
Promoting psychosocial
well-being following stroke

En randomisert, kontrollert, singel blindet 
multisenter studie



Psychosocial well-being

«… en grunnleggende tilfredshet med  livet, 
å kunne delta og engasjere seg i meningsfulle 
aktiviteter, ha gode sosiale og gjensidige 
relasjoner samt selvfølelse, 
selvaksept og tro på egne muligheter»
(Siri Næss)  



Psykosocial well-being etter hjerneslag

• Vanlige symptomer:
• Depresjon
• Angst
• Emosjonell instabilitet
• Sosial isolasjon
• Afasi

(Hackett et. al. 2008a,b; Campbell Burton et. al. 2013; 
Ferro et. al. 2009; Barker-Collo 2009; Kouwenhoven et. al.  
2011; Engelter et. al. 2006) 

Colourbox.com



Konsekvenser

• Påvirker:
• Funksjonsnivå
• Livskvalitet
• Overlevelse

• Hyppige utfordringer:
• Gir opp fritidsaktiviteter
• Vanskeligheter med å gjenoppta arbeid
• Dårligere prognose for rehabiliteringen

(Hackett et. al. 2008a,b; Redfern et al. 2006; Teoh et. al. 2009; Northcott & Hilari
2011; Martinsen et. al. 2013 ; Ferro et. al. 2009; Kouwenhoven et. al.  2011) 



Intervensjonen

• Studie omhandler en psykososial intervensjon 
utviklet og tilpasset spesielt for slagrammede

• Intervensjonen er utviklet og pilottestet av 
medlemmer av forskergruppa med professor 
Marit Kirkevold som ansvarlig

• Utvikling og pilot dokumentert i 2 phd-
avhandlinger fra UiO i 2014

(Bronken 2014, Martinsen 2014)



Hovedideen med intervensjonen

• Helsefremmende / forebyggende fokus: 
• Støtte den slagrammedes egne ressurser og mestringsmuligheter

• Empowermentfokus:
• De fleste slagrammede ønsker å ha / ta kontroll over eget liv og egen helse, 

men mange trenger kvalifisert støtte, hjelp og veiledning i utfordrende 
overgangsperioder



Teoretiske antagelser
• Helse og velvære definert som en følelse av sammenheng: 

Life experiences are comprehensible, manageable & meaningful (Antonovsky)

• Livskvalitet definert som psykososialt velvære
• En grunnleggende følelse av tilfredshet
• meningsfulle aktiviteter
• nære og gjensidige sosiale relasjoner
• en positiv selvfølelse, selvaktelse, brukbarhet og selvtilitt

• Historiefortelling – narrativ psykologi
•A basic human approach to create meaning and coherence in experiences
(Polkinghorne, Mattingly, Frank)



Deltakere
• Slagrammet over 18 år, 

• Akutt slag innenfor de siste 4 uker
• Medisinsk stabile

• Tilstrekkelig kognitiv funksjon til å kunne delta (vurdert av legen/slagteamet)

• Forstår og snakker norsk. 

Eksklusjonskriterier: 

• Demens, alvorlig sykdom/kortere forventet livslengde enn ett år eller ikke I stand 
til å gi sitt samtykke

• Alvorlige språkproblemer (impressiv afasi)



Studiedesign
Rekruttering

T1 intervju ved
1 måned

Randomisering

Intervensjons-
gruppe

5 måneder
intervensjon

T2 intervju ved
6 måneder

T3 intervju ved 12 
måneder

Kontrollgruppe

Vanlig oppfølging

T2 intervju ved 6 
måneder

T3 intervju ved 12 
måneder

• Totalt antall 322 (353 – 8,8% frafall)

• Blindet datasamling ved 1, 6 og 12 
måneder etter hjerneslaget

• Datasamling utføres av opplært 
personell / forskergruppa



Prosessen 

• 8 individuelle møter á 1 time mellom slagrammet og 
opplært personell

• Hjemme hos deltageren eller der han/hun er (rehab-
institusjon)

• Foregår i tidsrommet 1-6 måneder etter slaget

• Pårørende kan delta på 1-2 møter

• Arbeidsark som tar for seg temaer knyttet til psykososial 
helse

• Arbeidsark og kommunikasjon er tilpasset afasirammede



Tema
1. Introduksjon: hva skjedde?
2. Hva er viktig for deg?

• Livet før hjerneslaget
• Sosialt nettverk

3. Livet som slagrammet
• Kroppslige forandringer etter slaget

4. Hverdagsliv og følelsesliv
5. Problemløsning

• Hva er vanskelig
• Aktiviteter i hverdagen
• Samvær med andre

6. Sykdom og liv
7. Mestring og balanse i hverdagen
8. Oppsummering



Status

Rekruttering ble avsluttet i november 
2016

Datasamling avsluttes november 2017

2014
Rekrutteringsstart

2015 2016
Rekrutteringsstopp

2017
Avslutning av datasamling

2018
Analyse og publisering



Resultater

Analysene er klare høsten 2017 for 6 mnd

vår 2018 for 12 mnd


