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• For mennesker med behov for høyspesialisert rehabilitering etter alvorlige 
sykdom eller skade  

• Norges største forsknings- og innovasjonsmiljø innen høyspesialisert 
rehabilitering 

• Regionalt ansvar for rehabilitering i Helse Sør-Øst 

• Nasjonale tjenester for pasienter med sjeldne diagnoser og locked-in syndrom 

 

Sunnaas sykehus HF 
- en vei videre for pasienter og pårørende  



 

 

 

 

 

    Videokonferanse :  
 
• Toveis lyd- og bildeforbindelse som kan 

brukes når flere parter skal kommunisere 
på tvers av geografisk avstand. 

 
• I helsetjenesten må slik kommunikasjon 

krypteres for at sensitive opplysninger 
ikke kommer på avveie.  
 

• Vanlig Skype og FaceTime ikke lov til 
kommunikasjon med pasient i Norge pga 
mangler godkjent kryptering. 

 
• Skype for Business : Lov i noen regioner   

ikke i andre 

Sunnaas modellen: 
Videokonferanse som verktøy for 
samhandling i rehabilitering   

Bruk av telemedisin ved Sunnaas 



• Tverrfaglige samarbeidsmøter 

• Kurs, kompetanseutveksling 

• Tolk på skjerm 

• Smitterom 

• Pasientkonsultasjoner med spesialister andre sykehus  

• Hjemmeoppfølging - konsultasjon med poliklinikken 

• Oppfølging og trening  «på direkten»   

       - Telerehabilitering! 

 

Bruk av telemedisin ved Sunnaas 
 



 

Afasirehabilitering i Norge – Nasjonale retningslinjer:    

• Rask oppstart av språktrening etter hjerneslaget 

• Tilstrekkelig intensitet av språktreningen            
(språktrening over 5 t per uke bør tilstrebes) 

 

Forskningen: Den siste Cochrane-oppsummeringen som 
inkl. 57 RCT: Intensiv språktrening har vist seg gunstig i 
forhold til trening med mindre intensitet                    
(Brady m.fl. 2016). 

 

 

 

Bakgrunn: Språktrening ved afasi 



 

Språktreningstilbudet synes i praksis ikke å oppfylle kravene til de 
nasjonale anbefalingene (Afasiforbundet 2009, Becker 2013).  

 

Mulige årsaker:  

• Den kommunale rehabiliteringskapasiteten er for liten.  

• Det er mangel på logopeder. 

• Geografiske utfordringer.  

 

Kan telemedisinsk språktrening være et bidrag  

til et mer tilfredsstillende tilbud? 

Muligheter og utfordringer med brukt av telemedisinske løsninger.    

 

 

 

 

 
Hvordan er språktreningstilbudet for  
afasirammende i Norge i dag?  
 



Sunnaas sykehus gjennomførte i 2012 Prosjektet  ”språktrening rett 
hjem” (Becker m.fl. 2013, Hansen m. fl. 2013)   

 



Målet med prosjektet:   

• Utprøve og evaluere en metode som potensielt kan øke 
behandlingshyppigheten etter utskrivelse fra sykehus 

• Gjennomførbart å ta i bruk videokonferanse og gi telemedisinsk språktrening 
i afasirehabilitering? Evaluere tekniske løsninger, personvern, 
gjennomførbarhet, brukervennlighet mm  

 

Konklusjon:  

Telemedisinsk språktrening lot seg gjennomføre med tanke på:   

- teknologi 

- logistikk  

- personvern og informasjonssikkerhet  

- faglige krav. 

- Språktreningen opplevdes som nyttig av både pasientene og logopeden.  

 

 

 

Prosjektet  ”språktrening rett hjem” 



 

• Finansiert av Helse Sørøst , Sunnaas og UiO 

• Prosjekt periode: 01.08.15-31.09.19 

 

Prosjekt gruppe: 

• Phd-stipendiat : Hege Prag Øra 

• Logopeder ved Sunnaas har gjennomført språktreningen 

• Veiledere: Frank Becker(hovedveileder),  

     Melanie Kirmess(medveileder), Marian Brady (medveileder)  

 

Aphasia telerehabilitation post stroke 



Hovedformål med studien:  

• Effekt: Vil intensiv telemedisinsk språktrening etter 
hjerneslag gi en bedre ekspressiv språkfunksjon 
sammenlignet med afasirammede som ikke får denne 
språktreningen? 

     Primære endepunkt : Bedring av benevningsvansker 3 mnd.  

     etter avsluttet trening.  

 

• Livskvalitet  

• Brukervennlighet   

• Gjennomførbarhet  

 

• Lite effektstudier innen feltet: Grunnlag fremtidige studier  

 
 

 

Aphasia telerehabilitation post stroke 



Metode og design 
• Randomisert kontrollert studie med en intervensjons- og en 

kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen mottar telemedisinsk 
språktrening.  

• Begge gruppene vil få standard afasi rehabilitering i kommunen/privat    

(Usual care).  
 

Inklusjonskriterier: 
• Pasienten har afasi som følge av hjerneslag (dager til år etter slaget)  

• Afasi med benevningsvansker (prosentilskåre < 70 ved NGA-deltest 
benevning). 

Eksklusjonskriterier: 

• Alder under 16 år. 

• Pasienten som av medisinske eller kognitive årsaker ikke er i stand til å 
gjennomføre språktrening 5 timer/uke.  

• Pasienter med TBI 

 

 

 

 

 

 

Aphasia telerehabilitation post stroke 
 



Metode og design  

NGA: Norwegian Basic Aphasia Assessment                                              VAST: Verb and sentence test                                                                                                                                                              
(Conversational interview, repetition, naming, comprehension)            (sentence construction)  
CETI: Communicative Effectiveness Index  
SAQOL-39: Stroke and Aphasia Quality of Life scale  



Aphasia telerehabilitation post stroke 
 

Teknisk løsning:  
Programvare for videokonferanse 
levert av  Norsk helsenett.            
(Cisco Jabber Video/ Acano)  

 

LogMeIn : Fjernstyringsprogram    
som gjør at logopeden kan                  
ta over pasientens PC.  

 

 

 



Intervensjonen 

• TiDieR sjekkliste: viktig for replikasjon. 

 

• Trening innenfor alle språkmodaliteter, 
men med hovedvekt på benevnings 
trening og ekspressiv språkfunksjon.   

 

• Eksempler på materiale i 
intervensjonen:  Newcastle University 
Aphasia Therapy Resources (NUMA), 
“Sareptas afasikrukke”, tekst og bilder 
fra internet, Lexia.  Samtaler rundt 
familie, hobbyer, og interesser.  

 

• Skreddersys til den individuelle 
kandidat – Pasientens  språklige nivå 
og målsetning.  

 



 
Status og erfaringer så langt.. 
 
• Prosjektstart: 1. august 2015. Første tiden: Forberede prosjektet  
     for oppstart og  datainnsamling. Innkjøp av utstyr og pilotering.  
 
• I april/mai 2016 startet pasientrekrutteringen til studien.                                   

Intervensjonen avsluttet juni 2018 og det er inkludert 62 
pasienter.   

 
• Erfaringer så langt:  
     - Rekruttering av pasienter 
     - Tekniske aspekter 
     - Logopedens erfaringer 
     - Pasientens  tilbakemeldinger 
 

 
 
 
 

 
  

 

 
Aphasia telerehabilitation post stroke 



Pilotprosjektet:  
https://extrastiftelsen.no/prosjekter/spraktrening-rett-hjem/ 

 

http://norsklogopedlag.no/Userfiles/Upload/Files/4-13_språktrening.pdf 

 

Aphasia telerehabilitation post stroke:  

 
https://kliniskestudier.helsenorge.no/telemedisinsk-spraktrening-etter-hjerneslag 

 

Protokoll artikkel:  

https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2588-5 
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Takk for oppmerksomheten! 

 


