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Langtidsoppfølging etter hodeskade må individualiseres Personer som gjennomgår en hodeskade kan 

oppleve vedvarende vansker og ha behov for helsetjenester over tid, men ikke alle får den hjelpen de 

har behov for. Denne avhandlingen viser at et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram hjalp 

mennesker med hodeskade å nå viktige mål for å bedre hverdagsfunksjon. Deltakere var voksne 

personer som hadde levd med vedvarende plager etter en hodeskade i minst to år. 

Behandlingsprogrammet tok utgangspunkt i de spesifikke vanskene hver enkelt selv fortalte at de 

opplevde som mest plagsomme. Vanskene var knyttet til fysiske, kognitive, emosjonelle og sosiale 

utfordringer. Deltakerne fikk selv bestemme hvilke konkrete mål de ønsket å jobbe med og 

pårørende ble invitert til å delta i behandlingen. Målarbeidet involverte tett samarbeid mellom den 

skadde, pårørende og behandler for å finne strategier for å nå målene, og man tok utgangspunkt i 

kunnskapsbaserte tilnærminger. Behandlingen var hjemmebasert, slik at man kunne jobbe tett på de 

beskrevne utfordringene i hverdagen. Rehabiliteringen ble gitt av helsepersonell i 

spesialisthelsetjenesten, og samarbeid med kommunale tjenester ble vektlagt. Denne studien kan gi 

viktig informasjon om hvordan rehabiliteringstjenester kan koordineres for å sikre oppfølging av høy 

kvalitet over tid. Tettere samarbeid mellom sykehus og kommune kan være avgjørende for å bedre 

rehabiliteringstilbudet i Norge. 

 

English: 

Persons who survive a traumatic brain injury (TBI) may experience long-term 
difficulties and many live with unmet need for health care services. 
 
This thesis displays that an individually-tailored rehabilitation program may support 
individuals with TBI in reaching important goals in everyday life. Participants were 
adults living with TBI-related consequences for at least two years. The rehabilitation 
program was tailored to the specific difficulties experiences by the participant as most 
troublesome in their lives. Difficulties were related to physical, cognitive, emotional, 
and social challenges. Family members were invited to participate. The participant, 
their family member and the therapist worked together on establishing relevant 
goals. The rehabilitation was home-based and delivered by specialized health care 
resources, and collaboration with municipal services was facilitated.  
 



This thesis provides important information on how rehabilitation services can be 
coordinated to ensure high quality follow-up over time for individuals with TBI. A 
closer collaboration between hospitals and municipalities seems crucial to improve 
the delivery of rehabilitation services in Norway. 
 


