

Den overordnede hovedmålsetning for alle hjelpetiltak er livskvalitet og deltakelse i daglige aktiviteter og sosiale sammenhenger etter

personens eget ønske.

Generelle målsettinger:

• Bedre/vedlikeholde funksjoner

• Begrense sekundære problemer som feilstillinger i ledd og redusert lungekapasitet

• Kompensere for reduserte og tapte funksjoner

Aktuelle områder for tiltak:

• Lungefunksjon

• Koordinasjon

• Styrke og stabilitet

• Leddbevegelighet

• Posisjonering i et 24 timers perspektiv

• Vurdering og tilpasning av ortopediske hjelpemidler

• Vurdering og tilpasning av tekniske hjelpemidler

• Energiøkonomisering

• Egenomsorg og selvstendighet

Det er viktig å samarbeide med personen med AT og pårørende i forhold til nedtegnelse og evaluering av aktuelle målsettinger og valg

av tiltak.

Målsetting

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler bruk av strukturert målsetningsverktøy som Goal Attainment Scaling (GAS).
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Tiltak

Informasjon/Råd

Generelt kan tiltakenes hovedfokus knyttes til de ulike fasene.

Tiltak relatert til motorisk utvikling og utvikling av nevromotoriske symptomer

Tidlig statisk fase/småbarnsfase
Allsidig stimulering i barnets naturlige milje

Tilrettelegging for mestring på alle arenaer

Tidlig progredierende fase/barnefase

Trening av balanse, muskelstyrke og utholdenhet

Deltakelse på fritidsaktiviteter med jevnaldrende

Tilpasning av rullestol og andre hjelpemidler

Mestringsstrategier og energiøkonomisering

Platåfase/ungdomsfase

Utholdenhetstrening og generell styrketrening

Deltakelse på fritidsaktiviteter

Forebygging av feilstillinger (ortoser, posisjonering)

Mestringsstrategier og energiøkonomisering

Sen progredierende fase

Lungetrening og thoraxmobilisering

Forebygging og behandling av feilstillinger (posisjonering)

Energiøkonomisering
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Svak Anbefaling

Trening

• Vi foreslår at barn i førskolealder får trening gjennom daglige aktiviteter og deltagelse sammen med andre barn

• Aktivitetene bør, så snart det er behov for det, tilrettelegges for økt mestring og deltagelse på alle barnets naturlige arenaer

• Vi foreslår spesifikk trening minst 2-3 ganger i uken for eldre barn, ungdom og voksne med AT, i tillegg til tilrettelagt daglig

aktivitet og deltagelse. Treningen bør bestå av både kondisjonstrening og styrketrening.

◦ Kondisjonstrening skal stimulere lunge- og hjertefunksjon. Det vil si at personer med AT bør komme opp i høy puls og bli

andpusten/svett i løpet av treningen. Erfaring tilsier at det kan være hensiktsmessig å legge opp treningen som

intervalltrening. Etter en intensiv kondisjonsøkt bør puste- og hjertfrekvens komme ned på hvilenivå etter cirka 10-15 minutter.

Bruk gjerne pulsklokke.

◦ Styrketrening etter vanlige treningsprisipper. For personer med AT er det viktig med fokus på styrke i underekstremitetene for

å bevare gå- og ståfunksjon lengst mulig. Styrking av bolmuskulatur er viktig for stabilitet i sittende og stående, og fordi det er økt

risiko for utvikling av skoliose. God styrke i overekstremitetene er gunstig, blant annet i forhold til å kjøre rullestol og betjene

andre hjelpemidler

• Personer med AT bør kjenne at de har "hentet seg inn igjen" dagen etter trening.

• Litteratur beskriver at spesifikk trening kan gi bedret hos personer med annen degenerativ ataksi (Ilg et al, 2009; Ilg, Schattau,

Schich et al. 2012)

• Vi foreslår at det etableres hensiktsmessige fritidsaktiviteter fra ung alder

◦ Faste fritidsaktiviteter kan bidra til å opprettholde funksjon og fysisk form, aktivitet og sosial deltagelse

◦ Aktiviteten må være meningsfull for personen selv og noe han eller hun trives med

◦ Bassengtrening, ridning og klatring er eksempler på fritidsaktiviteter som kan gi glede, mestring og hensiktsmessig trening

Vær obs på fatigue
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6.6.2 - Hjelpemidler

Informasjon/Råd

• Hjelpemidler vurderes etter behov ut i fra kartlegging ved ergoterapeut og fysioterapeut, og i samarbeid med

hjelpemiddelsentralen.

• Samarbeid med ergoterapeut er viktig for tilrettelegging og tilpasning av hjepemidler som kan kompensere for nedsatt ADL-

funksjon og for tilpasninger av bolig, skole og andre aktuelle arenaer.

• Hjelpemidler introduseres tidlig i forløpet for å kompensere for tap av funksjon og for energiøkonomisering.

De fleste starter med arbeidsstol tidlig i førskolealder og elektrisk rullestol for utelek/tur fra slutten av førskolealder. Tilbakemelding fra

brukere er at hjelpemidler som elektrisk og manuell rullestol bør introduseres tidlig. Vår erfaring tilsier at det er vanskelig for personer

med AT å nyttiggjøre seg ganghjelpemdiler som rullator i hverdagen. Enkelte bruker imidlertid ganghjelpemidler i treningsøyemed.

Hjelpemidler relatert til motorisk utvikling og utvikling av nevromotoriske symptomer

Tidlig statisk fase/småbarnsfase

Introduksjon av elektrisk rullestol i slutten av barnehagealder

Vurder behov for arbeidsstol

Vurder sko med ekstra vekt i sålene

Tilrettelegging av omgivelsene

Tidlig progredierende fase/barnefase

Elektrisk rullestol

Manuell rullestol

Rullestol med ståfunksjon/ståstativ

Arbeidsstol og eventuell -bord

Tilrettelegging av omgivelsene

Boligtilpasning

Toalett med spyl/tørkfunksjon

Varmehjelpemidler

Ankel-fotortoser og spesialsko er ofte til hjelp for å forebygge feilstillinger og øke

stabiliteten.

Platåfase/ungdomsfase

Som ovenfor. I tillegg:

Spesialseng

Posisjoneringsutstyr

Sen progredierende fase Som ovenfor
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6.7 - Nevro-motorisk kartlegging

Nevromotoriske tester/ kartleggingsinstumenter

Informasjon/Råd

Kartlegging/testing gjennomføres en til to ganger årlig, oftere om tiltak skal evalueres.

• Kartlegging av relevante funksjonelle ferdigheter og deltagelse jmf. ICF/ICF-CY

• Aktuelle nevromotoriske tester

◦ SARA

◦ ICARS

◦ AT-NEST

• Strukturert, sensitiv kartlegging av gangfunksjon

Utføres av barnenevrolog/pediater med erfaring med personer med AT, gjerne sammen med fysioterapeut med testerfaring.
Habiliteringstjenesten i Hedmark har utviklet et skjema for vurdering av gangfunksjon hos personer med AT, gangskala GS.

Generelle tester

Informasjon/Råd

Generelle tester brukes ved behov som:

• Leddmål

• Muskelkraft

• Ryggstilling

• Fotstilling

• Kondisjon

7 - Ortopedi

Informasjon/Råd

• Ved fotfeilstillinger kan spesialsko og/eller ankel-fot-ortoser optimalisere funksjonell stå- og gåfunksjon

• Erfaring tilsier at det er viktig med årlige kontroller for å avdekke og følge utviklingen av feilstillinger, kontrakturer og

ryggskjevhet.

• Vurder henvisning til ortoped med erfaring med AT ved fotfeilstillinger som påvirker gå- og ståfunksjon, eller gir andre plager

• Spesialtilpasning av rullestol og posisjonering i et 24 timers perspektiv for optimalisering av stilling og forebygging av

ryggskjevhet og kontrakturer

• Erfaring tilsier at bruk av korsett kan forverre lungefunksjon

• Personer med AT har rapportert en opplevelse av at fysisk trening har forebyggende effekt i forhold til feilstillinger
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8 - Immunologi

8.1 - Immunologiske funn og immunsvikt

Immunologiske funn

Informasjon

Immunsviktmønsteret understøtter den kliniske diagnosen. Immunsvikten forverrer seg ikke med alderen.

Typisk immunglobulinmønster ved AT:
Høy serum IgM og IgD, normal eller lav IgG2, lav IgG4. Normal eller lav IgA og alltid lav serum IgE verdi. Leukocytter med
differensialtelling viser normal fordeling og normalt lymfocytt-tall, men lymfocytt-flowcytometri viser få T celler (få CD4+, få eller
subnormalt CD8+), få B-celler og normal mengde NK-celler. Antistoffene har redusert antigenreseptor diversitet, spesielt nedsatt
pneumokokk polysakkarid antistoffrespons.

Immunsvikt

Informasjon

Immunsvikt er en del av symptombildet ved AT, men de immunologiske funn forverrer seg ikke med alderen (Kraus et al 2014). Gjentatte
øvre luftveisinfeksjoner fra tidlig barnealder, samt hudinfeksjoner som sopp og vorter er typisk.
Tross lavt serumnivå immunglobuliner og redusert antall T celler, har personer med AT hatt få alvorlige infeksjoner som krever
sykehusinnleggelser (Stray-Pedersen 2004). Men antistoffene har redusert antigenreseptor diversitet, spesielt nedsatt pneumokokk
polysakkarid antistoffrespons.

Informasjon/Råd

• For immunologisk utredning henvis til klinisk immunolog. Regelmessig oppfølging av klinisk immunolog fra mistanke om

diagnose. Alle barn med AT i Norge får tilbud om utredning og oppfølging ved klinisk immunolog ved Oslo Universitetssykehus

• Måling av spesifikke antistoffer (difteri, tetanus, pneumokokker, Hib) før påfyll av vaksiner er vanligvis ikke nødvendig, men

vurderes individuelt. For vaksineanbefalinger ved AT, se eget punkt

• Noen kan erfaringsmessig ha nytte av immunglobulintilførsel i form av færre lungeinfeksjoner og bedret almentilstand, selv om

større studier av nytteeffekt ved AT mangler. Behov for immunglobuliner må vurderes individuelt ved klinisk immunolog
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8.2 - Infeksjoner

Infeksjoner

Informasjon

Personer med AT kan gå som vanlig i barnehage/skole og på jobb. Generelle råd om smitteforebyggende tiltak gjelder. Dette bør
overholdes av alle som er i kontakt med personer med AT.

Personer med AT har noe lettere for å få luftveisinfeksjoner enn andre.

Informasjon/Råd

• Ved kompliserende tilstander hos personer med AT må grad av deltagelse og grad av smitteforebyggende tiltak vurderes

individuelt, likeledes ved spesielle smittetilstander.

• Flere foreldre/brukere forteller om positiv effekt av fokus på enkle smitteforebyggende tiltak som håndvask, bruk av

hånddesifiserende sprit og det å unngå kontakt med smittebærere.

• Det er viktig med informasjon til barnehage, skole og lignende, slik at omgivelsene kan ta tilstrekkelig hensyn og holde

infeksjonssyke personer hjemme.

8.3 - Vaksiner

Vaksiner

Svak Anbefaling

Vi foreslår nedenstående i tillegg til ordinært barnevaksinasjonsprogram:

• Vannkoppevaksine og MMR, men ikke ved lave lymfocyttall

• Årlig influensavaksine, alle i husstanden

• Pneumokokkvaksine, konjugert, påfyll hvert 5.år

• Påfyll difteri-tetanus-kikhoste, hvert 10.år

• Ikke BCG, men ikke registrert BCGitis ved AT

Barnevaksinasjonsprogram: http://www.fhi.no/artikler/?id=99167

Se vaksinetabell i bakgrunnstekst, der vaksineråd for AT er spesifisert.
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8.4 - Hudaffeksjon

Kliniske tegn i hud

Informasjon

• Telangiectasier i hud

• Vorter og mollusker

• Soppinfeksjoner

• Eksem

• Tidlige aldringstegn; pigmentflekker, grått hår, tynt hår.

• Vitiligo og cafe au lait flekker

• Alopeci

• Granulomer

Se underkapitler for råd om behandling

8.4.1 - Infeksjoner i hud

Informasjon/Råd

Personer med AT har økt antall hudinfeksjoner, som regel i form av vorter, mollusker, soppinfeksjoner, de er som regel lite utsatt for
alvorlige infeksjoner. Behandling etter gjeldende retningslinjer.

Personer med AT kan gå som valig i barnehage/skole og på jobb. Generelle råd om smitteforebyggende tiltak gjelder. Ved kompliserende
tilstander hos personer med AT må grad av deltagelse og grad av smitteforebyggende tiltak vurderes individuelt. Likeså ved spesielle
smittetilstander.

8.4.2 - Eksem

Informasjon/Råd

Fuktighet rundt munn grunnet sikling kan gi eksemplager.

Behandling med fuktsperre, fuktighetskrem og eventuet målrettet behandling av sikling.

Seborreisk eksem er hyppigere forekommende, behandling etter gjeldende retningslinjer.
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8.4.3 - Granulomer i hud

Informasjon

Ikke-infeksiøse kutane granulomer er beskrevet noe hyppigere forekommende ved AT. Ukjent etiologi. Foreløpig ikke rapportert tilfeller i
norsk AT-populasjon.

9 - Hjerte- og lunger

Informasjon/Råd

Sykdommen påvikrer lungefunksjon både direkte og indirekte. Lungefunksjonen er ofte en årsak til sykdom og død og kan i siste del av
livet progrediere uvanlig raskt og kan da være vanskelig å behandle.
Personer med AT bør følges med halvårlige kontroller og behandles av en lungelege/barnelege med erfaring med denne sjeldne
tilstanden. Det er viktig å forebygge infeksjoner, oppdage lavgradig lungeinfeksjon og opprettholde best mulig lungefunksjon.

Vær oppmerksom på symptomer fra luftveier ved mediastinal tumor ved malignitet. Se kapittel 9: kreftrisiko og kreftsykdom.

Det er utarbeidet en internasjonal oppsummering av "best practice" i tverrfaglig oppfølging av lungeproblematikk: http://err.ersjournals.com/
content/errev/24/138/565.full.pdf

9.1 - Recidiverende luftveisinfeksjoner

Informasjon/Råd

• Ved symptomer på akutt infeksjon utredes det etter vanlige retningslinjer, også med rtg thorax der det er indisert for

diagnoseavklaring.

• Bakteriologiske prøver: Det er ikke innarbeidet rutine for regelmessige undersøkelser med spyttprøver eller aspirat og foreløpig

følges vanlige prinispper for å lete etter infeksiøse agens ved manglende effekt av behandling

• Lav terskel for igangsetting av antibiotikabehandling, førstevalgsmiddel bredspektret antibiotika.

• Forebyggende antibiotikabehandling vurderes, anbefalt middel er azitromycin (Azitromax®).

• Vurder immunglobulinbehandling i samarbeid med immunolog.

• Det anbefales regelmessig klinisk oppfølging 2 ganger årlig i spesialisthelsetjenesten med evaluering av lungesymptomer og

lungefunksjon.

• Spirometri anbefales årlig fra tidlig barnealder, 5-6 år. Følg veilederen for gjennomføring av spirometri for AT.

• Hjelpemiddel (eks. BiPAP) for å sikre utlufting, og teknikker for slimmobilsering kan være nyttig.

• Hostemaskin har erfaringsmessig ikke hatt ønsket effekt hos AT pasientene: Det er noe erfaring med bruk av "Cough assist" hvor

det ofte viser seg teknisk vanskelig å bruke.

Veiledning Spirometri finnes i artikkel: McGrath-Morrow, S. A., Gower, W. A., Rothblum-Oviatt, C., Brody, A. S., Langston, C., Fan, L. L., . . . Lederman,
H. M. (2010). Evaluation and management of pulmonary disease in ataxia-telangiectasia. Pediatric Pulmonology, 45(9), 847-859.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.21277/abstract Se bildet i bakgrunnstekst.
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9.2 - Interstitiell lungesykdom

Rundt 25% av personer med AT utvikler interstitiell lungesykdom (ILD).

• Debutsymptomer på ILD er som oftest langvarig ikke-produktiv hoste, dyspnoe og lavgradig feber.

• Endringer i spirometriverdier kan gi viktig informasjon for å oppdage begynnende utvikling av ILD.

• Verifiseres ved billedundersøkelser; MR, HRCT. Her sees bilaterale interstitielle lungeforandringer og septumfortykkelser.

• Behandling med perorale steroider vurderes. Aktiv behandling av påkommende og kroniske infeksjoner er viktig. Hjelpemiddel

(BIPAP, cough assist) og teknikker for slimmobilisering kan være nyttig.

• Hos noen ses en raskere og mer fulminant utvikling av ILD i tenårene eller tidlig voksenalder. Det må da vurderes høydose

steroidbehandling.

http://err.ersjournals.com/content/errev/24/138/565.full.pdf

9.3 - Obstruktiv lungesykdom

Informasjon/Råd

Det er ingen sikker økt hyppighet for obstruktive lungesykdommer hos personer med AT.
Ved mistanke om obstuktiv lungesykdom hos personer med AT, utredes og behandles etter gjeldende retningslinjer for astmabehandling.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2007.00338.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.22760/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.20738/abstract
http://www.a-t.org.il/wp-content/uploads/2014/12/Airway-Obstruction-AT.pdf

9.4 - Nevrologisk påvirkning av lungefunksjon

Informasjon/Råd

• Fokus på aktivitet, fysioterapi og ergoterapi fra tidlig barnealder som forebyggende tiltak. Se bakgrunnstekst her og videre

anbefalinger under de respektive kapittel.

• Utredning av svelgfunksjon med videofluroskopi for tidligst mulige tiltak hvis påvist mikroaspirasjon. Se kapittel 10: ernæring,

vekst, endokrinologi.

• Vurder respirasjonsstøtte, (CPAP/BiPAP), i samråd med lungeavdeling.

9.5 - Hjerte og sirkulasjon

Informasjon/Råd

Det foreligger ikke grunnlag for utredning eller tiltak rettet mot coronarsykdom utover gjeldende retningslinjer i befolkningen ellers.
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10 - Onkologi

Informasjon

AT medfører økt kreftrisiko; spesielt lymfomer og leukemier. Eldre personer med AT har økt risiko for solide tumores.

10.1 - Kreftsykdom hos personer med AT

Informasjon/Råd

• AT gir økt kreftrisiko. Hyppigst forekommende er leukemier og lymfomer. Det foreligger også økt risiko for solide tumores.

• Ved nyoppståtte uklare symptomer, langvarig feber, redusert allmenntilstand, gjør en grundig klinisk vurdering og videre

utredning etter behov, blant annet utvidete blodprøver og billedundersøkelser.

• Personer med AT har vist god respons på behandling av de forskjellige kreftformer, da med tilpassede protokoller.

Strålebehandling og bruk av radiomimetiske og nevrotoksiske cytostatika reduseres eller unngås helt.

Kreftbehandling bør sentraliseres med bakgrunn i at det skal følges spesielle behandlingsprotokoller og den økte strålesensitiviteten ved AT.

10.2 - Kreftrisiko for bærere

Informasjon/Råd

• Mammografi som brystkreftscreening bør erstattes med årlig MR fra 40 års alder frem til 60 års alder. Etter 60 års alder

anbefales MR bryst annethvert år.

• MR bryst rekvireres ved den institusjon i helseregionen som har kompetanse og mulighet til å tolke bildene. I Helse SørØst er det

Oslo Universitetssykehus Ullevål som tolker bildene fra MR bryst for denne gruppen.

• Det er ikke vist sikker økt risiko for andre kreftformer hos bærere. Men én studie har vist noe økt forekomst av ventrikkelcancer

og colorectalcancer blant bærere, og rutinemessig skopi fra 55 års alder anbefales. Lav terskel for spesialisthenvisning.

Bærere kan behandles med vanlige protokoller for kreftbehandling (ATCP.org). Vær obs på økt strålesensitivitet hos AT-bærere.

Ataxia Telangiectasia - Sykehuset Innlandet

27 of 134



11 - Vekst, endokrinologi, leveraffeksjon, tidlig aldring

11.1 - Vekst og ernæring

Informasjon/Råd

• Vekstkurver (vekt, lengde, hodeomkrets) følges ved helsestasjonskontroller og fra 4 år anbefales halvårlig oppfølging.

• Ved avflatende vekstkurver og/eller ved mistanke om feilsvelging, utredes barnet med tanke på ernæring via gastrostomi.

• Barn med AT utvikler ernæringsvansker i ulik grad.

• Kartlegging av spisesituasjon følges halvårlig fra førskolealder for å sikre tilstrekkeling med energi, viktige næringsstoffer og

væske

◦ Optimalisering av næringsinntak gjennom energitett og mest mulig næringsrik mat.

▪ Matvarer som er lette å tygge, svelge og håndtere.

▪ Best mulig tilrettelegging av spisesituasjon med egnet sittestilling og spiseredskaper.

▪ Tilstrekkelig væskeinntak må sikres gjennom valg av væske og drikkeredskap tilpasset den enkelte.

11.2 - Endokrinologi

Informasjon

AT kan gi hormonforstyrrelser. Mest tydelig vises dette i forhold til forsinket pubertetsutvikling, og økt risiko for utvikling av diabetes

mellitus.

Tidlig menopause.

11.2.1 - Pubertet

Informasjon/Råd

• Barn med AT har som regel forsinket eller avvikende pubertetsutvikling og redusert vekstspurt.

• Avflatende og avvikende vekst og pubertetsutvikling utredes etter gjeldende retningslinjer, der ernæringssituasjonen også

kartlegges.

• Det er sålangt lite erfaring med behandling av veksthormonmangel, og det foreligger usikkerhet i forhold til hvordan slik

behandling kan påvirke malignitetsutvikling.

Oppfølging som ellers ved forsinket pubertetsutvikling.
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11.2.2 - Diabetes Mellitus

Informasjon/Råd

• Personer med AT har en økt risiko for diabetes type 2 og insulin-resistens.

• Det er viktig å være oppmerksom på mulig diabetesutvikling, ved klinisk mistanke henvises barneavdeling.

• For voksne AT-pasienter vurder henvisning til endokrinolog.

• Diabetesbehandling etter gjeldende retningslinjer og personen bør følges ved spesialist på dette feltet.

Henvisning til endokrinolog for regelmessig oppfølging bør vurderes ved overgang til voksenalder på grunn av økt risiko for diabetes melliuts type 2.

11.3 - Leveraffeksjon

• Personer med AT har ofte økte nivå av leverenzymer (ALAT, ASAT, gGT)

• Det er en sammenheng mellom økte leverenzymer og forhøyede lipidverdier.

• Det er risiko for utvikling av steatose og cirrhose.

• Forhøyet alfaføtoprotein (AFP) er biomarkør for leveraffeksjon ved AT, men verdiene er ikke så høye som ved malignitet i lever.

Personer med AT må kontrolleres regelmessig for leververdiene

http://journals.lww.com/jpgn/Abstract/2016/04000/Liver_Disease_in_Pediatric_Patients_With_Ataxia.9.aspx

11.4 - Tidlig aldring

Informasjon

• Unge voksne med AT viser tidlig tegn på aldring. Se kapitteltekst.

• Sykdomstegn på grunn av tidlig aldring behandles om nødvendig på vanlig måte
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12 - Syn og kognisjon

12.1 - Synsfunksjon

Informasjon

Fra tidlig småbarnsalder sees påvirkning av synsfunksjon, først og fremst i form av gradvis økende vansker med øyebevegelser. En
progressiv cerebellær degenerasjon fører til en økende okulær ataxi. De øyemotoriske vanskene som oppstår, gjør det vanskelig å flytte
blikket dit man vil i riktig tempo. Vanskene gir utfordringer i hverdagen, og får konsekvenser for nærarbeid, blant annet lesing.

På tross av at synsstyrken er bare lettere redusert, er vår erfaring at konsekvensene for lesing er mye større enn det en vanligvis vil finne
hos personer med f. eks nystagmus i kombinasjon med sterk svaksynthet. Se «pedagogisk tilrettelegging» for mer informasjon.

Oculære telangiectasier er fra tidligere beskrevet som et hovedkjennetegn ved AT, men telangiectasier (utvidede blodkar) er ofte ikke
synlige før ved tidlig skolealder, fra 4-5 årsalder (Riise, 2007). Det er derfor viktig å tenke på AT som en mulig diagnose hos et barn med
ustø gange, selv om det ikke foreligger telangiectasier.

Informasjon/Råd

Årlig kontroll for synsfunksjon kan være nyttig:

• Telangiektasiene gir ikke i seg selv subjektive plager, men lysfølsomhet forekommer. Briller med fotokromatiske glass kan være

nødvendige.

• På grunn av ustabil fiksasjon må trettbarhet forventes og optimal avstandkorreksjon bør sikres.

• Øyets motilitet og akkomodasjon bør regelmessig registreres, gjerne av ortoptist i samarbeid med øyelege. Ikke med tanke på

medisinsk behandling, men som grunnlag for samarbeid med synspedagog og pedagogisk tilrettelegging. Dersom det er nødvendig

med lesetillegg, vær oppmerksom på at bifokale/progressive glass kan gi utfordringer på grunn av redusert hodekontroll og

øyemotorisk kontroll i vertikalplanet.

Systematisert kartlegging av synsfunksjon gjøres i regi av statped.

12.1.1 - Lysomfintlighet

Lysømfindtlighet kan være plagsomt. Lysbeskyttelse i form av solbriller og filterbriller er nyttig.

12.1.2 - Okulær ataksi

Alle personer med AT har okulær ataxi (dårlig koordinerte øyebevegelser) omfatter: fiksasjon, følgebevegelseer, sakkader og optokinetisk
nystagmus. Se bakgrunnstekst.
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12.1.3 - Synsskarphet/visus

67% av personer med AT har synsstyrke 1,0 -0,67.

29% av personer med AT har synstyrke 0,4-0,5.

Bare 4% av personer med AT har synsstyrke 0,4 eller dårligere (moderat synshemming).

Selv lett nedsatt synsstyrke kan gi økt trettbarhet ved hverdagsfunksjonen.

Det er en større latenstid enn vanlig for tilsvarende aldersgrupper frem til muntlig svar på et forevist synssymbol foreligger. Det er viktig

å gi god personer med AT tid til å respondere på symbolene.

12.2 - Kognisjon

Informasjon/Råd

• Barn med AT har i utgangspunktet normal kognisjon. Yngre barn skårer innenfor normalvariasjon, mens fra ca. 7 års

alder rapporteres den kognitive svikten å være mild til moderat. Det er variasjoner innad i gruppen, og det er også rapportert

ungdommer og voksne med AT som fungerer kognitivt innenfor normalvariasjon for alder.

• De kognitive vansker ved AT ser ut til å følge et visst mønster:

◦ Nedsatt verbal IQ, arbeidsminne, oppmerksomhet og matematiske evner (tempo).

◦ Andre områder skårer innenfor normalvariasjon for alderen.

• Motorisk påvirkning av syns- og talefunksjon ser ut til å være det som først påvirker kognitiv funksjon og utvikling. Utover i

barneskolealder påvirkes evne til lesing og skriving og derigjennom tilgang til informasjon og innlæring av kunnskap.

• Svikt i oppmerksomhet og arbeidsminnefunksjoner vil påvirke all form for læring og må kartlegges for det enkelte barn for best

mulig tilrettelegging.

Det anbefales regelmessig kartlegging av kognitiv funksjon fra førskolealder. Kartleggingen bør tilrettelegges individuelt med bakgrunn i
nevromotoriske vansker.
Sentralisert kartlegging og oppfølging av kognisjon anbefales.
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12.3 - Pedagogisk tilrettelegging

• Personer med AT har behov for og rett til spesialundervisning og spesialtilpasning i barnehagen, skole og på arbeid.

• Krav til personer med AT i skole, på arbeid og hjemme bør tilpasses etter konklusjonen av kognitiv kartlegging og kombineres med

kartleggingen av nevromotorisk funksjon.

• Generelt er det viktig med kompenserende tiltak og ivaretakelse av mestringsopplevelse.

I bakgrunnsteksten er pedagogiske konsekvenser og tiltak beskrevet for nedenstående aspekter:

• Talevansker

• Motoriske vansker (skriving, fysisk aktivitet og kroppsøving, mobilitet)

• Synsvansker (lesing)

• IOP

• Samarbeid med hjelpeapparatet

• Viktigheten av kontaktperson

• Informasjon til andre

Barnehagen/skole må tilegne seg kunnskap om AT for å kunne tilrettelegge for læring og gode hverdager
Samarbeid med statped, habiliteringstjenesten, Frambu og/eller PPT

13 - Koordinering og oppfølging

Informasjon

AT er en multisystemsykdom som krever oppfølging på mange områder. For personer med AT og deres familier er det viktig med

koordinering og samordning både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten har en koordinerende rolle i forhold til medisinsk oppfølging og habilitering. Ved tverrfaglige kontroller bør det

tilstrebes å følge en standardisert protokoll. Ved kontroller i sykehuset er det er fordel å få gjennomført flere undersøkelser samtidig.

Dette må planlegges og koordineres på forhånd.

For personer med sjelnde sykdommer er det en utfordring at få fagpersoner kjenner til helhetsbildet, sykdomsspekteret og

livsløpsperspektivet ved tilstanden fra (Unge funksjonshemmede: Sjeldne møter. 2016: http://www.sjeldnediagnoser.no/docs/PDF/

Annet/2014/sjeldne_moeter.pdf). Kompetansen på AT vil variere og er avhengig av enkelte fagpersoners erfaring med sykdommen.

Arbeidsgruppen anbefaler en fremtidig modell hvor AT-pasientene følges opp samlet, samordnet og jevnlig i

spesialisthelesetjenesten halvårlig eller årlig med alle medisinske spesialiteter på ett sted. Dette kan fremme likhet i behandlingstilbudet,

økt kompetanse hos fagpersoner og dermed på sikt gi mulighet for et bedre og mer effektivt helsetilbud til gruppen.

Statped Sør-Øst, Frambu senter for sjeldne diagnoser og SIHF, Avd for habilitering i Hedmark samarbeider om å sikre enhetlig og kvalitetssiktret
planlagt oppfølging av personer med AT, deres familie og aktuelle fagpersoner.
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13.2 - Habilitering

Informasjon

Lokal habiliteringstjeneste har ansvar for koordinering av medisinsk oppfølging og habiliteringstiltak for henviste personer med AT og

deres familier. Habiliteringstjenesten i Hedmark har de siste ti årene arrangert AT-uker med medisinsk og tverrfaglig kartlegging og

oppfølging. Pasienter fra eget fylke innkalles halvårlig. Pasienter fra andre fylker kan henvises til årlig oppfølging, og tilbys den medisinke

delen av dette tilbudet. På AT-uker møter personer med AT og deres familier ullike fagrupper som lege, sykepleier, fysioterapeut

og pedagog for kartlegging og rådgivning. Longitudinell oppfølging av hele pasientkohorten har gitt merverdi medisinsk sett.

Overføringsverdien til andre pasienter med samme tilstand har vært stor fordi tilstanden har mange ulike medisinske fasetter og arter

seg ulikt. Det er fortsatt en del patogenese som ikke er kartlagt eller forklart.

13.3 - Nasjonalt AT nettverk og AT team

Informasjon/Råd

Erfaringer fra Norge og utlandet tilsier at det er nyttig med nasjonal oppfølging av spesialisert medisinsk behandling og habilitering av
personer med AT, organisert som AT team/klinikk. Teamet bør følge opp alle personer med AT i Norge, deres familie og fagpersoner når
det er ønske om dette. AT team/klinikk bør ha regelmessig, planlagt tilbud og en koordinator.

13.4 - Ressurser og lenker

Informasjon

Frambu senter for sjeldne diagnoser,http://www.frambu.no

A-T Children's Project , USA http://www.atcp.org/

Ataxia Telangiectasia Society, UK http://www.atsociety.org.uk

Når det gjelder "Å leve med " perspektivet, henviser vi til Frambu senter for sjeldene diagnoser.http://www.frambu.no
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1 - Introduksjon

Kapittelredaktør: Agnes Solberg

1.1 - Hvordan lese retningslinjen

Informasjon

Oversikt og kapitler:

For å sikre raskt oversikt på 1. skjermbildet er retningslinjene ordnet i store overordnete "klikkbare" hovedkapitler. Underkapitler

fordeler råd etter tema. Klikk på + tegnet får frem underkapitler.

Informasjon og anbefalinger :

Hovedfokus i retningslinjene er informasjon, råd og forslag i forhold til medisink behandling og habilitering av personer med AT basert på

best practice. Informasjon/råd vises i "bokser".

Bakgrunnsinformasjon:

Mer informasjon fås fram ved å trykke på knappen "vis kapitteltekst". Ved å trykke på knappen en gang til forsvinner den ekstra

informasjonen igjen.

Råd presentert i retningslinjene bør integreres i et helhetlig perspektiv som ivaretar individuelle variasjoner i sykdommen og eventuelle
tilleggsproblemer. Hensyn til personen med AT og familien og etiske hensyn skal også vurderes.

1.2 - Bakgrunn og metode

Metode og bakgrunn
Innhold
1. Innledning. 1
1.1 Formålet. 1
1.2 Definisjon av kunnskapsbaserte retningslinjer. 1
1.3 Målgruppe. 2
1.4 Bakgrunn for utarbeidelse av retningslinje. 2
1.5 Gyldighet. 2
2. Organisering av arbeidet. 2
2.1 Mandatet. 2
2.2 Arbeids- og referansegruppe. 3
2.3 Brukermedvirkning. 3
3. Kunnskapsgrunnlaget. 3
3.1 Litteratursøk. 3
3.2 Vurdering av dokumentasjon. 3
3.3 Interessekonflikter. 3
3.4 Fra Dokumentasjon til anbefaling. 3
4. Brukerperspektivet. 3
5. Høring. 3
6. Publisering. 3

1. Innledning
1.1 Formålet
Formålet med retningslinjen er å gi oppsummert kunnskapsbaserte anbefalinger for spesialisert medisinsk utredning, behandling, oppfølging
(habilitering) av personer med Ataxia Telangiectasia (AT)
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1.2 Definisjon av kunnskapsbaserte retningslinjer
«Kunnskapsbaserte faglige retningslinjer inneholder systematiske utarbeidede råd og anbefalinger knyttet til forebygging , diagnostikk,
behandling og-/ eller oppfølging av pasient, bruker eller diagnosegrupper innenfor helse og omsorgstjenestene. Rådene og anbefalingene som
gis skal bygge på kunnskapsbasert praksis og hjelpe leder, helsepersonell og pasienter til å ta gode beslutninger, samt bidra til å redusere
uønsket variasjon og fremme god kvalitet i helse-og omsorgstjenestene.» (Helsedirektoratet, 2012)
1.3 Målgruppe
Retningslinjene er utarbeidet for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjene kan være nyttige for personer med AT og deres
familie, for fagpersoner utenom helsetjenestene som møter disse pasientene i ulike sammenhenger
1.4 Bakgrunn for utarbeidelse av retningslinje
AT er en sjelden sykdom som rammer 1 av 40.000-100.000 levende fødte. Det fødes ca ett barn i Norge hvert år med AT. Til sammen kjenner
vi til mer enn 50 registrerte tilfeller i Norge. De fleste har vært bosatt Hedmark fylke. Det lever i dag 23 personer med AT i Norge. De bor over
hele landet, men flest på sentrale østland.
Hittil er det identifisert mer enn 400 ulike ATM-mutasjoner i verden. I Norge er Rendalsmutasjonen mest utbredt, den kan via slektsgransking
dateres tilbake til en person som levde på 1400-tallet på en gård i Rendalen i Hedmark fylke, noe som sannsynligvis har medført en
opphopning av AT-pasienter i Hedmark fylke. Dr. Bjarne Smeby ved Barneavdelingen Elverum rapporterte de første norske tilfeller på
1960-tallet (Smeby, 1966) og de siste 30 årene har Habiliteringstjenesten Hedmark fulgt AT pasientene tett og holdt seg oppdatert på
fagområdet. Systematisk oppfølging gjennomført siste 20 år og med videodokumentasjon motorikk/nevrologi de siste 10 årene.
I Norge regnes en diagnose som sjelden når det finnes færre enn 100 kjente tilfeller pr. million innbygger i landet. I de fleste gruppene av
sjeldne diagnoser er det registrert langt færre enn 500 med samme diagnose. Vi regner med at det finnes 30000 personer med en sjelden
diagnose i Norge i dag.
Fordi AT er en sjelden tilstand er det begrenset erfaring med disse pasientene for de fleste fagfolk. Det er flere aktive forskningsmiljø rundt
om i verden og flere ulike modeller for best mulig tverrfaglig og enhetlig oppfølging av personer med AT. De fleste steder har det inntil nylig
vært slik at samme fagpersoner gjerne har møtt mange pasienter med AT ved større klinikker blant annet i USA, men hvor det er få som har
fulgt samme pasienter over mange år. Det har derimot Habiliteringstjenesten i Hedmark hatt mulighet for, først gjennom den geografiske
opprinnelsen for en kjent norsk mutasjon og dermed mange pasienter bosatt i Hedmark og siden gjennom et tilbud om tverrfaglig oppfølging
for alle pasienter i Norge og deres familier. Det har vært viktig for arbeidsgruppen at erfaring og kunnskap som er samlet videre
systematiseres og gjøres tilgjengelig for alle aktuelle fagpersoner i Norge.
1.5 Gyldighet
Retningslinjene er ment som grunnlag og støtte for spesialisthelsetjenesten for å sikre beslutninger basert på forskning, anerkjent
fagkunnskap, allmenngyldige samfunnsetiske normer og opparbeidet erfaring. (Omsorgsdepartementet, 2011).

2.Organisering av arbeidet
2.1 Mandatet
Behovet for utarbeidelse av retningslinjer for behandling og oppfølging av personer med AT kommer fra både fagpersoner i
spesialisthelsetjenesten og fra personer med AT og deres pårørende. Med bakgrunn i ovenstående ble det sendt en søknad om midler til
utarbeidelse av retningslinjer til Helsedirektoratet 2012.
I mandatet fra helsedirektoratet gitt til Habiliteringstjenesten Hedmark lå en forutsetning at representanter for Frambu
kompetansesentersom nasjonalt kompetansesenter for Ataxia Telangiectasia ble tatt med i planlegging, gjennomføring og implementering av
faglige retningslinjene.
Retningslinjene er utarbeidet i henhold til «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer» IS-1870
………..
2.2 Arbeids- og referansegruppe
Prosjektledelse
Spesialsykepleier Agnes Solberg og spesialsykepleier Kirsten Mattsson fikk oppdraget som prosjektledere. Begge er ansatt i
Habiliteringstjenesten i Hedmark.
Prosjektgruppa ble valgt ut med tanke på at den skulle være tverrfaglig og at det skulle være medlemmer med forskerkompetanse. Dr. Stray-
Pedersen har tatt en doktorgrad på AT og er sentral i kompetansemiljøet i Norge og internasjonalt. Størst vekt ble det lagt på opparbeidet
kompetanse med oppfølging av et antall pasienter med AT. Samtlige deltagere i prosjektgruppa har lang erfaring i arbeid med AT
Prosjektgruppa:
Trudy Burgers, spes.fysioterapeut Habiliteringstjenesten i Hedmark
Sissel W. Bredesen, ergoterapeut, Frambu kompetansesenter
Pernille Tryli, spesialist i pediatri, BUP Sykehuset Innlandet (tidligere overlege i habiliteringstjensten i Hedmark)
Lin Brauteset, overlege spesialist i pediatri, Habiliteringstjenesten i Hedmark
Asbjørg Stray-Pedersen, overlege og Spesialist Medisinsk Genetikk, Oslo Universitetssykehus
Bent Are Rønstad, representant for foreldregruppa for A-T.
Marit Nordsveen, barnepleier Habiliteringstjenesten i Hedmark
Elin Romsdal, spes.sykepleier Habiliteringstjenesten i Hedmark

Styringsgruppen:
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Agnes Solberg, spes.sykepleier Habiliteringstjenesten i Hedmark, prosjektleder
Ulv Lassen, leder for Habiliteringstjensten i Hedmark
Anne Grethe Einang, seksjonsleder i Habiliteringstjenesten i Hedmark
Kai Rabben, overlege ved Frambu kompetansesenter
Bjørn Synstad, representant for foreldregruppa for A-T

Kapittelet om pedagogisk tilrettelling er skrevet av Eivind Sverre, Statped. avdeling syn i samarbeid med David Bahr ved Frambu
kompetansenter. Øvrige kapitler er skrevet av prosjektmedarbeidere tilknyttet Habiliteringstjenesten i Hedmark.

2.3 Brukermedvirkning
Det er etablert en foreldregruppe for AT i Norge der nesten alle foreldre er tilsluttet. Det ble holdt et informasjonsmøte for foreldre og
ungdommer om prosjektet, hvor målsettingen var å rekruttere deltagelse i prosjektet. I tillegg ble det sendt skriftlig informasjon om
prosjektet. Det resulterte i at en representant fra foreldregruppa i prosjektgruppa og en representant fra foreldregruppa i styringsgruppa.
For å sikre likeverd i deltagelse i prosjektgruppa er kompetanseøkning av brukerrepresentant prioritert gjennom deltagelse på konferanser og
nasjonale nettverksmøter.

3.Kunnskapsgrunnlaget
3.1 Litteratursøk

Litteratursøket ble første gang utført av en bibliotekar som var ansatt i Sykehuset Innlandet”: Se vedlegg” søkestrategi”. Videre er det
fortløpende utført litteratursøk og gjennomgang av ny aktuell litteratur inkludert medisinskfaglige publikasjoner, se nedenfor.

Medline, Embase, Cocherane database of systematic reviews, Pedro, Pubmed. Det er søkt i relevante databaser med dokumentert
søkestrategi.
Et utvalg fra arbeidsgruppa plukket ut studiene som ble lagt til grunn som dokumentasjon for anbefalingene som kommer fram i
retningslinjene.

Inklusjonskriterier: Alle aktuelle bøker, artikler og dokumenter fra de siste ti år. Det er også tatt med eldre studier som er av spesielle
viktighet.
Eksklusjonskriterier: Studier der inn holdet er grunnforskning. Studier eller artikler som beskriver kun en til to personer.

Litteratursøket ble senere gjentatt av arbeidsgruppa for å få med de siste oppdaterte studiene (2016). Det foregår aktiv forskning på AT
internasjonalt og i Norge, og fagmiljøet i Norge har tett kontakt med forskermiljøet i Europa og USA, gjennom aktiv deltagelse i konferanser
annethvert år.
Ved gjennomgang av den forskningsbaserte kunnskapen, ser vi at det at det er få studier som er av en slik kvalitet at de kan danne grunnlag for
sterke anbefalinger. Vi har allikevel utarbeidet retningslinjer og der et er behov, synliggjør vi kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget som
anbefalingen har basert seg på.
Vi har valgt å utarbeide retningslinjene i web format for at det skal være lett tilgjengelig for alle, og for at det skal være enkelt å oppdatere.
Det vil komme tydelig fram under de forskjellige medisinske områdene.
Styrken i utarbeidelsen av retningslinjene ligger i den erfaringsbaserte kunnskapen som en systematisk medisinskfaglig oppfølging av
pasientgruppen gjennom de siste 20 årene har gitt fagmiljøet tilknyttet habiliteringstjenesten i Hedmark. Frambu kompetansenester har hatt
familiekurs for AT pasienter og deres familier hvert andre år gjennom en årrekke.
Det styrker arbeidet med retningslinjene at det er utført et klinisk doktorgradsarbeid på AT av et medlem i arbeidsgruppa, og at det forsatt
drives aktiv forskning i forhold til sykdomsgruppen i Norge.

I 2015 ble det utgitt utarbeidet Retningslinjer for AT i England og i USA. Disse retningslinjene har ikke brukt GRADE som for vurdering av
kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget. AT er en sjelden diagnose og derfor har studiene som blir utført få deltagere.

3.2 Vurdering av dokumentasjon
Anbefalinger som bruker GRADE blir til ved å vekte fordeler opp mot eventuelle ulemper. De fleste anbefalinger i retningslinjer kunne ikke
baseres på høykvalitative studier som RCT siden de ennå ikke finnes. Grunnlag for disse retningslinjer er oppsummerte erfaringer nasjonalt og
internasjonalt.
3.3Interessekonflikter
Det er ikke kjent interessekonflikter. Arbeidsgruppen har brukt all kjent litteratur som grunnlag for sine anbefalinger og ikke vektlagt noen
litteratur/forskning større betydning, avhengig av arbeidssted til personer som aktiv har deltatt i utarbeidelse av retningslinjene. Dette er
også sikret ved å bruke fagpersoner fra ulike arbeidssted i Norge.Det er ingen kjente økonomiske bindinger hos noen i arbeidsgruppa.

3.4 Fra Dokumentasjon til anbefaling
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De ulike artikler er skrevet av ulike fagpersoner som hver har lang erfaring med medisinsk oppfølging av AT pasientene. Redaktør av artiklene
har samlet kunnskap og i større eller mindre grad fått råd av andre fagpersoner og/eller brukt medforfattere. Redaktør for hvert kapittel er
skrevet i bakgrunnstekst etter kapitteloverskrift. Agnes Solberg har hatt hovedansvar for hovedlayout

4.Brukerperspektivet
Brukerperspektivet ivaretas gjennom involvering av brukere (personer med AT og pårørende) i utarbeidelse av retningslinjene og valg av
fokusområder. Brukere er blitt aktivt tatt med fordi de er spesialister på sin opplevelse av situasjonen, har nært kjennskap til sin tilstand og
hverdagsutfordringer og har erfaring med ulike møter med helsepersonell i spesialisthelsetjenesten der nye fagfolk og fagmiljøer ikke
nødvendigvis kjenner til de spesifikke medisinske karakteristika eller øyner helhetsbildet ved AT tilstanden.

5.Høring
Retningslinjene sendes ut på høring til leger og helsepersonell i første- og andrelinjetjenesten inkludert habiliteringstjenesten, og til leger og
annet helsepersonell ved relevante sykehusavdelinger i forskjellige deler av landet, slik som barneavdelinger og lungeavdeling og nevrologisk
avdeling.
Særskilt har vi bedt om tilbakemelding fra overleger ved lungeseksjon og immunologisk seksjon og nevrologisk seksjon ved Barne- og
Ungdomsklinikken OUS, fra Lungeavdelingen OUS og Gastromedisinsk Sykehuset Innlandet - Hamar.
Retningslinjene sendes på høring blant pårørende og unge voksne med AT.

6.Publisering
Valg av magic web: Magicapp ble anbefalt som publiseringsløsning av Sykehuset Innlandet. Magicapp er en strukturert forfatter og
publiserings-plattform for kliniske retningslinjer. Magicapp bygger på GRADE metoden for å vurdere kvalitet på dokumentasjonen og styrken
av en anbefaling. Gjennom å strukturere kunnskapen kan vi endre layout uten å måtte skrive om innholdet. Vi har valgt å utarbeide
retningslinjene i web format for at det skal være lett tilgjengelig for alle, og for at det skal være enkelt å oppdatere. Det vil komme tydelig fram
under de forskjellige medisinske områdene.

Helsedirektoratet. (2012). Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. Retrieved from https://helsedirektoratet.no/
retningslinjer/veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer.
Omsorgsdepartementet, H. o. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Prop 91L). Retrieved from
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-91-l-20102011/id638731/.

Informasjon

Målgruppen:

Retningslinjen er utarbeidet for fagpersoner som bidrar til spesialisert medisinsk utredning, behandling, oppfølging og habilitering av

personer med Ataxia Telangiectasia (AT). Retningslinjen kan også være nyttige for pasienter og deres familie, og for helsepersonell i

førstelinjen og fagpersoner utenom helsetjenestene som møter disse pasientene.

Kunnskapsgrunnlaget:

AT er en sjelden sykdom og det er få studier som kan danne grunnlag for forskningsbaserte retningslinjer. De fleste studier som

foreligger har i tillegg undersøkt få personer. Retningslinjen er basert på publikasjoner og studier fram til 01-01-2017, samt

systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap. Stor fokus på brukernes og fagpersoners kunnskap og erfaring har påvirket innhold,

form og "styrke" av informasjon og anbefalingen.

Metode:

Metode for innhenting av kunnskapsgrunnlaget er beskrevet i Kapitteltekst.
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2 - Hva er Ataxia Telangiectasia?

Ataxia Telangiectasia (AT) er en progressiv nevrologisk sykdom, som skyldes mutasjoner i ATM-genet, nedarvet etter recessiv arvegang og
skyldes mutasjoner i ATM-genet på kromosom 11. Karakteristisk er en progressiv cerebellær ataksi som gradvis rammer de fleste
muskelfunksjoner. I tillegg innebærer AT en immunsvikttilstand, økt strålefølsomhet, tidlig aldring, økt risiko for visse kreftformer og
endokrinologiske forstyrrelser.

Det tidligste kliniske tegn er som oftest ustøhet i form av ataktiske bevegelser. Barnet har utviklet seg normalt de første måneder og ofte
registreres vansker først ved begynnende stå og gå-funksjon. Det observeres vansker med å finne god ståbalanse. Ved gange er det økt
tendens til snubling og fall som vedvarer lenger enn forventet og barnet følger ikke en normal progresjon i ferdigheter. Som regel blir personer
med AT rullestolbruker i løpet av barneskolealder. De aller fleste beholder en delvis gå- og ståfunksjon, men trenger støtte.
Noe senere tilkommer vansker med øyebevegelser, tale, svelgfunksjon og ernæring. Sikling kan ofte være mer uttalt og vedvarer lenger enn
normalt.
Telangiectasier er små områder med utvidede blodårer. Opptrer i konjunktiva og ses over sclera. Debuterer oftest i tidlig skolealder dvs.
senere enn ataxien. Finnes også i hud og indre organer. Antallet telangiectasier øker gjerne noe med alder, og gir sjelden plager.
Immunsviktsymptomer vil for mange av barna gi seg utslag i økt tendens til luftveisinfeksjoner og hudplager med vorter og mollusker.
Kognitiv funksjon er i utgangspunktet normal og rammes i mindre grad enn motoriske funksjoner.
I sjeldne tilfeller kan AT sykdommen manifesteres ved tidlige tilfeller av leukemi eller lymfom.
De personer vi kjenner til i Norge i dag med AT har klassisk AT-sykdom og mutasjoner som fører til manglende ATM-protein eller defekt ATM
kinase-aktivitet. Fra andre land, slik som Storbrittannia er det beskrevet personer med andre mutasjoner, missensevarianter i ATM, som gir
noe kinaseaktivitet og medfører et mildere klinisk bilde enn det vi forbinder med klassisk AT.
Dagens oppfølging, tiltak og råd om behandling av ulike symptomer som kan følge med AT, baserer seg i stor grad på klinisk erfaring og
erfaringsbasert forskning.
Erfaringsbasert kunnskap tilsier at jevnlig,systematisk og koordinert oppfølging i spesialisthelsetjenesten er viktig for å sikre den enkelte best
mulig livskvalitet, helse og funksjonsnivå. Det er videre behov for en helhetlig behandlingskjede som inkluderer samarbeid med
primærhelsetjenesten.
Prognose: Det vil være individuelle variasjoner i sykdomsforløp og levealder, avhengig av hvordan sykdommen utvikler seg hos den enkelte
og grad av komplikasjoner og følgetilstander. En ny studie viser at pasienter med hyper IgM type og pasienter med IgG2 mangel har redusert
overlevelse sammenlignet med pasienter med normal IgM og IgG2. Det er i dag ingen kurativ behandling for AT. Det er mye som kan gjøres
for å bedre symptomer og øke livskvalitet om man har AT. Håpet er at forskning og utprøving av nye medisiner vil gi bedre muligheter
for å bremse sykdomsutvikling, hindre funksjonstap og også på sikt stoppe sykdomsutvikling. Derfor er det viktig med oppdatert kunnskap om
dette i de ulike deler av behandlingsapparatet og hos familie og personer som har AT. Den hyppigst registrerte dødsårsak er lungesvikt,
deretter kreftsykdom. Leversvikt og akutt blødning er andre dødsårsaker som er registrert i den norske pasientgruppen. Studier viser en
20-års overlevelsesrate på 53,4%. Gjennomsnittlig forventet levealder basert på tidligere rapporter er rundt 25 år. (Referanse: Crawford TO,
Skolasky RL, Fernandez R, et al. Survival probability in ataxia telangiectasia. Arch Dis Child 2006; 91:610.) Det pågår utprøving av ulike
behandlingsformer, men foreløpig finnes ingen etablert behandling som kan hindre eller bremse utvikling av sykdommen. Optimalisert
behandling av symptomer, best mulig ernæring og allmenntilstand i kombinasjon med eventuelle nye medikamenter vil vil kunne føre til
forbedret livskvalitet og forlenget gjennomsnittlig levealder.

Kapittelredaktør: Pernille Tryli

Informasjon

Ataxia Telangiectasia (AT) er en fremadskridende nevrologisk sykdom, som skyldes mutasjoner i ATM-genet. Karakteristisk er en

progressiv cerebellær ataksi som gradvis rammer de fleste muskelfunksjoner. I tillegg innebærer AT en immunsvikttilstand, økt

strålefølsomhet, tidlig aldring, økt risiko for visse kreftformer og endokrinologiske forstyrrelser.

Utvalg av de mest resente aktuelle kunnskapsoppsummeringer for spesialisthelsetjenesten og personer med AT/familier per mars 2017 (klikkbare
lenker)

• AT-society in England: guidance on diagnosis and clinical care: http://www.atsociety.org.uk/data/files/William/A-T_Clinical_Guidance_Document_Final.pdf

• Up to date: https://www.uptodate.com/contents/ataxia-telangiectasia

• Ataxia telangiectasia: a review: http://download.springer.com/static/pdf/109/

art%253A10.1186%252Fs13023-016-0543-7.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fojrd.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs13023-016-0543-7&token2=exp=1492675043~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F109%2Fart%25253A10.1186%25252Fs13023-016-0543-7.pdf

• Ataxia-telangiectasia: recommendations for multidisciplinary treatment: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.13424/full
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2.2 - Kjennetegn

Informasjon

• AT er en medfødt, autosomal recessiv arvelig tilstand, ulike mutasjonsvarianter, noe fenotypevariasjon

• Nevrodegenerativ sykdom med ataksi som hovedkjennetegn

• Telangiectasier øye og hud, men disse gir sjelden plager

• Immunsviktsykdom

• Økt kreftrisiko

• Tidlig aldring

• Prognose: gradvis funksjonsnedsettelse, begrenset levealder

Det finnes i dag ingen dokumentert behandling som endrer utkomme ved AT.

2.3 - Kort om behandling og oppfølging

Det finnes i dag ingen kurativ behandling for AT. Behandling retter seg mot symptomer og kliniske manifestasjoner. Fra diagnosetidspunkt
anbefales regelmessig og minimum årlig oppfølging i spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis ved egne AT-team.

Ernæring og ernæringsstøtte: Det anbefales utredning med svelgfilming hos alle AT-pasienter. Mange har vansker med koordinering av
svelging og dermed risiko for feilsvelging og aspirasjon ved måltider, ved eventuell refluks og av spytt. Ernæring ved gastrostomi anbefales når
man avdekker aspirasjon og ved ernæringsvansker. Se også kapittel "Ernæring".

Lungefunksjonsmålinger: Vurdering av lungefunksjon ved spirometri bør gjøres jevnlig fra småbarnsalder av. Det har vist seg at med små
tilpasninger er det en god undersøkelse for å følge lungefunksjon hos personer med AT. Det er viktig med særskilt vurdering av lungefunksjon
i forkant av prosedyrer som krever anestesi.
Billed-diagnostikk: Rutinemessig røntgenundersøkelser er kontraindisert. Ved akutte tilstander må det vurderes behov for røntgen som del
av diagnostisk avklaring. Det er viktig å oppdage utvikling av lungeparenkymforandringer så tidlig som mulig. MR lunge og evt. HRCT er
nyttige redskap for å oppdage og følge utvikling i lungesykdom.

Akutte luftveisinfeksjoner: Akutte infeksjoner behandles med aktuelle antibiotika.
Profylaktisk antibiotikabehandling vurderes ved gjentatte bakterielle infeksjoner eller lavgradig kronisk infeksjon. Det er noe klinisk erfaring
med nytteverdi av azithromycin.

Slimmobilisering og respirasjonsstøtte: Lungefysioterapi ved behov. Teknikker for slimmobilisering kan være nyttig både forebyggende og
som del av behandling ved luftveisinfeksjon. Det er noe erfaring med bruk av "Cough assist" hvor det ofte viser seg teknisk vanskelig å
bruke. Ventilasjonsstøtte kan forsøkes ved tegn på kronisk lungesvikt. I den norske pasientpopulasjonen er det noe erfaring med bruk av
BiPAP intermitterende.

Immunglobulin-behandling: Ved lave immunglobulin-nivå eller redusert spesifikk antistoffproduksjon og gjentatte infeksjoner, bør pasienter
tilbys gammaglobulin-behandling fortrinnsvis subkutant da gir færre systemiske bivirkninger. Det er noe erfaring med at
immunglobulinbehandling har nytteverdi også ved subnormale antistoffverdier, gir færre infeksjoner og bedret almentilstand ved AT.

Steroidbehandling: Det er noe erfaring med nytte av per oral steroidbehandling ved interstitiell lungesykdom. Optimale doser, varighet av
behandling og langtidseffekt har vi ikke nok data til å kunne si noe sikkert om. Det er også gjort forsøk med oral steroidbehandling som ga
holdepunkter for bedring av nevrologiske symptomer, men hvor steroid-bivirkninger raskt tilkom. For å unngå systemiske bivirkninger er
det gjort behandlingsforsøk hvor dexamethason fosfat injiseres via pasientens egne erytrocytter. Foreløpige resultater tyder på at
langtidsbehandling kan bremse progresjon i nevrologiske symptomer. Videre at dette er en trygg måte å administrere steroider på hvor man
unngår systemiske bivirkninger. Det trengs imidlertid kontrollerte studier med utprøving på et større pasientutvalg.

Vaksiner: Vaksinasjon er viktig og nyttig for å forebygge infeksjoner. Se eget kapittel Immunologi.

Ataxia Telangiectasia - Sykehuset Innlandet

39 of 134



Nevromuskulære symptomer Fysisk aktivitet, fysioterapi og ergoterapivurdering er en viktig del av tidlig oppfølging. Det anses som viktig å
opprettholde så stor grad av aktivitet som mulig. For videre anbefalinger se kapittel "Fysioterapi og Ergoterapi". De fleste personer emd AT vil
erfaringsmessig ha behov for ortopediske hjelpemiddel og vurdering av fotfeilstillinger ved ortoped som er kjent med tilstanden.

Sikling: Munnmotoriske symptomer gir seg ofte utslag i uttalt og langvarig sikling. Erfaringsmessig er det begrenset nytte av munnmotorisk
trening. Det er viktig med beskyttelse av huden. Det kan vurderes behandling for redukasjon av sikling med skopolamin plaster eller botox-
injeksjon i spyttkjertler.

Amantadine er kjent som anti-parkinson medisin og virker gjennom å øke dopamin-frigjøring, hindre dopamin reopptak og som svak NMDA-
antagonist. Det er gjort utprøving med behandling hos noen pasienter med AT og man har sett mulig effekt på nevrologiske symptomer,
(ataxi,ufrivillige bevegeleser, dystoni), men større studier er nødvendig for å bekrefte en eventuell positiv effekt av behandlingen. Amantadine
er kjent for å kunne gi bivirkninger som økt anfallsaktivitet ved epilesi og forverring av psykiatriske symptomer, slik at det er viktig med
vurdeing opp mot slike tilleggstilstander før eventuell oppstart.

Kreftbehandling: AT-pasienter responderer godt på kreftbehandling. Det er imidlertid avgjørende med tilpassede behandlingsprotokoller
hvor strålebehandling og radiomimetiske cytostatika skal unngås eller kun gis i reduserte doser med nøye overvåkning, alkylerende
preparater og podofyllotoksiner unngås og metotrexat gis i reduserte doser. Dette er spesialist-behandling hvor det samarbeides
internasjonalt for best mulig tilpasning av behandlingsprotokoller. Det er begrenset erfaring med behandling med beinmargstranplantasjon.
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Informasjon

Nevromuskulære symptomer og motoriske vansker

• Tilrettelegge for aktivitet, trening og best mulig daglig funksjon. Vurdere behov for ortopediske hjelpemiddel, eventuelt

henvisning til ortoped for vurdering av fotfeilstillinger og behandling.

• Jevnlig vurdering av synsfunksjon,spesielt med tanke på øyemuskelfunksjon og koordinering av øyebevegelser.

• Svelgvansker vurderes jevnlig, ved mistanke om feilsvelging utredes med svelgfilming.

• Munnmotoriske vansker og uttalt sikling: Vurder munnmotorisk trening, botoxinjeksjon i spyttkjertler, scopolaminplaster,

fuktsperrekrem.

Immunsvikt

Behandling av påkommende infeksjoner, lunge og hud mest utsatt.

Følg ordinært vaksinasjonsprogram med visse modifikasjoner og tilleggsanbefalinger.

Lungeproblemer

Regelmessige lungefunksjonsmålinger fra tidlig barnealder.

Behandling av luftveisinfeksjoner.

• bredspektret antibiotikum

• profylaktisk antibiotikum

• lungefysioterapi, fysisk aktivitet

Behandling av kronisk lungesykdom.

• immunglobuliner

• steroider

• respirasjonsstøtte

Ernæring og endokrinologi

Jevnlig kartlegging av total ernæringssituasjon fra tidlig barnealder, videre utredning ved behov. Svelgfilming ved begynnende mistanke

om svelgvansker og feilsvelging.

Vurdere gastrostomi for permanent ernæringssonde.

Vær oppmerksom på hormonforstyrrelser, blant annet forsinket pubertet/gonadesvikt og utvikling av diabetes mellitus.

Kreftsykdom

Behandling etter gjeldende retningslinjer med modifiserte behandlingsprotokoller.

Håpet for fremtiden er utvikling av behandling som kan fremme eller erstatte ATM-funksjon, med det mål at man kan forsinke eller hindre
progresjon av symptomer.
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3 - Kritisk informasjon

Den påviste gendefekten ved AT som gir manglende ATM-protein, gir nedsatt evne til reparasjon av DNA-skader i celler. I det naturlige
forløpet av sykdommen sees dette som en progressiv nevromuskulær degenerasjon, ulike tegn på tidlig aldring av kroppens celler og økt
kreftrisiko. Alle ytre faktorer som gir økt risiko for DNA-skade bør i størst mulig grad unngås for personer med AT.

Kapittelredaktør: Asbjørg Stray Pedersen

Sterk Anbefaling

• Kritisk informasjon om anestesi og strålefølsomhet må følge pasienten og registreres hos fastlege og behandlende sykehus.

• Kreftpasienter med AT trenger tilpasset behandlingsregime. Informasjon om dette bør følge pasienten i hele behandlingsforløpet

Begrunnelse

ATM-defekt er påvist å være forbundet med økt sensitivitet for ioniserende stråling

3.1 - Anestesi

Tidligere er det rapportert om økt risiko ved anestesi hos denne gruppen pasienter, men fra senere publiserte artikler ser det ut som at
pasienter med AT tåler generell anestesi, manipulering av luftveier og perioperativ mekanisk ventilasjon bra, med noen forhold som gir grunn
for ekstra oppmerksomhet. Noen trenger ekstra surstofftilførsel postoperativt og hos mange er det registrert en mild postoperativ
hypotermi. Ingen alvorlige komplikasjoner ble rapportert. Ut fra det vi vet om følgetilstander til denne sykdommen, er det først og fremst
lungesymptomer og behandling av disse som må ha oppmerksomhet i forbindelse med anestesiprosedyrer og det anbefales
lungefunksjonstesting regelmessig og i forkant av planlagte prosedyrer.

Da AT er en sjelden tilstand blir erfaringen med behandling av disse pasientene begrenset. Det anbefales derfor at planlagte
anestesiprosedyrer forberedes godt i samarbeid med de leger som kjenner pasientene og at pasientene så langt mulig tas hånd om av
fagpersoner med erfaring fra behandling av pasienter med lungesykdom og nevromuskulære sykdommer.

Svak Anbefaling

Vi anbefaler at anestesiprosedyrer planlegges og forberedes i samarbeid med de som kjenner til tilstanden og pasientene og med
oppmerksomhet på lungefunskjon og eventuelle lungekomplikasjoner.

3.2 - Røntgen

Personer med AT har økt følsomhet for røntgenstråler.

Mutasjoner i ATM-genet gir tap av funksjon av ATM-proteinet som medfører forstyrret cellulær respons på DNA-skade. AT er en DNA-
reparasjonssykdom gir økt sårbarhet for at skader på arvestoffet ved stråling fører til utvikling av cellelinjer som kan vokse videre og gi
kreftsykdom.

Bruk av røntgenundersøkelser må nøye vurderes og stråledoser reduseres så mye som mulig. I akutte situasjoner for diagnoseavklaring, kan
røntgenundersøkelser likevel være nødvending.

Det skal utvises forsiktighet med bruk av røntgen og CT, men undersøkelsene benyttes der det utfra klinisk skjønn er viktig i utredning for
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eksempel ved spørsmål om pneumoni eller mediastinal oppfylning.

Personer med AT skal ikke ha stråleterapi eller radiomimetika som ledd i behandlingsprotkoll ved malignitet, alternative protokoller er
utarbeidet, se under kapittel Kreftsykdom og kreftrisiko.

Ved behov for spesielle røntgenundersøkelser som ledd i utredning eller behandling, er dette en spesialistoppgave.

Rutinemessig røntgen ved tannlegekontroll bør unngås, men brukes ved symptomutredning, f.eks. tannverk

Gjennomlysning ved flyplass-kontroll gir minimalt med stråling og er trygt.

Sterk Anbefaling

Personer med AT har markert økt strålefølsomhet. Vi anbefaler følgende:

• Unngå unødvendig røntgen og CT, men utfør disse undersøkelsene dersom det er viktig for diagnostikk og behandling.

• Vurder MR- og ultralydundersøkelser som alternativ.

• Strålebehandling ved kreft unngås eller utføres etter egen protokoll

Begrunnelse

ATM-defekt er påvist å være forbundet med økt sensitivitet for ioniserende stråling

3.3 - Onkologi

Sterk Anbefaling

Vi fraråder bruk av radiomimetiske og nevrotoxiske cytostatika.
Vi anbefaler kreftbehandling etter AT-tilpassede protokoller.

Begrunnelse

ATM-defekt er påvist å være forbundet med økt sensitivitet for ioniserende stråling
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4 - Utredning og diagnostisering

Utredning med tanke på AT anbefales der det klinisk observeres ataxi. Ustøheten oppdages ved begynnende stå og gå-funksjon, eventuelt at
det etter etablert gangfunksjon registreres at progresjon i ferdigheter ikke er som forventet. Bevegelsesmønsteret ved gange preges av
balanse- og koordinasjonsvansker. De fleste har en smalsporet gange og har vansker med å stå i ro uten innstillingsbevegelser. Ved gange har
de ofte en rask uvøren gange. Ataktiske øyebevegelser forekommer fra tidlig alder, fra rundt 4-års alder kan teleangiectasier tilkomme,
spesielt synlige på øyets sclera. I noen tilfeller kan AT diagnostiseres som ledd i utredning av tidlig kreftsykdom.

Kapittelredaktør: Asbjørg Stray-Pedersen

4.1 - Kliniske tegn og relevante tester/undersøkelser

Kliniske tegn

Informasjon

• Ustøhet (ataxi) ved begynnende ståfunksjon og gangfunksjon, ustøheten vedvarer. Ustøheten er karakterisert ved smalsporet

gange og støttesteg.

• Avvikende øyemotorikk

• Lett avvikende tale

• Telangiectasier

• I noen tilfeller malign sykdom

Blodprøver

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler følgende:

• Mål alfaføtoprotein (AFP). AFP er alltid forhøyet ved AT.

• Immunologiske prøver. Ved AT viser disse et typisk immunsviktmønster; forhøyet IgD og IgM, normale eller lave verdier for IgG2,

lav IgG4, normal eller lav IgA, lav IgE.

• Leukocytter med differensialtelling viser normal fordeling, men lymfocytt-flowcytometri viser få CD4+, få eller subnormalt

CD8+, få B-celler og normal mengde NK-celler.

Diagnosen kan stilles klinisk basert på ataksi, forhøyet AFP og de typiske immunologiske funn.

Ved AT finner man forhøyet serum alfaføtoprotein (AFP): > 14 kU/L etter 1-års alder. Serumprøven analyseres ved laboratoriet DNR Oslo
Universitetssykehus.

Praktisk Info

Immunologiske funn ved AT:

Typisk immunsviktmønster; høy IgD, høy IgM, normal eller lav IgG2, lav IgG4, normal eller lav IgA. Lav IgE. Leukocytter med differensial
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telling som viser normal fordeling, normalt lymfocytt-tall, men lymfocytt-flow viser få CD4+,få eller subnormalt CD8+, få B-celler og
normal mengde NK-celler. For immunologisk utredning henvis til spesialist.

(Tabell som viser typiske immunglobulinmønster, Asbjørg).

Nøkkelinfo

Begrunnelse

I påvente av gensvar vil AFP og immunologiske prøvesvar understøtte den kliniske diagnosen.

Gentest

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler:

• Gentest som bekrefter diagnosen.

• Sekvensering av ATM-genet ved typisk klinikk og forhøyet AFP.

Halvparten i Norge har Rendalsmutasjonen.

Gentesten utføres ved flere genetiske laboratorier i Norge. http://www.genetikkportalen.no
Det anbefales henvisning til AT team tidlig i diagnoseprosessen.

Begrunnelse

Gentesten bekrefter diagnose

4.2 - Diagnosekriterier

Typisk klinikk er et viktig diagnostisk kriterium. Før gentesting ble tilgjengelig ble diagnosen AT stilt utfra typisk klinikk og funn av forhøyet
alfaføtoprotein. Flere steder i verden er gentasting fortsatt lite tigjengelig og gjenkjennelse av klinisk bilde avgjørende for diagnostisering.
unn av et typiisk immunsviktmønster vil ytterligere styrke klinisk mistankse om diagnsoen, i tillegg til at immunologisk kartlegging i seg selv er
en viktig del av utredningen ved AT.

Kvalitet på dokumentasjonen Moderat
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Sterk Anbefaling

Vi anbefaler at diagnosen Ataxia Telangiectasia settes når punkt 1-3 er til stede. Diagnosen bekreftes av punkt 4.

1. Ataxi

2. Forhøyet alfaføtoprotein i serum. >14kU/L etter 1 års alder

3. Typisk immunsviktmønster:

• Høy IgD, høy IgM, normal eller lav IgG2, lav IgG4, normal eller lav IgA, lav IgE

• Differensialtelling leukocytter normal, lymfocytt-flowcytometri viser; redusert antall CD4+, få eller subnormalt CD8+, få B-

celler, normal mengde NK-celler

4. Funn av sikre sykdomsgivende varianter i ATM ved gentest

Begrunnelse

Punktene 1-3 er patognomonisk for klassisk AT

4.3 - Differensialdiagnoser

Ved uteblivelse av normal motorisk utvikling og funn av ataxi er det viktig å tenke på AT som mulig årsak samtidig med vurdering av andre
tilstander. Ataxien er ikke nødvendigvis så tydelig i starten, ustøhet kan være det som preger gange og ståfunksjon i størst grad.

Informasjon

• Cerebral parese, bilateral dyskinetisk type

• Cerebellær ataxi av ulike årsaker;

◦ Friedreichs Ataxi

◦ Ataxi-Ocular Apraxi type 1 og 2

◦ AT-like disorder (MRE11-genfeil). Klinisk bilde lik AT, men med langsommere progresjon og uten telangiectasier

• Nijmegen Breakage Syndrome (NBS-genfeil), samme type immunologiske funn som ved AT og risiko for lymfomer/leukemi, men

har ikke ataxi

• Dystoni-tilstander av ulike årsaker

Nøkkelinfo

4.4 - Diagnoseformidling

Ved tydelig klinikk og forhøyet AFP, kan diagnose formidles før eventuelt genetisk svar foreligger. Det er imidlertid vanligst at endelig
diagnoseformidling skjer ved positivt svar på genprøver. Må det gjøres fullsekvensering er imidlertid ventetiden noe lenger og det må
vurderes om ikke det da er riktig å formidle diagnose basert på klinikk.

Det anbefales at diagnose formidles i spesialisthelsetjenesten og fortrinnsvis av lege som arbeider med barnenevrologi/habilitering.

Kvalitet på dokumentasjonen Moderat
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To fagpersoner som fortrinnsvis kjenner familien fra før, og som kan følge familien opp senere.

Barnet utredes i barneavdeling og henvises til habiliteringstjenesten ved typisk klinikk.

Diagnoseformidling er en prosess som ikke er ferdig når diagnosen er stilt. Også nødvendig med videre oppfølging av familien i forhold til
reaksjoner på det å få en alvorlig diagnose.

"En god start" - verdifullt verktøy i diagnoseformidlingen Frambu

Svak Anbefaling

Vi foreslår:

• Åpenhet, tilstrekkelig informasjon og ivaretakelse av foreldre i utredningsfasen for å unngå unødvendig usikkerhet og bekymring

• Varsomhet i formidling av differensialdiagnostiske vurderinger

• Diagnose formidles i spesialisthelsetjenesten av minst to fagpersoner; barnelege med erfaring med AT og fagperson fra lokal

habiliteringstjeneste som følger familien videre

• Habiliteringstjenesten sørger for tett oppfølging av familien i perioden rett etter at diagnosenformidling. Det å få en alvorlig

diagnose er en prosess som ikke er ferdig når diagnosen er stilt

Veilederen "En god start" er et godt verktøy ved diagnoseformidlingen. http://www.frambu.no/diagnoseformidler
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5 - Genetikk

AT skyldes mutasjoner i ATM-genet, lokalisert til kromosom 11 (11q22.3). ATM-genet koder for ATM-protein som er viktig blant annet
for DNA-reparasjon og opprettholdelse av cellefunksjoner. Personer med AT har mutasjoner i begge kopier av ATM-genet, og cellene vil enten
ikke danne ATM-protein i det hele tatt, eller så vil ikke proteinet som lages være funksjonelt. Genfeilen gir dermed manglende ATM
proteinfunksjon (ATM kinaseaktivitet) og medfører defekt DNA-reparasjon i cellene.

Gentest bekrefter AT diagnosen, men diagnosen kan også stilles på klinisk grunnlag. Ved typisk klinikk og forhøyet AFP, rekvirér gentest for
ATM.

AT tilstanden følger autosomal recessiv arvegang, det vil si at den som har AT har arvet én sykdomsgivende sekvensvariant (mutasjon) i ATM
fra hver av foreldrene.

Hyppigst i Norge er Rendalsmutasjonen, hos halvparten av pasientene kan Rendalsmutasjonen påvises. I tillegg til Rendalsmutasjonen, er det
i Norge kjent over 20 andre sykdomsgivende ATM mutasjoner, og i verden beskrevet over 400 andre typer mutasjoner i ATM-genet.
Avhengig av hvilke type ATM mutasjon man har, kan graden av sykdom variere.

Det finnes også personer med mildere former for AT, med senere start av de nevrologiske symptomer, blant annet beskrevet i Storbritannia.
Personer med mildere AT sykdom danner noe funksjonelt ATM-protein i cellene sine og har andre typer mutasjoner (missensevarianter) i
ATM-genet enn de mutasjonene vi hittil har registrert i Norge.

Bærere:

Foreldre til barn med AT er friske bærer av sykdommen. De har en mutert kopi og en frisk kopi av ATM-genet og vil danne nok normalt ATM-
protein til at proteinets funksjoner i cellen opprettholdes. Ved hvert nytt svangerskap er det 25% risiko for at barnet arver begge muterte
gen-kopier og dermed får AT.

Bærerfrekvensen for AT i den norske befolkning generelt er 1-2%.

Søsken til barn med AT har 2/3 risiko for å være bærere. Søsken og andre slektninger over 16 år kan henvises for genetisk veiledning og
bærertesting.

Friske bærere av en ATM-mutasjon kan i voksen alder ha noe økt risiko for visse kreftformer.

Økt strålesensitivitet:
Bærere er vist å ha noe økt sensitivitet for røntgenstråler. Dette gjelder både menn og kvinner.

Anbefalinger bærere:

• Rutinemessig røntgen bør begrenses. Der røntgen og CT er viktig for diagnostikk og behandling, bør disse undersøkelsene utføres.
• Vurder om MR og ultralyd kan erstatte røntgen.
• Mammografi som brystkreftscreening bør erstattes med MR.
• Pga. noe økt brystkreftrisiko hos kvinnelige AT-bærere, anbefales årlig MR fra 40 års alder frem til 60 års alder. Senere MR evt.
mammografi annethvert år.

Kreftrisiko hos bærere:
• Friske, kvinnelige AT-bærere kan ha noe økt risiko for brystkreft sammenliknet med andre kvinner som ikke er bærere. Risikoen er
ikke høy, men beregnet til 3-4 ganger økt risiko sammenliknet med det som er observert hos andre kvinner som ikke er bærere, spesielt
gjelder dette aldersgruppen 40-55 år og mødre til barn med AT.
• Det er ikke vist sikker økt risiko for andre kreftformer hos bærere. Men én studie har vist noe økt forekomst av ventrikkelcancer og
colorectalcancer blant bærere, og rutinemessig skopi fra 55 års alder anbefales.

Kapittelredaktør: Asbjørg Stray-Pedersen

5.1 - Genetisk utredning

Henviser til bakgrunnstekst under hovedkapittelet genetikk
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Sterk Anbefaling

Vi anbefaler gentest for AT ved typisk klinisk bilde og forhøyet alfaføtoprotein (AFP) i serum. Funn av sikkert sykdomsgivende
sekvensavvik i ATM genet bekrefter AT diagnose.

Ved bekreftet diagnose anbefaler vi:

• Henvisning av barn og familie til genetisk veiledning

• Opprette samarbeid med fagmiljø som kjenner pasientgruppen (se kapittel Koordinering av tjenester)

Rekvisisjon til gentest finnes på www.genetikkportalen.no

Begrunnelse

Funn av sykdomsgivende genvarianter i ATM bekrefter diagnosen.

Uheldig diagnoseformidling medfører tilleggsbelastning og har erfaringsvis tatt lang tid å rydde opp i.

Genetisk veiledning er hjemlet i Lov om Bioteknologi paragraf 5.

5.2 - Bærere

Henviser til bakgrunnstekst under hovedkapittelet Genetikk
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Informasjon

Foreldre:

• Foreldre til barn med AT er friske bærere av sykdommen og bør tilbys genetisk veiledning. De har en kopi av mutert gen og en

frisk genkopi og vil danne nok normalt ATM-protein til at funksjonene til ATM-proteinet opprettholdes.

• Ved hvert nytt svangerskap er det 25% risiko for at barnet får AT når begge foreldre er bærere. Det tilbys fosterdiagnostikk ved

kjent bærertilstand hos foreldre.

• Bærerfrekvensen i den norske befolkning er på 1-2%. Det kan tilbys mutasjonstesting av partner der en person er kjent med egen

bærertilstand.

Søsken:

• Friske søsken til en person med AT har 2/3 risiko for å være bærer. Søsken og andre slektninger over 16 år kan henvises til

genetisk avdeling for genetisk veiledning og bærertesting.

Kreftrisiko:

• Friske, kvinnelige AT-bærere kan ha noe økt risiko for brystkreft sammenliknet med andre kvinner som ikke er bærere. Risikoen

er ikke høy, men beregnet til 3-4 ganger økt risiko sammenliknet med det som er observert hos andre kvinner som ikke er bærere,

spesielt gjelder dette aldersgruppen 40-55 år og mødre til barn med AT. Internasjonalt er det noe ulik praksis, men flere land

anbefaler årlig MR fra 40 års alder frem til 60 års alder. Senere anbefales MR evt. mammografi annethvert år. Det anbefales

varsomhet ved bruk av ioniserende stråling også hos bærere.

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler:

• Foreldre til barn med AT er friske bærere av sykdommen og bør tilbys genetisk veiledning

• Søsken og andre slektninger over 16 år kan henvises til genetisk avdeling for genetisk veiledning og bærertesting

• Varsomhet ved bruk av ioniserende stråling. Flere land anbefaler årlig MR fra 40 års alder frem til 60 års alder av kvinnelige

slektninger som er mutasjonsbærere. Senere MR evt. mammografi annethvert år. Fastlegen henviser

Europeiske anbefalinger for bruk av ioniserende stråling hos AT pasienter og bærere: http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2015/doc/
caution.pdf

Begrunnelse

Genetisk veiledning av friske personer som kan være ATM bærere (foreldre, søsken, andre slektninger) er hjemlet i Lov om Bioteknologi
paragraf 5-
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6 - Nevrologi og motorikk

Det tidligste kliniske tegn på AT er oftest ataktisk bevegelsesmønster ved gange og ståfunksjon.

Etterhvert påvirkes de fleste motoriske funksjoner. Av særlig klinisk betydning er øyemotoriske vansker, påvirket tale, munn og
svelgmotorikk, gradvis tap av gangfunksjon, affeksjon av respirasjonsmuskler og påvirkning av thoraxbevegelser.

Ved billedundersøkelser ses gradvis cerebellær degenerasjon. Etterhvert tilkommer også cerebrale degenerative forandringer.

I tillegg til ataxi, preges motorikken av dyskinesi og ufrivillige bevegelser. Sensorisk påvirkning ses som følge av perifer nevropati.

Det har de senere år vært økt fokus på cerebrale forandringer og påvirkning av kognitiv funksjon. Det ser ut for at påvirkning av kognitiv
funksjon inntrer seinere og utvikler seg langsommere enn tap av motoriske funksjoner.

Håpet for fremtiden er utvikling av behandling som kan fremme eller erstatte ATM-funksjon, slik at man kan å forsinke progresjon eller hindre
utvikling av symptomer. Det pågår ulike kliniske studier og individuelle behandlingsforsøk flere steder i verden.

Kapittelredaktør: Pernille Tryli.

Informasjon

Klinisk undersøkelse og utredninger med blant annet MR av hjernen, elektrofysiologiske undersøkelser og ultralydundersøkelser, har vist

at Ataxia Telangiectasia påvirker både cerebellum, andre deler av sentralnervesystemet og perifert nervesystem. Oftest vises avvik i

cerebellum først i form av cerebellar atrofi.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Funn på MRI-bildene og PET scans kan forklare den store diversiteten i nevro-motoriske symptomer hos personer med AT

Nevrologiske tegn/symptomer

Informasjon

• Ataktisk gange fra 1-1,5 års alder.

• Vansker med øyebevegelser. Først fra rundt 4 års alder kan det være synlige telangiectasier på øyets sclera.

• Perifer nevropati med distal-proximal gradient

• Dyskinesi og koordinasjonsvansker

• Munn- og svelgmotoriske abnormaliteter

• Noe påvirkning av kognitiv funksjon med alder

Kvalitet på dokumentasjonen

MR caput bildene av 11 personer med AT (7-22 år) ble gransket og sammenliknet med 11 personer med normal utvikling (8-23 år)
(Sahama).
PET scans er undersøkt hos 10 voksne personer med AT og sammenlignet med en kontrollgruppe av 29 friske personer samt 19
slektninger uten AT (Volkow).
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Svak Anbefaling

•

Det er viktig å sikre god ernæring og fysisk aktivitet for best mulig funksjon og allmenntilstand

•
Vi foreslår regelmessig oppfølging ved tverrfaglig team i habiliteringstjenesten

6.1 - Ataksi

Ataksi; en forstyrret evne til å koordinere muskelbevegelser, ofte karakterisert ved ustø gange og vansker med stillingsbalanse.

Det tidligste og mest fremtredende symptom ved AT er progredierende cerebellær ataksi. Et barn med AT har en normal psykomotorisk
utvikling tidsmessig de første måneder. Ofte registreres vansker først når barnet begynner å reise seg og ved begynnende gangfunksjon. Det
kan være vanskeligere for barnet å finne god ståbalanse. Barna lærer å gå, men forventet progresjon i motoriske ferdigheter er ikke som
forventet. Det innebærer at grad av kontroll på bevegelser, spenst, tempo, presisjon og balanse ikke er aldersadekvat. De får derimot ikke en
typisk bredbeint og langsom gange som ofte er vanlig ved nevromuskulære tilstander, men heller en gange som preges av at de går noe
smalsporet, framoverlent og raskt. Barna har mindre kontroll på bevegelser, mer innstillingsbevegelser og støtttebevegelser og økt tendens til
snubling og fall.

Som følge av gradvis cerebellær degenerasjon vil stadig flere muskelfunksjoner affiseres og preges av ataksi.

Informasjon

Ustøhet oppdages vanligvis ved etablering av ståfunksjon og begynnende gange, og påvirker i økende grad all
skjelettmuskelfunksjon; øyebevegelser, tale, gangfunksjon, stå- og sittebalanse, arm- og håndbevegelser, pustefunksjon.

Svak Anbefaling

Vi foreslår tidlig og systematisert tverrfaglig oppfølging. God forståelse og informasjon om sykdommen er nyttig.

Vi forslår fysisk aktivitet og spesifikk trening. Tilrettelegging og hjelpemidler er viktig for best mulig utvikling, mestring og livskvalitet.

6.2 - Dyskinesi og koordinasjonsvansker

Ved AT ses en progressiv svikt i det ekstrapyramidale system. Basalganglier og cerebellum er sentrale områder for modulering av
motorikk, ved AT er det vist en progressiv degenerasjon først i cerebellum senere cerebrale forandringer inkludert basalgangliene. Dette gir
økende vansker med å utføre viljestyrte bevegelser og det gir ufrivillige bevegelser. Det er viktig å kjenne til hvordan dette påvirker funksjon
for best mulig hjelp og tilrettelegging i hverdagen.

Medikamentell behandling er spesialistoppgave:

Amantadin har vist noe effekt på dystonier ved AT.
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Rivotril og andre medikamenter som ellers benyttes ved ekstrapyramidale ufrivillige bevegelser kan være uegnet ved AT og forverre andre
nevrologiske symptomer. Viktig å vurdere behandlingseffekt hos den enkelte.

Steroidbehandling har vist noe, men begrenset effekt på å bremse progresjon av nevrologiske symptomer, varighet av effekt er usikker og
risiko for bivirkninger må vurderes.

Informasjon

Ekstrapyramidale symptomer ses som vansker med

• Planlegging og igangsetting av bevegelser

• Flyt og avslutning av bevegelser

• Tilpasset tempo i bevegelser

• Koordinering av bevegelser

• Ufrivillige bevegelser

Medikamentell behandling er utprøvd i begrenset omfang. Amantadin har vist noe effekt ved dystonier. Steroider har vist noe effekt, men

kan vanskelig brukes over tid på grunn av bivirkninger. Rivotril og andre medikamenter som ellers benyttes ved ekstrapyramidale

ufrivillige bevegelser ved andre tilstander kan være uegnet ved AT siden de kan forverre andre nevrologiske symptomer.

Svak Anbefaling

• Vi foreslår fysioterapeutiske og ergoterapeutiske tiltak som kan lindre symptomer ved kompensatoriske strategier, hjelpmidler,

tilpasninger og trening

• Vi foreslår at medikamentell behandling vurderes individuelt

6.3 - Perifer nevropati

Ved AT ser man en progressiv perifer nevropati med distal-proximal gradient. I tillegg til gradvis muskelsvekkelse vil nevropatien også
medføre svekkede reflekser og nedsatt sensibilitet som følger samme distale-proximale mønster. Kalde ekstremiteter er typisk.

Informasjon

Ved AT finner man en progressiv perifer nevropati med distal-proximal gradient tilsvarende muskelsvekkelsen. Dette medfører svekkede
reflekser og nedsatt sensibilitet, og påvirker perifer temperaturregulering.
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Informasjon/Råd

• Varmehjelpemidler kan rekvireres ved behov for å lindre symptomer

6.4 - Motorikk i munn og svelg

Gradvis muskelsvekkelse og økende koordinasjonsvansker i munn og tunge og svelg muskulatur påvirker tale og næringsinntak.

Mange barn med AT sikler mer enn normalt for alderen og siklingen vedvarer lenger.

De fleste barn med AT har lette uttalevansker allerede ved begynnende talefunksjon, talen er typisk noe langsom med latenstid før
igangsetting av tale. Det er vansker med avpasning av intonasjon, å tilpasse riktig trykk og volum på riktig ord eller deler av ord.

Informasjon

Endret motorikk i munn og svelg gir flere symptomer:

• Gradvis muskelsvekkelse og økende koordinasjonsvansker i munn og tunge og svelg muskulatur påvirker tale og næringsinntak.

• Mange barn med AT sikler mer enn normalt for alderen og siklingen vedvarer lenger.

• De fleste barn med AT har lette uttalevansker allerede ved begynnende talefunksjon, talen er typisk noe langsom med latenstid

før igangsetting av tale. Det er vansker med avpasning av intonasjon, å tilpasse riktig trykk og volum på riktig ord eller deler av ord.

Informasjon/Råd

Erfaringsbasert kunnskap tilsier:

• Personer med AT trenger som regel ekstra tid til å uttrykke seg og til å svare

• Smøring med fuktsperre er viktig for å unngå sårhet ved sikling

• Munnmotorisk trening virker for noen mot sikling

• Skopolamin-depotplaster og botox-injeksjon i spyttkjerteler har vist god effekt på sikling ved flere andre sykdommer

• Optimalisering av måltidsituasjon, energinntak og sittestilling, eventuelt bruk av hjelpemidler

• Utredning med svelgfilming er aktuelt for å kartlegge grad av feilsvelging. Vurder gastrostomi. Se forøvrig kapittel om ernæring

6.5 - Øyemotorikk

Gradvis økende vansker med koordinering av muskelfunksjon rammer øyemuskler. Fra tidlig småbarnsalder får barn med AT vansker med
koordinasjon av øyemuskulatur. Øyebevegelsene blir ikke jevne og hurtige nok . Skifte av blikkfokus forstyrres av innstillingsbevegelser, ved
raske blikk-endringer sees saccadiske øyebevegelser, øyebevegelsene blir hakkete og upresise.

Etterhvert tilkommer nystagmus og vansker med å fiksere blikket ut til siden og opp eller ned.

Synsvanskene er progredierende.
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AT pasienter får vansker med å fiksere blikket på grunn av sakkadiske øyebevegelser, horisontale mikrosakkader og større sakkadiske
bevegelser, og på grunn av nystagmus. Nystagmus ved AT sees både som periodisk alternerende nystagmus og/eller horisontal og vertikal
persisterende nystagmus.

Synsskarphet er ikke påvirket av AT.

Informasjon

Fra 2-3 år: Koordinasjonsproblemer i form av nystagmus, fiksasjonsvansker, sakkadiske bevegelser og vansker med følgebevegelser.

Fra 4-5 år: Okulomotorisk apraksi. Dette forstyrrer synsfunksjon i daglige aktiviteter, vansker med øye-håndkoordinasjon, spesielt
merkbart ved innlæring av lesing og skriving.

Svak Anbefaling

Vi foreslår:

• Tidlig og regelmessig kartlegging og oppfølging av øyemotoriske symptomer og synsfunksjon (se kapittel Syn og kognisjon)

• Tverrfaglig øyemotorisk utredning ved Statped, fagavdeling syn

6.6 - Motorisk utvikling og funksjon

Det finnes ingen studier om effekt av fysioterapi, trening og bruk av hjelpemidler for personer med AT. Likevel anbefales fysioterapeutiske
tiltak i litteraturen. Rådene og informasjonen i dette kapittelet baserer seg i all hovedsak på erfaringsbasert kunnskap.

Motorikk er bare en del av utfordringene i livet til personer med AT. Der er viktig å tenke helhetlig, sette fysioterapeutiske tiltak i en
meningsfull sammenheng i personens hverdag for øvrig. Det er viktig å jobbe både med generell trening og med mer spesifikk trening når det
er nødvendig. Eksempler på fysioterapeutiske tiltak kan være stimulering av naturlig bevegelsesutvikling, utvikle mestringsstrategier,
forbedre styrke og utholdenhet, innøving av pusteteknikker og tøyninger. Balansegangen mellom spesifikk og generell trening bør vurderes i
forhold til hver enkelt person. Det er viktig å tenke gjennom i hvor stor grad tiltakene trenger å være målrettede, systematiske og spesifikke,
eller hvor vidt og når er det nok å stimulere til generell aktivitet i barnehage/skole/jobb, hjemme og på fritid.

Fysioterapi- og ergoterapitiltak bør drøftes i ansvarsgruppen slik at de settes i sammenheng med andre tiltak rundt familien. Individuell plan
skal være et hjelpemiddel for å dokumentere kartlegging, mål og tiltak, samt fordele ansvar for oppfølging og gjennomføring av tiltak.

Motorisk utvikling
Progresjon av nevromotoriske symptomer følger et særegent mønster som kan deles inn i fire faser:

• #Tidlig statisk fase/småbarnsfase
• #Tidlig progredierende fase/barnefase
• #Platåfase/ungdomsfase
• #Sen progredierende fase

Tidlig statisk fase/småbarnsfase
Denne fasen varer fra symptomene oppstår til barnet er 5-6 år.

Grovmotorisk funksjon
Barn med AT utvikler de første motoriske ferdigheter som hodekontroll, rulle, sitte, stå og begynner å gå innenfor normalvariasjonen for alder.
Som regel er ustøhet første symptom på at noe er annerledes. Den vanlige ustøheten som barn viser når det lærer seg nye ferdigheter som å
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sette seg opp, krabbe og begynne å gå, forsvinner ikke, men vedvarer. Symptomer debuterer når barnet er mellom 11 og 18 måneder.
Diagnosen blir vanligvis stilt noe senere. Når foreldrene tenker tilbake, husker de ofte at barnet hadde en annen utvikling enn andre barn. Når
vi ser på familiens videoer, ser vi gjerne at symptomene var til stede allerede før ett års alder. Etter hvert blir symptomene på AT mer tydelig,
spesielt blir balanse mer utfordrende. Barna er ustø og faller oftere enn andre barn i samme alder. Når de går er tyngdepunktet gjerne langt
fram og ryggen er ofte noe kyfotisk. Sidesteg, varierende steglengde og tempo blir etterhver mer og mer nødvendig for å opprettholde
balansen. Fotavviklingen kan være lite utviklet og barnet går ”stampete” på flate føtter eller setter ned tærne først. Noen barn går på
yttersiden av føttene, andre trår ned på innsiden og er plattfot. Barn med AT har gjerne en smalsporet gange, og ikke den typiske bredbente
gangen som vi ofte ser hos andre barn med balanseproblemer. Balansen blir ikke dårligere med lukkede øyne.

I 4 til 5 års alderen blir gangen mer preget av ustøheten. Barnet vil etterhvert i stadig større grad søke støtte i omgivelsene. Noen strever med
fremføring av beinet i svevfasen, mens andre har problemer med å få den ene foten forbi den andre. Noen løper i stedet for å gå fordi det er
mindre krevende i forhold til balanse. Å skifte retning eller stoppe opp kan være utfordrende, og de sikter seg gjerne inn mot noe å støtte seg
til. De fleste lærer seg å hoppe og komme fri fra underlaget, men landingen kan være stiv og lite fjærende. Det er etter hvert vanskeligere å
gjennomføre flere hopp etter hverandre, og få flyt i bevegelsene. Det er som regel vanskelig å lære seg å hinke og hoppe tau. Barna blir mer
ustø, men tilegner seg likevel nye ferdigheter og ser ikke ut til å ha problemer med simultan kapasitet. De leker med ball og lærer å kaste og ta
imot. Når det blir vanskelig å stå, kan de fortsette å kaste ball sittende. Koordinasjonsvansker vil etter hvert gjøre det vanskeligere å ta imot,
og ballen blir igjen tatt imot mer inn til kroppen slik yngre barn vil gjøre det. Det er ofte vanskelig å stå helt stille. Vi ser gjentatte utslag i armer
og bein for å beholde balansen. De fleste klarer å stå på ett ben, men over kortere tid enn forventet for alderen. De lærer seg å kompenserer
for dårlig balanse. Noen velger bort enkelte aktiviteter som blir for krevende. Enkelte har lett for å bli tøysete og litt "klovn" for å dekke over
vanskene sine for eksempel ved å gjøre seg dårligere enn de er eller ved å overdrive fall og andre bevegelsesvansker. I førskolealder kan de
nesten like mye som jevnaldrende, men gjør det annerledes.

Finmotorisk funksjon og dagliglivets ferdigheter
Barna lærer seg å gripe og slippe og manipulere gjenstander i hendene samtidig med jevnaldrende. Å tre perler og lime og leke med små
gjenstander er som regel mulig i barnehagealderen, men blir ofte vanskeligere etter skolestart. Pinsettgrepet kommer til vanlig tid, og de
fleste kan holde rundt penn og blyant og tegne når de er små. Mot slutten av barnehagetiden blir det blir stilt større krav til nøyaktigheten ved
finmotorisk aktivitet som skriving og tegning. Dette kan skape utfordringer. Barn med AT lærer seg å spise vanlig mat og drikker av vanlig
kopp og glass. Noen barn har større eller mindre problemer med sikling, enten over en periode eller over lengre tid. Barna lærer å kle av og på
seg og personlig hygiene selv om dette kan komme litt senere og utføres annerledes og mer klønete enn jevnaldrende barn. Noen ferdigheter
som å knappe små knapper forblir en utfordring.

Tidlig progredierende fase/barnefase
Denne fasen varer fra barnet er 5-6 år til 12-14 år, og preges av hurtig tap av funksjoner og tiltagende fatigue.

Grovmotorisk funksjon
Fra cirka 5 års alder går funksjonsnivået tilbake, men de kan fremdeles lære seg nye ferdigheter. Først er denne tilbakegangen knapt merkbar.
Rundt 7-8 års alderen opplever mange barn en betydelig forverring. Da klarer den generelle motoriske utviklingen ikke lenger å kompensere
for den degenerative prosessen. Funksjoner som barna fremdeles mestrer, utføres etter hvert med mindre variasjon og mindre kvalitet og
presisjon i bevegelsene. Barna trenger mer hjelp og støtte ved forflytning. Etter hvert blir ustøheten også synlig i sittende stilling. Når barna
sitter uten støtte blir det vanskeligere å holde kroppen og hodet stille, men de faller ikke. I lek kan flere synes det er lettere å holde balansen
ved å sitte mellom føttene i W-stilling på gulvet. Det blirr større behov for tilrettelegging av aktiviteter. Barna velger også bort en del
aktiviteter som de ikke føler at de mestrer, eller får andre til å gjøre ting for seg. Mellom 8 og 11 års alder blir problemene vanligvis så store at
barn blir avhengig av hjelp i form av hjelpere eller hjelpemidler.

I løpet av denne fasen velger barn som regel å bruke rullestol fremfor å gå. Alle beholder likevel en viss stå- og gangfunksjon. Barna har
vansker med stabilitet og det å holde og koordinere muskelspenning rundt ledd med jevn styrke over tid. Dette gjør det vanskelig å stå eller
sitte stille uten at kroppen beveger seg. Nedsatt muskelstyrke på grunn av inaktivitet kan også spille en rolle. I tillegg er mange plaget med
ufrivillige bevegelser. Slike "ekstrabevegelser" kan være dystonier, tremor, mer ujevne rykninger og retrocollic spasmer. Ufrivillige bevegelser
forekommer i ulik grad, - hos noen er et nesten ikke merkbart, mens for andre kan det være meget forstyrrende for funksjon og bidra til
slitenhet.

Fatigue
Slitenhet forekommer hos alle med AT. Dette kan ytre seg som "dårlige dager" eller perioder med dårlige dager, da de ikke orker mye på
ettermiddagen og i helgene. Barn kan selv gi uttrykk for at de er slitne. Slitenheten blir mer utpreget ved dårlig søvn, ved sykdom og
ved psykiske eller fysiske påkjenninger. Enhver bevegelse vil koste mer ernergi. Ufrivillige bevegelser og spenninger i kroppen (spastisitet) kan
også være medvirkende årsaker til fatigue. Dette kan påvirke evne til innlæring og muligheten til deltagelse i sosiale sammenhengen og i
sammfunnet forøvrig. Dersom fatigue blir et fremtredende problem i hverdagen, er det viktig å tenke gjennom timeplan og aktiviteter dag for
dag og/eller uke for uke, og tenke energiøkonimisering. Det kan være nødvendig å prioritere noe fremfor noe annet ut i fra hva som er viktig
og ønskelig for barnet, og planlegge hverdagen i forhold til dette.
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Finmotorisk funksjon og dagliglivets ferdigheter
Nedsatt finmotorikk påvirker i større og større grad lek og aktivitet som krever presisjon og koordinasjon, og lek som krever tohåndsaktivitet.
Det kan være skriving, tegning, klipping med saks, dukkelek, lek med lego, bruk av data og mobiltelefon. Mer uttalt ataksi i armene og hendene
gjør at ADL-funksjoner som av- og påkledning, spising med spiseredskap og personlig hygiene blir vanskeligere over tid. Mange barn får etter
hvert større problemer med kontroll over ansiktsmuskulatur. Noen barn har fremdeles større eller mindre problemer med sikling, enten over
en periode eller over lengre tid. Etter hvert kan ansiktet bli litt mer mimikkfattig. Dette vil påvirke språket og evnen til å blåse, suge og plystre.
Barna har vansker med jevn bevegelse av øynene og dermed problemer med å følge gjenstander med øynene, noe som merkes godt ved
aktiviteter som lesing.

Platåfase/ungdomsfase
Den tredje fase varer fra 12-14 års alder til ung voksen alder. Den preges av at ataksien og dermed den nevromotoriske funksjonen
stabiliserer seg til viss grad. Fatigue forblir en utfordring. Hos ungdommene tilkommer nye utfordringer som for eksempel vansker
med spising, pust og kommunikasjon, og utfordringer i forhold til sosialt liv med venner, fritid og løsrivelse.

Grovmotorisk funksjon
Når personer med AT er i begynnelsen av tenårene ser det ut til at tilstanden stabiliserer seg. Samtidig tilkommer det stivhet. Det er mulig at
denne stivheten gjør at ataksien dempes og blir mindre forstyrrende med tanke på funksjon. I denne fasen er de fleste rullestolavhengig. De
har generelt nedsatt tempo, og motoriske aktiviteter krever mye energi. De trenger tilpasninger og personlig assistanse for å delta i de fleste
aktiviteter. Mange ungdommer med AT viser overraskende god utholdenhet i forhold til å fullføre oppgaver tross alle sine vansker.

Spesielt i underekstremitetene kan ungdommene i denne fasen bli økende stive med en rigid og/eller spastisk komponent. Dette ser ut til å
bidra til å stabilisere funksjonsevnen. Rigiditeten og/eller spastisiteten kombinert med inaktivitet og/eller feilbelastning kan gi feilstillinger,
spesielt i anklene. De får en kombinasjon av spissfot med overbelasting av ytre eller indre fotrand. Støtteflaten blir liten og de kan oppleve
dette som at de tråkker over. Flere ungdommer får skinner og/eller blir operert for feilstilling i føttene. Det gir dem en bedre forutsetning til å
kunne stå og forflytte seg over korte strekninger med personhjelp. Mange får også skjevstilling i ryggen. De aller fleste beholder en viss form
for gangfunksjon, også inn i voksen alder. De kan bære sin egene kroppsvekt, og med god støtte av en person kan mange forflytte seg både
over korte strekninger og i trapper. Ellers forflytter de seg ved hjelp av manuell eller elektrisk rullestol.

Fatigue
Slitenhet er fremdeles en utfordring, men mange ungdommer lærer seg hvordan de kan disponere kreftene sine. Når de har sovet dårlig, har
vært syke eller møter andre fysiske eller psykiske påkjenninger kan slitenheten oppleves som en større utfordring. Dette kan påvirke evnen til
innlæring og muligheten for deltakelse i sosiale sammenhenger og i samfunnet for øvrig. Dersom fatigue blir et fremtredende problem i
hverdagen, er det viktig å tenke gjennom timeplan og aktiviteter dag for dag og/eller uke for uke, og tenke energiøkonomisering. Det kan være
nødvendig å prioritere noe fremfor noe annet ut i fra hva som er viktig og ønskelig for ungdommen, og planlegge hverdagen i forhold til dette.

Finmotorisk funksjon og dagliglivets ferdigheter
Ataksi kombinert med en viss grad av rigiditet og/eller spastisitet gir et nedsatt finmotorisk tempo. Det er utfordrende å variere tempo etter
ulike krav. Den tilkomne stivheten demper ustøheten i hendene og armene, og kan gi en litt bedre presisjon i bevegelser som peke, holde,
støtte, trykke på knapper, dra og skyve. Dette kan gjøre det litt enklere å betjene data, mobiltelefon og liknende. Imidlertid opplever en del
personer med AT økende grad av ufrivillige bevegelser som gir nedsatt finmotorisk funksjon.

Hos en del av ungdommene blir ansiktsmuskulaturen slappere, og det kan bli mer utfordrende å forme ordene med munnen og tungen. Dette
medfører at språket blir mer utydelig, og det kan være vanskelig å forstå det ungdommen vil formidle for de som ikke kjenner han eller
henne godt. Det kan også ta lengre tid å komme i gang med å snakke og å få sagt det man vil. Ungdommene kan ikke kompensere i tilstrekkelig
grad med kroppsspråket, ettersom mimikk og kroppsspråk også blir mindre nyansert med tiden. Å tygge og svelge mat og drikke krever god
koordinasjon mellom ansiktsmuskler, tyggemuskler og svelgfunksjon Etter hvert får ungdommene større problemer på dette området. For de
fleste betyr det at måltidene tar lengre tid, at noen typer mat er vanskeligere å spise enn annen mat og at noe kan sette seg i vrangen. Mange
bruker gastrostomi i tillegg til eller som erstatning for vanlige måltider.

Pustefunksjon
Ungdommene viser ikke spesielle problemer ved vanlig pust, men vanskene kan tre frem i forhold til ekstra viljestyrt pusteaktivitet. I tillegg
har de nedsatt lungekapasitet som gjør at de blir raskt andpusten ved økt aktivitetsnivå. Dette kan være vanskelig å avdekke på grunn av
inaktivitet. For å blåse ut et lys eller plystre trenges et koordinert samarbeid mellom munnmuskulatur og pustemuskulatur. Å blåse jevnt over
tid er ofte vanskelig. Å koordinere pust under svømming kan også være vanskelig. Disse utfordringene gir seg ofte utslag ved undersøkelse
med spirometri. Å koordinere en utpust over tid er vanskelig og utslaget vil ikke kunne gi et sikkert svar på lungekapasitet. Endring i
lungefunksjon, for eksempel på grunn av gjentakende infeksjoner eller nedsatt koordinasjon av pustemuskler, gir økende problemer med
ventilasjon.
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Sen progredierende fase
Når personer med AT kommer opp i voksen alder er de nevromotoriske symptomene fortsatt nokså stabilie. Noen opplever imidlertid at
funksjon i større grad blir preget av ufrivillige bevegeglser. En del opplever også gradvis mer utpregede perifere nevromotoriske symptomer
som for eksempel nedsatt sensibilitet og propriosepsjon samt økende stivhet. Fatigue forekommer i ulik grad fra person til person og fra dag
til dag.

Denne mer stabile fasen kan plutselig endre seg. Det kan starte med en lite alvorlig sykdom som ligner forkjølelse. Det ser ut til at personer
med AT klarer å takle mange slike uskyldige infeksjoner, mens samme type uskyldige infeksjon kan ha uventede følger. Hovedproblemet kan
være at det blir vanskelig å få nok oksygen til vitale deler av kroppen. Dette medfører også konsekvenser for motorisk aktivitet. Samtidig gir
den nedsatte motoriske aktiviteten færre stillingsendringer og dårligere forutsetninger for god utlufting av lungene, som igjen kan føre til at
slim hoper seg opp i deler av lungene.

Informasjon

Motorisk utvikling og utvikling av nevromotoriske symptomer

Tidlig statisk fase/småbarnsfase Motorisk utvikling til tross for ataksi

Tidlig progredierende fase/barnefase Tap av funksjoner. Blir rullestolavhengig. Etterhvert ufrivillige bevegelser. Fatigue

Platåfase/ungdomsfase Relativt stabil funksjon. Risiko for ortopediske utfordringer. Varierende grad av fatigue

Sen progredierende fase
Varierende symptombilde. Ofte mer utpregete perifere nevromotoriske symptomer, øking a

ufrivillige bevegelser og dårligere lungefunksjon. Fatigue

Utfyllende beskrivelse av motorisk utvikling hos personer med AT finnes i kapittelteksten

Praktisk Info

Småbarnsfase - utvikling

Her bygges det i størst mulig grad på normal motorisk utvikling, med vekt på bevegelsesglede, trening av ferdigheter og aktiviteter som
styrker kondisjon og muskelkraft. Erfaring tilsier at bevegelsesmønstre og funksjon som er automatisert, beholdes over lengre tid.

Barnefase - tap av funksjon

I denne fasen er det viktig å opprettholde muskelstyrke og kondisjons og motoriske ferdigheter lengst mulig. Være oppmerksom på
forhindre eller behandle feilstillinger og legge til rette for fysisk aktivitet i lystbetonte aktiviteter. Variasjon av aktivitet i ulike perioder er
fint, og det er også viktig å legge vekt på mestringsglede, samspill med jevnaldrene og liknende. Eksempler på aktiviteter er sykling,
svømming, skigåing, riding og hundekjøring. I en periode kan barnet ha tendens til å snuble og falle. Da kan det være aktuelt å trene
spesielt på fallteknikker for å opprettholde aktivitetsnivået så lenge som mulig uten at barnet slår seg for mye. Det er viktig å lære seg
kompensasjonsteknikker for å opprettholde ferdigheter lengst mulig. Arbeids/sittestilling ved ulike aktiviteter bør kartlegges og vurderes.

Ungdomsfase – stabilisering

Når barnet eller ungdommen har blitt avhengig av rullestol, vil det være behov for å finne gode sittestillinger som igjen kan være
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utgangspunkt for egen aktivitet. Det er viktig å jobbe med kondisjonstrening, lunge og hjerteaktivitet samt muskelstyrke.

For barn/ungdommen som også har bruk for hjelp til respirasjon, blir det spesielt viktig å legge opp til trening som kan være med på å
opprettholde lungekapasitet og evne til å mobilisere og hoste opp slim. For å gi ungdommene mer selvstendighet og ansvar kan en del av
treningen legges til fritidsaktiviteter som det å trene med vekter i treningsstudio, rullestoldans, klatring osv.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det finnes ingen effektstudier av fysioterapi, ergoterapi eller hjelpemidler hos personer med AT. Dette kapittelet er basert på systematisk
kartlegging og erfaring fra fagpersoner og brukere. Generelle treningsråd og treningsråd for andre progredierende pasientgrupper er
brukt som grunnlag der det er hensiktsmessig. Tidlig i forløpet antas det at vanlige treningsprinsipper kan brukes.

• Fysioterapi anbefales internasjonalt, blant annet i up to date
• Brukere gir reltativ hyppig tilbakemelding om forbedring av funksjon og/eller livskvalitet ved trening og bruk av hjelpemidler

Fordeler og ulemper

Bevare funksjon, spesielt i forhold til forflytning. Opprettholde lungekapasitet

Kvalitet på dokumentasjonen

Lav, det finnes ingen effektstudier. Informasjon er basert på systematiske kartlegging og erfaringer fra fagpersoner og brukere.

Ressursbruk og andre hensyn

Personer med AT får behandling hos fysioterapeut refundert av NAV

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Personer med AT

Intervensjon: Bruk og effekt av fysioterapi

Komparator: Personer med andre progredierende og mulig sammenlignbare sykdommer

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimert effekt i aktuell populasjon

Personer med andre
progredierende og

mulig
sammenlignbare

sykdommer

Bruk og effekt av
fysioterapi

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Inkluderte studier og detaljer om opp- og nedgraderingsfaktorer i kvalitetsvurderingen

No Outcomes

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Personer med AT
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Svak Anbefaling

Vi foreslår henvisning til fysio- og ergoterapeut tidlig, gjerne i barnehagealder.

Det er viktig med samarbeid, både mellom fysio- og ergoterapeut, mellom terapeut og andre fagpersoner, og selvsagt med personen med

AT/familien.

6.6.1 - Trening og tilrettelegging

Goal Attainment Scaling
Goal Attainment Scaling (GAS) ble utviklet av Kiresuk & Sherman i 1968 for å måle effekt av helsetjenester hvor ulike metoder blir brukt. GAS
er mye brukt i praksis og forskning, blant annet i barnehelse, opplæring og habilitering. Med GAS kan en sette individuelle målbare mål og
kartlegge måloppnåelse etter intervensjon. GAS er et nyttig arbeidsredskap i tverrfaglig samarbeid. Fokus er på behov hos barnet og familien,
som selv er aktive i målsettingsprosessen og planlegging av tiltak.

Studier viser at bruk av GAS assosieres med bedre motorisk funksjon, økt grad av selvstendighet og bedre livskvalitet. Den gir også bedre
samarbeid i målformuleringsprosessen. Familien blir aktivt involvert i målformuleringsprosessen noe som gir økt relevans for den det gjelder,
når GAS blir brukt. En studie fant at det er tidkrevende å spesifisere en gradert skala for måloppnåelse, men likevel nyttig, klargjørende og
tidsbesparende mtp senere planlegging av innhold i treningsperioden.

GAS prosessen:

Intervensjon: ganghjelpemidler til ADL ferdigheter og/eller i treningsøyemed

Komparator: personer uten AT

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimert effekt i aktuell populasjon

personer uten AT ganghjelpemidler til
ADL ferdigheter og/

eller i
treningsøyemed

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Inkluderte studier og detaljer om opp- og nedgraderingsfaktorer i kvalitetsvurderingen

No Outcomes
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Informasjon

Den overordnede hovedmålsetning for alle hjelpetiltak er livskvalitet og deltakelse i daglige aktiviteter og sosiale sammenhenger etter

personens eget ønske.

Generelle målsettinger:

• Bedre/vedlikeholde funksjoner

• Begrense sekundære problemer som feilstillinger i ledd og redusert lungekapasitet

• Kompensere for reduserte og tapte funksjoner

Aktuelle områder for tiltak:

• Lungefunksjon

• Koordinasjon

• Styrke og stabilitet

• Leddbevegelighet

• Posisjonering i et 24 timers perspektiv

• Vurdering og tilpasning av ortopediske hjelpemidler

• Vurdering og tilpasning av tekniske hjelpemidler

• Energiøkonomisering

• Egenomsorg og selvstendighet

Det er viktig å samarbeide med personen med AT og pårørende i forhold til nedtegnelse og evaluering av aktuelle målsettinger og valg

av tiltak.

Målsetting

Sterk Anbefaling

Vi anbefaler bruk av strukturert målsetningsverktøy som Goal Attainment Scaling (GAS).
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Tiltak

Informasjon/Råd

Generelt kan tiltakenes hovedfokus knyttes til de ulike fasene.

Tiltak relatert til motorisk utvikling og utvikling av nevromotoriske symptomer

Tidlig statisk fase/småbarnsfase
Allsidig stimulering i barnets naturlige milje

Tilrettelegging for mestring på alle arenaer

Tidlig progredierende fase/barnefase

Trening av balanse, muskelstyrke og utholdenhet

Deltakelse på fritidsaktiviteter med jevnaldrende

Tilpasning av rullestol og andre hjelpemidler

Mestringsstrategier og energiøkonomisering

Platåfase/ungdomsfase

Utholdenhetstrening og generell styrketrening

Deltakelse på fritidsaktiviteter

Forebygging av feilstillinger (ortoser, posisjonering)

Mestringsstrategier og energiøkonomisering

Sen progredierende fase

Lungetrening og thoraxmobilisering

Forebygging og behandling av feilstillinger (posisjonering)

Energiøkonomisering

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Personer med AT

Intervensjon: Bruk og effekt av fysioterapi

Komparator: Personer med andre progredierende og mulig sammenlignbare sykdommer

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimert effekt i aktuell populasjon

Personer med andre
progredierende og

mulig
sammenlignbare

sykdommer

Bruk og effekt av
fysioterapi

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Inkluderte studier og detaljer om opp- og nedgraderingsfaktorer i kvalitetsvurderingen

No Outcomes
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Svak Anbefaling

Trening

• Vi foreslår at barn i førskolealder får trening gjennom daglige aktiviteter og deltagelse sammen med andre barn

• Aktivitetene bør, så snart det er behov for det, tilrettelegges for økt mestring og deltagelse på alle barnets naturlige arenaer

• Vi foreslår spesifikk trening minst 2-3 ganger i uken for eldre barn, ungdom og voksne med AT, i tillegg til tilrettelagt daglig

aktivitet og deltagelse. Treningen bør bestå av både kondisjonstrening og styrketrening.

◦ Kondisjonstrening skal stimulere lunge- og hjertefunksjon. Det vil si at personer med AT bør komme opp i høy puls og bli

andpusten/svett i løpet av treningen. Erfaring tilsier at det kan være hensiktsmessig å legge opp treningen som

intervalltrening. Etter en intensiv kondisjonsøkt bør puste- og hjertfrekvens komme ned på hvilenivå etter cirka 10-15 minutter.

Bruk gjerne pulsklokke.

◦ Styrketrening etter vanlige treningsprisipper. For personer med AT er det viktig med fokus på styrke i underekstremitetene for

å bevare gå- og ståfunksjon lengst mulig. Styrking av bolmuskulatur er viktig for stabilitet i sittende og stående, og fordi det er økt

risiko for utvikling av skoliose. God styrke i overekstremitetene er gunstig, blant annet i forhold til å kjøre rullestol og betjene

andre hjelpemidler

• Personer med AT bør kjenne at de har "hentet seg inn igjen" dagen etter trening.

• Litteratur beskriver at spesifikk trening kan gi bedret hos personer med annen degenerativ ataksi (Ilg et al, 2009; Ilg, Schattau,

Schich et al. 2012)

• Vi foreslår at det etableres hensiktsmessige fritidsaktiviteter fra ung alder

◦ Faste fritidsaktiviteter kan bidra til å opprettholde funksjon og fysisk form, aktivitet og sosial deltagelse

◦ Aktiviteten må være meningsfull for personen selv og noe han eller hun trives med

◦ Bassengtrening, ridning og klatring er eksempler på fritidsaktiviteter som kan gi glede, mestring og hensiktsmessig trening

Vær obs på fatigue

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Personer med AT

Intervensjon: ganghjelpemidler til ADL ferdigheter og/eller i treningsøyemed

Komparator: personer uten AT

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimert effekt i aktuell populasjon

personer uten AT ganghjelpemidler til
ADL ferdigheter og/

eller i
treningsøyemed

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Inkluderte studier og detaljer om opp- og nedgraderingsfaktorer i kvalitetsvurderingen

No Outcomes
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Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Det er ikke beskrevet negative effekter av trening.
Trening kan gi deltagelse med jevnaldrende.
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6.6.2 - Hjelpemidler

Informasjon/Råd

• Hjelpemidler vurderes etter behov ut i fra kartlegging ved ergoterapeut og fysioterapeut, og i samarbeid med

hjelpemiddelsentralen.

• Samarbeid med ergoterapeut er viktig for tilrettelegging og tilpasning av hjepemidler som kan kompensere for nedsatt ADL-

funksjon og for tilpasninger av bolig, skole og andre aktuelle arenaer.

• Hjelpemidler introduseres tidlig i forløpet for å kompensere for tap av funksjon og for energiøkonomisering.

De fleste starter med arbeidsstol tidlig i førskolealder og elektrisk rullestol for utelek/tur fra slutten av førskolealder. Tilbakemelding fra

brukere er at hjelpemidler som elektrisk og manuell rullestol bør introduseres tidlig. Vår erfaring tilsier at det er vanskelig for personer

med AT å nyttiggjøre seg ganghjelpemdiler som rullator i hverdagen. Enkelte bruker imidlertid ganghjelpemidler i treningsøyemed.

Hjelpemidler relatert til motorisk utvikling og utvikling av nevromotoriske symptomer

Tidlig statisk fase/småbarnsfase

Introduksjon av elektrisk rullestol i slutten av barnehagealder

Vurder behov for arbeidsstol

Vurder sko med ekstra vekt i sålene

Tilrettelegging av omgivelsene

Tidlig progredierende fase/barnefase

Elektrisk rullestol

Manuell rullestol

Rullestol med ståfunksjon/ståstativ

Arbeidsstol og eventuell -bord

Tilrettelegging av omgivelsene

Boligtilpasning

Toalett med spyl/tørkfunksjon

Varmehjelpemidler

Ankel-fotortoser og spesialsko er ofte til hjelp for å forebygge feilstillinger og øke

stabiliteten.

Platåfase/ungdomsfase

Som ovenfor. I tillegg:

Spesialseng

Posisjoneringsutstyr

Sen progredierende fase Som ovenfor
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6.7 - Nevro-motorisk kartlegging

Kartlegging av motorikk på struktur, aktivitet og deltagelsesnivå (Høyem, 2007; "ICF-CY: internasjonal klassifikasjon av funksjon,
funksjonshemming og helse - versjon for barn og ungdom (ICF-CY)," 2013; ICF, Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og
helse, 2006; Østensjø & Søberg, 2011) er viktig. Rosenbaum og Gorter (2012) har oversatt viktige aspekter i ICF modellen til betydningsfulle
ord for barn og ungdom: Function, Fun, Fittness, Friends, Familie og Future. http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.hioa.no/doi/10.1111/
j.1365-2214.2011.01338.x/abstract;jsessionid=AE6C3309F6D1948E4F072EB3CAE8878F.f03t02

Vurdering av funksjon hos den enkelte for å kunne vurdere om og hvilke tiltak som bør settes inn og for å kunne tilpasse tiltak basert på
kunnskap.

I denne sammenhengen er det viktig å vurdere bruk av ulike tester. Når og hvilke tester kan gi svar om hva som bør trenes mer spesifikt på?
Det bør vurderes å beskrive noen målbare parametere som grunnlag og etter hvert sjekke om avstanden til dette og til minimumsfunksjon har
blitt slik at spesifikke tiltak bør prioriteres. Hvis vi ønsker reel brukermedvirkning med hensyn til prioritering av tiltak, bør vi kunne gi
anbefalinger

Vurdering av utvikling sammenlignet med andre med AT i Norge. Dette gir muligheter til å vurdere hva som ventes fremover slik at
forebyggende tiltak kan settes i gang. Kartlegging fra enkeltindivider bør registreres sentralt for å ha en oppdatert naturlig historie for
populasjonen i Norge.

Vurdering av utvikling sammenlignet med andre i verden gir muligheter til å sammenligne effekter av tiltak og sette prognose av
nevromotoriske symptomer i større sammenheng.

Kartlegging er svært viktig for vurdering av effekter av tiltak som trening, medisiner osv.

Det har etter hvert utkrystallisert seg noen nevromotoriske tester som ofte blir brukt internasjonalt for å vurdere ataxia og andre
nevrologiske symptomer. SARA (Subramony, 2007) og ICARS (Metz et al., 2013; Serrao et al., 2012; Winfried, Heidrun, Peter, & Martin, 2007)
er standardiserte tester som kartlegger ataksia som er et sentralt symptom hos AT. AT-NEST(Whitehouse WP, 2012) er et
kartleggingsinstrument utviklet av en internasjonalt sammensatt arbeidsgruppe spesifikt for å kartlegge og kvantifisere nevromotoriske
symptomer hos personer med AT. Til testen hører også en supplementær del som kartlegger ernæringsstatus, pust/svelgfunksjon, kognitiv og
mental status. Testen er ennå ikke standardisert.

I tillegg kan det være behov for å kartlegge og/eller teste leddmål, kondisjon, ADL funksjoner, smerter, fatigue, mestring og deltagelse, behov
for tilpasning av hjelpemidler, hus osv.

Noen tester kan gjennomføres av fysioterapeut, noen er mer egnet til bruk i samarbeid med barnenevrolog eller andre faggrupper.

Nevromotoriske tester bør gjennomføres minst en gang årlig; oftere om det er satt inn tiltak som en ønsker å evaluere. Ovenstående tester er
relevante i alle fire faser.
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Nevromotoriske tester/ kartleggingsinstumenter

Informasjon/Råd

Kartlegging/testing gjennomføres en til to ganger årlig, oftere om tiltak skal evalueres.

• Kartlegging av relevante funksjonelle ferdigheter og deltagelse jmf. ICF/ICF-CY

• Aktuelle nevromotoriske tester

◦ SARA

◦ ICARS

◦ AT-NEST

• Strukturert, sensitiv kartlegging av gangfunksjon

Utføres av barnenevrolog/pediater med erfaring med personer med AT, gjerne sammen med fysioterapeut med testerfaring.
Habiliteringstjenesten i Hedmark har utviklet et skjema for vurdering av gangfunksjon hos personer med AT, gangskala GS.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Kartlegging kan forhindre at faktorer som kan behandles gir unødvendig nedsatt funksjon fordi de oppfattes som del av sykdommens
progresjon.

Fordeler og ulemper

Fordel: mulighet for å vurdere om progresjon er innenfor normalvariasjon for sykdom eller om det er nødvendig med kartlegging og
evt. eliminering av faktorer som nedsetter funksjon.
Ulempe: Testing bør foregå skånsomt og for barn gjerne i leks form for å unngå fokusering på funksjonsnedgang som dominerende
aspekt av personen med AT

Kvalitet på dokumentasjonen

Testene er standardisert for generelle ataxier (SARA/ICARS) eller ikke standardisert enda (AT-NEST ig GS)

Veldig lav

Ressursbruk og andre hensyn

Med god planlegging av gjennomføring av erfarne testere/skårere tar testen cirka en time.
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Generelle tester

Informasjon/Råd

Generelle tester brukes ved behov som:

• Leddmål

• Muskelkraft

• Ryggstilling

• Fotstilling

• Kondisjon
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7 - Ortopedi

Ulike feilstillinger som krever ortopedisk vurdering og eventuelt behandling, oppstår som regel i sen barne- og ungdomsfase.
Årsaksmekanismer kan være ataksi og rigiditet, ufrivillige bevegelser og dermed stabiliseringsbehov, uønsket muskelaktivitet og
leddposisjonering, nevropati og redusert fysisk aktivitetsnivå, herunder redusert stå-og gå belastning. Ortopediske symptomer påvirker
aktivitet og deltagelse http://www.who.int/classifications/icf/en/

FotfeiIstillinger

I barnefase/tidlig ungdomsfase vil det i varierende grad tilkomme feilstillinger i føttene hos barn med AT. Økende grad av spastisitet og
rigiditetforårsaker utvikling av en form for spissfot i kombinasjon med valgus eller varusfeilstilling. De fleste er på denne alderen avhengige av
rullestol i daglig forflytning men fotfeilstillinger kan medføre økende vansker med ståfunksjon og gangfunksjon ved forflytninger til og fra
rullestol.

Ved synlig økende fotfeilstillinger og vansker med stå-/gåfunksjon, henvises pasienten til ortopedfor vurdering av behov for
røntgenundersøkelse og eventuelt kirurgisk inngrep for korreksjon og stabilisering/avstiving i ankelleddet.

Skoliose

Skolioseutvikling ved AT kan forekomme fra sen barnealder/tidlig ungdomsalder. Det er viktig med regelmessig vurdering av ryggstilling fra
barnealder, vurderingen gjøres fortrinnsvis i sittende stilling. Ved begynnende skolioseutvikling er det viktig å ha fokus på posisjonering i et 24
timer perspektiv for å forebygge videre progresjon. Ved betydelig progresjon vil det være viktig med røntgenkontroll.

I følge masteroppgaver "Ortopediske tegn og symptomer hos personer med AT over 6 år i Norge" beskriver de fleste i utvalget ortopediske
problemer. Alvorlighetsgraden oppfattes som lett til middels. De fleste har ortopediske problemer lokalisert i føttene, men det er også relativt
ofte problemer i knærne, hendene og ryggen. Tiltak som trening og ortoser samt hjelpemidler kan ha god effekt.
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Informasjon/Råd

• Ved fotfeilstillinger kan spesialsko og/eller ankel-fot-ortoser optimalisere funksjonell stå- og gåfunksjon

• Erfaring tilsier at det er viktig med årlige kontroller for å avdekke og følge utviklingen av feilstillinger, kontrakturer og

ryggskjevhet.

• Vurder henvisning til ortoped med erfaring med AT ved fotfeilstillinger som påvirker gå- og ståfunksjon, eller gir andre plager

• Spesialtilpasning av rullestol og posisjonering i et 24 timers perspektiv for optimalisering av stilling og forebygging av

ryggskjevhet og kontrakturer

• Erfaring tilsier at bruk av korsett kan forverre lungefunksjon

• Personer med AT har rapportert en opplevelse av at fysisk trening har forebyggende effekt i forhold til feilstillinger
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8 - Immunologi

Immunsvikt

• er en del av symptombildet ved AT
• er ikke progressiv (Kraus et al 2014),
• Kombinasjon av cellulær og humoral immundefekt, se immunologiske funn
• Selv om pasientene har lave nivå på immunglobuliner og redusert antall immunceller, er de lite utsatt for alvorlige infeksjoner (Stray-
Pedersen 2004).
• Noen med AT kan erfaringsmessig ha nytte av immunglobulintilførsel i form av færre lungeinfeksjoner og bedret almentilstand, selv
om større studier av nytteeffekt ved AT mangler. Behov for immunglobuliner må vurderes individuelt ved klinisk immunolog.
• Klinisk sees immunsvikten først og fremst ved at mange har gjentatte øvre luftveisinfeksjoner fra tidlig barnealder, samt at
hudinfeksjoner som sopp og vorter forekommer hyppigere enn vanlig.

Immunologiske funn

• Typisk immunglobulinmønster ved AT er høy IgD, høy IgM, normal eller lav IgG2, lav IgG4, normal eller lav IgA. Lav IgE.
• Leukocytter med differensialtelling som viser normal fordeling,
• normalt lymfocytt-tall, men lymfocytt-flow viser få CD4+, få eller subnormalt CD8+, få B-celler og normal mengde NK-celler.
• Immunsviktmønsteret understøtter den kliniske diagnosen.
• For immunologisk utredning henvis til klinisk immunolog. Alle barn med AT i Norge får tilbud om utredning og oppfølging ved klinisk
immunolog Oslo Universitetssykehus.
• Måling av spesifikke antistoffer (difteri, tetanus, pneumokokker, Hib) før påfyll av vaksiner er vanligvis ikke nødvendig men vurderes
individuelt. For vaksineanbefalinger, se eget punkt.

Kapittelredaktør: Asbjørg Stray-Pedersen

8.1 - Immunologiske funn og immunsvikt

Immunologiske funn

Informasjon

Immunsviktmønsteret understøtter den kliniske diagnosen. Immunsvikten forverrer seg ikke med alderen.

Typisk immunglobulinmønster ved AT:
Høy serum IgM og IgD, normal eller lav IgG2, lav IgG4. Normal eller lav IgA og alltid lav serum IgE verdi. Leukocytter med
differensialtelling viser normal fordeling og normalt lymfocytt-tall, men lymfocytt-flowcytometri viser få T celler (få CD4+, få eller
subnormalt CD8+), få B-celler og normal mengde NK-celler. Antistoffene har redusert antigenreseptor diversitet, spesielt nedsatt
pneumokokk polysakkarid antistoffrespons.
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Immunsvikt

Informasjon

Immunsvikt er en del av symptombildet ved AT, men de immunologiske funn forverrer seg ikke med alderen (Kraus et al 2014). Gjentatte
øvre luftveisinfeksjoner fra tidlig barnealder, samt hudinfeksjoner som sopp og vorter er typisk.
Tross lavt serumnivå immunglobuliner og redusert antall T celler, har personer med AT hatt få alvorlige infeksjoner som krever
sykehusinnleggelser (Stray-Pedersen 2004). Men antistoffene har redusert antigenreseptor diversitet, spesielt nedsatt pneumokokk
polysakkarid antistoffrespons.

Informasjon/Råd

• For immunologisk utredning henvis til klinisk immunolog. Regelmessig oppfølging av klinisk immunolog fra mistanke om

diagnose. Alle barn med AT i Norge får tilbud om utredning og oppfølging ved klinisk immunolog ved Oslo Universitetssykehus

• Måling av spesifikke antistoffer (difteri, tetanus, pneumokokker, Hib) før påfyll av vaksiner er vanligvis ikke nødvendig, men

vurderes individuelt. For vaksineanbefalinger ved AT, se eget punkt

• Noen kan erfaringsmessig ha nytte av immunglobulintilførsel i form av færre lungeinfeksjoner og bedret almentilstand, selv om

større studier av nytteeffekt ved AT mangler. Behov for immunglobuliner må vurderes individuelt ved klinisk immunolog

8.2 - Infeksjoner

Vaksineanbefalinger ved AT sammenliknet med andre typer primære immundefekter:

Ulike typer vaksiner:

Fact sheet fra AT society i England http://www.atsociety.org.uk/data/files/Publications/Fact_Sheet_Vaccines.pdf

Infeksjoner

Informasjon

Personer med AT kan gå som vanlig i barnehage/skole og på jobb. Generelle råd om smitteforebyggende tiltak gjelder. Dette bør
overholdes av alle som er i kontakt med personer med AT.

Personer med AT har noe lettere for å få luftveisinfeksjoner enn andre.

Begrunnelse

Det er ikke gjort effektstudier på smitteforebyggende tiltak på personer med AT. Flere foreldrene beretter imidlertid at de er opptatt av
utvidet smittevern og mener at dette er medvirkende til at personer med AT er lite plaget med infeksjoner.
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Informasjon/Råd

• Ved kompliserende tilstander hos personer med AT må grad av deltagelse og grad av smitteforebyggende tiltak vurderes

individuelt, likeledes ved spesielle smittetilstander.

• Flere foreldre/brukere forteller om positiv effekt av fokus på enkle smitteforebyggende tiltak som håndvask, bruk av

hånddesifiserende sprit og det å unngå kontakt med smittebærere.

• Det er viktig med informasjon til barnehage, skole og lignende, slik at omgivelsene kan ta tilstrekkelig hensyn og holde

infeksjonssyke personer hjemme.

8.3 - Vaksiner

Ataxia Telangiectasia - Sykehuset Innlandet

76 of 134



Ataxia Telangiectasia - Sykehuset Innlandet

77 of 134



Vaksiner

Svak Anbefaling

Vi foreslår nedenstående i tillegg til ordinært barnevaksinasjonsprogram:

• Vannkoppevaksine og MMR, men ikke ved lave lymfocyttall

• Årlig influensavaksine, alle i husstanden

• Pneumokokkvaksine, konjugert, påfyll hvert 5.år

• Påfyll difteri-tetanus-kikhoste, hvert 10.år

• Ikke BCG, men ikke registrert BCGitis ved AT

Barnevaksinasjonsprogram: http://www.fhi.no/artikler/?id=99167

Se vaksinetabell i bakgrunnstekst, der vaksineråd for AT er spesifisert.

Praktisk Info
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8.4 - Hudaffeksjon

Teleangiectasier er et kjennetegn ved AT og sees på øyets sklera og på huden.
Personer med AT har økt hyppighet av ulike hudinfeksjoner som vorter, molluscer og soppinfeksjoner. Det er også beskrevet økt forekomst av
hudgranulomer ved AT som ved en del andre primære immunsviktsykdommer. Huden får tidligere aldringstegn i form av pigmentflekker.
Håret kan bli tidlig grått og tynt, flekkvist håravfall (alopeci) forekommer også hyppigere. Vitiligo og cafe au lait flekker er vanlig.
Personer med med AT har vorter og mollusker oftere og over lenger tid. Soppinfeksjoner i hud i form av candida-eksem i intertriginøse
områder og i hårfeste er vanlig.
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Kliniske tegn i hud

Informasjon

• Telangiectasier i hud

• Vorter og mollusker

• Soppinfeksjoner

• Eksem

• Tidlige aldringstegn; pigmentflekker, grått hår, tynt hår.

• Vitiligo og cafe au lait flekker

• Alopeci

• Granulomer

Se underkapitler for råd om behandling

8.4.1 - Infeksjoner i hud

Informasjon/Råd

Personer med AT har økt antall hudinfeksjoner, som regel i form av vorter, mollusker, soppinfeksjoner, de er som regel lite utsatt for
alvorlige infeksjoner. Behandling etter gjeldende retningslinjer.

Personer med AT kan gå som valig i barnehage/skole og på jobb. Generelle råd om smitteforebyggende tiltak gjelder. Ved kompliserende
tilstander hos personer med AT må grad av deltagelse og grad av smitteforebyggende tiltak vurderes individuelt. Likeså ved spesielle
smittetilstander.

Praktisk Info

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er nesten dobbelt så
vanlige hos yngre barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Mage-tarm infeksjoner er opp til tre ganger så vanlig
hos barnehagebarn. I tillegg forekommer det stadig mindre utbrudd i barnehager av bl.a. hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer.

Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og antagelig i mindre grad gjennom
dråpesmitte. En viss smittespredning synes uunngåelig p.g.a. barns generelle atferd.

Barn med AT diagnose kan gå i barnehage hvis det ikke foreligger tilleggskomplikasjoner.

• Generelle råd for smittevern i barnehager klikk http://www.fhi.no/artikler/?id=82617
• God håndhygiene http://www.fhi.no/artikler/?id=82617( håndhygiene og desinfeksjonsmidler)
• Informasjon til foreldre, når det er infeksjonssykdommer som vannkopper , meslinger , RS virus og lignende i omgivelsene.
http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka
• God ernæring for barnet.
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8.4.2 - Eksem

En del av barna mad AT plages med uttalt sikling og derav sårhet og eksemutvikling rundt munn, på kinn og hake. Seborreisk eksem er
hyppigere forekommende ved AT.

Informasjon/Råd

Fuktighet rundt munn grunnet sikling kan gi eksemplager.

Behandling med fuktsperre, fuktighetskrem og eventuet målrettet behandling av sikling.

Seborreisk eksem er hyppigere forekommende, behandling etter gjeldende retningslinjer.

8.4.3 - Granulomer i hud

Det er beskrevet ikke-infeksiøse kutane granulomer med ukjent patogenese ved flere immunsviktsykdommer, deriblant AT. Det har imidlertid
vært lite forekommende i den norske pasient-populasjonen. Granulomene beskrives som sakte progredierende, velavgrensede erytematøse
og indurerte papler og plaque. Mest vanlig er lesjoner på armer og bein, dernest ansikt. Noen rapporterer om ømhet, mens noen få beskriver
betydelig smerte forbundet med granulomene. De fleste lesjonene er under 5 cm i diameter, men enkelte er beskrevet større. Som regel
utvikler det seg atrofi sentralt i lesjonene, noen ulcererer og noen har teleangiectasier på overflaten. Når lesjonene heler spontant etterlater
de en hyperpigmentering i huden.

Informasjon

Ikke-infeksiøse kutane granulomer er beskrevet noe hyppigere forekommende ved AT. Ukjent etiologi. Foreløpig ikke rapportert tilfeller i
norsk AT-populasjon.
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9 - Hjerte- og lunger

Lungesykdom er en betydelig årsak til sykdom og død ved AT. Ved AT finner man recidiverende sinopulmonale infeksjoner, interstitiell
lungesykdom, nevrologisk betinget påvirkning på lungefunksjon og obstruktiv lungesykdom.

Det er viktig med tidlig og regelmessig oppfølging av lungesymptomer og lungefunksjon.

Spirometri anbefales årlig fra tidlig barnalder, 5-6 år. Innarbeidelse av teknikk og utgangsverdier som grunnlag for videre oppfølging antas å
være nyttig. Spirometriundersøkelser viser ofte et moderat restriktivt mønster.

Det har vist seg at med minimale justeringer er det teknisk mulig å gjennomføre spirometriundersøkelser ved AT hvor man får individuelt
reproduserbare resultater.

Det anbefales at barn med AT har regelmessig klinisk oppfølging 2 ganger årlig i spesialisthelsetjenesten. Det er etablert et landsdekkende
tilbud for lungeoppfølging av barn og voksne med AT ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Det er begrenset med forskningsbasert kunnskap om lungesykdom ved AT. Mange anbefalinger rundt oppfølging og behandling bygger på
erfaring og kunnskap overført fra andre liknende nevromuskulære og immundefekt-tilstander.

Kapittelredaktør: Pernille Tryli

Informasjon/Råd

Sykdommen påvikrer lungefunksjon både direkte og indirekte. Lungefunksjonen er ofte en årsak til sykdom og død og kan i siste del av
livet progrediere uvanlig raskt og kan da være vanskelig å behandle.
Personer med AT bør følges med halvårlige kontroller og behandles av en lungelege/barnelege med erfaring med denne sjeldne
tilstanden. Det er viktig å forebygge infeksjoner, oppdage lavgradig lungeinfeksjon og opprettholde best mulig lungefunksjon.

Vær oppmerksom på symptomer fra luftveier ved mediastinal tumor ved malignitet. Se kapittel 9: kreftrisiko og kreftsykdom.

Det er utarbeidet en internasjonal oppsummering av "best practice" i tverrfaglig oppfølging av lungeproblematikk: http://err.ersjournals.com/
content/errev/24/138/565.full.pdf

Begrunnelse

I henhold til internasjonale og nasjonale kliniske retningslinjer.

9.1 - Recidiverende luftveisinfeksjoner

Et vanlig og tidlig symptom hos barn med AT er recidiverende sinopulmonale infeksjoner. Dette kan starte så tidlig som i 1-2 års alder, mens
vanligste debutalder for luftveissymptomer er 5-7 års alder, noe tidligere for jenter enn for gutter. Overgang til kroniske
respirasjonssymptomer starter oftest fra 10-13 års alder, her også noe tidligere for jenter enn for gutter.

Typiske symptomer er vedvarende eller intermitterende produktiv hoste og hørbare fremmedlyder ved auskultasjon.

Spirometri anbefales årlig fra tidlig barnalder, 5-6 år.

Det er viktig å være oppmerksom på at en del pasienter med AT har redusert evne til hoste og dermed kan ha lite symptomer ved
luftveisinfeksjoner.

Ulike studier viser en forekomst av recidiverende nedre luftveisinfeksjoner og/eller bronkiektasier hos rundt 40% til over 60% av AT-
pasientene.

Ataxia Telangiectasia - Sykehuset Innlandet

82 of 134

http://err.ersjournals.com/content/errev/24/138/565.full.pdf
http://err.ersjournals.com/content/errev/24/138/565.full.pdf


Ved utvikling av kronisk lungesykdom vil det tilkomme røntgenforandringer i form av atelektaser, bronkiektasier, vedvarende lobære
parenkymforandringer og/eller plauraforandringer.

Som årsak til luftveisinfeksjoner ved AT vil immundefekt, gjentatte aspirasjoner, nedsatt evne til slim-mobilisering og generelt økt
inflammatorisk status være medvirkende.

Det er lite undersøkt og publisert rundt hvilke infeksiøse agens som er årsak til luftveisinfeksjoner hos AT pasienter. En studie hvor det var
tatt minst en mikrobiologisk prøve hos 79 av 101 apasienter, viste oppvekst av Pseudomonas aeruginosa hos 26, Hemofilus influenza hos 16,
Stafylococcus aureus hos 15, Streptokokus pneumonia hos 8 og en fordeling på 5 andre agens hos de resterende. 20 pasienter hadde
oppvekst av mer enn en patogen.

Det er så langt ikke funnet økt hyppighet av opportunistiske infeksjoner hos AT pasienter. Det er funnet flere typer virale infeksjoner som
sannsynlig årsak i en viss andel av lungeinfeksjonene, blant annet Respiratorisk syncytialvirus, Varicella og Ebstein Barr-virus. Det er også
rapportert om infeksjon med Mycoplasma pneumonia, Cytomegalovirus og Pseudomonas aeruginosa som årsak hos 4 AT-pasienter som døde
av lungesvikt og hvor vevsprøve viste forandringer forenlig med bronkiolitis obliterans. Det blir viktig med videre studier for å kartlegge hvilke
infeksiøse agens som er hyppigst forekommende ved luftveisinfeksjoner og kartlegge hyppigheten av bakteriell kolonisering av luftveiene hos
AT pasienter. Det er også behov for studier som kan si noe om tidlig og aggressiv behandling kan bedre prognosen ved lungesykdom hos AT-
pasienter. Vær oppmerksom på at AT pasienter ikke er utsatt for samme smitteagens som ved cystisk fibrose og neutropeni. Det gis derfor
anbefalinger om andre typer forebyggende antibiotika.

Utredning

Ved symptomer på akutt infeksjon utredes det etter vanlige retningslinjer, også med rtg thorax der det er indisert for diagnoseavklaring.

På grunn av økt strålefølsomhet anbefales det generell tilbakeholdenhet med røntgen –undersøkelser, men det kan være viktig undersøkelse
ved akutte og ved uklare tilstander for diagnoseavklaring.

Rutinemessig røntgen thorax skal ikke gjøres.

Funksjonell MR-undersøkelse av lunger vil være det som er mest hensiktsmessig som supplement til røntgen thorax ved behov for videre
utredning, for eksempel ved mistanke om utvikling av kronisk lungesykdom.

Svelgfilming medfører lite strålebelastning og gir god informasjon om svelgfunksjon og grad av feilsvelging som er en viktig faktor å vurdere
som årsak til gjentatte og/eller vedvarende lungesymptomer.

Det er ikke innarbeidet egen rutine for regelmessige prøvetaking for agensbestemmelser, gjeldende retningslinjer følges.

Behandling av akutte luftveisinfeksjoner ved AT følger vanlige prinsipper for behandling av henholdvis øvre og nedre luftveisinfeksjoner.

Det bør vurderes profylaktisk antibiotikabehandling ved recidiverende bakterielle luftveisinfeksjoner. Det er noe klinisk erfaring med bruk av
azitromycin.

Immunglobulin-tilførsel bør vurderes ved stadige infeksjoner og påvist lave immunglobulin-nivåer eller manglende antistoff produksjon.
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Informasjon/Råd

• Ved symptomer på akutt infeksjon utredes det etter vanlige retningslinjer, også med rtg thorax der det er indisert for

diagnoseavklaring.

• Bakteriologiske prøver: Det er ikke innarbeidet rutine for regelmessige undersøkelser med spyttprøver eller aspirat og foreløpig

følges vanlige prinispper for å lete etter infeksiøse agens ved manglende effekt av behandling

• Lav terskel for igangsetting av antibiotikabehandling, førstevalgsmiddel bredspektret antibiotika.

• Forebyggende antibiotikabehandling vurderes, anbefalt middel er azitromycin (Azitromax®).

• Vurder immunglobulinbehandling i samarbeid med immunolog.

• Det anbefales regelmessig klinisk oppfølging 2 ganger årlig i spesialisthelsetjenesten med evaluering av lungesymptomer og

lungefunksjon.

• Spirometri anbefales årlig fra tidlig barnealder, 5-6 år. Følg veilederen for gjennomføring av spirometri for AT.

• Hjelpemiddel (eks. BiPAP) for å sikre utlufting, og teknikker for slimmobilsering kan være nyttig.

• Hostemaskin har erfaringsmessig ikke hatt ønsket effekt hos AT pasientene: Det er noe erfaring med bruk av "Cough assist" hvor

det ofte viser seg teknisk vanskelig å bruke.

Veiledning Spirometri finnes i artikkel: McGrath-Morrow, S. A., Gower, W. A., Rothblum-Oviatt, C., Brody, A. S., Langston, C., Fan, L. L., . . . Lederman,
H. M. (2010). Evaluation and management of pulmonary disease in ataxia-telangiectasia. Pediatric Pulmonology, 45(9), 847-859.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.21277/abstract Se bildet i bakgrunnstekst.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Personer med AT

Intervensjon: Oppfølging og behandling av akutte luftveisinfeksjoner og kroniske lungesymptomer ved AT

Komparator: Personer med akutte luftveisinfeksjoner og kroniske lungesymptomer
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9.2 - Interstitiell lungesykdom

En undergruppe av AT-pasienter med kroniske lungesymptomer utvikler etterhvert interstitiell lungesykdom (ILD). Symptomer er oftest
vedvarende ikke-produktiv hoste, dyspnoe og feber. I en studie fant man at av 437 pasienter hadde 25 fått diagnosen
ILD. Røntgenforandringer viste oftest bilaterale interstitielle forandringer med interlobulære fortetninger, HRCT viste septumfortykkelser.

Utvikling av restriktiv lungesykdom kan være lite merkbar klinisk og kan utvikle seg relativt raskt i slutten av ungdomsårene og i tidlig
voksenalder. Forandringer kan fanges opp ved regelmessig lungefunksjonsvurderinger og anbefales som del av den rutinemessige oppfølging
av barn, ungdom og voksne med AT.

[256] Gabhale Y., Vaideeswar P., Bavdekar SB Fatal hemoptysis in a child with ataxia-telangiectasia: zeroing down on the rare
cause. Journal Of Postgraduate Medicine 2010;56 293-296-null Nettside

[258] Gonzales LM, Hessler EE, Amazeen PG Perceptual Constraints on Frequency Ratio Performance in Motor-Respiratory
Coordination. Ecological Psychology 2010;22 1-23-null Tidsskrift Nettside

[260] Milito C, Pulvirenti F, Serra G, Valente M, Pesce A, Granata G, Catalano C, Fraioli F, Quinti I Lung Magnetic Resonance
Imaging with Diffusion Weighted Imaging Provides Regional Structural as well as Functional Information Without Radiation
Exposure in Primary Antibody Deficiencies. Journal of Clinical Immunology 2015;35 491-500-null Tidsskrift

[261] Montella S, Mollica C, Finocchi A, Pession A, Pietrogrande M, Trizzino A, Ranucci G, Maglione M, Giardino G, Salvatore M,
Santamaria F, Pignata C Non Invasive Assessment of Lung Disease in Ataxia Telangiectasia by High-Field Magnetic Resonance
Imaging. Journal of Clinical Immunology 2013;33 1185-1191-null Tidsskrift

[262] Nourry C, Deruelle F, Guinhouya C, Baquet G, Fabre C, Bart F, Berthoin S, Mucci P High-intensity intermittent running
training improves pulmonary function and alters exercise breathing pattern in children. European Journal of Applied Physiology
2005;94 415-423-null Tidsskrift

[263] Rauch A, Kirchberger I, Stucki G, Cieza A Validation of the Comprehensive ICF Core Set for obstructive pulmonary diseases
from the perspective of physiotherapists. Physiotherapy Research International 2009;14 242-259-null Tidsskrift Nettside

[267] Vilozni D, Lavie M, Sarouk I, Bar-Aluma B-E, Dagan A, Ashkenazi M, Ofek M, Efrati O FVC deterioration, airway obstruction
determination, and life span in Ataxia telangiectasia. Respiratory Medicine 2015;109 890-896-null Tidsskrift

[269] Bhatt JM, Bush A., van Gerven M., Nissenkorn A., Renke M., Yarlett L., Taylor M., Tonia T., Warris A., Zielen S., Zinna S.,
Merkus PJ ERS statement on the multidisciplinary respiratory management of ataxia telangiectasia. European respiratory review :
an official journal of the European Respiratory Society 2015;24 565-81-null Tidsskrift
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Rundt 25% av personer med AT utvikler interstitiell lungesykdom (ILD).

• Debutsymptomer på ILD er som oftest langvarig ikke-produktiv hoste, dyspnoe og lavgradig feber.

• Endringer i spirometriverdier kan gi viktig informasjon for å oppdage begynnende utvikling av ILD.

• Verifiseres ved billedundersøkelser; MR, HRCT. Her sees bilaterale interstitielle lungeforandringer og septumfortykkelser.

• Behandling med perorale steroider vurderes. Aktiv behandling av påkommende og kroniske infeksjoner er viktig. Hjelpemiddel

(BIPAP, cough assist) og teknikker for slimmobilisering kan være nyttig.

• Hos noen ses en raskere og mer fulminant utvikling av ILD i tenårene eller tidlig voksenalder. Det må da vurderes høydose

steroidbehandling.

http://err.ersjournals.com/content/errev/24/138/565.full.pdf

9.3 - Obstruktiv lungesykdom

Det er vist en noe hyppigere forekomst av obstruktiv lungesykdom hos barn med AT. Tidlig utredning og behandling er viktig for å hindre
unødige plager og påvirkning av lungefunksjon(19).

Informasjon/Råd

Det er ingen sikker økt hyppighet for obstruktive lungesykdommer hos personer med AT.
Ved mistanke om obstuktiv lungesykdom hos personer med AT, utredes og behandles etter gjeldende retningslinjer for astmabehandling.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2007.00338.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.22760/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppul.20738/abstract
http://www.a-t.org.il/wp-content/uploads/2014/12/Airway-Obstruction-AT.pdf

9.4 - Nevrologisk påvirkning av lungefunksjon

Progredierende ataxi karakteristisk ved AT rammer også respirasjonsmuskulatur. En tenker seg en mekanisme for lungesymptomer delvis
tilsvarende det som sees ved andre progressive nevromuskulære sykdommer. Ukoordinert og svekket respirasjonsmuskulatur vil
redusere belgfunksjon og hostefunksjon.

Koordinasjonsvansker og ataxi påvirker svelgfunksjon med risiko for feilsvelging og mikroaspirasjoner som igjen kan gi utvikling av kronisk
lungesykdom.

Scolioseutvikling sees i varierende grad hos AT-pasienter, alvorlig scolioseutvikling vil påvirke respirasjonsfunksjonen negativt.

Vekstretardasjon ved AT gir en ufullstendig utvikling av brystkassen, som igjen kan påvirke respirasjonsfunksjon.
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Informasjon/Råd

• Fokus på aktivitet, fysioterapi og ergoterapi fra tidlig barnealder som forebyggende tiltak. Se bakgrunnstekst her og videre

anbefalinger under de respektive kapittel.

• Utredning av svelgfunksjon med videofluroskopi for tidligst mulige tiltak hvis påvist mikroaspirasjon. Se kapittel 10: ernæring,

vekst, endokrinologi.

• Vurder respirasjonsstøtte, (CPAP/BiPAP), i samråd med lungeavdeling.

9.5 - Hjerte og sirkulasjon

AT tilstanden er en multisystemsykdom som medfører tidlig aldring inkludert risiko for aldersrelaterte sykdommer i yngre alder. Fra tidlige
rapporter er det beskrevet økt hyppighet av coronar-sykdom hos unge voksne med AT. Det er imidlertid ingen nyere eller større studier som
viser en opphopning av tidlig coronarsykdom hos AT pasienter.

I forskning og dyreforsøk er det vist at normal ATM-funksjon ser ut til å være en viktig regulator for normal aktivering av cardiomyocytt
overlevelse og dermed beskyttende mot cardiovasculær sykdom.

Informasjon/Råd

Det foreligger ikke grunnlag for utredning eller tiltak rettet mot coronarsykdom utover gjeldende retningslinjer i befolkningen ellers.
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10 - Onkologi

AT gir økt risiko for kreftsykdom, dette er det viktig å være oppmerksom på, for en rask og grundig vurdering ved nyoppståtte symptomer.

Redusert allmenntilstand og lavgradig feber uten kjent årsak skal alltid medføre grundigere vurdering med tanke på utvikling av kreftsykdom.

I barnealder er lymfomer og akutte leukemier de vanligste kreftformene. Ved utvikling av lymfomer kan kliniske tegn være hevelse av
lymfeknuter, oppfylninger i thorax eller bukhule som igjen kan gi ulike symptomer. Leukemier kan debutere med ytterligere økt
infeksjonstendens, økt tendens til hud-og slimhinne-blødninger.

I seinere ungdoms- og voksenalder er det rapportert betydelig økt risiko for andre kreftformer inkludert solide tumores, blant annet
brystkreft.

Utifra pasientmateriale i Norge (36 stk) foreligger en genotype-fenotype korrelasjon mellom type ATM mutasjon og kreftrisiko. En 50% risiko
for leukemi/lymfom er observert hos dem som er homozygot eller sammensatt heterozygot for Rendalsmutasjonen (7/16), mens pasienter
med andre ATM mutasjoner har betydelig lavere risiko (1/20).

Bærere: Friske, kvinnelige AT-bærere kan ha noe økt risiko for brystkreft sammenliknet med andre kvinner som ikke er bærere. Risikoen er
ikke høy, men beregnet til 3-4 ganger økt risiko sammenliknet med det som er observert hos andre kvinner som ikke er bærere, spesielt
gjelder dette aldersgruppen 40-55 år og mødre til barn med AT.

Årsaksmekanismer:

Mutasjoner i ATM-genet gir tap av funksjon av ATM-proteinet som igjen forstyrrer cellulær respons på DNA-skade og AT beskrives som en
DNA-reparasjonssykdom.

Med en defekt reparasjonsmekanisme vil det være økt sårbarhet for at påvirkning som stråling og naturlig oppståtte spontane kromosom-
brudd i cellene kan gi utvikling av cellelinjer som kan vokse videre og gi kreftsykdom.

Utredning:

Ved nyoppståtte symptomer er det viktig med grunding klinisk vurdering, det tas blodprøver med vurdering av de ulike blodceller,
infeksjonsparametre og ved symptomer fra luftveier er det viktig å vurdere behov for røntgen thorax, her kan behov for avklaring av diagnose
gå foran restriksjoner og hensyn til strålefare.

Videre spesialundersøkelser og viderehenvisning etter klinikk og funn ved innledende vurdering.

Behandling:

Personer med AT har vist god respons på behandling av de forskjellige kreftformer, da med tilpassede protokoller. Det er viktig at
strålebehandling og bruk av radiomimetiske cytostatika unngås.

Kapittelredaktør: Pernille Tryli og Asbjørg Stray-Pedersen

Informasjon

AT medfører økt kreftrisiko; spesielt lymfomer og leukemier. Eldre personer med AT har økt risiko for solide tumores.

10.1 - Kreftsykdom hos personer med AT

AT gir økt kreftrisiko. Hyppigst forekommende er leukemier og lymfomer. Det foreligger også økt risiko for solide tumores.

Personer med AT har vist god respons på behandling av de forskjellige kreftformer, da med tilpassede protokoller der strålebehandling og
bruk av radiomimetiske og nevrotoksiske cytostatika reduseres eller unngås helt.
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Informasjon/Råd

• AT gir økt kreftrisiko. Hyppigst forekommende er leukemier og lymfomer. Det foreligger også økt risiko for solide tumores.

• Ved nyoppståtte uklare symptomer, langvarig feber, redusert allmenntilstand, gjør en grundig klinisk vurdering og videre

utredning etter behov, blant annet utvidete blodprøver og billedundersøkelser.

• Personer med AT har vist god respons på behandling av de forskjellige kreftformer, da med tilpassede protokoller.

Strålebehandling og bruk av radiomimetiske og nevrotoksiske cytostatika reduseres eller unngås helt.

Kreftbehandling bør sentraliseres med bakgrunn i at det skal følges spesielle behandlingsprotokoller og den økte strålesensitiviteten ved AT.

10.2 - Kreftrisiko for bærere

Friske, kvinnelige AT-bærere kan ha noe økt risiko for brystkreft sammenliknet med andre kvinner som ikke er bærere. Risikoen er ikke høy,
men beregnet til 3-4 ganger økt risiko sammenliknet med det som er observert hos andre kvinner som ikke er bærere, spesielt gjelder dette
aldersgruppen 40-55 år og mødre til barn med AT.
Mammografi som brystkreftscreening bør erstattes med MR pga. økt strålesensitivitet hos AT-bærere.

Det er ikke vist sikker økt risiko for andre kreftformer hos bærere. Men én studie har vist noe økt forekomst av ventrikkelcancer og
colorectalcancer blant bærere.

Anbefalingene våre gjelder for personer med direkte familierelasjon til pasient med AT og med kjent ATM bærerstatus.

Informasjon/Råd

• Mammografi som brystkreftscreening bør erstattes med årlig MR fra 40 års alder frem til 60 års alder. Etter 60 års alder

anbefales MR bryst annethvert år.

• MR bryst rekvireres ved den institusjon i helseregionen som har kompetanse og mulighet til å tolke bildene. I Helse SørØst er det

Oslo Universitetssykehus Ullevål som tolker bildene fra MR bryst for denne gruppen.

• Det er ikke vist sikker økt risiko for andre kreftformer hos bærere. Men én studie har vist noe økt forekomst av ventrikkelcancer

og colorectalcancer blant bærere, og rutinemessig skopi fra 55 års alder anbefales. Lav terskel for spesialisthenvisning.

Bærere kan behandles med vanlige protokoller for kreftbehandling (ATCP.org). Vær obs på økt strålesensitivitet hos AT-bærere.
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11 - Vekst, endokrinologi, leveraffeksjon, tidlig aldring

Ernæring

Det er som regel ikke spesielle vansker knyttet til ernæring i spebarnstid eller tidlig småbarnsalder. Utover i småbarnsalder oppleves ofte
økende grad av ernæringsvansker. Dette er knyttet til progredierende forstyrrelse av muskelfunksjon som påvirker bite, tygge og svelg-
funksjon og evnen til å føre mat og drikke til munnen.

Vekstkurvene for barn med AT viser normalfordeling ved fødsel. I småbarnsalder sees en avflatende vekst, årsakene til det er trolig
sammensatt. En nyere studie viser at for personer med AT er det en økende forekomst at lave nivå av IGF-1 (Insuline-growth-factor-1) og
IGFBP-3 (Insuline-like growthfactor-binding-protein-3)

En systematisk kartlegging av 7 personer med AT i alderen 6-19 år utført av Barnehabiliteringstjenesten
Hedmark viste:

Motorikk:

• Alle (N=7) måtte ha hjelp til å tilberede maten. Kunne holde store biter og føre til munnen. De fleste
brukte glass med lokk og sugerør. De fleste kunne bruke skje
• Sittestilling: 2 hadde scoliose, 3 satt sammensunket, 2 hadde god sittestilling (de yngste)
• Sikling: 4 hele tiden, 3 lite. Betydelig mindre sikling observert etter 7-8 års alder.
• Munnlukke: 5 hadde god munnlukke, 1 hadde noe problemer, og en hadde dårlig munnlukke.
• Koordinere tygging/svelging: Alle hadde vansker i varierende grad.

Måltid:

• Alle hadde en annen smaksopplevelse fra 10-13-årsalderen
• Alle brukte mer tid enn normalt på måltid, noen dobbelt så lang tid ( ca. en time)
• Matlyst/glede ved å spise var varierende, og ofte avhengig av almenntilstand. To spiste mer etter anleggelse av
gastrostomi
• Alle spiste sammen med andre både ute og hjemme.

Det er viktig å være tidlig ute med å kartlegge spisesituasjon og inntak av mat og drikke hos barn med AT, mange er i fare for å få i seg
utilstrekkelig med energi, viktige næringsstoffer og væske.

Spisesituasjonen påvirkes av mange faktorer. Generell ataxi gir utfordring med sittestilling og kroppsposisjon, bruk av armer og hender,
hodekontroll, munnmotorikk, bruk av spesifikk tyggemuskulatur og koordinert svelgfunksjon.

Ved dystonier og plutselige, ufrivillige rykninger i hender/armer, kan måltidene, og spesielt det å holde drikke og føre mat til munnen, bli en
utfordring.

Dette resulterer i økt tidsbruk og anstrengelse ved væske- og næringsinntak.

Oppfølging og tiltak

Det anbefales generelt et energirikt, proteinrikt og antioksidantrikt kosthold for denne pasientgruppen.

Måling av vekt, lengde og hodeomkrets ved halvårlige kontroller.

Gjennomgang av måltidssituasjon gjennom døgnet. Vurdering av total ernæringssituasjon.

Kartlegging av totalt inntak av næringsstoffer og væske i løpet av en gitt tidsperiode, supplert med kartlegging av ernæringsstatus gjennom
blodprøver. Kontroll av stoffskifte og veksthormon-status regelmessig. Ved utilstrekkelig næringsinntak, aspirasjonsproblematikk og lang
tidsbruk ved måltider anbefales ernæring via gastrostomi.

Som ledd i utredning kan det på indikasjon gjøres svelgfilming som gir en god vurdering av grad av feilsvelging. Det er en lite plagsom
undersøkelse som gir lav strålebelastning.

Fokus på energitetting og lettspist mat, væskeinntak må følges med på.

I en retrospektiv studie hvor registrering av ernæringsstatus og behandling av 175 AT-pasienter ved Johns Hopkins Hospital ble gjennomgått,
ble det konkludert med god toleranse for innleggelse og bruk av magesonde. Trolig er det også gunstigere med tidlig heller enn sen anleggelse
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av magesone ved progressive sykdommer der man kan forutse betydelige vansker med ernæring og svelgfunksjon.

Vekst og pubertet

Personer med AT har redusert lengdevekst, vekt og hodeomkretsvekst i forhold til forventet for alder. I studier er det funnet at AT-pasienter
har redusert nivå av veksthormon, insulin-like growth factor-1, IGF-1 og dets viktigste bindeprotein, IGFBP-3.

Barn med AT ligger på normalfordeling på vekstkurver ved fødsel. Avflating på kurven for hodeomkrets sees omtrent fra 1 års alder. Samtidig
ser en også en begynnende avflating på lengde og vektkurver.

Barn med AT følger ikke forventet utvikling når det gjelder pubertet og vekstspurt i forbindelse med pubertet, de er her forsinket i forhold til
normalen.

Diabetes mellitus

Det mest fremtredende ved AT er en uttalt insulin-resistens, klinisk er likevel forekomsten av diabetes ved AT kun lett forhøyet. Type 2
diabetes er definert som en kombinasjon av insulin-resistens og utilstrekkelig insulin-sekresjon.

Diabetesbehandling følger gjeldende retningslinjer og følges ved barnelege med spesialfelt diabetes. Ved overgang til voksenalder, anbefales
henvisning til endokrinolog for regelmessing oppfølging.

Kapittelredaktør: Pernille Tryli

11.1 - Vekst og ernæring

Informasjon/Råd

• Vekstkurver (vekt, lengde, hodeomkrets) følges ved helsestasjonskontroller og fra 4 år anbefales halvårlig oppfølging.

• Ved avflatende vekstkurver og/eller ved mistanke om feilsvelging, utredes barnet med tanke på ernæring via gastrostomi.

• Barn med AT utvikler ernæringsvansker i ulik grad.

• Kartlegging av spisesituasjon følges halvårlig fra førskolealder for å sikre tilstrekkeling med energi, viktige næringsstoffer og

væske

◦ Optimalisering av næringsinntak gjennom energitett og mest mulig næringsrik mat.

▪ Matvarer som er lette å tygge, svelge og håndtere.

▪ Best mulig tilrettelegging av spisesituasjon med egnet sittestilling og spiseredskaper.

▪ Tilstrekkelig væskeinntak må sikres gjennom valg av væske og drikkeredskap tilpasset den enkelte.

11.2 - Endokrinologi

Informasjon

AT kan gi hormonforstyrrelser. Mest tydelig vises dette i forhold til forsinket pubertetsutvikling, og økt risiko for utvikling av diabetes

mellitus.

Tidlig menopause.

Ataxia Telangiectasia - Sykehuset Innlandet

93 of 134



11.2.1 - Pubertet

Informasjon/Råd

• Barn med AT har som regel forsinket eller avvikende pubertetsutvikling og redusert vekstspurt.

• Avflatende og avvikende vekst og pubertetsutvikling utredes etter gjeldende retningslinjer, der ernæringssituasjonen også

kartlegges.

• Det er sålangt lite erfaring med behandling av veksthormonmangel, og det foreligger usikkerhet i forhold til hvordan slik

behandling kan påvirke malignitetsutvikling.

Oppfølging som ellers ved forsinket pubertetsutvikling.

11.2.2 - Diabetes Mellitus

Informasjon/Råd

• Personer med AT har en økt risiko for diabetes type 2 og insulin-resistens.

• Det er viktig å være oppmerksom på mulig diabetesutvikling, ved klinisk mistanke henvises barneavdeling.

• For voksne AT-pasienter vurder henvisning til endokrinolog.

• Diabetesbehandling etter gjeldende retningslinjer og personen bør følges ved spesialist på dette feltet.

Henvisning til endokrinolog for regelmessig oppfølging bør vurderes ved overgang til voksenalder på grunn av økt risiko for diabetes melliuts type 2.

11.3 - Leveraffeksjon

• Personer med AT har ofte økte nivå av leverenzymer (ALAT, ASAT, gGT)

• Det er en sammenheng mellom økte leverenzymer og forhøyede lipidverdier.

• Det er risiko for utvikling av steatose og cirrhose.

• Forhøyet alfaføtoprotein (AFP) er biomarkør for leveraffeksjon ved AT, men verdiene er ikke så høye som ved malignitet i lever.

Personer med AT må kontrolleres regelmessig for leververdiene

http://journals.lww.com/jpgn/Abstract/2016/04000/Liver_Disease_in_Pediatric_Patients_With_Ataxia.9.aspx

11.4 - Tidlig aldring

Observerte tegn på tidlig aldring
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• Ekstrapyramidale symtomer/ufrivillige bevegelser øker på
• Sensorisk og motorisk nevropati
• Telangiectasier i hjernen (MRI)
• Restriktiv lungesykdom
• Økt nivå av kolesterol og triglycerider
• Gluoseintoleranse og diabetes
• Leveraffeksjon med steathose og cirrhose, forhøyede leverenzymer
• Større risiko for både lymfomer og solide tumorer
• Osteoporose og lavt nivå vitamin D
• Skoliose og økende feilstiller i føttene
• Økende gastroøsofageal refluks, spesielt hvis det har vært et problem tidligere
• Tidlig menopause
• Depresjon
• Eldre foreldre og omsorgspersoner.

Informasjon

• Unge voksne med AT viser tidlig tegn på aldring. Se kapitteltekst.

• Sykdomstegn på grunn av tidlig aldring behandles om nødvendig på vanlig måte
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12 - Syn og kognisjon

Definisjon:
Med kognitive funksjoner, menes de mentale funksjoner som har betydning for tenkning og kunnskapservervelse og erkjennelse. Evne til
kognisjon utvikles hele tiden.
Kognitive funksjoner omfatter sanseoppfattelse (persepsjon), oppmerksomhet, konsentrasjonsevne, hukommelse, logiske evner
(begrepsdannelse, resonnerende evner, teoretisk intelligens), praktisk problemløsning og språkfunksjon.

Kognisjon hos personer med AT:
Hos personer med AT blir kognisjon påvirket av grunnsykdommens innvirkning på ulike hjerne- og hjernestyrte funksjoner.
Det er rapportert kognitiv svikt av flere forskere, selv om symptomer på kognitiv svikt ser ut til å utvikle seg langsommere og er mindre uttalt
enn svikt i motorisk funksjon.
Kognitive funksjoner påvirkes tidlig av motoriske vansker, først gjennom påvirket syns - og talefunksjon, deretter lese og skrivefunksjon.

Barn med AT vil trenge tilrettelegging for at sykdommen i minst mulig grad skal påvirke læring og kognitiv utvikling.

Kartlegging av det enkelte barn, hva som er dets styrker og svakheter, hvordan dette barnet fungerer i hverdagen, er viktig for å kunne gi
individuelt tilpasset tilrettelegging. Med bakgrunn i de nevrologiske og motoriske utfordringer, er det viktig med tilrettelegging av kartlegging
og testing av kompente fagpersoner med kunnskap om AT.

Kapittelredaktør: Pernille Tryli (kognisjon), Eivind Sverre (synsfunksjon og pedagogisk tilrettelegging) og David Bahr (pedagogisk tilrettelegging)

12.1 - Synsfunksjon

Øyefunnene ved AT kan deles inn i to prinsipielt forskjellige typer:

1. Telangiectasier (utvidete blodkar i hud eller slimhinner)
2. Okulær ataksi (usikre bevegelser i øyet)
Telangiektasiene kommer gradvis og ses først på den lyseksponerte delen av konjunktiva (hinnen som kler utsiden av øyeeplet og innsiden av
øyelokkene).

Konjunktivale telangiektasier betyr at de fine, tynne karene i øyeeplets ytre slimhinne blir tykke og slyngete. De er et sikkert funn ved fem års
alder, hos noen også tidligere. Øynene virker røde, men uten puss eller tårer. Funnet kan feiltolkes som allergi eller infeksjon. Diagnosen stilles
derfor sikrest ved spaltelampeundersøkelse (øyeundersøkelse ved hjelp av kraftig mikroskop) hos øyelege. Hos enkelte vil man
senere kunne se telangiektasier også i den delen av konjunktiva som er dekket av øyelokk. Telangiektasier kan også forekomme på andre
områder med tynn hud som er lyseksponert, som øret og håndryggen.

Det er usikkert hva som forårsaker disse karforandringene. Immunhistokjemiske undersøkelser har vist at det i tillegg til blodkarene også
opptrer for mange nerver i de samme områdene, men man vet ikke hvordan dette skal tolkes. Det er lite plager forbundet med
telangiektasiene. Noen har ubehag i form av lysfølsomhet og noen reagerer på det rent kosmetiske ved de røde øyne. Når diagnosen først er
stilt, er regelmessig kontroll av telangiektasiene neppe nødvendig.

Okulær ataksi betyr at øyemusklene har dårlig koordinasjon. Dette gjelder både i hvile og ved bevegelse. Bevegeforstyrrelsene har blitt kalt
okulomotorisk apraksi, men det er mer korrekt å sidestille øyemotorikken med kroppens øvrige motorikk og kalle det okulær ataksi. Den
klassiske beskrivelsen av øyemotorikken omfatter fire elementer: fiksasjon, følgebevegelser, sakkader og optokinetisk nystagmus.

Apraksi er vansker med å utføre viljestyrte handlinger uten at det foreligger lammelse, nedsatt følelse i de muskelgruppene som brukes ved handlingen
eller manglende forståelse for oppgaven som skal utføres. Den apraksirammede vet hva som skal gjøres, men han/hun får det ikke til. Man greier ikke
programmere det motoriske systemet på en slik måte at man får utført handlingen (www.altomhelse.no).

Fiksasjonen (festing av blikket) av et objekt er ustø med små ufrivillige og formentlig subjektivt uregistrerbare sakkade-lignende bevegelser
omkring midtstilling. Ujevn fiksasjon er vanlig fra seks-sju års alder, av og til også før. Den ujevne fiksasjonen kan ses direkte, men bedømmes
best ved kurveregistrering.

Følgebevegelsene (følge et objekt i bevegelse) kan bedømmes direkte ved at barnet følger et lite objekt, for eksempel en blyant som beveges
langsomt fra side til side og opp og ned. Karakteristisk for følgebevegelsene hos personer med AT er at de blir hakkete og ikke når ut i
ytterstillingene. De yngste bruker hodet i stedet for øynene, men har i tillegg vanskelig for å holde hodet stabilt. Fra to års alder og opptil fem-
seks års alder skjer det en gradvis forverring av følgebevegelsene.
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Sakkader er benevnelsen for raske, frivillige øyebevegelser fra side til side eller opp og ned, som regel for å fiksere et bestemt objekt. Disse
øyebevegelsene hemmes tidligere enn følgebevegelsene, ofte allerede ved fire års alder. Det viser seg ved at det går langsomt med å sette i
gang bevegelsen og man når ikke ut i ytterstillingene.

Også her er det uttalt med kompensatoriske hodedreininger, spesielt hos de små. Det virker imidlertid som om det blir lettere å holde hodet
stabilt i ti-elleve års alder.

Optokinetisk nystagmus (nystagmus er ufrivillige øyebevegelser av ett eller begge øynene) fremkalles ved å føre et stripemønster horisontalt og
vertikalt foran øynene og iaktta, om det fremkalles små nystagmoide rykk i øynene. I en undersøkelse ble det fulgt ti barn over en
femårsperiode og bare den yngste, en toåring, kunne en fremkalle sikker optokinetisk nystagmus.

Synskarphet/visus (evne til å se detaljer) varierer. Forskning tilsier at 4% av personer med AT har synsstyrke 0,4 eller dårligere (moderat
synshemming) (Farr et, 2002). Prosentandel i normalbefolkning med moderat synshemming eller dårligere er under 1% (WHO). 29% av
personer med AT har synstyrke 0,4-0,5 Farr et al 2002). 1,0 -0,67 i 67% og gjennomsnittlig hadde de en synsstyrke på 0,65 Farr et al 2002).
Nedsatt synsstyrke i denne kategori kan gi økt trettbarhet ved hverdagsfunksjonen

Det er påfallende at det er en større latenstid enn vanlig for tilsvarende aldersgrupper frem til svar på et forevist synssymbol foreligger. Det er
viktig å gi god tid til å respondere på symbolene.

Akkomodasjonen (Øyets innstillingsevne for å kunne se klart på forskjellige avstander) er ut fra enkeltmålinger funnet innen normalverdiene,
men det kan ikke utelukkes at det er økt trettbarhet av akkomodasjonen ved nærarbeid over tid. (Riise R. Øyet ved AT, medisinske aspekter.)

I undersøkelsen «Ocular manifestations of ataxia-telangiectasia (2002)» fant en at Akkomodasjonen var mangelfull i alle de 54 personene
med AT som ble målt i forhold til akkomodasjon.

Lysomfindlighet En del av barna med AT opplever varierende grad av ubehag med skarpt lys. Dette sees i sammenheng med teleangiectasier,
men det er mange som ikke opplever plager forbundet med teleangiectasier. Årsak til lysømfintlighet er ikke kjent.

Medisinsk oppfølging

Årlig øyelegekontroll er ønskelig av følgende årsaker:

1. Telangiektasiene gir ikke i seg selv subjektive plager, men lysfølsomhet forekommer. Briller med fotokromatiske glass kan være nødvendige.

2. På grunn av ustabile fiksasjon må trettbarhet forventes og optimal avstandkorreksjon bør sikres.

3. Øyets motilitet og akkomodasjon bør følges, gjerne av ortoptist i samarbeid med øyelege. Ikke med tanke på medisinsk behandling, men
som grunnlag for samarbeid med synspedagog og pedagogisk tilrettelegging. Dersom det er nødvendig med lesetillegg, vær oppmerksom på
at bifokale/progressive glass kan gi utfordringer på grunn av redusert hodekontroll og øyemotorisk kontroll i vertikalplanet.
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Informasjon

Fra tidlig småbarnsalder sees påvirkning av synsfunksjon, først og fremst i form av gradvis økende vansker med øyebevegelser. En
progressiv cerebellær degenerasjon fører til en økende okulær ataxi. De øyemotoriske vanskene som oppstår, gjør det vanskelig å flytte
blikket dit man vil i riktig tempo. Vanskene gir utfordringer i hverdagen, og får konsekvenser for nærarbeid, blant annet lesing.

På tross av at synsstyrken er bare lettere redusert, er vår erfaring at konsekvensene for lesing er mye større enn det en vanligvis vil finne
hos personer med f. eks nystagmus i kombinasjon med sterk svaksynthet. Se «pedagogisk tilrettelegging» for mer informasjon.

Oculære telangiectasier er fra tidligere beskrevet som et hovedkjennetegn ved AT, men telangiectasier (utvidede blodkar) er ofte ikke
synlige før ved tidlig skolealder, fra 4-5 årsalder (Riise, 2007). Det er derfor viktig å tenke på AT som en mulig diagnose hos et barn med
ustø gange, selv om det ikke foreligger telangiectasier.

Informasjon/Råd

Årlig kontroll for synsfunksjon kan være nyttig:

• Telangiektasiene gir ikke i seg selv subjektive plager, men lysfølsomhet forekommer. Briller med fotokromatiske glass kan være

nødvendige.

• På grunn av ustabil fiksasjon må trettbarhet forventes og optimal avstandkorreksjon bør sikres.

• Øyets motilitet og akkomodasjon bør regelmessig registreres, gjerne av ortoptist i samarbeid med øyelege. Ikke med tanke på

medisinsk behandling, men som grunnlag for samarbeid med synspedagog og pedagogisk tilrettelegging. Dersom det er nødvendig

med lesetillegg, vær oppmerksom på at bifokale/progressive glass kan gi utfordringer på grunn av redusert hodekontroll og

øyemotorisk kontroll i vertikalplanet.

Systematisert kartlegging av synsfunksjon gjøres i regi av statped.

12.1.1 - Lysomfintlighet

Lysømfindtlighet kan være plagsomt. Lysbeskyttelse i form av solbriller og filterbriller er nyttig.

12.1.2 - Okulær ataksi

Alle personer med AT har okulær ataxi (dårlig koordinerte øyebevegelser) omfatter: fiksasjon, følgebevegelseer, sakkader og optokinetisk
nystagmus. Se bakgrunnstekst.
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12.1.3 - Synsskarphet/visus

67% av personer med AT har synsstyrke 1,0 -0,67.

29% av personer med AT har synstyrke 0,4-0,5.

Bare 4% av personer med AT har synsstyrke 0,4 eller dårligere (moderat synshemming).

Selv lett nedsatt synsstyrke kan gi økt trettbarhet ved hverdagsfunksjonen.

Det er en større latenstid enn vanlig for tilsvarende aldersgrupper frem til muntlig svar på et forevist synssymbol foreligger. Det er viktig

å gi god personer med AT tid til å respondere på symbolene.

12.2 - Kognisjon

Definisjon:
Med kognitive funksjoner, menes de mentale funksjoner som har betydning for tenkning og kunnskapservervelse og erkjennelse. Evne til
kognisjon utvikles hele tiden.

Kognitive funksjoner omfatter sanseoppfattelse (persepsjon), oppmerksomhet, konsentrasjonsevne, hukommelse, logiske evner
(begrepsdannelse, resonnerende evner, teoretisk intelligens), praktisk problemløsning og språkfunksjon.

Kognisjon hos personer med AT:
Hos personer med AT blir kognisjon påvirket av grunnsykdommens innvirkning på ulike hjerne- og hjernestyrte funksjoner.
Det er rapportert kognitiv svikt av flere forskere, selv om symptomer på kognitiv svikt ser ut til å utvikle seg langsommere og er mindre uttalt
enn svikt i motorisk funksjon.

Kognitive funksjoner påvirkes tidlig av motoriske vansker, først gjennom påvirket syns - og talefunksjon, deretter lese og skrivefunksjon.

Barn med AT vil trenge tilrettelegging for at sykdommen i minst mulig grad skal påvirke læring og kognitiv utvikling.

Kartlegging av det enkelte barn, hva som er dets styrker og svakheter, hvordan dette barnet fungerer i hverdagen, er viktig for å kunne gi
individuelt tilpasset tilrettelegging. Med bakgrunn i de nevrologiske og motoriske utfordringer, er det viktig med tilrettelegging av kartlegging
og testing av kompente fagpersoner med kunnskap om AT.

Fagpersoner kan oppleve at faktorer som fatigue, dagsform osv kan påvirke kognisjon og læring.
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Informasjon/Råd

• Barn med AT har i utgangspunktet normal kognisjon. Yngre barn skårer innenfor normalvariasjon, mens fra ca. 7 års

alder rapporteres den kognitive svikten å være mild til moderat. Det er variasjoner innad i gruppen, og det er også rapportert

ungdommer og voksne med AT som fungerer kognitivt innenfor normalvariasjon for alder.

• De kognitive vansker ved AT ser ut til å følge et visst mønster:

◦ Nedsatt verbal IQ, arbeidsminne, oppmerksomhet og matematiske evner (tempo).

◦ Andre områder skårer innenfor normalvariasjon for alderen.

• Motorisk påvirkning av syns- og talefunksjon ser ut til å være det som først påvirker kognitiv funksjon og utvikling. Utover i

barneskolealder påvirkes evne til lesing og skriving og derigjennom tilgang til informasjon og innlæring av kunnskap.

• Svikt i oppmerksomhet og arbeidsminnefunksjoner vil påvirke all form for læring og må kartlegges for det enkelte barn for best

mulig tilrettelegging.

Det anbefales regelmessig kartlegging av kognitiv funksjon fra førskolealder. Kartleggingen bør tilrettelegges individuelt med bakgrunn i
nevromotoriske vansker.
Sentralisert kartlegging og oppfølging av kognisjon anbefales.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Noe påvirkning av kognitiv funksjon ved AT, spesielt med alderen. Begrensinger i form av øyemotoriske vansker og finmotoriske vansker
kan også påvirke muligheter for læring. Tilrettelegging kan gi bedre innlæring og livskvalitet.

12.3 - Pedagogisk tilrettelegging

Å møte foreldre til barn med AT

Foreldre reagerer ulikt når de får vite at de har et barn med AT. Noen velger å informere barnehagen tidlig etter at diagnosen er stilt, og
ønsker at alle som følger barnet, er informert. Det er ikke uvanlig at foreldre begynner å planlegge ombygging av hus, søke om hjelpemidler og
vil at alt skal være tilrettelagt så raskt som mulig både hjemme og i barnehagen. Å ta seg av det praktiske og sørge for at alt er optimalt i

Fordeler og ulemper

Testsituasjoner kan oppleves konfronterende i forhold til erkjennelse av sykdomsutvikling. Samtidig vil kartlegging av kognitiv
funksjon og innlæringsevner være nyttig for tilrettelegging av opplæring i skole og barnehage.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det er inntill videre bare to artikler som har undersøkt kognitive ferdigheter hos personer med AT. Forskning som ligger til grunn for
disse artikler ser ut til å være grundig gjennomført. Tallmaterialet er lite i begge undersøkelser. Konklusjonen er sammenfallende

Ressursbruk og andre hensyn

Tester og kartleggingen bør gjennomføres av spesialister siden mange faktorer kan påvirke testresultatet. Testene bør også tolkes
med forsiktighet.
I Norge er det mulig å henvise til spesialttjensten (Statped eller HABU) for testing. Dette gir ingen kostnader for personer med AT
men koster samfunnet noe. Tilrettelegging etter kartlegging kan derimot reduserer sammfunnskostnadene ved å sette igang riktig
tiltak til riktig tid.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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hverdagen er en måte å utøve omsorg for barnet på.

Noen foreldre kan ha behov for mer tid til å oppfatte og bearbeide informasjonen om diagnosen, og hvilke konsekvenser diagnosen vil få for
barnet på lang sikt. Andre kan fornekte at barnet har AT og vil ikke innse at barnet mister motoriske ferdigheter. Når ergoterapeuten foreslår
nye hjelpemidler, vil dette være en påminnelse om at barnet mister ferdigheter. Det er viktig å ha forståelse for at foreldre kan være i en sjokk-
og sorgtilstand. Mor og far til barnet kan reagere ulikt og være i ulike faser i sorgbearbeidelsen.

Barnehage og skole er en viktig del av hverdagen til barnet. Det er viktig at foreldrene får en bekreftelse på at barnets behov for
tilrettelegging er fulgt opp. Barnehagens og senere skolens personale må derfor

• sette seg inn i barnets diagnose og utvikling til barnet over tid, særlig med tanke på
◦ syn
◦ motorikk og ufrivillige bevegelser
◦ psykososiale utfordringer

• sette seg inn i hvordan diagnosen vil påvirke barnet i hverdagen
• finne gode løsninger slik at barnet kan delta i og ha glede av ulike aktiviteter i størst mulig grad på lik linje med andre barn. Dette kan
være
◦ fysisk tilrettelegging av inne- og uteområder
◦ tilpasset arbeidsplass
◦ riktig og effektiv bruk av hjelpemidler

• lytte til foreldrene da de kjenner barnet best og vil være gode samarbeidspartnere for barnehagen/skolen
• sette av tid til kommunikasjon med foreldrene som å
◦ avtale fast møtetid (særlig viktig det første året på skolen)
◦ avtale fast system på kommunikasjon hjem-skole
▪ kommunikasjonsbok
▪ e-post, eller lukket konto på læringsplattform eller sky.

Foreldre til funksjonshemmede barn er ofte mer bekymret enn andre foreldre og har større behov for bekreftelse på at barnet får den riktige
oppfølgingen. Foreldrene kan være usikre på hva som er best for barnet på lang sikt til tross for at de kan ha sterke meningsytringer. Dette
kan være krevende, men det er viktig å møte foreldrene med åpenhet. Det er viktig at fagpersonene har god kunnskap om barnets
funksjonsevne i hverdagen og har tydelige meninger om hva som er til barnets beste. Fokuset bør være på barnets totale behov som
personlighet, alder, modning/utvikling, sosial deltagelse, interesser, motivasjon osv.

I løpet av de første skoleårene og frem til ungdomsskolen vil ofte sykdommen utvikle seg, og behovet for tilrettelegging på skolen vil øke. Det
kan være vanskelig å innse at barnet taper ferdigheter. For alle parter er det viktig å være åpen for forslag til nye løsninger som kan fungere til
barnets beste. En åpen dialog mellom foreldre, PPT og skolen er viktig for å finne gode løsninger alle kan enes om.

Utvikling og pedagogisk oppfølging ved AT

Barn med den klassiske formen for AT har lite behov for tilrettelegging i barnehagen og følger som regel fagplanen som gjelder for sitt
aldersnivå de første årene på skolen, med økende grad av tilpasninger og bruk av hjelpemidler. På slutten av mellomtrinnet og/eller på
ungdomsskolen er det vanlig at man må ta mer hensyn til elevens kapasitetsnivå og økende grad av vansker med å lese og skrive. Eleven får
gradvis mindre utbytte av den ordinære opplæringen og det blir nødvendig å tilpasse skolehverdagen i tråd med elevens behov. Det er likevel
viktig at eleven er en naturlig del av fellesskapet selv om eleven følger en individuell opplæringsplan med utgangspunkt i klassens plan.

Konsekvenser av de tiltagende motoriske vanskene i skolesituasjonen:

• Eleven får gradvis større vansker med å gå.
• Eleven bruker gradvis mer energi på å sitte og holde hodet oppe.
• Skriving blir vanskeligere, både med håndskrift og på tastatur.
• Tiltagende dårligere øyemotorisk kontroll gjør at det blir viktig å knekke lesekoden tidlig.
• Tiltagende dårligere øyemotorisk kontroll gjør at lesing krever gradvis mer energi og konsentrasjon.
• Det blir gradvis vanskeligere å artikulere tale.

Økende grad av motoriske forstyrrelser og redusert utholdenhet bidrar til konsentrasjonsvansker og lærevansker. Man kan likevel oppleve at
enkelte viser en bedring av funksjonsnivå tidlig i ungdomsalder. Når fagkombinasjon i videregående opplæring skal velges, er det viktig å ta
utgangspunkt i elevens interesser. Interessene på ulike områder må bevares og utvikles, gjerne med utradisjonelle løsninger.

Det er viktig å vurdere om eleven med AT har utbytte av utplassering på en arbeidsplass for å få arbeidstrening, og gjennom disse erfaringene
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kunne vurdere om deltakelse i arbeidslivet er en mulighet. En forutsetning for at eleven skal få best mulig utbytte av tiden på videregående
skole, er at elevens kontaktperson og eleven har en tett dialog om innhold og den praktiske tilretteleggingen i skolehverdagen.
Kontaktpersonen må ha et kontinuerlig samarbeid med karriere-/studieveileder for å kunne tilpasse og justere studietilbudet etter elevens
behov og kapasitet. Å forlenge skoleløpet med ett eller to år kan være hensiktsmessig for noen elever med AT for å oppnå opplæringsmålene.

Hovedfokus både for hverdag og helg i og utenom skoletid, bør være at eleven skal oppleve en positiv hverdag og en inkluderende skoledag,
hvor sosialt fellesskap med trivsel og samkvem med medelever står i sentrum. Man bør tilstrebe et godt faglig utbytte i alle fag, men ikke på
bekostning av den inkluderende og sosiale hverdagen. En plan for hvert døgn gjennom uka vil gi oversikt over aktiviteter slik at man kan ta
hensyn til behov for variasjon mellom aktivitet og hvile og sørge for at spesielt energikrevende aktiviteter ikke blir lagt for tett. Overforbruk
av krefter og behov for energiøkonomisering er viktig for mange. God planlegging og informasjon er viktig for elevene med AT som for elever
flest.

Elever med AT har mange vansker som gjør at det må legges spesiell omtanke i det pedagogiske opplegget. Ettersom det meste er mer
energikrevende, blir det ekstra viktig å utnytte elevens sterke sider og bygge opp under og forsterke elevens egenskaper. Eleven opplever nok
situasjoner hvor han eller hun ikke strekker til. Ved å utnytte elevens spesielle interesseområder, kan man også erfare at eleven kan holde
konsentrasjonen lengre. Husk at også generelle konsentrasjonsvansker, dårlig dagsform, lav selvfølelse og støy fra medelever kan være
faktorer som gjør det vanskelig å konsentrere seg og lære.

Ting tar tid, og det er frustrerende å ikke bli ferdig. I den grad det er mulig, bør man derfor sørge for at eleven med AT får tilstrekkelig tid til å
fullføre sine aktiviteter, slik at eleven ikke får følelsen av alltid å komme til kort eller velger ikke å delta. Legg vekt på å opprettholde elevenes
selvhjulpenhet, unngå å overta oppgaver de selv kan mestre og gi dem den tiden de trenger. Legg vekt på et godt faglig og sosialt klassemiljø og
benytt elevene som ressurser for hverandre. Unngå unødvendig tett voksenkontakt og legg til rette for samarbeid og fellesskap mellom
elevene.

For at eleven skal ta del i arbeidsfellesskapet i klassen, kan det noen ganger være nødvendig å forberede eleven på forhånd. Felles interesser
med medelever er av stor betydning for sosialt fellesskap, også utenfor skoletiden. Kreativitet og litt ekstra organisering er ofte nødvendig, for
eksempel i forbindelse med fritidsaktiviteter og transport. Elever med AT er bevisst sin egen situasjon. Det kan føre til at dersom de får mye av
undervisningen i enerom kan utviklingen bli at de helst vil isolere seg fra de andre elevene.

Å være annerledes og skille seg ut fra medelevene kan være tungt og vanskelig for mange. Hjelp til å bearbeide sorg og reaksjoner, kunnskap
om egen funksjonshemning og felleskap med andre med AT, kan oppleves som positivt og nyttig. Opplevelsen av å bli verdsatt, akseptert, bli
stilt krav til og bli tatt hensyn til på en god måte, har stor betydning for alle.

Talevansker

Barn med AT har talespråk som andre barn fra de er små. Sykdomsforløpet gir imidlertid en gradvis svekkelse av all muskulatur, blant annet
svekket munnmuskulatur og redusert lungekapasitet. Dette får innvirkning på barnets talespråk. Etter hvert fører sykdommen blant annet til
uttalevansker og lav stemme, kortere meldinger, økt forekomst av misforståelser og etter hvert redusert språklig aktivitet og mindre
deltakelse og selvstendighet. Dersom eleven er innforstått med det, kan en støtte talen med at en etter hvert tar i bruk
kommunikasjonshjelpemidler.

Motoriske vansker

Elever med AT vil få gradvis større problemer med å gå og vil bruke stadig mer energi på å sitte og holde hodet oppe. Dette gjør at det vil bli
nødvendig med god fysisk tilrettelegging av elevens skolemiljø. Skolen må samarbeide tett med både ergoterapeut/fysioterapeut og NAV
Hjelpemiddelsentral i fylket om hvilke hjelpemidler som er best egnet for eleven både når det gjelder forflytning og arbeidsplass. En god fysisk
tilrettelegging av skolen med ramper og døråpnere vil gjøre skoledagen lettere.

Synsvansker

Barn og unge med AT fungerer som sterkt svaksynt eller blind når det gjelder detaljarbeid og nærarbeid som for eksempel lesing. Når det
gjelder annet synsarbeid, har de derimot ofte normal eller tilnærmet normal synsfunksjon. Noen av barna er lysømfintlige. Det er derfor viktig
at de ikke sitter i motlys, men får lyset bakfra eller fra siden. Dersom det er nødvendig, kan belysningen i rommet reduseres ved å blende
vinduer og eventuelt dempe generell lampebelysning.

Elever med synsvansker har ofte nytte av å sitte langt fremme i klassen, uten at det skal gå utover elevens sosiale plassering. Pass på å bruke
en god tusj på whiteboard Ren tavle (bruk av mikrofiberklut gir ren krittavle) og bruk av kritt som lager en tydelig strek, er også viktig.

For å kompensere for synsvansker (og andre vansker), kan lese-tv og datahjelpemidler være til stor hjelp. Pedagogiske opplæringsprogram,
mulighet for å tilpasse skrift og å tilrettelegge tekster og arbeidsoppgaver, gjør det enklere og mindre anstrengende å skrive og å lese.
Skanning av tekst som kan leses i ønsket forstørring og bruk av taleprogram som leser opp tekst simultant med at teksten markeres, er nyttig.
Lese-tv forstørrer opp tekst, bilder eller tavle. Læreren må ha kjennskap til elevens synsfunksjon for å forstå i hvilke situasjoner eleven har
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behov for synspedagogisk tilrettelegging.

Synsfunksjonen er imidlertid som regel ikke til hinder for oppgaver som:

• gjenkjenning av mennesker (men kan vanskeliggjøre tolkning av ansiktsuttrykk), dyr og gjenstander
• orienteringssyn
• syn i sammenheng med mobilitet (gangsyn, kjøring av rullestol o.l.)
• å se variasjoner i terreng/underlag
• praktiske ADL- og formingsoppgaver o.l.

Lesing

Erfaringer har vist at barn med AT lærer å lese litt, men lesing er anstrengende . Det ser ut til at barna som har fått en leke-preget lesestart i
førskolealder, leser best i forhold til alder. Lesing er imidlertid så krevende for mange at de bare oppnår en lav leseferdighet, lav lesehastighet
og lav leseutholdenhet, noe som igjen kan gå utover innholdsforståelsen.

På tross av at lesing er krevende for mange, mente samtlige foreldre til barn som deltok i et AT-prosjekt at det er viktig at barna lærer seg å
lese.

Når starter vi med leseinnlæringen?

Øyemotoriske avvik er et tiltagende problem ved AT. Vi anbefaler derfor at man starter leseinnlæringen før øyemotorikken blir for dårlig,
helst i førskolealder. Begynnende leseinnlæring må da være basert på at det skal være lystbetont og lekepreget, og opplæringen bør legges inn
i naturlige sammenhenger. Som et supplement kan man også benytte egnet programvare for PC eller apper for lesebrett i tillegg til de andre
aktivitetene som kan benyttes for å øve på bokstaver og ord.

Metodikk og tilrettelegging for lesing

I førskolealder har barnet som oftest god øyemotorisk kontroll. Alle barn er forskjellige, også de med AT. Dersom pedagogen i barnehagen
klarer å skape interesse for lesing og barnet synes det er moro, anbefales det at man begynner med å lære bokstavene, trekke sammen til ord
og lære en del helord allerede i barnehagen. Når barnets øyemotoriske kontroll etter hvert blir dårligere vil barnet likevel kunne lese noe.
Begynner leseinnlæringen når barnet både har dårlig kontroll på øyebevegelsene og vansker med hodekontroll, vil leseinnlæringen bli svært
mye vanskeligere, kanskje umulig.

De øyemotoriske avvikene gir problemer både med å holde en fiksering og med nøyaktigheten i sakkaden (bevegelsen til neste
fikseringspunkt). Derfor anbefales færrest mulig fikseringer. Dette oppnås best ved at barnet gjenkjenner flest mulig ord ved bare å fiksere
dem en gang (helordslesing).

For å forenkle lesingen kan man:

• benytte bokstavtyper som er rene og tydelige, for eksempel Arial eller Verdana
• velge den størrelsen på og avstanden mellom bokstavene og linjene som eleven er mest komfortabel med. (Spør en datakyndig
dersom du ikke vet hvordan du justerer dette.)
• presentere én linje eller ett ord om gangen, for eksempel ved hjelp av skanning og dataprogram som presenterer ett og ett ord
simultant med at ordet blir artikulert. Systemet må enkelt la seg styre fra det som er en god arbeidsstilling for eleven.
• velge lesestoff som fenger elevens interesser, samtidig som det er på adekvat vanskelighetsnivå
• variere mellom høytlesning og egenlesning
• benytte en felles skjerm for lese-TV og skjermbilde fra datamaskinen som plasseres på en toleddet gassarm. Finne en sittestilling og
en hodeposisjon som gir god stabilitet og er god for lesing. Flytt deretter skjermen til riktig posisjon i forhold til øynene. (Dette er bare
mulig dersom skjermarmen er festet langt fremme på arbeidsbordet.)

Alternativ til egen lesing

Eleven kan ha gode forutsetninger for læring som følge av gode kognitive egenskaper. Men det kan være vanskelig å tilegne seg ny kunnskap
hvis leseferdighetene legger begrensninger. Dersom skolehverdagen blir preget av lesing og lesetrening som ikke gir fremgang kan eleven
miste motivasjonen til å lære. Bruk av hjelpemidler kan bidra til å gjøre lesingen mer effektiv og gi økt utholdenhet, men når dette ikke lenger
gir tilfredsstillende resultat, er det viktig å velge andre metoder for læring. Følgende alternativer til egen lesing kan være aktuelle for å tilegne
seg kunnskap:

• Bruk av syntetisk tale kombinert med ordmarkering på datamaskinen. (Det finnes egnet program og maskinvare for dette.)
• Lese sammendrag og/eller stikkordsinformasjon (utarbeidet av lærer)
• Bli lest høyt for
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• Bruke lydbøker

Hjelpemidler bør tas gradvis i bruk i god tid før barnet blir avhengig av slik hjelp slik at barnet alltid opplever mestring.

Skriving

Håndmotorikken gjør at det allerede i tidlig skolealder kan bli vanskelig og koste mye energi å skrive med penn og papir. På lik linje med lesing
bør skolen derfor legge til rette for bruk av hjelpemidler og alternative metoder for arbeid med skriftlige oppgaver. For de fleste vil det derfor
være aktuelt å benytte datamaskin med tilpasset tastatur og mus. Ved å benytte PC, ulike pedagogiske programvarer og ved å tilrettelegge
lærestoffet, kan eleven mestre enkle skriveoppgaver.

Følgende tips kan være nyttige:

• Finn egnede tekniske hjelpemidler og god arbeidsstilling for eleven.
• Når eleven skriver med tastatur, kan en god underarmsstøtte være en fordel. Tastaturet bør være i flukt med underarmsstøtten. En
bør prøve seg fram om det er best med eller uten fingerguide (plate med et hull for hver av tastene) påmontert tastaturet.
• Dersom eleven har god underarmstøtte er sannsynligvis en vanlig optisk datamus beste alternativ.
• Et annet alternativ er å skrive med skjermtastatur og ordprediksjon, dvs. at de tidligere mest brukte ordene vil komme som forslag når
eleven begynner å skrive på et ord (egnet programvare finnes). Pekeren kan styres av en joystick. Hvis eleven bruker elektrisk rullestol
kan pekeren styres av samme type joystick som stolen. Eleven får også her full underarmstøtte.
• Man kan også prøve seg fram med skjermtastatur, ordprediksjon og pekeskjerm. Skjermen må da stå på en toleddet gassarm.
Gassarmen som er festet i fremkant på bordet må ha friksjonsskruer, slik at skjermen ikke blir dyttet bort. Finn egnet plassering for
skjermen, og prøv ulike vinkler. .
• Nettbrett kan være et godt supplement til PC. Det finnes apper og programmer som er godt egnet til lek og læring, f. eks
bokstavinnlæring og trening på lesing og skriving. Tastatur til nettbrett kan gjøre skrivingen enklere med god støtte,.
• Tavlekamera med mulighet for avfotografering av tavla er en fin måte å ta notater på uten selv å skrive.
• Tilrettelegg oppgavene slik at eleven ikke må skrive mye selv. Oppgi for eksempel svaralternativ på spørsmål som eleven kan velge
mellom.

Fysisk aktivitet og kroppsøving

Daglige aktiviteter krever mye konsentrasjon og energibruk. Fysisk aktivitet er likevel viktig for overskudd og utholdenhet, og kan gi
opplevelser av fellesskap og mestring. I mange aktiviteter kan det være fint at eleven får være sammen med en liten gruppe medelever, for
eksempel på styrketreningsrom, i svømmebasseng, på sykkeltur eller aketur. Med litt kreativitet finner man som regel frem til egnede
aktiviteter for den enkelte. En ergoterapeut/fysioterapeut kan gi gode råd om tilpassede hjelpemidler for bruk i fysisk aktivitet, som for
eksempel spesialsykkel.

Individuell opplæringsplan

For elever med AT vil det være nyttig med en individuell plan som ser skole og fritid som en helhet. Den bør beskrive spesielle behov,
muligheter og mål, ansvarsfordeling, nødvendige tekniske hjelpemidler etc. På skolen vil det være behov for en individuell opplæringsplan som
gir oversikt over:

• opplæringsmål (så konkrete og målbare som mulig)
• organisering av undervisningen
• spesialpedagogiske tiltak
• nødvendig tid til samarbeid mellom personalet
• nødvendige hjelpemidler

Skolen bør samarbeide med pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre aktuelle kompetansemiljøer om å legge til rette for et godt
opplæringstilbud for eleven med AT. En god utredning av elevens sterke sider, interesser og behov er nødvendig. Alternative kompetansemål
og bruk av alternativ metodikk kan bli aktuelt for mange. God kompetanse og tilstrekkelig med ressurser til både opplæring av eleven og
lærersamarbeid er kritiske suksessfaktorer i opplæringen.

Klassens felles plan og elevens individuelle opplæringsplan må bygge på hverandre, slik at fellesskap og individuelle opplegg utfyller
hverandre. En liten elevgruppe eller klasse med mulighet til fleksible løsninger når det gjelder deling i mindre grupper og bruk av små rom, er
positivt. Det kan lette det pedagogiske arbeidet som skal ta hensyn til mangfoldet i klassen.

Mobilitet i barnehage og skole

For å kunne delta i aktiviteter i størst mulig grad sammen med andre barn/ungdommer, må det fysiske miljøet være tilrettelagt for barnet med
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AT. Målet bør være at barnet kan ta hele skolen i bruk med minst mulig støtte fra skolens personale. Behovet for fysisk tilrettelegging vil øke
med tiden, og både inne- og uteområder må være tilrettelagte i god tid før behovet er synlig for omgivelsene. Dette krever at skolen så tidlig
som mulig får informasjon om barnet med AT slik at planarbeidet kan begynne og bygging/ombygging og /montering av eventuelle
hjelpemidler er ferdig før barnet med AT begynner på skolen.

Kontaktperson

Eleven med AT bør ha en kontaktperson på skolen som har all nødvendig informasjon om eleven og som formidler informasjon mellom skole
og hjem. Kontaktpersonen bør ha tett oppfølging av eleven med jevnlige samtaler om behov for justering av tilrettelegging i skolehverdagen.
Elever med AT har lett for å overforbruke krefter og har behov for en større variasjon mellom ulike aktiviteter. Å sitte i ro for lenge er
belastende, men også aktiviteter med høy intensitet over for lang tid kan være for energikrevende. Å finne en riktig balanse er helt avgjørende
for at eleven skal ha størst mulig utbytte av skoletilbudet.

Det er viktig å ta eleven med på råd for å få informasjon om hvordan eleven oppfatter ulike aktiviteter. Ved en samtale kan eleven også påvirke
sin egen skoledag, og kan bli mer bevisst på hvordan AT virker inn på kroppen. Samtalen kan bidra til bevisstgjøring når det gjelder å fungere
best mulig til tross for sykdommen. Kontaktpersonen vil gjennom samtalene få informasjon og kompetanse om eleven som er helt nødvendig
for å kunne tilrettelegge skoledagen best mulig. Dette vil være nyttig for hele personalet dersom kontaktpersonen fungerer som en rådgiver
for andre ansatte når det gjelder å planlegge og gjennomføre aktiviteter. Det er særlig viktig med en dialog med eleven med AT når det gjelder
kroppsøving, turer, aktivitetsdager og andre alternative dager for å informere og gjøre eleven trygg på at lærer har planlagt aktiviteten for
eleven og har tatt med eleven på råd.

Samarbeid med hjelpeapparatet

AT er en tilstand som krever at hjelpeapparatet har kompetanse på ulike områder. Barnehage og skole er avhengig av et nært samarbeid med
ulike fagmiljøer for å kunne tilpasse hverdagen etter barnets behov. Tilretteleggingen bør derfor utvikles i samarbeid med foreldre og ulike
fagmiljøer. Viktige samarbeidspartnere for skolen og foreldrene vil være

• synspedagog
• fysioterapeut
• ergoterapeut
• spesialpedagog

Følgende fagmiljøer kan bistå med fagkunnskap og veiledning av lokale fagpersoner:

• PPT
• Habiliteringstjenesten (Habiliteringstjenesten i Hedmark)
• NAV Hjelpemiddelsentralen
• Frambu senter for sjeldne diagnoser
• Statped sørøst, fagavdeling syn

Det skjer en stadig utvikling innen mulige hjelpemidler, og en liste over dagens produkter kan fort bli utdatert. Vi foreslår derfor ikke bestemte
løsninger eller produkter her. For nærmere informasjon om tilrettelegging og hjelpemidler, kontakt NAV hjelpemiddelsentral. Statped sørøst,
fagavdeling syn kan også informere om hvilke hjelpemidler andre med samme vansker bruker for å tilegne seg muntlig og skriftlig informasjon
for å skrive.

Det vil være hensiktsmessig å etablere en tverrfaglig koordineringsgruppe eller plangruppe. Noen bruker benevnelsen ansvarsgruppe.
Ansvarsgruppe er ikke regulert i lov eller forskrift. Hensikten med en ansvarsgruppe er å sørge for koordinerte tjenester og god
informasjonsflyt mellom foresatte, barnehage/skole og involverte fagpersoner og instanser. Et godt barnehage- og skoletilbud utvikles som
følge av et godt samarbeid mellom det helsefaglige, pedagogiske, foreldrene og barnet/ungdommen med AT.

Informasjon til andre

Foreldre til et barn med funksjonsnedsettelse kan være usikre på om de skal informere og hva de skal informere andre om. De kan være redd
for at barnet blir stigmatisert og ikke sett som den de er, som et enkeltindivid med ulike egenskaper og ressurser. Foreldre søker derfor ofte
råd fra fagfolk før de tar valget om de skal informere eller ikke. Noen diagnoser har få eller ingen kjennetegn som er synlige for andre, og det
kan derfor være vanskelig å vite hva man skal informere om.

Vår erfaring i arbeid med familier med barn og unge med en funksjonsnedsettelse er at åpenhet om tilstanden/diagnosen ofte kan bidra til
større forståelse for barnets behov, bedre tilrettelegging og større trivsel i barnehage, skole, arbeid og fritid. Hverdagen for familiene og for
den enkelte med en sjelden tilstand gjøres lettere ved at fagfolk har gode kunnskaper om tilstanden. Dette gjelder både for eventuelle
alvorlige medisinske konsekvenser, og ikke minst for alle de langt vanligere "hverdagsvansker" som kan følge med tilstanden.
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Mangel på informasjon eller feiloppfatning kan gi grobunn for antagelser og feiltolkninger hos andre barn og foreldre. Uvitenhet kan også
bidra til plaging, mobbing og i verste fall utstøting eller ignorering. Å unnlate å gi informasjon kan også føre til engstelse og usikkerhet –
spesielt hos barn. For eksempel kan enkelte tro at dette er noe som smitter eller på annen måte er farlig når de oppfatter at "noe er galt", men
ikke vet hva det er. Barn blir ofte undervurdert når det gjelder evnen til å oppfatte og forstå at noe er annerledes.

Vår erfaring, etter samtaler med brukere og etter besøk i barnehager og skoler, er at saklig informasjon kan fremme positive holdninger,
empati, forståelse og aksept. Det er nødvendig at barnehagen/skolen, de ansatte, barnegruppen og medforeldrene får tilpasset kunnskap om
hva tilstanden innebærer. Informasjonen bør ta utgangspunkt i det som er synlig for andre, for eksempel utseende, behov for hjelpemidler,
motoriske vansker som påvirker gang- og løpeferdigheter, at man blir fortere sliten enn andre, tale- og språkvansker og/eller behov for trening
i basseng etc.. Informasjon og dialog blir særlig viktig i forbindelse med overgangene mellom barnehage, skole, arbeid og ved flytting til egen
bolig. "Gamle og nye" omsorgspersoner trenger kontakt med hverandre.

At de som omgir en til daglig vet og forstår, hjelper også den som har en funksjonsnedsettelse til bedre mestring. Både barn, ungdom og
voksne med funksjonsnedsettelser vil møte spørsmål og undring fra andre. Å selv ha kunnskap om sin tilstand, og å vite at velinformerte
personer i nærmiljøet kan tre støttende til, gjør en sterkere i møtet med slike utfordringer.

Hvem som skal gi informasjon til hvem, på hvilken måte og i hvilket omfang, må vurderes sammen med den enkelte familie. Mange vil gjerne at
en person utenfor familien, som de har tillit til, og som har nødvendig faglig innsikt, gjør dette. Det kan for eksempel være en fra kommunens
helsetjeneste, skolen, PPT, annet medisinsk personale eller representant for brukerforeninger.

Barnet eller ungdommen kan etter eget ønske fortelle selv eller svare på spørsmål. Noen velger å skrive ned det de ønsker skal formidles slik
at dette kan bli lest opp. Andre lager en film om seg selv som viser hvem de er og hvilke utfordringer de møter i hverdagen. Ikke all informasjon
om diagnosen bør frembringes, kun det som er gjeldende for barnet. Det er viktig å bli enige om hva det skal informeres om og hva som bør
utelates. Man bør være varsom med å informere om temaer som er sensitive for barnet eller ungdommen. Informasjon skal alltid gis etter
avtale med og i samarbeid med den det gjelder dersom dette er mulig, og de foresatte.

I videregående skole og ved høyere utdanning er det vanlig at personen selv ønsker å formidle informasjonen om sin egen tilstand og egne
behov. Ungdom er gjerne mer bevisste og selektive på hva de informerer om og til hvem, og dette bør respekteres.

• Personer med AT har behov for og rett til spesialundervisning og spesialtilpasning i barnehagen, skole og på arbeid.

• Krav til personer med AT i skole, på arbeid og hjemme bør tilpasses etter konklusjonen av kognitiv kartlegging og kombineres med

kartleggingen av nevromotorisk funksjon.

• Generelt er det viktig med kompenserende tiltak og ivaretakelse av mestringsopplevelse.

I bakgrunnsteksten er pedagogiske konsekvenser og tiltak beskrevet for nedenstående aspekter:

• Talevansker

• Motoriske vansker (skriving, fysisk aktivitet og kroppsøving, mobilitet)

• Synsvansker (lesing)

• IOP

• Samarbeid med hjelpeapparatet

• Viktigheten av kontaktperson

• Informasjon til andre

Barnehagen/skole må tilegne seg kunnskap om AT for å kunne tilrettelegge for læring og gode hverdager
Samarbeid med statped, habiliteringstjenesten, Frambu og/eller PPT
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13 - Koordinering og oppfølging

Kapittelredaktør: Asbjørg Stray-Pedersen og Agnes Solberg (koordinering av tilbudet)

Statped Sør-Øst har påtatt seg en landsdekkende funksjon for utredning av sysnfunksjon,synspedagogisk rådgivning for barn med AT.
Man har hatt etablert et samarbeid mellom Frambu kompetansesenter og habiliteringstjenesten i Hedmark siden 2013, for å sikkre et
systematisk, kvalitetssikret tilbud i utredning av synsfunksjon, synspedagogisk rådgivning og kurs til personer med AT og deres
nettverk.Samarbeidet er spesielt viktig i overgangasfaser.

• Ved ny sak
• Ved overgang fra barnehage til skole
• Ved overgang ungdomsskole og videregående skole

Statped Sør-Øst, Frambu kompetansesenter og HABU i Hedmark har avtalt å starte et fagnettverk, der målet er å gjensidig oppdatere
hverandre på aktuell forskning og siste kunnskap om AT.

Informasjon

AT er en multisystemsykdom som krever oppfølging på mange områder. For personer med AT og deres familier er det viktig med

koordinering og samordning både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten har en koordinerende rolle i forhold til medisinsk oppfølging og habilitering. Ved tverrfaglige kontroller bør det

tilstrebes å følge en standardisert protokoll. Ved kontroller i sykehuset er det er fordel å få gjennomført flere undersøkelser samtidig.

Dette må planlegges og koordineres på forhånd.

For personer med sjelnde sykdommer er det en utfordring at få fagpersoner kjenner til helhetsbildet, sykdomsspekteret og

livsløpsperspektivet ved tilstanden fra (Unge funksjonshemmede: Sjeldne møter. 2016: http://www.sjeldnediagnoser.no/docs/PDF/

Annet/2014/sjeldne_moeter.pdf). Kompetansen på AT vil variere og er avhengig av enkelte fagpersoners erfaring med sykdommen.

Arbeidsgruppen anbefaler en fremtidig modell hvor AT-pasientene følges opp samlet, samordnet og jevnlig i

spesialisthelesetjenesten halvårlig eller årlig med alle medisinske spesialiteter på ett sted. Dette kan fremme likhet i behandlingstilbudet,

økt kompetanse hos fagpersoner og dermed på sikt gi mulighet for et bedre og mer effektivt helsetilbud til gruppen.

Statped Sør-Øst, Frambu senter for sjeldne diagnoser og SIHF, Avd for habilitering i Hedmark samarbeider om å sikre enhetlig og kvalitetssiktret
planlagt oppfølging av personer med AT, deres familie og aktuelle fagpersoner.

13.2 - Habilitering

Informasjon

Lokal habiliteringstjeneste har ansvar for koordinering av medisinsk oppfølging og habiliteringstiltak for henviste personer med AT og

deres familier. Habiliteringstjenesten i Hedmark har de siste ti årene arrangert AT-uker med medisinsk og tverrfaglig kartlegging og

oppfølging. Pasienter fra eget fylke innkalles halvårlig. Pasienter fra andre fylker kan henvises til årlig oppfølging, og tilbys den medisinke

delen av dette tilbudet. På AT-uker møter personer med AT og deres familier ullike fagrupper som lege, sykepleier, fysioterapeut

og pedagog for kartlegging og rådgivning. Longitudinell oppfølging av hele pasientkohorten har gitt merverdi medisinsk sett.

Overføringsverdien til andre pasienter med samme tilstand har vært stor fordi tilstanden har mange ulike medisinske fasetter og arter

seg ulikt. Det er fortsatt en del patogenese som ikke er kartlagt eller forklart.
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13.3 - Nasjonalt AT nettverk og AT team

Følgende organsiasjoner og fagpersoner kjenner AT pasientgruppen godt og har medisinsk kompetanse i forhold til AT-sykdommen spesielt og
kan kontaktes. Del av faglige AT nettverket.)

• Barnelege (Sykehuset Innlandet (SI) HABU, Dr. Lin Brauteset. OUS Ull HABU, Dr. Jakob Larsen.avd. for nevrohabilitering OUS , Dr. Jon
Grøtta,BUP (SI) Dr. Pernille Tryli.)
• Lungelege (OUS RH Dr. Iren L Matthews, barn. Lungemedisinsk avdeling OUS Ull Dr. Håvard A Sæverud, voksen)
• Immunolog (OUS RH Dr. Hans Christian Erichsen, barn. Dr. Børre Fevang, voksen)
• Onkologi (OUS RH Dr. Jochen Buchner, barn)
• Nevrologi (Sykehuset Vestre Viken, Dr. Jeanette Koht)
• Gasteroenterolog (Sykehuset Innlandet: Dr. Håkon Seierstad)
• Genetikk (OUS RH: Dr. Asbjørg Stray-Pedersen, Nyfødtscreeningen)
• StatPed (Sørost avd. syn: Eivind Sverre, Anne Lise Solstad)
• Frambu (Kaia Giltvedt, David Bahr)
• Fysioterapeut (SI HABU: Trudy Burgers, Mari Molberg)
• Sykepleier (SI, HABU: Elin Romsdal, Agnes Solberg, Trine Lillemæhlum)

Kontaktperson for foreldre: Bent Rønstad

Informasjon/Råd

Erfaringer fra Norge og utlandet tilsier at det er nyttig med nasjonal oppfølging av spesialisert medisinsk behandling og habilitering av
personer med AT, organisert som AT team/klinikk. Teamet bør følge opp alle personer med AT i Norge, deres familie og fagpersoner når
det er ønske om dette. AT team/klinikk bør ha regelmessig, planlagt tilbud og en koordinator.

13.4 - Ressurser og lenker

Frambu senter for sjeldne diagnoser,http://www.frambu.no

Frambu Frambu -er et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger

Frambu er:

en selveid privat stiftelse
en del av spesialisthelsetjenestens nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
et statlig finansiert supplement til det ordinære tjenesteapparatet
en møteplass for familier og fagpersoner
til for både barn og voksne - fra hele landet - gjennom hele livet.

Kompetanseutvikling, kunnskapsformidling og veiledning

Frambu gir tilbud til barn, unge og voksne med over 120 ulike sjeldne og lite kjente diagnoser eller diagnosegrupper og deres familier/
pårørende og tjenesteytere

A-T Children's Project , USA http://www.atcp.org/

Informasjon til personer med AT, deres pårørende og til fagfolk om medisinke tema, forsking og øvrig nyttig informasjon vedrørende
diagnosen AT.

Ataxia Telangiectasia Society, UK http://www.atsociety.org.uk

Interesseorganisasjon stiftet av personer som er berøret av diagnosen AT.Den har som formål å støtte forsking på diagnosen og mulige
behandlingsformer. Atsociety skal også støtte enlkelt familier og drive opplysningsarbeid og kursvirksomhet.
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Informasjon

Frambu senter for sjeldne diagnoser,http://www.frambu.no

A-T Children's Project , USA http://www.atcp.org/

Ataxia Telangiectasia Society, UK http://www.atsociety.org.uk

Når det gjelder "Å leve med " perspektivet, henviser vi til Frambu senter for sjeldene diagnoser.http://www.frambu.no
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