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• Traumatisk hodeskade (TBI) er en skade av hjernen forårsaket av ytre krefter.1

• Ca. 2.5 millioner nye tilfeller av TBI hvert år i Europa, og mer enn 80% av alle TBI 
klassifiseres som milde skader.2

• TBI kan gi vedvarende endringer i kognitiv, psykisk og atferdsmessig funksjon.3

• Vedvarende subjektive plager (hodepine, utmattelse, svimmelhet, depresjon/angst) kan 
forekomme etter alle alvorlighetsgrader.4

• Personer med TBI rapporterer redusert helserelatert livskvalitet (HRQL).5,6

Traumatisk hodeskade

1: Menon et al., 2010; 2: Maas et al., 2017; 3: Azouvi et al., 2017; 4: Sigurdardottir et al., 2009; 5: Andelic et al., 2009; 6: Scholten et al., 2015



Traumatisk hodeskade

Brain damage is a family affair

- Muriel Lezak (1978) -



«Vi hadde et helt vanlig A4-liv. Det høres kanskje kjedelig 
ut, men jeg likte det livet. Det føles som om den skaden 
har revet hele A4-livet i tusen småbiter. Så blir det liksom 
vår oppgave å prøve å pusle alle bitene sammen igjen –
og det er jo umulig» 

Ektefelle



«Jeg ser fremdeles datteren min slik jeg kjenner henne, 
men det er som om hun har fått et skjørt skall rundt seg 
– det føles ut som det skal så lite til før hun knuser, 
akkurat som en kopp i porselen» 

Mor



«Disse høretelefonene ser helt fine ut, ingen kan se at de 
av og til ikke virker som de skal fordi ledningen er litt 
ødelagt. Litt på samme måte føler jeg det er med faren 
min også. Han ser akkurat ut som han alltid har gjort, 
men av og til er det som om noe ikke virker som det skal 
likevel» 

Sønn



The self-reinforcing circle (Norup 2018) 

7: Ponsford & Schönberger 2009 8: Gan et al. 2002; 9: Manskow et al. 2016; 10: Doyle et al. 2013; 11: Ennis et al. 2013.

Traumatisk hodeskade og familien

Kommunikasjon Fleksibilitet

Familietifredshet Samhørighet



Familiens betydning

• Involvering av familien i rehabiliteringsprosessen kan 
bidra til bedre utkomme for pasienten.12

• Legge vekt på familiens styrker og kapasitet.13

• Evner og interesser 

• Støtte og ressurser

• Prioriteringer

• Behov for flere kontrollerte studier som undersøker 
effekten av familierettede tiltak etter TBI.14,15

www.ffm.no
12: Foster et al., 2012; 13: Dunst & Trivette, 2009; 14: Kreutzer et al., 2010; 15: de Goumoens et al., 2018



Pasienter og 
familiemedlemmer

Intervensjonsgruppe: 
Behandling som vanlig + 

familieintervensjon.

30 familier  

Kontrollgruppe:
Behandling som vanlig + 

pårørendesamling.

31 familier

• Selvrapporterte spørreskjema

• Skadeopplysninger fra medisinsk journal

Studiedesign: RCT



Undersøke effekten av et familietiltak på mental HRQL, pårørendebelastning og 
familiefunksjon.

Målet med studien

T1 

Oppstart

T2 

8-10 uker

T3 

8 måneders 
oppfølging

Hypotesen vår: 
Sammenlignet med kontrollgruppen, vil deltakerne i intervensjonsgruppen rapportere mer positive 
endringer i: 

• Mental helse/HRQL
• Pårørendebelastning 
• Familiefunksjon, kommunikasjon og tilfredshet.



Et familierettet tiltak

• 8 samlinger på 90 minutter 

• Teoretiske og praktiske komponenter 

• Flerfaglig 

• Formålet med tiltaket: 
• Gi familiemedlemmene mulighet for å dele 

erfaringer og få økt forståelse for hverandre. 

• Økt kunnskap om ulike temaer og praktiske 
ferdigheter. 

• Bedre individuell- og familiefunksjon. 

(Stevens, Lehan, Duran, Plaza, & Arango-Lasprilla, 2016)



• Struktur: 
• Gjennomgang og refleksjon av sitat 

relatert til tema

• Gjennomgang av hjemmeoppgave og 
progresjon

• Tilegne seg kunnskap om tema

• Trene på praktiske ferdigheter og nye 
teknikker

• Distribusjon av arbeidsoppgaver 

Tema familiesamlinger

1 Introduksjon 

2 Finne mening i situasjonen

3 Flytte fokus (tanker, følelser, atferd)

4 Håndtere følelser

5 Kommunisere effektivt

6 Finne løsninger 

7 Familiens grenser 

8 Avslutning 



Selvrapporterte spørreskjema

Fenomener: Spørreskjema: Respondent: 

Mental HRQL ▪ SF-36 (MCS) Alle

Pårørendebelastning ▪ Caregiver Burden Scale Familiemedlemmer

Familiefunksjon ▪ FACES-IV Alle

Livskvalitet etter hjerneskade ▪ QOLIBRI

Depresjon og angst 
▪ PHQ-9
▪ GAD-7 Alle

Mestringstro

▪ Generalized Self-efficacy Scale
▪ TBI Self-efficacy

Alle
Pasientene 

Resiliens ▪ Resilience Scale for Adults Alle 



• Pasienter (16-65 år) fra Oslo 
Universitetssykehus med TBI diagnose

• 6-18 mnd. etter skadetidspunkt

• Hjemmeboende 

• Rancho Los Amigos Scale level 8

• Familiemedlemmer (18-65 år)

• Jevnlig/ukentlig kontakt med pasienten 

• Alvorlig psykiatrisk/nevrologisk sykdom 
(ICD-10)

• Pågående stoff-/alkoholmisbruk anført i 
journal

• Personer som ikke leser/skriver norsk

• Familier der andre personer krever 
profesjonell/omfattende omsorg

Kriterier for inklusjon 



Beskrivelse av deltakerne ved oppstart 



• 61 pasienter (54% kvinner), alder 44 (SD 11) år. 

• 63 familiemedlemmer (52% kvinner), alder 43 (SD 11) år.  

• 92 % av familiemedlemmene var ektefelle/partner til den som var skadet.

• 80% hadde vært i forholdet >5 år. 

• Antall personer i husstanden: gjennomsnitt 3.1 (range 0-6) 

Deltakere



Skaderelaterte opplysninger

• De fleste pasienter hadde mild TBI (GCS)
• Mild TBI n=50 (82%)
• Moderat n=3 (5%)
• Alvorlig 8=(13%)

• Fall og trafikkulykker var vanligste skademekanisme. 

• Tid i uker etter skade ved inklusjon: median 49 (IQR 
36,69). 

• Pasientene rapporterte post-commotio symptomer 
(RPQ 28 (SD 11)).  

• Over halvparten av pasientene var delvis eller helt 
sykemeldte (57%) ved oppstart i prosjektet. 

Rasmussen et al., 2019.



Sammenlignet med familiemedlemmene, rapporterte pasientene: 

• Dårligere mental HRQL (MCS SF-36)
• 48% av pasientene og 17% av familiemedlemmene <40 poeng MCS.

• Mer symptomer på depresjon (PHQ-9).

• Dårligere generell helse (SF-36) 
• 67% av pasientene og 91% av familiemedlemmene rapporterte god generell helse.

• Lavere resiliens (RSA). 

• 57% av familiemedlemmene rapporterte milde til moderate symptomer på depresjon.

Mental helse og familiefunksjon



Mental helse og familiefunksjon

Familiefunksjon etter skade:

• Pasienter og familiemedlemmer hadde samsvarende oppfatninger av familiefunksjonen:

• Balanserte nivåer av samhørighet og fleksibilitet

• Et høyt nivå av familiekommunikasjon

• Et moderat nivå av familietilfredshet

• En multippel regresjonsanalyse som inkluderte alle deltakerne viste signifikante sammenhenger mellom 

ulike faktorer og mental HRQL (MCS) ved oppstart i studien:

• Det å være kvinne, ha mer symptomer på depresjon (PHQ-9) og angst (GAD-7) var assosiert med 

dårligere mental HRQL (MCS), mens høyere resiliens (RSA) var assosiert med bedre mental HRQL

• Den statistiske modellen forklarte 56% av variasjonen i mental HRQL (MCS) ved oppstart. 



Effekten av familietiltaket 



Analysene viste at det ikke var noen statistisk signifikante forskjeller mellom intervensjonsgruppe og 
kontrollgruppe på noen av måletidspunktene.

Intervensjonsgruppen fikk en «boost».





Etter min mening har vi endret oss 
som familie etter dette. Det er som 

om vi tenker litt annerledes og forstår 
litt mer.

Hver samling har vært som et ukas 
høydepunkt. Det har vært så fint å kunne 
tenke på noe annet enn bekymringer. Jeg 

føler jeg har fått muligheten til å bruke 
hodet mitt igjen. 

Når det gjelder de ulike temaene vi har 
vært igjennom, så tror jeg vi har snakket 
om noe av dette før – men kanskje mer 
ubevisst. Jeg føler at vi har fått et felles 

språk. Vi kan håndtere situasjoner før de 
eskalerer til krangler, og hvis de eskalerer 

har vi bedre forståelse av hvorfor. 

Jeg er en skeptisk person og det var ingen 
unntak denne gangen heller. Men det mest 
verdifulle med dette for meg er faktisk at vi 
har gjort dette sammen. Vi har fått snakket 

om ting vi vanligvis ikke tar oss tid til å 
snakke om. 



Diskusjon resultater: 

• Alle fikk «mye», også de i kontrollgruppen.

• Seleksjon bias – hvem takket ja til å delta?

• Tid og ressurser.

• Flest med mild TBI med komplisert forløp. 

• Krevende med varige endringer – familiefunksjon.
Illustrasjon hentet fra allea.org



Oppsummering: 

• Resultatene fra den randomiserte kontrollerte studien viste at å få det 

familierettede tiltaket, i tillegg til oppfølging ved en spesialisert TBI poliklinikk ikke 

ga signifikant bedre mental HRQL, familiefunksjon eller mindre 

pårørendebelastning – sammenlignet med en gruppe som bare fikk oppfølging 

på spesialisert TBI poliklinikk i tillegg til én pårørendesamling. 

• Begge gruppene ble bedre i behandlingsperioden, men forbedringen var størst i 

intervensjonsgruppen. Resultatene indikerer at familietiltaket kan ha bidratt til en 

«boost» i individuell funksjon og familiefunksjon. 



Deskriptiv feasibility-studie:
https://doi.org/10.1080/2331205X.2019.1607433

Mental helse og familiefunksjon etter 
traumatisk hodeskade – en tverrsnitts-
studie:
https://doi.org/10.3390/brainsci10100670

En randomisert kontrollert studie av et 
familierettet tiltak (effektartikkel):
https://doi.org/10.1177/02692155211010369
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