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En kone til en slagpasient om familiens prosess med å gjenopprette tilværelsen
(uttalt i forbindelse med et forskningsprosjekt om pårørendes erfaringer): 

Hun beskriver uendelig mye smerte den første tiden. 
På lokalsykehuset, 4 uker etter slaget, sier en lege til henne at mannen helt sikkert 
aldri kommer til å komme ut av sengen:
«Han blir pleiepasient, han kommer til å måtte bo på institusjon, men 
forhåpentlig kan det bli en omsorgsbolig der det er plass til henne.»

Hun var helt knust.

Om håp



I kontrast forteller hun da hun fikk snakke med rehabiliteringslegen:

«Han så på meg, og visste at jeg var helsearbeider.
- Du skal vite at slag er ikke det man trodde når du gikk på skolen; hjernen forandrer 
seg mer enn man trodde, gjennom hele livet.» 

«Legen ga meg håpet tilbake», sa hun. 

«Jeg var så lett på foten når jeg gikk over parkeringsplassen, og når jeg snakket med 
barna mine hjemme, jeg sa at det var håp om at han skulle bli bedre.
Det er så små ting, noen tar og noen gir håp.»

Mannen bor i dag i sitt barndomshjem sammen med kona, 
og uten hjelp fra hjemmetjenesten.



Frank Becker, Mariann Eikaas, Maria Scott Hagen, 
Lillian Løkken & Tone Mari Pettersen

Long term outcome of aphasia: recovery is 
not limited to the first months post stroke 

FERSK STUDIE



Norsk grunntest for afasi - total

Bedring også mellom 15 og 66 mnd etter slag
(41 pasienter med afasi)

** **
***

**
***

Norsk grunntest for afasi - benevning



• Utgitt i 2010

• http://www.helsebiblioteket.no/ 
retningslinjer/hjerneslag/

• Finnes som
– Nettversjon
– Pdf-fil
– Kortversjon pdf-fil (20 sider)

Nasjonal retningslinje for behandling og 
rehabilitering ved hjerneslag
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Føringer fra Helsedirektoratet:
– Det skal brukes ny nasjonal metode og mal for retningslinjearbeid
– Innebærer ny metodikk for å komme frem til anbefalinger: «GRADE» & «DECIDE»
– Anbefalinger kan kun endres – og nye anbefalinger kan kun lages – ved bruk av 

denne metoden.

GRADE/DECIDE er imidlertid en svært tid- og ressurskrevende prosess
– Spesielt litteratursøk og vurdering av forskningsresultater tar tid
– Var kun mulig å gjennomføre for noen utvalgte områder

Derfor overføres mange «gamle» anbefalinger (fra 2010) over til den reviderte 
versjonen, men med visse modifikasjoner:

– Antall anbefalinger er redusert (slått sammen, fjernet dubletter og «unødvendige» 
anbefalinger, lovkrav etc.)

– Mye av teksten er redigert («fra bok til nett»)

Hva går revisjonen ut på?



Hvorfor denne metoden?
– Komme frem til et systematisk utarbeidet og transparent beslutningsgrunnlag

GRADE: Systematisk oppsummering av eksisterende forskning
– Formulere PICO-spørsmål (spørsmålene som anbefalingen skal gi et svar på)
– Søke og gå gjennom relevant litteratur
– Oppsummere forskningsresultater

DECIDE: Strukturert utarbeidelse av anbefalinger basert på GRADE
– Vurdere kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget
– Gi struktur til diskusjonen, sikre transparente vurderinger relatert til fordeler og 

ulemper ved intervensjonen , identifisere og begrunne uenigheter
– Bestemme styrken på anbefalingen («anbefaler»/«foreslår») ved å ta hensyn til 

kunnskapsgrunnlaget, verdier og preferanser, nasjonale forhold, ressursbehov 

GRADE/DECIDE



Formål: Formulere nøyaktig hvilken klinisk problemstilling vi ønsker å få svar på.

P = Patient
I  = Intervention
C = Control
O = Outcome

Eksempel:
«Hos slagpasienter med pareser – fører motorisk trening med høy intensitet for å 
bedre arm-/gangfunksjon eller balanse til bedre funksjon enn trening med lav 
intensitet?»

PICO-spørsmål



Systematic review

Guideline development

P
I
C
O

Outcome

Outcome

Outcome

Outcome

Critica
l

Important

Critica
l

Not

Summary of findings & 
estimate of effect for 

each outcome

Grade overall quality of 
evidence across 

outcomes

Very low
Low

Moderate
High

Formulate  recommendations:
•For or against (direction)

•Strong or weak/conditional 
(strength)

By considering:
Quality of evidence
Balance benefits/harms
Values and preferences

Revise if necessary by considering:
Resource use (cost)

• “We recommend using…”
• “We suggest using…”
• “We recommend against using…”
• “We suggest against using…”

Illustration from Holger Schunemann and Yngve Falck Ytter



• Kun RCT,  spesielt systematiske oversiktsartikler av RCT, ble inkludert => stor 
vekt på (ikke-eksisterende …) forskningsevidens til fordel for klinisk og 
brukererfaring

• Det er mange tiltak i rehabilitering som ikke er (tilstrekkelig) forsket på
– Rehabiliteringsforskning: ungt fagfelt der kompetanse først gradvis må bygges opp
– Metodologiske utfordringer, svak forskningsinfrastruktur, utilstrekkelig finansering

• Derfor: høy terskel for å kunne komme frem til en sterk anbefaling på 
rehabiliteringsområdet

• GRADE/DECIDE er en omfattende prosess, best egnet for klart avgrensede 
tiltak der det er gjort flere/mange studier
Rehabiliteringsintervensjoner: komplekse intervensjoner …

• Høyst usikkert hvor vidt mulig – med denne metodikken – å komme til samme 
kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for rehabiliteringsintervensjoner som 
f.eks. for legemidler for akuttbehandlling eller forebygging

Noen kommentarer til metoden …



Fra «gammel» nettløsning …



… til HDirs nye nettløsning for retningslinjer

https://helsedirektoratet.no/horinger/hjerneslag/seksjon?Tittel=rehabilitering-etter-hjerneslag-10734


www.hodethalter.no
https://janschwencke.com/for-store-sko/

Hjerneslag: 1 diagnose – mange funksjonsnivå

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.helse-midt.no/114771&ei=M5LdVNaHOcG3OLCugegD&psig=AFQjCNHP8E7xkfkvkpwtZ3uXaKbrpk5JNg&ust=1423893321595580
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ndla.no/nb/node/45760&ei=51TcVLvMGI_kaKaQgbgM&psig=AFQjCNF7OtNlZSRamDcD2EwAxtBbkdcoug&ust=1423812094754928


• Øke funksjoner som bidrar til mening og identitet i en ny hverdag
• Hjelpe med følelsesmessig justering
• Redusere vansker (fysiske, kognitive, emosjonelle …) på områder som er viktig 

for individets dagligliv
• Fungere så bra som mulig i sitt eget miljø
• Bidra til yrkesdeltakelse og samfunnsdeltakelse
• Motvirke sosial isolasjon og fremme relasjonell kompetanse

«rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til 
pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»

Forskrift om habilitering og rehabilitering, 
individuell plan og koordinator (2012)

Overordnete mål ved rehabilitering 



Eksempler:
Funksjonsnivå før aktuell skade/sykdom
Egenskaper ved skaden/sykdommen (omfang, lokalisasjon mm.)
Tid siden skade/sykdom/lidelse
Innsikt
Følelsesmessige reaksjoner
Familie/nettverk
…

Mange faktorer påvirker rehabiliteringen



Strategier:

• Trening av utfall («impairment»)

• Oppgaverelatert trening («aktivitet»)

• Hjelpemidler

• Påvirkning av miljøet

• Kompenserende strategier

• Mestring

Eksempler på tiltak:

Styrketrening

Gangtrening

Ankel-fot-ortose

Installere rekkverk

Bli hjemme (…), flytte

Finne ny identitet, fokusere 
på noe som kan mestres

Noen strategier i moderne slagrehabilitering

Eksempel:
Pasient med redusert gangfunksjon som ikke kan gå trapp



ICF – Internasjonal klassifikasjon av funksjon, 
funksjonshemming og helse (WHO)

Becker & Stanghelle 2014:
Rehabilitering av voksne med nevrologisk sykdom og skade 



• Økende kunnskap om at hjernen er plastisk, dvs. kan endre 
• hvordan den bygd opp (= struktur)
• hvordan den fungerer (= funksjon)

• Ikke en midlertidig, men en stadig foregående prosess. Det finnes ikke 
nervesystem uten plastisitet. Plastisitet forekommer gjennom hele livet, 
alltid.

• Plastisitet viktig egenskap for opptrening av funksjon. Påvirkes av trening 
(og en del annet også).

• Nå mange bevis på at hjernen er plastisk og at plastisitet kan påvirkes 
gjennom trening.

• Komplekse prosesser – fortsatt mye uklart, men vi begynner å forstå 
mer og mer.

Plastisitet



1. “Use it or loose it”
2. “Use it and improve it”
3. Spesifisitet (trene på det man skal bli god på)
4. Gjentakelser (trene på noe ofte)
5. Intensitet (trene på noe ofte med mange gjentakelser per tidsrom)
6. Tidspunkt betyr noe (mest tidlig etter skade)
7. Personlig relevans (det man trener på må være viktig for en selv)
8. Alder betyr noe (mest i yngre alder)
9. Overførbarhet
10. Interferens

10 prinsipper for plastisitet og trening:

Kleim & Jones 2008



• Trening 
– av utfall («impairment») 
– oppgaverelatert («aktivitet»)

• Hjelpemidler
• Påvirkning av miljøet
• Kompenserende strategier
• Mestring

• Gode prosesser 
(involvering, kartlegging og funksjonsvurdering, rehabiliteringsplan, 
evaluering …)

• God organisering 
(tilbud døgn/dag/hjemme, kommune/spesialist, gode forløp, koordinering, 
samhandling …)

Oppsummert moderne slagrehabilitering



Inndeling:
• Organisering av slagrehabilitering
• Prosesser i slagrehabilitering
• (funksjon og aktivitet)

• Sensorimotoriske forstyrrelser
• Kognitive vansker
• Syn, hørsel, kommunikasjon
• Svelgevansker, ernæring og eliminasjon
• Depresjon og emosjonell labilitet

• Aktivitet og deltakelse
• Miljøfaktorer

Revidert slagretningslinje - rehabilitering



• Det følger en kort presentasjon av anbefalingene som vi har kommet frem til 
gjennom GRADE/DECIDE prosessen (de fleste av dem er nye anbefalinger)

• For hver anbefaling presenteres
– PICO-spørsmål
– Anbefaling
– Kort beskrivelse av tiltaket

• «Retningslinjespråk»:
– Sterk anbefaling: «Det anbefales …»
– Svak anbefaling: «Det foreslås …»

Nye anbefalinger rehabilitering



PICO:
Hvor tidlig og hvor mye bør man mobilisere pasienter i tidlig fase etter et 
hjerneslag?

Sterk og svak anbefaling:
For pasienter med hjerneslag anbefales tidlig mobilisering. 
Det foreslås hyppig mobilisering med kort varighet i den tidlige fasen. 

Tidlig mobilisering etter hjerneslag



Veldig tidlig vs. tidlig mobilisering
AVERT-studien (n=2104)

Meget tidlig mobilisering < 24 timer kombinert med intensiv trening kan ha 
negative effekter:

– Tendens til dårligere funksjon tre måneder etter slaget i gruppen som ble 
mobilisert svært tidlig.

– Problem: tidlig mobilisering ble praktisert i stor grad, 59 % av pasientene i 
kontrollgruppen ble mobilisert innen 24 t. Dvs. små forskjeller i tidspunkt for 
mobilisering: 18,5 timer etter symptomdebut vs. 22,4.

– Tid til mobilisering betyr lite for behandlingsresultatet så lenge mobilisering skjer 
innen 48 timer.

– Lang varighet av treningsøktene synes negativt, mens hyppige treningsperioder 
med kort varighet er assosiert med bedre funksjon. 

– Resultatene fra studien kan tyde på at de eldste pasientene og pasienter med de 
største hjerneslagene hadde mest tendens til negative effekter ved tidlig 
mobilisering.



For pasienter med hjerneslag anbefales tidlig mobilisering. 
Det foreslås hyppig mobilisering med kort varighet.

Tidspunkt for mobilisering: 
• Lette slag (NIHSS 0-5), stabile/avtagende symptomer, stabilt BT => innen 24 t
• Moderat/alvorlig (NIHSS >5), stabilt BT => mellom 24 – 48 t
• Ustabil, fluktuerende/økende symptomer, ustabilt BT => når pas. stabil
Første mobilisering:
• Før første mobilisering: godt hydrert (ev. gitt NaCl 500-1000 ml iv)
• BT måles før start og etter 15 minutter. Ved BT fall > 20 mmHg eller økende symptomer 

inkludert svimmelhet => avbryte
Ellers:
• Formål: gjenvinne stå-/gang- og ADL-funksjon
• Individuelt tilpasset «ut-av-sengen protokoll»
• Oppgave-relatert trening, daglige aktiviteter (forflytning, personlig stell, spising, på-

/avkledning, toalettbesøk). Alle i det tverrfaglige teamet bør bidra til tidlig mobilisering. 
• De første 24-48 timer: korte perioder flere ganger daglig ut av seng. Initialt med 

varighet 15 til 20 minutter, gradvis økende hvis pas. stabil. 



PICO:
Hva er effekten (på funksjon og død) av tidlig støttet utskriving hos slagpasienter 
sammenlignet med rehabilitering på institusjon?

Sterk anbefaling:
Det anbefales at pasienter med mild til moderat funksjonssvikt utskrives tidlig 
direkte til hjemmet. Dette forutsetter tett oppfølging av et tverrfaglig 
ambulerende team med spesialkompetanse på hjerneslag, nær samhandling 
mellom sykehus og helse- og omsorgstjenestene i kommunene, og 
rehabiliteringstilbud i hjemmet eventuelt kombinert med rehabilitering i 
dagavdeling. 

Tidlig støttet utskriving hos pasienter med mild til 
moderat nedsatt funksjonsevne etter hjerneslag



Tidlig støttet utskriving

• Hovedpoeng: et tverrfaglig slagteam følger opp pasientens rehabilitering i hjemmet 
istedenfor at pasienten er innlagt for rehabilitering i slagenhet eller rehabiliteringsavd. 

• Teamet med spesialkompetanse på hjerneslag; koordinerende og veiledende funksjon, 
kan i tillegg også ha behandlingsfunksjon; nær samhandling mellom sykehus og 
kommune; rehabiliteringstilbud i hjemmet, ev. kombinert med dagavdeling.

• Minimum ukentlig kontakt, som regel flere ganger per uke opp til daglig.
• «Tverrfaglig ambulerende slagteam»: tre til fire faggrupper med spesialkompetanse på 

hjerneslag (vanlig: ergo, fysio, sykepleier; tilgang på logoped, lege, sosiale tjenester). 
• Tiltaket må inkludere: 

– å kartlegge utfordringer i pasientens hjemmemiljø
– å utforme en individuell tilpasset rehabiliteringsplan basert på kartleggingen
– å bruke hjemmemiljøet aktivt i rehabiliteringen 
– fortløpende evaluering og tilpasning av tiltak

• Varighet: vanligvis ca en måned, kan fortsette frem til poliklinisk kontroll.
• Hovedfokus ikke spesielt tidlig utskriving (liggetiden i slagenhet i Norge er allerede 

kort). Støtten må vektlegges når pasienten utskrives noe tidligere enn uten tiltaket.



PICO:
Hos slagpasienter med pareser – fører motorisk 
trening med høy intensitet for å bedre arm-
/gangfunksjon eller balanse til bedret funksjon enn 
trening med lav intensitet?

Svak anbefaling:
For pasienter med nedsatt gangfunksjon og/eller 
balanse foreslås intensiv trening for å bedre 
gangfunksjon og/eller ADL- funksjon.

Trening med høy intensitet av gangfunksjon 
og/eller balanse

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs8sXNyNnSAhVBnywKHWt0CmAQjRwIBw&url=http://fmobserver.com/the-fm-observer-asks-what-time-is-it/&bvm=bv.149397726,d.bGg&psig=AFQjCNEk64gn2BfuRXt_Y5xqszKTHvuxyg&ust=1489703602837941
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXjOy0yNnSAhXEGCwKHWvlD8sQjRwIBw&url=http://www.guidingtech.com/61604/heart-rate-sensors/&bvm=bv.149397726,d.bGg&psig=AFQjCNE72QLGbAxfXRwZsX-5uFumos4m5A&ust=1489703461406251


PICO:
Hva er effekten av Constraint-induced
movement therapy (CIMT) i tidlig og sen 
fase (> 3 mnd) hos pasienter med 
hjerneslag?

Svak anbefaling:
Constraint-induced movement therapy
(CIMT) foreslås for slagrammede med mild 
til moderat reduksjon i armfunksjon.

CIMT hos pasienter med gjennomgått hjerneslag

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiUmbCpxNnSAhXB1ywKHbrdDm8QjRwIBw&url=http://www.download.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(14)70160-7/fulltext&psig=AFQjCNFy7Tvur52I1_u7-9CKcZjsjGj4Zw&ust=1489702470659001


PICO:
Fører speilterapi til en bedring av 
håndfunksjonen hos slagpasienter med 
paralyse eller alvorlig parese i 
overekstremiteten? 

Svak anbefaling:
For pasienter rammet av hjerneslag med 
komplett eller alvorlig lammelse i over-
ekstremitet, foreslås det speilterapi for å bedre 
funksjon i arm og dagliglivets aktiviteter.

Speilterapi ved nedsatt armfunksjon etter 
hjerneslag

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMs4GpioTSAhVFJpoKHe27DkAQjRwIBw&url=https://crpssupport.wordpress.com/treatments/mirror-therapy/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNFcVNaqsCWSPCmxNUnIO2uvfBWbPg&ust=1486766317442453


PICO:
Bedrer intensiv språktrening i kronisk 
fase språkfunksjonen hos slagpasienter 
med språkvansker sammenlignet med 
ingen eller lavintensiv språktrening?

Svak anbefaling:
Hos slagrammede i kronisk fase med 
språkvansker (afasi) foreslås intensiv 
språktrening i en tidsbegrenset periode.

Intensiv språktrening i kronisk fase hos 
slagrammede med språkvansker

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKn42exdnSAhUKiSwKHXkcC9IQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=XemDCCL4hiw&psig=AFQjCNH1Wsvfb84Tovyk_CjwQWAWJa8lWQ&ust=1489702705722285


PICO:
Har pasienter med synsvansker etter hjerneslag  effekt av synsforbedrende tiltak 
sammenlignet med ingen tiltak?

Svak anbefaling:
Hos slagrammede med synsfeltsutfall foreslås det behandling med 
kompensatoriske tiltak.

Synsforbedrende tiltak hos pasienter med 
synsfeltutfall etter hjerneslag



«Spesifikke kompensatoriske tiltak kan være trening i visuelle søkestrategier, 
trene øyebevegelser for lesing, bruk av blinklys eller fargetegn, trening i å utføre 
daglige aktiviteter.»

Synsforbedrende tiltak hos pasienter med 
synsfeltutfall etter hjerneslag (forts.)

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjHr5z6ioTSAhWGB5oKHQaLAT8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/toolstogrowot/visual-scanningtracking/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNHyyaouH0Pt26VlQeLIGKIdkdKMHg&ust=1486766370461330
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-lP2LjITSAhWCNpoKHShhCiIQjRwIBw&url=https://otswithapps.com/2012/11/29/visual-attention-app-by-tactus/&bvm=bv.146496531,d.bGs&psig=AFQjCNHyyaouH0Pt26VlQeLIGKIdkdKMHg&ust=1486766370461330


PICO:
Fører intensiv visuell skanning trening hos slagpasienter med neglekt til mindre 
grad av neglekt enn konvensjonell neglektrehabilitering?

Svak anbefaling:
Pasienter med neglekt som vurderes å ha nytte av trening med skanning-teknikker 
og stimulering for å rette oppmerksomheten mot den affiserte siden, foreslås å få 
tilbud om det.

Trening med intensiv visuell skanning hos 
slagrammede med neglekt



«Visuell skanning trening kan foregå som penn og papir –terapi eller ved hjelp av 
datamaskin. Det brukes ulike teknikker som har som felles formål at pasienten 
bevisst skal kompensere ved å skanne/eksplorere det neglisjerte området.»

Trening med intensiv visuell skanning hos 
slagrammede med neglekt
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http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibpoW-lLnUAhUGP5oKHaTCBvoQjRwIBw&url=http://tactustherapy.com/visual-scanning-treatment/&psig=AFQjCNGhN-FWZo4hCbJcPqjTczf-83KdkA&ust=1497386217216504


• Rehabilitering: lang tradisjon med fokus på «helhetlig tilnærming», dette 
basert på en biopsykososial forståelsesmodell

• Nettopp rehabiliteringsfeltets særegenhet og styrke, at man ikke betrakter et 
avgrenset medisinsk problem isolert for seg selv, men setter pasienten med 
hele dens livsforhold i fokus og velger tilnærminger med utgangspunkt i dette.

• Samtidig per i dag studier som tilsier, med ulik grad av evidens, at intensiv 
trening har effekt og øker hjernens plastisitet.

Holistisk vs. utfallsrettet rehabilitering 



• Valg av fokus på tilstrekkelig mengdetrening for enkeltpasienter vs. 
kompensering og miljøtilrettelegging/psykosial støtte – dette blir et stadig mer 
relevant spørsmål!

• Det vil komme mer kunnskap om hvilken innretning som bør velges hos hvilke 
pasienter, ved hvilke problemstillinger, i hvilke faser osv.

• Dette vil også medføre et behov for mer differensierte tilbud.

Holistisk vs. utfallsrettet rehabilitering (forts.) 



• Det vil komme mer kunnskap om at behandlings-
tiltak har ulik effekt på ulike subgrupper av 
pasienter, helt ned til individnivå.

• Individualisert medisin: samle en stor mengde 
data og analysere og vurdere disse, for å komme 
frem til individualiserte tiltak. 

• Mange aspekter kan spille inn: genetiske forhold, 
detaljer om anatomiske og fysiologiske forhold, 
livsstilsforhold og livserfaringer, komorbiditet, 
sosioøkonomiske forhold, evnen til å mestre, 
respons på ulike typer trening og tiltak.

• Behov for mer tilpassede tilbud :
– Tilgang på utredningsmuligheter og kompetanse 
– Etter hvert individualisert dosering av tiltak? 
– I større grad mulig å forutsi dose-respons-mønstre 

for individuelle pasienter?

Individualisert/skreddersydd rehabilitering
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• Spill/VR-basert trening øker treningsintensitet, kan øke 
bevegelsesutslag …

• Øker motivasjonen; trening i hverdagssituasjoner 
(simulering). 

• Kommersielt tilgjengelige spill brukes i 
rehabiliteringsøyemed, spill spesiallaget for 
rehabilitering blir utviklet. 

• Robotteknologi: Hjelpemiddel både i hverdagen og for 
(robotassistert) trening.

Robotteknologi, spill, virtual reality …
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Moderne slagrehabilitering:
• tidlig og aktiv rehabilitering
• involvering, motivasjon og forankring i livssituasjonen
• tverrfaglighet og brukerperspektiv
• bruke hele spekteret av rehabiliteringstiltak: 

individualisert, utfallsrettet og holistisk
• funksjonell oppgaverelatert trening, nok mengde og intensitet, stadig tilpasse 

vanskelighetsgrad
• god organisering og gode prosesser

Nye anbefalinger som må implementeres:
– Speilterapi ved alvorlig/fullstendig lammelse i arm/hånd
– Kompenserende tiltak ved synsfeltutfall
– Visuell skanning ved neglekt
– (tidlig støttet utskriving!!!)

Oppsummering
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