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”SLAGBEHANDLINGSKJEDEN – BERGEN 
Et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten 
En prospektiv randomisert kontrollert studie” 
 
Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssjukehus 
(ReHabiliteringsklinikken, Nevrologisk avdeling, Fysioterapiavdelingen, 
Ergoterapiavdelingen og Logopedtjenesten), Bergen kommune og Universitetet i Bergen 
(Institutt for samfunnsmedisinske fag). Spesialist i nevrologi Håkon Hofstad er stipendiat i 
studien, med stipend og driftsmidler fra Norges forskningsråd. Hovedveileder og 
prosjektleder er seksjonsoverlege/ReHabiliteringsklinikken og professor/UiB Jan Sture 
Skouen og medveileder er overlege og professor Halvor Næss ved Nevrologisk avdeling. 
 
Bakgrunn for studien 
Hjerneslag er den hyppigste årsak til varig funksjonshemming hos eldre i Norge og legger 
beslag på store ressurser i helsevesenet. Best mulig rehabilitering etter et hjerneslag er 
derfor avgjørende for både pasient og samfunn. Som følge av en forventet sterk økning av 
antallet eldre de kommende tiårene, kombinert med sterkt økende hyppighet av hjerneslag 
med økende alder, vil antallet slagpasienter bli betydelig høyere i fremtiden. Dette vil øke 
trykket mot spesialisthelsetjenesten ytterligere. 
 
Tidligere studier gir holdepunkter for at tidlig utskrivning til hjemmet etter akutt 
behandling i slagenhet, kombinert med tett oppfølging i den første fasen etter utskrivning, 
gir like godt eller bedre sluttresultat enn konvensjonell rehabilitering i institusjon og med 
mindre ressursforbruk for samfunnet. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvilke tiltak i 
førstelinjetjenesten som virker og hvilke pasienter som i så fall er best egnet. 
 
Studieforløp 
I denne studien ble slagpasienter som var innlagt akutt i Slagposten/Nevrologisk avdeling 
vurdert for randomisering til ett av tre ulike behandlingsforløp (tre studiearmer). To av 
studiearmene benytter prinsippet om tidligst mulig utskrivning til hjemmet, men med to 
ulike former for oppfølging i den første fasen etterpå: enten intensivert dagbehandling i 
institusjon eller tilsvarende tett behandlingsoppfølging i hjemmet. I tillegg ble pasientene i 
begge disse to behandlingsarmene fulgt opp av et ambulant koordinerende team under 
oppholdet i Slagposten og den første tiden etter utskrivning. De fikk også tilbud om 
strukturert oppfølging ved tverrfaglig poliklinikk 3 og 6 måneder etter inklusjon i studien. 
Den tredje behandlingsarmen fikk behandling etter dagens prinsipper og rutiner. 
 
Pasientene i alle tre behandlingsarmer ble systematisk evaluert underveis med en rekke 
måleinstrumenter samt objektive tester. Sluttevaluering var 24 måneder etter inklusjon. 
Inkludering til studien startet i desember 2008 og ble avsluttet i desember 2011, med i alt 
306 pasienter inkludert i det endelige materialet. Resultatene av studien er under 
publisering i internasjonale medisinske tidsskrifter. 
 
Foreløpige funn 
Hovedintensjonen med studien har vært dels å bekrefte at tidligst mulig utskrivning og 
rehabilitering med basis i eget hjem er minst like fordelaktig for pasienten som 
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institusjonsbehandling, og dels å sammenligne effekten av de to ulike måtene å gi den 
rehabiliterende behandlingen på i kommunen. 3- og 6-månedersresultatene er nå ferdig 
analysert. Det er generelt beskjedne forskjeller mellom gruppene, men pasienter i de to 
aktive studiearmene skårer gjennomgående noe bedre for ADL-funksjon og 
pasienttilfredshet enn kontrollgruppen. Til tross for intensjon om særlig hurtig utskrivning 
for de to aktive behandlingsarmene er det ingen forskjeller i liggetid i slagenheten mellom 
de tre gruppene, men det er noe lenger liggetid i kommunale institusjoner i 
kontrollgruppen. 
 
Bedret rehabiliteringstilbud i Bergen kommune 
I tillegg har studien vært et utviklingsprosjekt for en forbedret slagbehandlingskjede fra debut 
av hjerneslag til ferdig rehabilitering i hjemmet, i tett samarbeid med Bergen kommune. 
Etableringsprosessen for studiens behandlingsmodell er belyst ved en organisasjonsstudie i 
samarbeid med Uni Rokkansenteret. Den behandlingskjeden som ble etablert i studien er fra 
og med 2012 videreført i Bergen kommune og også utvidet til flere pasientgrupper med øket 
total kapasitet.  
 
Tilknyttede delstudier 
Hovedstudien har underveis også gitt opphav til flere delstudier hvor fysioterapeut Bente 
Gjelsvik, ergoterapeut Tina Taule og logoped Hedda Døli er stipendiater i PhD-prosjekter 
med problemstillinger innenfor sine fagfelt. I løpet av det siste året er det også etablert en 
oppfølgingsstudie vedrørende slagpasientenes fysiske funksjon 3-5 år etter hjerneslaget. 
Denne ledes av fysioterapeut PhD Mona Aaslund. 
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