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Introduksjon: Traumatisk hodeskade utgjør et helse- og samfunnsøkonomisk problem, både 
nasjonalt og internasjonalt. Men det er variasjon i tall som rapporteres og studier 
representerer ofte subgrupper. Mange akuttinnleggelser per år påvirker de tilgjengelige 
sykehusressursene. Det har manglet en oversikt over pasientgruppen med intrakranielle og 
kraniale skader ved nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS), derfor ble 
Oslo Nevrokirurgisk hodeskade register etablert i 2015. Her registreres alle pasienter innlagt 
ved OUS hvor traumatisk hodeskade er påvist med billeddiagnostikk.  
Formål: Introdusere registeret; beskrive pasientgruppen og pasientvolum. 
Metode: Deskriptiv studie fra Oslo Nevrokirurgisk hodeskaderegister.    
Foreløpige resultater: I fireårs perioden 2015-2018 ble det registrert 1701 pasienter. 
Gjennomsnittsalder var 52 år (SD 24), 69% var menn. Fall var den klart hyppigste 
skadeårsaken (55%), særlig fra 50 års alder. Da skaden skjedde var 27% påvirket av alkohol. 
Bruk av antitrombotiske midler var vanlig (25%). De fleste hadde multiple skader på CT 
caput, høyest forekomst var kraniebrudd, traumatisk subaraknoidalblødning, subduralt 
hematom, hjernekontusjon. Hos 48% ble det registrert andre samtidige skader 
(multitraume), 37% kom direkte fra skadestedet, 27% var klassifisert som alvorlig hodeskade 
ved ankomst OUS (Glasgow coma score <9), 35% ble intubert og traumeteamet aktivert hos 
77%.  
Antall innleggelser var per år 419 (median, range 384-480) og per måned 36 (median, range 
17-49). Det var ingen klar endring i antall innleggelser mellom år og måneder, bortsett fra en 
liten nedgang i mars. På ukesbasis var antall innleggelser høyest i helgen, på døgnbasis ble 
>50% innlagt i tidsrommet kl. 18:00-06:00.  
Konklusjon: Pasientene i registeret var eldre enn i mange tidligere studier. Samlet sett lå 
antall innleggelser stabilt over år og måneder. Samtidig ser vi at flertallet innlegges på 
kveld/natt/helg og må dermed håndteres av personalet på vakttid.  
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Formål 

Synsvansker som synsfeltutfall eller dobbeltsyn er vanlig etter et hjerneslag, og kan 
føre til vansker med å utføre hverdagsaktiviteter på en hensiktsmessig måte. 
Formålet med prosjektet er å utforske om eye-tracking briller kan gi informasjon om 
hvordan pasienter med synsvansker bruker synet under utførelse av 
hverdagsaktiviteter, sammenlignet med standard klinisk observasjon.  
 
Metode  

Inkluderte er pasienter med hjerneslag innlagt i rehabiliteringsavdeling på sykehus, 
hvor det er mistanke om synsvansker. Eye-tracking briller brukes til å registrere 
pasientens øyeaktivitet under utførelse av daglige aktiviteter fra Assessment of Motor 
and Process Skills (AMPS). Opptak fra eye-tracking briller gir informasjon om 
pasientens øyeaktivitet. Brillene har ikke vært brukt til dette formålet før. Dette er et 
pilotprosjekt og foreløpig er 4 pasienter inkludert. 
 
 
Resultat  

Foreløpige analyser viser at opptakene kan brukes til å danne hypoteser om syn og 
kognitive vansker, som for eksempel oppmerksomhet eller eksekutiv funksjon. Det 
utvikles for øyeblikket en standardisert evalueringsprotokoll.  
 
 
Diskusjon og konklusjon 

Bruk av eye-tracking briller i aktivitet har begrensninger i form av pasientkriterier og 
valg av aktiviteter. Aktiviteter som utføres kroppsnært blir ikke med på opptaket. Det 
positive er at bruk av eye-tracking briller ser ut til å gi informasjon utover vanlig klinisk 
observasjon, om hvordan pasienter bruker synet i aktivitet. 
 
 
 



 

 

«Kan eye-tracking briller brukes for å kartlegge synsvansker hos pasienter 
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Formål med studien  
Etter et hjerneslag får opptil 65 % av pasientene synsvansker. Forskning viser at 
eksisterende tester brukt i kartlegging av synet kan være uegnet, når pasienten ikke 
kan gi utrykk for egne vansker. Hensikten med prosjektet er å utarbeide en metode 
for kartlegging av synsvansker hos denne pasientgruppen. Samt utforske om eye-
tracking kan brukes til dette formålet. 
 
 
Metode  
Inkludert i studien er pasienter med hjerneslag innlagt til rehabilitering, innen 3 
måneder etter sykdomsdebut. Fire deltester som kartlegger visus, øyemotorikk, 
synsfelt og visuell skanning gjennomføres mens pasienten har eye-tracking briller på. 
Bruk av eye-tracking briller på denne måten er innovativ, og prosjektet har så langt 
pilotert 23 pasienter, som evalueres for øyeblikket. 
 
 
Resultat  
Protokollen ser ut til å kunne gjennomføres med de fleste pasienter. Foreløpig testing 
og dataanalyser viser feilkilder og utfordringer ved bruk av brillene. Resultatene 
indikerer at eye-tracking gir lite tilleggsinformasjon ved undersøkelse av visus, 
sammenlignet med standardutredning. Videre analyser vil omfatte lengde og 
hyppighet av fiksering, samt evaluering av strategi ved visuell skanning. 
 
 
Diskusjon og konklusjon 
Utfordringene vi har møtt på, er også beskrevet i andre studier som bruker eye-
tracking briller til friske personer. For å kunne bruke eye-tracking briller i en klinisk 
hverdag kreves det tilpassede prosedyrer og utvalgte tester. På denne måten vil eye-
tracking kunne gi tilleggsinformasjon som klinikeren ikke klarer å oppdage med 
dagens kartlegging.  
 
 
 
 



 

Den 9. nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade  
 
Abstrakt: 
 
1. Tittel og forfattere, inkludert arbeidssted/affiliering(er)  
«Tiltak og bevissthetsnivå ved tidlig hjerneskaderehabilitering  – Et flytskjema» 

Ludvig Toftedahl, spesialfysioterapeut, Rehabenheten, Strömstads kommun, Sverige. 

Sanna Himanka Langfeldt, spesialergoterapeut, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - OUS.  

2. Formål med studien og introduksjon  
Innen tidlig rehabilitering av alvorlige traumatiske hjerneskader kan det være utfordrende å nyansere 

og individuelt tilpasse tiltakene som tilbys. Derfor er det viktig å strukturere opplæring og fordypning 

innen det aktuelle området. Hensikten med prosjektet var å skape en oversikt over og 

læringsplattform for de tverrfaglige rehabiliteringstiltak som utføres ved rehabilitering av pasienter i 

en tidlig fase etter en alvorlig traumatisk hjerneskade. 

3. Kort beskrivelse av metode  
Prosjektet ble gjennomført med midler fra utdanningssenteret ved Oslo Universitetssykehus (OUS) 

2017. Litteratursøk med fokus på tiltakene som benyttes av tverrfaglig team ved tidligrehabilitering 

TBI ved OUS Ullevål i dag ble utført. Relevant litteratur ble knyttet opp mot kartleggingsverktøyene 

JFK Coma Recovery Scale-Revised og Early Functional Abilities som benyttes klinisk på den aktuelle 

pasientgruppen. Dette ble rammene for definisjon av bevissthetsnivåer og terapeutiske tiltak. 

4. Presentasjon av resultater  
Resultatet av prosjektet ble et flytskjema som nå er integrert i avdelingen. Flytskjemaet er utviklet 

som et redskap for å gi en oversikt over de mest aktuelle tiltakene ved lav bevissthet etter en 

traumatisk hjerneskade. Det kan brukes klinisk for å støtte vurderingene som må gjøres daglig med 

tanke på pasientens endring i bevissthet. Skjemaet er oppdelt i 6 hovedgrupper med tiltak og 4 

bevissthetsnivåer. Ved å slå opp hvert tiltak i skjemaet vil man se en oversikt over kliniske kjennetegn 

for ulike bevissthetsnivåer koblet til det aktuelle tiltaket. I tillegg vil man få forslag til gradering av 

tiltak basert på respons i det aktuelle bevissthetsnivået.  

5. Diskusjon og konklusjon  
Tidligrehabilitering etter alvorlig traumatisk hjerneskade er et kompleks område der man ofte 

registrerer små variasjoner av respons på stimuli. Flytskjemaet som dette prosjektet resulterte i blir 

hyppig brukt i det tverrfaglige teamet både med nyansatte og studenter, men også erfarne ansatte 

som ønsker å oppdatere seg. Vi opplever at prosjektet har bidratt til kompetanseheving, samt en 

tydelig struktur for hva som forventes når man jobber med tidligrehabilitering. 



Vedvarende fatigue etter moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade – protokoll for en pågående 

prospektiv studie 

Daniel Løke¹, Nada Andelic2,4, Eirik Helseth3,4, Anne-Kristine Schanke1,5, Stein Andersson5, Olav 

Vassend5 & Marianne Løvstad1,5 
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OUS HF, 3Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål OUS HF. 4Det Medisinske Fakultet, UiO, 5 Psykologisk 

Institutt, UiO.  

Bakgrunn 

Vedvarende fatigue og trettbarhet er en vanlig utfordring etter traumatisk hjerneskade (TBI). Denne 

studien utforsker forløp og mekanismer assosiert med vedvarende fatigue gjennom det første året 

etter moderat og alvorlig TBI. Studien har som mål å a) fastslå frekvens og alvorlighet av vedvarende 

fatigue, b) undersøke kliniske subgrupper basert på symptomklasser, inkludert forløp av fatigue og 

relaterte symptomer gjennom det første året etter skade, og c) undersøke hvordan pre- og 

komorbide psykologiske faktorer bidrar til utviklingen av langvarig fatigue. 

Metode 

Et representativt utvalg av pasienter rekrutteres i et prospektivt design. Inklusjon av pasienter ble 

påbegynt januar 2018, og løper inntil utvalget når 125. Pasienter mellom 18-65 år fra Østlandet med 

moderat eller alvorlig TBI med bekreftet intrakraniell skade på CT, innlagt ved Nevrokirurgisk 

avdeling, Ullevål OUS, inkluderes fortløpende. Pasienter må ha tilstrekkelig med kommunikative og 

senso-motoriske ferdigheter til å gjennomføre studieprotokollen. Eksklusjonskriterier er premorbide 

nevrologiske tilstander, aktivt rusmisbruk og alvorlige psykiske lidelser. Undersøkelsene foretas seks 

og tolv måneder etter skade. Selvrapporteringsmålet Fatigue Severity Scale (FSS) benyttes som 

primært utkommemål. Studien inkluderer nevropsykologiske funksjonsmål, selvrapporteringsmål 

(blant annet premorbid fatigue, personlighet, somatisk og psykisk symptombelastning, resiliens, 

belønningssensitivitet), blodmarkører og skaderelaterte og demografiske variabler. Studien vil 

benytte multippel regresjonsanalyse samt stianalytiske metoder. 

Resultater 

Hittil er 52 pasienter undersøkt på første undersøkelsestidspunkt, hvorav 27 har fullført andre 

oppfølgning. Utvalget består så langt av 41 menn og 11 kvinner, med en gjennomsnittlig alder på 

43,3 år. Ved første tidspunkt rapporterer 33 pasienter (64%) FSS-skårer under klinisk grenseverdi (FSS 

≤ 4), 9 pasienter (17%) moderat fatigue (FSS 4-5) og 10 pasienter (19%) alvorlig fatigue (FSS > 5). 

Preliminære dataanalyser og deskriptive data vil presenteres på konferansen.  

Konklusjon 

Denne studien vil bidra med kunnskap om predisponerende og opprettholdende mekanismer for 

vedvarende fatigue etter TBI, som vil kunne gi føringer for klinisk praksis og videre 

behandlingsforskning.  

 



TBI kommune: Individualisert og hjemmebasert rehabilitering i kronisk fase etter 
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Ida M. H. Borgen1,2, Solveig Hauger2,3, Marit V. Forslund1, Ingerid Kleffelgård1, Nada 

Andelic1,4, Solrun Sigurdardottir3, Helene L. Søberg1, Unni Sveen1, Marte Ørud Lindstad5, 

Laraine Winter6,7, Marianne Løvstad2,3  & Cecilie Røe1,4,8   
1Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo Universitetssykehus HF. 
2Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskaplige fakultetet, Universitetet i Oslo. 
3Avdeling for forskning, Sunnaas Sykehus HF.  
4Center for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM), Institutt for helse og samfunn, 

Universitet i Oslo.  
5Avdeling for helseforskning i Gjøvik, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.  

6Philadelphia Research and Education Foundation.  
7Nursing Service, Department of Veterans Affairs Medical Center, Philadelphia, PA, USA. 
8Institutt for klinisk medisin, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. 

 

Bakgrunn: Traumatisk hjerneskade (eng: TBI) kan gi vedvarende medisinske, kognitive, 

emosjonelle og atferdsmessige endringer, men vi vet foreløpig lite om effektive 

rehabiliteringsintervensjoner i kronisk fase. Hensikten med studien er å prøve ut et 

individualisert, målfokusert og hjemmebasert rehabiliteringsprogram utviklet av Winter og 

kollegaer (2016) i en norsk populasjon. 

Metode: Studien er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie med to grupper. Personer 

mellom 18 og 72 år med intrakraniell skade etter TBI som minst to år etter skaden opplever 

kognitive, emosjonelle og fysiske problemer og/eller redusert fysiske eller mental helse 

og/eller vansker med deltakelse i aktiviteter med familie, venner og i samfunnet vil 

inkluderes. Hvis aktuelt vil også nær pårørende inkluderes. Totalt 120 deltakere ±pårørende 

vil gjennomgå en kartlegging ved Ullevål sykehus, Oslo Universitetssykehus (T1), før de 

randomiseres til intervensjons- eller kontrollgruppe. Deltakerne i intervensjonsgruppen følges 

opp over fire måneder med totalt seks hjemmebesøk og to telefonmøter. Hovedinnholdet i 

intervensjonen består av at terapeut, deltaker og eventuelt pårørende etablerer konkrete mål 

(SMART-metode) knyttet til TBI-relaterte hverdagsutfordringer, og gjennom 

intervensjonsperioden jobber med konkrete strategier for å bedre disse problemene. 

Strategiene er basert både på deltakers egne erfaringer og terapeutens kunnskap om 

evidensbaserte teknikker tilknyttet problemområdet. Kontrollgruppen får ingen oppfølging i 

denne perioden. Begge grupper inviteres til en oppfølgingskartlegging etter 4-5 mnd (T2) og 

12 måneder etter inklusjon (T3). 

Resultat: I forkant av studien ble det gjennomført en pilotstudie med seks deltakere. Denne 

viste at intervensjonen var gjennomførbar og ga høy tilfredshet hos deltakere, pårørende og 

terapeuter. Rekruttering til hovedstudien begynte i juni 2018, med 52 deltakere randomisert så 

langt.  

Diskusjon: Med sitt robuste forskningsdesign vil studien kunne være et viktig bidrag til økt 

forståelse for hvordan mennesker som lever med langvarige følgevirkninger etter TBI kan 

følges opp med ambulerende rehabiliteringstjenester i Norge.   



Parforhold og stabilitet over 10 år etter moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade 

Marit V. Forslund1, Cecilie Røe1,2, Solrun Sigurdardottir3, Nada Andelic1,2 
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Introduksjon: Traumatisk hjerneskade (engelsk: TBI) kan påvirke mange aspekter ved et 
parforhold. Det finnes svært få longitudinelle studier som ser på utvikling av parforhold etter 
skade. Hensikten med denne studien var å beskrive endringer i parforhold og stabilitet fra 
innleggelse til 10 år etter gjennomgått TBI.  
 
Metode: En longitudinell kohort av pasienter (n=76) innlagt med moderat og alvorlig TBI 
(aldersgruppe 16-55 år, gjennomsnittsalder 31 år, 76% menn) ved Oslo Universitetssykehus 
fra 2005-2007, kartlagt ved innleggelse, 1, 2, 5 og 10 år etter skaden. Parforhold kategorisert 
i parforhold (gift/samboer) vs. enslig (enslig, skilt, separert, bor med foreldre). 
Parforholdsstabilitet kategorisert i stabilt parforhold (i parforhold ved innleggelse, 1, 2, 5 og 
10 års oppfølging) vs. ustabilt parforhold (blanding av i parforhold/enslig på 
oppfølgingstidspunkter) vs. stabilt enslig (enslig på alle oppfølgingstidspunkter). Deskriptiv 
statistikk og Wilcoxon signed ranks test ble benyttet til analyser. 
 
Resultater: Prosentandelen av individer i et parforhold steg gjennom hele perioden, fra 30% 
ved innleggelse, 34% ved 1 år, 45% ved 5 år og til 47% ved 10 års oppfølging. Wilcoxon 
signed ranks test viste at det var en signifikant endring i parforhold fra innleggelse til 10 års 
oppfølging (p=0,009). Når det gjelder parforholdsstabilitet, var 18% i et stabilt parforhold 
gjennom perioden, 48% var i et ustabilt parforhold, mens 34% var stabilt enslige. Av de som 
var i et ustabilt forhold (n=35), gikk 16 individer fra enslig status til parforholdsstatus (i 
parforhold på resterende måletidspunkter).  
 
Diskusjon: Våre 10 års resultater kan sammenlignes med 6-15 års oppfølging etter TBI 
gjennomført i Sverige (49% i parforhold og 24% i stabilt forhold) (Jacobsson et al. 2013 og 
2009). Andelen i parforhold 10 år etter skade er lavere enn 66% i den tilsvarende 
aldersgruppen (25-69 år) i norsk normalbefolkning (2014-2016). Videre forskning er 
nødvendig for å undersøke om denne forskjellen kan relateres til skaderelaterte faktorer. 
 



Premorbide lidelser hos pasienter med vedvarende symptomer etter mild-til-moderat TBI 

sammenlignet med den generelle befolkningen   
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Introduksjon: Det er kjente premorbide risikofaktorer for vedvarende symptomer etter lett 

traumatisk hodeskade (TBI). Vi ønsker å undersøke forekomst av premorbide emosjonelle og 

somatiske tilstander i et utvalg pasienter med emosjonelle og somatiske plager tre måneder 

etter skade, og sammenligne det med den norske befolkningen. 

Metode: Utvalget består av pasienter med TBI som deltar i en pågående klinisk kontrollert 

studie som undersøker effekten av en kombinert kognitiv og arbeidsrettet intervensjon. 

Inklusjonskriterier: mild-moderat TBI, bosatt i Oslo eller Akershus, alder 18-60 år, ansatt i 

minst 50% på skadetidspunktet og sykemeldt 50% eller mer på grunn av post-hjernerystelse 

symptomer to måneder etter skaden. Mild/moderat TBI er definert med GCS 9-15 på 

skadestedet/ved innkomst sykehus. Forekomst av psykiske lidelser og somatiske tilstander 

før skaden var selvrapportert.  

Resultater: Etthundre-og-femten pasienter (59% kvinner) med gjennomsnittlig alder 42 år og 

16 års utdanning. Brorparten (94%) av pasientene hadde mild TBI, og 24% hadde 

skaderelaterte radiologiske funn på CT/MR. De hyppigste skademekanismene var fall (43%), 

transport (19%), og idrett (12%). På inklusjonstidspunktet var 65% 100% sykemeldt. Hele 

43% rapporterte tidligere hjernerystelse(r), hvorav 16% hadde to eller flere tidligere 

hjernerystelser. Sammenlignet med livstidsprevalens i den generelle befolkningen fant vi at 

15% av vårt utvalg hadde tidligere depresjon (vs. 18% (1)) og 5% hadde tidligere generalisert 

angst (vs. 4,5% (1)). Av somatiske tilstander fant vi 10% med tidligere hjerte- og karsykdom 

(vs. 21% (2)); 19% hadde migrene (vs. 13% (3)), og 15% muskel og skjelettlidelser (vs. 29% 

(4)).  

Konklusjon: Forekomsten av psykiske lidelser er sammenlignbar for studieutvalget og den 

generelle befolkningen. Vårt utvalg har noe høyere forekomst av migrene, som er en kjent 

riskfaktor for utvikling av post-traumatisk hodepine. Livstidsprevalensen for hjerte- og 

karsykdom og muskel-skjelettlidelser i den generelle befolkningen er imidlertid høyere, og 

kan skyldes aldersbegrensninger i vårt utvalg (18-60 år). 

1. Kringelen et al. Am. J. Psychiatry. 2001;158(7):1091-8.2.  

2. Hjerte- og karsykdommer i Norge. Folkehelseinstituttet. 2018.  

    (https://fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/Hjerte-kar/) 

3. Linde et al. Cephalagia. 2011;31(5):585-96. 



4. Kinge et al. BMC Musculoskelet. Disord. 2015;16:75. 
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