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Hjerneslag har blitt en blålys-
diagnose. slagenheten er 
akuttmedisin. 

Med nye behandlingsmetoder forventes økt 
andel pasienter med lette eller ingen synlige 
utfall. Både pasienter og fagpersoner rap-
porterer om at lette motoriske, kognitive og 
emosjonelle symptomer ikke blir fanget opp 
ved dagens undersøkelser. Usynlige sympto-
mer som likevel påvirker livskvalitet, aktivi-
tets- og friluftsliv og deltagelse i arbeidsliv. 
Gjør vi nok?

Hjerneslag kan oppstå plutselig, og hvert 
år rammes ca. 12.000 personer i Norge (1). 
Kunnskapsutviklingen innenfor feltet går 
fort, og nye behandlingsformer har de se-
nere årene blitt utviklet og tatt i bruk. Gjen-
nom innføring av reperfusjonsbehandling 
som omfatter både trombolyse (proppløsen-
de medisin) og trombektomi (utfisking av 
proppen), har hjerneslag blitt en blålysdiag-
nose. Hjerneslag har blitt akuttmedisin. Per-
soner med mistenkt hjerneslag har blitt en 
prioritert pasientgruppe. Trombolysealar-
men på sykehuset går allerede mens pasien-
ten fortsatt er i ambulansen. Pasienten skal 
så raskt som mulig, og i hvert fall innenfor 
fire timer, inn på sykehuset for å være sikret 
best mulig resultat. 

Fortsatt fordeler utkomme for personer 
rammet av hjerneslag seg med en tredjedel 
til hver av gruppene ingen/lette utfall, mo-
derate og store utfall. Resultatene av reper-
fusjonsbehandling er gode. Flere pasienter 
får sine utfall redusert etter behandling med 
reperfusjon, og det er derfor forventet at 
gruppen der usynlige utfall er hovedproble-
met etter slaget, kommer til å bli større. 

Et tiltak med påvist effekt for overlevelse 
og bedret funksjon er behandling ved kom-
binert slagenhet. Den kan defineres som 
«en organisert behandling av pasienter med 
hjerneslag i en geografisk avgrenset enhet 
med faste senger, bemannet med et tverr-
faglig spesialopplært personale og med et 
standardisert program for diagnostikk, ob-
servasjon, akutt behandling og tidlig reha-
bilitering» (2).   

Pasientene undersøkes og vurderes tverr-
faglig ved innkomst. Fysioterapeuten vurde-
rer sensomotorisk funksjon, og har hos oss 
har et særlig ansvar for å kartlegge balanse, 
forflytning og gange. 

Kartlegging og rehabilitering/oppfølging 
av funksjonsutfall etter hjerneslag er en 
tverrfaglig oppgave som ofte har hatt hoved-
fokus på større funksjonsnedsettelser. Fy-
sioterapeuter har da en viktig oppgave som 
nærmest er selvskreven, men også de med 
lette eller ingen synlige utfall er vårt ansvar. 
Arbeidsmiljøet på en sykehusavdeling er 
travelt. Vi er alle nødt å prioritere vår tid 
mellom viktige oppgaver. Både vurdering 
og rehabilitering skal skje i løpet av få da-
ger. Antall liggedøgn på sykehus går stadig 
nedover, gjennomsnittlig liggetid for pasi-
enter med hjerneslag er på 7,3 døgn, med 
en median på fem døgn (1). Liggetiden er 
avhengig av pasientens alder, type utfall og 
hvordan behandlingskjeden er organisert. 

Ved endt opphold ved slagenhet reiser 44 
prosent direkte hjem, hvorav 10,5 prosent 
med hjelp og 33,5 prosent hjem uten noen 
hjelp fra kommunale tjenester. Når det har 
gått ca. tre måneder, kommer majoriteten 

av pasientene til en poliklinisk kontroll. På 
poliklinikken ved Oslo universitetssykehus 
(OUS) Ullevål treffer pasientene en lege, og 
oftest en ergoterapeut. Fysioterapeuten blir 
koblet inn ved moderate til store utfall. 

Eksempel fra klinikken
Nylig ble jeg kalt inn for å vurdere en pasient 
som i utgangspunktet ikke var satt opp til 
meg som fysioterapeut. Personen var ram-
met av et hjerneslag for i overkant tre må-
neder siden og fortalte at de første dagene 
på sykehuset var noe tåkete, men han visste 
at han hadde vært heldig, meget heldig! Det 
meste av utfall var gått tilbake allerede få mi-
nutter etter at trombolysen var gitt. Han var 
fortsatt litt plaget av en hengende munnvik 
og følte seg litt svimmel, men i det store og 
det hele hadde han ingen utfall. I hvert fall 
ingen synlige utfall. 

Min opplevelse er at de pasientene som 
har hatt et slikt godt forløp oftest er så lettet 
over at de ikke ble rammet like hardt som 
personen som kanskje ligger i nabosengen. 
Pårørende er også glade og lettede over at 
det ikke gikk verre. De fleste blir imponert 
over innsatsen til personellet på slagenheten 
som undersøker og vurderer pasientene sine 
nøye. De er takknemlige og føler seg trygge, 
og er fornøyd med den hjelpen de har fått.  

Når min pasient begynte å jobbe igjen, ble 
han bevisst på at alt ikke var som det pleide. 
Det hadde gått noen måneder, og forvent-
ningene fra både ham og omgivelsene var at 
alt skulle være tilbake til det normale. Men 
min pasient følte at han hadde vansker med 
å konsentrere seg, og at han glemte ting ofte-
re enn tidligere. Han ble fortere sliten og føl-
te seg ustø, spesielt når han gikk og samtidig 
så seg omkring. Han begynte å bli bekymret 
og kunne kjenne en lett angst trykke over 
brystet, sov dårligere og begynte å trekke seg 
tilbake fra sosiale settinger. 

Han er dessverre ikke alene om å være 
i en slik situasjon. Mange opplever at slike 
usynlige vansker vedvarer etter et hjerne-
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Skjulte utfall etter hjerneslag – gjør vi nok? 
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Fysioterapeuter har en viktig oppgave som 
nærmest er selvskreven.

slag. Både pasienter og helsepersonell rap-
porterer om at lette motoriske, kognitive og 
emosjonelle symptomer ikke blir fanget opp 
med dagens undersøkelser i slagenhetene, 
og de omtales derfor gjerne som «skjulte 
symptomer» eller «skjulte utfall» (3, 4). 
Selv om de er skjulte, kan de påvirke både 
livskvalitet, mulighet for å komme tilbake i 
arbeidslivet og deltagelse i samfunnet. Da-
gens kunnskapsnivå om denne pasientgrup-
pen er mangelfull, spesielt med tanke på 
yngre personer med hjerneslag, selv om det 
heldigvis finnes unntak som for eksempel 
NORSTROKE-studien i Bergen (5).    

Undersøkelse og funksjonsvurdering
Ifølge retningslinjene bør det i slagrehabili-
tering benyttes internasjonalt anerkjente og 
vanlig brukte tester både for kartlegging og 
evaluering av tiltak (2). Det finnes ikke ett 

kartleggingsverktøy som dekker alle aspek-
ter, men de som benyttes bør være valide, 
reliable og sensitive for endringer. 

For å vurdere pasientenes balanseproble-
mer, benytter fysioterapeutene seg av under-
søkelse og funksjonsvurdering. Resultatene 
fra disse utgjør fundamentet til valg av be-
handling og tiltak. Der funksjonsundersø-
kelsen tidligere var basert på den enkelte 
fysioterapeutens observasjonsevne og kunn-
skap, benyttes i dag mer standardiserte kli-
niske tester som for eksempel Bergs Balanse 
Skala (6, 7). Flere av de kliniske balansetes-
tene som er benyttet i dag kan påvise om pa-
sienten har et generelt balanseproblem, og 
dermed indikere at en pasient kan ha nytte 
av en intervensjon. Enkelte av disse testene 
er i tillegg utviklet for å vurdere risiko for 
fall og predikere nye fall (8). Den primære 
målsetningen til balansetestene har derfor 

ikke vært å identifisere hvilken eller hvilke 
underliggende systemer for balanse som 
er årsaken til balanseproblematikken, men 
kun å avdekke at balanseproblemer forelig-
ger – spesielt større problemer med tydelig 
økt risiko for fall. Fordeler med dagens ba-
lansetester er at de tar kort tid å gjennomfø-
re, er enkle og trenger ikke mye utstyr, samt 
at noen kan identifisere fallrisiko. Ulempen 
er at de gir for lite informasjon om hva som 
ligger til grunn for balanseproblematikken, 
og dermed ikke gir tilstrekkelig grunnlag 
for hvilken type behandling som bør gis.  En 
identifisering av hvilket eller hvilke under-
liggende system som er årsak til en eventuell 
balanseproblematikk kan bidra til at fysio-
terapeuten lettere kan gjøre sin vurdering, 
og deretter rette spesifikke og målrettede 
tiltak og intervensjon for pasientens balan-
seproblem (8). I tillegg har mange etablerte 

Les også reportasjen på side 28.
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balansetester såkalt gulv- eller takeffekt (8).  
Balance Evaluation Systems Test (BE-

STest) er en klinisk balansetest som har til 
hensikt å differensiere hvilket eller hvilke av 
de underliggende system som kan være år-
sak til balanseproblematikken (8).  Det ble 
i løpet av 2010 utarbeidet en kortversjon av 
BESTest kalt Mini-BESTest med den hensikt 
å forkorte og samle balansetesten (9). Den 
er oversatt til norsk og det er utført reliabi-
litets- og validitetstest av den norske versjo-
nen (10).  

I vår praksis ser vi at de målemetoder som 
er vanlige å bruke for vurdering av pasienter 
med hjerneslag, ofte har en takeffekt når de 
blir brukt for å evaluere pasienter med let-
tere utfall (11). Finnes det en risiko for at vi 
ikke oppdager funksjonsnedsettelser hos de 
med lette eller ingen synlige utfall også med 
tanke på balanse og mobilitet? 

Mobilitet og skjulte utfall
På OUS Ullevål gjennomfører vi nå en tverr-
faglig longitudinell studie kalt «Skjulte utfall 
etter hjerneslag», og der en av delstudiene 
er kalt «Mobilitet og skjulte utfall» som le-
des av undertegnede. Vi ønsker å kartlegge 
og følge opp personer med lette eller ingen 
synlige utfall hos de som er innlagt med et 
førstegangs hjerneslag og er i arbeidsfør al-
der. De blir bredt kartlagt ved innleggelsen, 

og fulgt opp ved tre og 12 måneder. Studien 
forventes å beskrive forekomst og konse-
kvenser av skjulte symptomer med fokus 
på motorikk, deltagelse i samfunns- og ar-
beidsliv, og i hvilken grad pasienter i denne 
gruppen vurderer å være helt tilbake til sitt 
«normale» eller gamle liv etter ett år. 

Delstudien «Mobilitet og skjulte utfall» 
er finansiert via Fysiofondet, og er et samar-
beid mellom Seksjon for hjerneslag, Geria-
trisk avdeling og Seksjon for fysioterapi, avd. 
for klinisk service ved Oslo universitetssyke-
hus, avdeling for Geriatri ved Bærum syke-
hus, samt Institutt for klinisk medisin ved 
Universitetet i Oslo. 

En strukturert kartlegging og oppfølging 
av mobilitet hos disse pasientene kan bidra 
med kunnskap om hvilken type oppfølging, 
råd og veiledning det da er behov for.

Videre er det en målsetning om, basert på 
resultatene fra studien, å utarbeide et struk-
turert behandlingstilbud som kan gis i regi 
av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. 
Dette vil styrke det generelle kunnskapsni-
vået om pasienter med skjulte utfall etter 
hjerneslag, og bedre samhandlingen og fy-
sioterapeuters tilbud til denne pasientgrup-
pen. 

Det er på tide at vi fysioterapeuter gir et 
godt tilbud også for pasienter med skjulte 
utfall etter hjerneslag!
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