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Bakgrunn

 Konsekvenser etter ervervet hjerneskade er ofte større for 
barn enn voksne (e.g. Anderson et al., 2005; Crowe et al., 2015; Catroppa et al., 
2016). 

 Familiefungeringen og foreldres psykiske helse påvirkes ofte 
(e.g. Raj et al., 2014; Ryan et al., 2016). Dette er ekstra uheldig siden 
miljøet til barna og familiefungering er viktige prediktorer for 
barnas fungering (e.g. Yeates et al., 2010). 

 Barn med ervervet hjerneskade får ikke systematisk 
oppfølging i kronisk fase og har mange udekkede helsebehov 
(e.g. Babikian et al., 2015; Wade & Kurowski, 2017). 



Bakgrunn

 Skoler mangler kunnskap om ervervet hjerneskade hos barn (Glang et al., 2015; 

Todis et al., 2011, Glang et al., 2018; Linden, Braiden & Miller, 2013).

 Til tross for de potensielt enorme følgevirkningene av ervervet hjerneskade 
hos barn, finnes det lite evidensbasert behandling og ingen RCT-studier for 
denne pasientgruppen som inkluderer både hjem og skole i behandling. 

 CICI-studien er inspirert av og modellert etter studien av Winter et al., 2016 
og den norske studien “Traumatic brain injury; needs and treatment options
in the chronic phase. A randomized controlled community-based
intervention” (Borgen et al., 2020). Vi har gjort diverse tilpasninger til 
barnepopulasjonen. 

Winter et. al., 2016. Efficacy and acceptability of a home-based, family-inclusive intervention for veterans with TBI: A randomized controlled trial. Brain Inj, 
30(4): p. 373-387

Borgen et al., 2020. Traumatic brain injury—needs and treatment options in the chronic phase: Study protocol for a randomized controlled community-based
intervention. Trials, 21(1):294



Hva er CICI-studien

 Individualisert, målbasert intervensjon rettet mot barn og familier i 

senfase etter pediatrisk ervervet hjerneskade (EHS)

 I RCTen skal vi teste ut om vår intervensjon - som også involverer 

skolene - har effekt, dvs om barna og familiene får det bedre på en 

rekke områder

 Feasibilitystudien ble gjennomført høsten 2020

 RCT med 80 familier og skoler er i gang

 Hver familie deltar på 7 individualiserte sesjoner, 4 skolemøter og ett 

foreldreseminar

Rekruttering
Baselineundersøk

else

Intervensjon / 

kontrollgruppe

4-5 mnd

Umiddelbar 

undersøkelse 

Undersøkelse etter 

et år 



Hva er spesielt med CICI-studien

 Vi tilpasser behandlingen til hver familie (individualiserte mål)

 Vi involverer skolene aktivt i målarbeidet

 Familiene og skolen får psykoedukasjon i muntlig og skriftlig form: Vi har skrevet 
en håndbok om EHS hos barn som vi har planer om å utgi når studien er ferdig

 Kommuner inviteres med i arbeidet: Kunnskapsoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene

 Vi lærer hva barn med EHS og deres familier har behov for i kronisk fase



Hvordan måle bedring?

• Sammenlignet med engelsktalende land har vi få gode spørreskjemaer som passer for 

familier med barn med ervervet hjerneskade. Vi oversatt derfor enkelte skjemaer fra engelsk 

for å kunne ta dem i bruk.

• Hovedutkommemål: Hjerneskadesymptomer (HBI) og foreldres mestringstro på egne 

foreldreferdigheter (TOPSE)

• Sekundære utkommemål: BRIEF (eksekutive funksjoner i hverdagen), Pediatric Quality of Life 

Questionnaire (PedsQL; livskvalitet til barnet), Family Assessment Device (FAD; 

familiefungering), Family Needs Questionnaire (FNQ-P; umøtte helsebehov), foreldres 

symptomer på angst og depresjon (GAD-7 og PHQ-9)

• Behandlingsgruppen: Evalueringsskjema og Goal Attainment Scaling



Feasibilitystudien er gjennomført

 6 deltagerfamilier, ingen kontrollgruppe

 Prøve ut intervensjonens gjennomførbarhet

 Kvalitative intervjuer med barn, foreldre og skole ved Statped



Deltakere 

 6 barn, familier og skoler

 Barn fra 11-16 år, 3 gutter og 3 jenter, stor variasjon i funksjon

 Alle foreldre bor sammen, alle barn har søsken

 Stor variasjon i skoler: vanlig klasse, spesialklasse, Montessoriskole

 Tid siden skade: 1-13 år

 Type skader: 2 anoksiske hjerneskader, 2 hjerneslag (blødninger), 2 TBI



Hvilke områder anga våre deltagere 

at de strevde med? 
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styrke og balanse

Hvordan være 

forelder til et barn 

med EHS

Belastninger 

knyttet til å 

forsøke å få hjelp

Bekymring for 

barnets psykiske 

helse
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Studieteknikk

HodepineEmosjonsregulering
Sosiale 

utfordringer
Fatigue

Selvstendighet Søvn





Hvilke mål satte vi, og hva 

oppnådde deltagerne?

 Tre familier opplevde å få bedre kontroll over barnets fatigue, og 

opplevde å ha færre plager knyttet til dette 

 To familier opplevde at barnet fikk redusert smertene sine (nært 

knyttet til fatigue)

 To familier opplevde å få en bedring i barnets sosiale utfordringer 

(mer kontakt med venner)

 En lærte seg problemløsningsteknikk som hjalp både på skolen og 

hjemme



Hvilke mål satte vi, og hva 

oppnådde deltagerne?

 To barn økte selvstendigheten i hverdagen sin. En lærte seg å sykle og ta 

bussen på egenhånd, og en lærte seg å bruke et 

hukommelseshjelpemiddel og klarte å være alene hjemme og komme seg 

på skolen selvstendig

 Flere av barna lærte seg hva de kunne fortelle jevnaldrende om skaden og 

symptomene sine

 To foreldre jobbet med mål relatert til egen psykiske helse, og opplevde at 

angst, depresjon og katastrofereaksjoner gikk ned



Hva syns deltagerne?



 Far: Det er jo ikke det at det er så veldig vanskelige ting 

vi skal gjøre (målarbeid i studien), eller at det er så veldig 

tidkrevende. Men det er godt å få litt hjelp til å 

strukturere det og følge opp at det blir gjort, da blir det 

faktisk endring! 



Evalueringer

 Veldig positive tilbakemeldinger fra familiene: opplevde det som 

nyttige verktøy, fin fremgang på målområdene og at 

intervensjonen var gjennomførbar 

 Foreldre var mer begeistret enn barna, men barna syns også alt i alt 

at det var nyttig

 Skolene var svært positive til målarbeidet, barnas fremgang og 

egen kompetanseheving



Avsluttende kommentarer fra 

familiene

 Far: Det har vært utrolig nyttig å få hjelp til å finne fokus, 
konkretisere målene og å holde fokus på det over tid. Det skal 
vi bruke videre.

 Mor: Vi har vært råheldige som har fått lov til å være med i 
CICI-studien og som har fått så mange verktøy som vi kan 
bruke for å gi barnet vårt den best mulige hverdagen i 
hennes situasjon. Vår hverdag er helt forandret etter dette. 
Jeg forstår barnet mitt mye bedre og kan være mye mer til 
støtte og hjelp når hun er sliten. Tusen, tusen takk. Vi savner 
dere :) 



Kommentar fra et barn (11):



Veien videre

 Nå rekrutterer vi til RCT med 80 deltagere (40 i kontrollgruppe og 40 i intervensjon)

 Det er en unik mulighet til å få mer informasjon om hvordan vi best mulig kan 

hjelpe disse barna og familiene deres, og for familiene i intervensjonsgruppen til 

å få hjelp utover det vanlige med de utfordringene de opplever

 Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har familier i tankene som kan være 

aktuelle, eller dersom dere møter på aktuelle familier fremover!

 Nina:  uxronb@sunnaas.no / Ingvil: Ingvil.Laberg.Holthe@sunnaas.no

(NB: Ingen sensitiv info på mail!)

mailto:uxronb@sunnaas.no
mailto:Ingvil.Laberg.Holthe@sunnaas.no



