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Disposisjon

1. Alvorlig traumatisk hjerneskade –
konsekvenser pasient, pårørende og
familien

2. Famiiesystem teori relatert til
omsorgsbelastning

3.    Presentasjon av pårørendestudien



1. Hva er en alvorlig traumatisk hjerneskade?

Et plutselig traume mot hodet som medfører en hjerneskade.
Alvorlighetsgrad: sannsynlighet for å dø av skaden eller kreve
avansert akuttbehandling

Vanligste skadeårsak: Trafikkulykker og fall

Insidens i Norge: 4-5/100000 per år (Andelic et al. 2012) 

Har store sosio-økonomiske konsekvenser
(Cole 2004, Ghayar 2000)



Konsekvenser for pasienten

• Kognisjon – redusert hukommelse, oppmerksomhet, 
konsentrasjon, planlegging

• Adferd – økt impulsivitet, aggresjon, labilitet

• Personlighet – fornekting, passivitet, avhengighet

• Fysisk funksjonshemming – pareser, synsforstyrrelser, 
spastisitet, afasi



Konsekvenser for pårørende og familien

Livet blir “snudd på hodet”

Omsorgsbelastning (caregiver burden):
En multidimensjonal respons på ulike stressfaktorer assossiert
med å være pårørende: Kan affisere sosiale, psykologiske,
fysiske og emosjonelle aspekter av den pårørendes liv

(George & Gwyther 1986)



Hva vet vi om pårørende?

Høyere belastning enn andre pårørende (Jackson 2009)

Sosial isolasjon og ensomhet (Marsh et al. 1998, Braine 2011)

Angst og depresjon (Norup et al. 2012, Kreutzer 2009)

Emosjonelle plager (Norup et al. 2010, Verhaege et al.  2005)

Redusert livskvalitet (Kolakowsky-Hayner 2001)

Nedsatt fysisk og psykisk helse (Ramkumar & Elliott 2010)



2. Familiesystem teori
Murray Bowen (1913-1990)

Teorien består av 4  fundamenter

1. Alle i familien er tilknyttet hverandre

2. Familien utvikler seg i en livssyklus

3. Endring hos en påvirker alle

4. Hver familie er unik

(Rosenthal & Young 1988, Leaf 1993)



Familiesystem teori

Familien søker etter å opprettholde balansen

En familie har ulike ressurser og kapasitet

Krever fleksibilitet for å takle en krise

Familierelasjonene påvirker hvordan
man takler en krise

(Steinglass 1987, Minuchin & Barcai 1969, 
Braine & Wray 2016)



Familiesystem teori og omsorgsbelastning

“Endring hos en              endring for alle” 

• Høy omsorgsbelastning sees hos familien som helhet

• Familien tilpasser seg over tid, nærmeste pårørende tilpasser
seg ikke tilsvarende

• Det oppnås en livslang relasjon til skaden og dens 
konsekvenser for både pasienten og familiemedlemmer

(Gen et al. 2006, Kreutzer et al. 1994, Davis, J.R. 2003)



Familiesystem teori og omsorgsbelastning
“Familien utvikler seg i en livssyklus”

• Omsorgsbelastning vedvarer i lang tid etter skaden –
pågående belastning på hele familien

• Fysisk, psykisk, sosial og følesesmessig påvirkning innad i
familien er vanlig

• Livet etter hjemkomst er spesielt
utfordrende

(Groom et al. 1998, Brooks et al. 1987, Rappaport M 1989, Thomsen IV 1984)



Familiesystem teori og omsorgsbelastning

Søsken og barn: 
Betydelig omsorgsbelastning, kan føle seg
neglisjert og må kjempe om oppmerksomhet

Ektefelle (kvinne): 
Fungerer dårlig psykososialt
Påvirker sosiale og følelsesmessig behov

Foreldre: 
Opplevelse av sorg og tap relatert til skadens
konsekvenser

(Orsilli et al. 1993, Bragg et al. 1992, 
Perlesz et al. 2002, Stejskal 2012)



Familiesystem teori og omsorgsbelastning

Hvor godt familien fungerer påvirker:

• Pasientens evne til å gjenvinne
funksjoner

• Pasientens progresjon under 
rehabilitering sammenheng med 
familiens funksjon

• Sammenheng mellom progresjon i
funksjonsnivå og familiens fungering

(Testa et al. 2006,  Sander et al. 2002)



Familiesystem teori og omsorgsbelastning

• Sosialt nettverk viktig for følelse av samhørighet
• Grad av sosialt nettverk sterkt relatert til omsorgsbelastning
• Må ofte søke støtte hos andre utover

familien for avlastning
(Kreutzer 2009, Ergh et al. 2002, 
Hanks et al. 2007)

Ensomhet øker risiko for omsorgsbelastning
Forskjell på å være alene og å være ensom
(Oddy 1974, Braine 2012)



Rolleteori
(Moreno J, Parson T, Linton R, Biddle BJ)

Man inntar ulike roller (mor, søster, lærer, sykepleier) som ahr
et sett av rettigheter, forventninger og plikter

Omhandler de viktigste egenskapene for sosialt liv og beskriver
karakteristika av atferdsmønstre

Vi har ulike sosiale posisjoner og
forventninger til egen og andres
roller

(Biddle 1986)



Rolleteori

Rollekonflikt
• Uforenelige krav
• Konflikt mellom roller

Rollebelastning
• Manglende ressurser
• Ønsker ikke rollen

(Biddle 1986)



Rolleteori og omsorgsbelastning

Rollekonflikt øker omsorgsbelastning

Avhenger av relasjonen til pasienten

Ektefeller har høyere omsorgsbelastning
enn foreldre

(Tyerman & Booth 2001, Perlesz et al. 2000, Kreutzer et al 1994, 1994)



Rolleteori og omsorgsbelastning

Kvinner er primært den pårørende

Kvinner har høyere omsorgsbelastning enn
menn

Rollebelastning og rolleendring er årsak til 
omsorgsbelastning

(Zarit et al. 1986, Mui 1995, Gosling & Oddy 1999, 
Bastawrous M 2013)



Rolleteori og omsorgsbelastning

Menn er oftest den skadde

Menn har høy omsorgsbelastning
relatert til emosjonell belastning

Rollebelastning og rollekonflikt
er årsak?

(Sander et al. 1997, Davis et al. 2009)



Rolleteori og omsorgsbelastning

Søsken og barn opplever en
betydelig omsorgsbelastning

Kan være relatert til
• Rolleendring
• Rollekonflikt

(Orsilli et al. 1993, Bragg et al. 1992, Kay & Cavallo 1994, Avioli 1989 )



3. Presentasjon av pårørendestudien og 
resultater

1. Grad av omsorgsbelastning og faktorer som påvirker dette 1 
år etter alvorlig TBI

2. Endring og stabilitet av omsorgsbelastning og livstilfredshet
fra 1 til 2 år etter skade

3. Familiemedlemmers erfaring med helsetjenesten (foreløpige
resultater, ikke publisert)



Studiedesign og deltagere

Prospektiv nasjonal multisenter kohorte

Inkluderer alle 4 helseregioner i Norge

Nærmeste pårørende til en pasient i 
studien ”Rehabilitation after severe TBI”

Alder pårørende  18 år

Strukturert spørreskjema , data fra
pasientkohorten



Artikkel 1

Artikkel 1

Grad av omsorgsbelastning og faktorer som påvirker dette
- demografiske data
- sosialt nettverk
- funksjonsnivå
- alvorlighet av skade



Metode

Omsorgsbelastning målt ved bruk av:

Caregiver Burden Scale (CBS) (Elmståhl et al. 1996)

22 spørsmål, 5 dimensjoner:
Generell belastning
Isolasjon
Skuffelse
Følelsesmessig involvering
Miljøfaktorer



Metode

Definisjon sosialt nettverk:
Støtte som kan minimere stress og belastning som følge av å 
være pårørende (…). Består vanligvis av nære venner og andre 
familiemedlemmer (DeGeneffe, 2001)

Sosialt nettverk (Anke AG et al. 1997)
• Kvalitet – følelse av ensomhet, oppmerksomhet og interesse 

fra andre nære venner og familiemedlemmer 
• Kvantitet - antall nære venner, hvor ofte man møter venner



Resultater

Pasient n=92 %

Mann 87

Alder 39

GCS, innleggelse, gj. snitt 5.6
AIS hode, gj.snitt 4.2

Funksjonsnivå (GOSE) 1 år,
gj.snitt

5.9

Pårørende n=92 %

Kvinne 75

Ektefelle/samboer 42

Forelder 42

Bor med pasient 57

Tid sammen med 
pasient (24h)

31



Resultater

Grad av omsorgsbelastning (Caregiver burden) 
• 16 % høy belastning 
• 34 % moderat 
• 50 % lav (1.00-1.99)

Generell belastning høyest score, Miljø lavest



Risikofaktorer for høy belastning

• Følelse av ensomhet – total score og alle områder av CBS 
(p<0.001)

• Lav hyppighet av kontakt med venner/andre
familiemedlemmer - innen isolasjon og skuffelse (p<0.05)

• Lavt funksjonsnivå pasient – totalt og for 4 av 5 dimensjoner
(p<0.001)

• Ingen forskjell mellom kjønn blant pårørende



Artikkel 2

Omsorgsbelastning og livstilfredshet fra 1 til 2 år etter skade
- Stabilitet og endring over tid
- Faktorer som kan predikere endring over tid



Metode

Caregiver Burden Scale (CBS)

Livstilfredshet
• 1-item spørsmål



Resultater

Omsorgsbelastningen (CBS) økte signifikant fra 1 til 2 år*

• Caregiver burden total

• Skuffelse

• Emosjonell involvering

• Miljøfaktorer

*p< 0.05



Resultater

Endring og stabilitet i omsorgsbelastning fra 1 til 2 år

• 55 % stabil, 30 % økt og 15 % redusert belastning

• Moderat/høy belastning ved 1 år mest økning til 2 år

• Ensomhet risikofaktor for økt belastning (OR 4.35, p < 0.04)

• Tendens til at mannlig kjønn ga økt belastning
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Resultater livstilfredshet

• Livstilfredshet redusert signifikant over tid (p < 0.05)

• Sterk negativ sammenheng mellom CBS og Livstilfredshet
(Spearmans corr. -0.79, p < 0.001)



Erfaring med helsetjenesten (upublisert)

• Vitale indikatorer for kvaliteten på helsetjenesten som gis

• Har sammenheng med kvalitet på behandling og pasientsikkerhet

• Behov og erfaringer endres i ulike faser av pasientforløpet etter
alvorlig TBI

• Mangel på informasjon generelt og spesielt om konsekvenser av
skaden

• Utfordringer relatert til  overføringer mellom avdelinger og/eller
nivå i helsetjenesten



Erfaring med helsetjenesten

Undersøke familiemedlemmers erfaring
med helsetjenesten i akutt fase og rehabilitering



Vi utviklet og validerte…



Består av 6 delområder:

1. Akutt organisering og informasjon (10)
2. Rehabilitering organisering (13)
3. Rehabilitering informasjon (6)
4.   Utskrivelse (4)
5.   Sykehusfasiliteter pasient (4)
6. Sykehusfasiliteter familiemedlem (2)

Skåres fra 1-5, 1 dårligst, 5 best



Resultater pårørendes erfaringer

• Best erfaring med (høyest skår) organisering og informasjon i 
akuttfasen

• Laveste skår for erfaringer fra  utskrivelses- perioden
– Manglende informasjon om hvem man kontaktet ved 

spørsmål/problemer etter hjemkomst
– Manglende informasjon om langtidskonsekvenser av skaden

• Generelt hadde pårørende bedre erfaringer med 
behandlingen i den akutte fasen enn med rehabiliteringsfasen



Erfaringer fra akutt fase bedre for:

• Samarbeid mellom de ansatte 
• At behandlingen fulgte en gjennomtenkt plan 
• Omtanke og omsorg for den skadde 
• Omtanke og omsorg for deg som pårørende
• Interessert i å høre dine oppfatninger som pårørende 
• Ga forklaringer og informasjon som du forstod



Prediktorer for lave skår

• Pårørende til skadde personer som hadde et middels 
funksjonsnivå hadde dårligere erfaringer (p<0.05)

(Informasjon Rehabiliteringsfasen)

• Pårørende til skadde personer som ble utskrevet til 
ikke-spesialisert rehabiliteringstilbud hadde dårligere 
erfaringer (p<0.01)

(Informasjon Rehabiliteringsfasen, Utskrivningsfasen)



Kliniske implikasjoner
• Identifisere pårørende i risiko for høy omsorgsbelastning i 

ulike faser av pasientforløpet
– - forebygge og gi bedre oppfølging av pasient og pårørende

• Identifisere pårørende med allerede høy omsorgsbelastning
– - sette inn tiltak somavlastning, støtte, senfasetilbud

• Kartlegge familiemedlemmers vurdering av kvaliteten på
behandling og omsorg
– -identifisere områder for kvalitetsforbedring



Takk til deltakerne og 
multisenter prosjekt gruppen


