KJÆRE DEG SOM HAR EN ELEV MED
MISOPHONIA I KLASSEROMMET,
EN PASIENT PÅ LEGEKONTORET,
ET FAMILIEMEDLEM ELLER EN NÆR
VENN,
Jeg skriver dette brevet på vegne av [Navn]. [Navn] har en helsekondisjon som på fagspråket
kalles Misophonia, som betyr lydvrede (eller kanskje mer treffende; lydfrykt).
Hva betyr Misophonia som diagnose?
Det finnes et fåtall spesialister i verden som forsker på denne kondisjonen, og de opplever
sprikende resultater. Den første internasjonale fagkongressen ble holdt i år, og det finnes under
100 fagartikler, men interessen og kunnskapen øker. ABChelp kan sette fastlegen i kontakt med
et internasjonalt fagmiljø og oppgi aktuelle studier på oppfordring. Vi fasiliterer også
oversettelsestjenester om nødvendig (ta kontakt på mail@abchelp.co).
Diagnosen oppstod fra et audiologisk perspektiv, og har siden blitt omdiskutert innen både
nevrologien og psykiatrien.
Det er to viktige aspekter ved kondisjonen; Under anfall og Etter anfall.
Under anfall er det nødvendig med stimulikontroll for pasienten, både lydmessig og visuelt.
Det kan løses i noen tilfeller med hørselvern og dempet belysning. Det kan også være
nødvendig med psykologisk førstehjelp, for eksempel musikk eller beroligende samtaler på
tekst.
Under anfall opplever pasienten frykt og flykt-hormonelle endringer veldig fort og klarer ofte
ikke selv være bevisst på hva som aktiverer disse reaksjonene. Det er overveiende mange med
symptomer på Misofoni som velger isolasjon som første tiltak under anfall. Obs! Dette kan
stagnere behandling drastisk om ikke tilrettelagt for! Det kan også være problematisk med
yngre pasienter som ikke har trygge rammer for hva man kan «stappe» i ørene for å avlaste
symptomer. Under anfall opplever pasienten muskulære tensjoner og kardiovaskulære
endringer, ofte med følgende nedsatt nevrologi og kognitiv evne.
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Etter anfall kan tilretteleggingen for restitusjon være kritisk for at pasienten skal oppleve
progresjon i behandling og taklingsevne i situasjonen. Ved mangel på tilrettelegging for dette
kan pasienten utvikle antisosiale tendenser utover det aktuelle anfallet.
Det er essensielt for behandlingen og pasientsikkerheten at det etableres en aktuell
nødprosedyre. Andre tiltak rettet mot pasientens behandlingsprogresjon kan være en
loggføring (se vedlagt ABC Misophonias tabell for vurdering og gradering av anfall). Videre er
det nyttig å opprette en handlingsplan for tilrettelegging rundt pasienten.
Det finnes per dags dato ingen kurerende behandling for Misofoni. Likevel finnes det gode
resultater i lindrende behandling verden over. Vedlagt i dette brevet finner du forslag til
utarbeidelse av nødprosedyre, handlingsplan og loggføring.
Vi anbefaler til slutt å holde fokus på de gode aspektene ved Misofoni, som vil være
individuelt men som ofte viser seg innen musikalske, kreative og fysiske interesser.
På vegne av ABC Misophonia,
Jarle Norheim Jr.

Isabel Beatrice Mydland

Instruktør i førstehjelp

Lektor

og akuttmedisinske tjenester

SE VEDLEGG:
# 1 - NØDPROSEDYRE
#2 - LOGGFØRING
#3 - HANDLINGSPLAN
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Vedlegg #1

NØDPROSEDYRE
Pass på at pasienten alltid har...
1. Tilrettelagt rømningsvei og oppholdssted
2. Designert pårørende som er kjent med personens
utfordringer i kommunikasjon
3. Medisinsk eller terapeutisk behandling

Nødprosedyrens intensjon er å gi pasienten en trygghet i at han kan forlate en
ubehagelig situasjon dersom det trengs, for så å hente seg inn igjen og returnere til
situasjonen når kontroll er oppnådd igjen.
Nødprosedyren er veldig aktuell i skolesituasjon, men også i hjemmet samt i andre
sosiale situasjoner (for eksempel fotballtrening, legebesøk, sosialt samvær med
venner osv.)
Nødprosedyren påpeker også viktigheten av en kontaktperson som kjenner til
pasientens behov, samt kontinuasjonen i å stadig utvikle bedre behandling for
pasienten.
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Vedlegg #2

LOGGFØRING
Loggføring kan gjøres på ulike måter. Det kommer ann på hva en vil fokusere på.
Hvis man for eksempel skal vurdere tilretteleggingen i skolesammenheng kan
det være nyttig å bruke ukeplanen som utgangspunkt, og så føre inn tallene fra
Tabell for vurdering og gradering av anfall for Misofonipasienter. Resultatet vil
da vise hvilke fag på skolen som er godt tilrettelagt, og hvilke som ikke er det.
Ut ifra det kan en så planlegge nye tiltak der det trengs. Eksempelvis kan det
hende at gymtimene får lav score, mens mattetimene får høy score.
Videre kan en loggføre opplevelser av venterom før legebesøk eller hos
tannlegen, sosiale situasjoner som besøk eller selskap, eller en dag til dagvurdering av helsekondisjon hjemme.
Ved loggføring kan tabellen på neste side være et nyttig verktøy.

ELEV

KONTAKTLÆRER

FORELDRE

FASTLEGE

Det er viktig at det blir dannet ei ansvarsgruppe rundt eleven, og at alle står sammen
om å fremme elevens behov med visjon om ei bedre fremtid for den enkelte.
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Tabell for vurdering og gradering av anfall for Misofonipasienter:
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HANDLINGSPLAN
- Handlingsplanen gjelder i skole, i hjemmet og i sosiale situasjoner
- Viktig å ivareta pasientens egne ønsker. Det vil alltid være individuelle behov og
tilpasninger.
- Viktig å ta hensyn til om det er noen andre diagnoser i sykdomsbildet samtidig.
Eksempel på handlingsplan for en elev i 6. klasse:
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Husk å holde fokus på de
gode aspektene ved
Misofoni!

