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ILLUSTRERER BEHANDLINGSSITUASJONEN
Petter Eriksen ble rammet av slag for noen år
siden. Han er for lengst tilbake i jobb, og trener
iherdig for å minimere effektene av slaget.
Eriksen stilte opp slik at det var mulig å ta
illustrasjonsbilder. Her sammen med
fysioterapeut Charlotta Hamre.

REPORTASJE

Fysioterapi i akuttfasen
Løfte, smile, prate er oppgavene som skal løses i kampanjen rettet mot tidlig
innsats ved hjerneslag. Når disse oppgavene ikke kan løses, kan slagenheten
ved Ullevål sykehus være neste stopp.
TEKST og FOTO Kai Hovden
kh@fysio.no

MENS Fysioterapeuten tar den blå trikken,

er det blålys som gjelder for slagpasienten.
Her er tid livsviktig, og innenfor sykehusdørene er et tverrfaglig team beredt til å gjøre
sitt for at skadene skal bli så små som mulig.
Som en av fire fysioterapeuter tilknyttet
slagenheten, er Charlotta Hamre blant dem
som bidrar i dette arbeidet. Etter den initiale
utredningen og avklaringen av pasientens
situasjon, er nemlig tidlig mobilisering viktig for pasientgruppen.
Rivende utvikling
Før vi kommer til mobiliseringen ber vi
Hamre fortelle litt om seg selv og arbeidslivet som fysioterapeut på slagenheten.
– Det eneste jeg var helt sikker på da jeg
studerte, var at jeg ikke skulle jobbe på sykehus. Men her var det jobbmuligheter, og
dermed ble det til at jeg søkte meg til spesialisthelsetjenesten. Ønsket var noe innen ortopedi – slag kunne jeg på ingen måte tenke
meg å jobbe med. Men slag ble det, og det er
jeg veldig glad for i dag, sier Hamre.
Hun er utdannet i Sverige, kom til Norge
i 1996 og har jobbet med spesialisert rehabilitering og slag hele tiden.
– Det har vært helt fantastisk. Feltet er i
rivende utvikling, og man blir aldri utlært,
slår hun fast.
Hamre er spesialfysioterapeut, doktorgradsstipendiat og tilknyttet seksjon for
fysioterapi – avdeling for klinisk service og
geriatrisk avdeling. Et potensielt svært langt
visittkort, men en god organisering ifølge
Hamre selv.
– Slagavdelingen er bemannet av helsepersonell fra en rekke profesjoner, og nettopp den tverrfaglige tilnærmingen dette
skaper viser seg å gi gevinst til personer med
hjerneslag, fortelle Hamre.

Spesialisert personale
Ifølge Hamre er det svært givende å arbeide
på Ullevål.
– Gode kollegaer og et sykehus som satser på hjerneslag er selvsagt viktige elementer i hverdagen. Det er godt å kunne gå på
jobb og vite at vi er en hel gjeng som skal
hjelpe pasientene. Her støtter de ulike profesjonsgruppene opp om hverandre, sier hun.
Den organisatoriske oppbyggingen bidrar til å gjøre alle involverte like viktige,
selv om det er legen som har det medisinske
ansvaret.
– Min opplevelse er at geriaterne er åpne
og lytter til innspill fra alle faggruppene som
er involvert i behandlingen. Vi har tverrfaglige møter flere ganger i uken, og her opplever jeg at vi har behov for hverandre. Vår
nye seksjonsoverlege er opptatt av at fag og
forskning skal gå hånd i hånd. Det bidrar
selvsagt også i positiv retning.
Må våge å ta sin plass
Hamre er klar på at fysioterapeutene er en
viktig brikke i behandlingen av personer
med hjerneslag.

– Vi må ikke være redde for å ta vår plass.
Fagpolitisk er det nok mange som mener og
tror de kan gjøre vår jobb, så vi må synliggjøre hvor viktig vår kompetanse er. Som
fysioterapeuter er det nok arbeid her til at vi
kunne jobbet skift døgnet rundt. Det er det
verken folk eller midler til, og dermed har vi
en viktig oppgave i å veilede øvrig personale,
understreker hun.
På slagenheten, og i det videre behandlingsforløpet til personer med hjerneslag,
går diskusjonen om hvorvidt og hvordan
man skal være involvert i stell. Her står fysioterapeutene i en noe spesiell situasjon.
– Oppgaverelatert trening er avgjørende
for pasientgruppen, og da må man ofte bidra inn i stellsituasjonen ettersom det skal
trenes på disse oppgavene.
Stadig flere yngre
– Hvem er hjerneslagpasienten? Går det an å
si noe generelt om paseintgruppen?
– Hjerneslagregisteret gir oss tall på
hvem det er som rammes av hjerneslag. Ut
fra disse tallene vet vi at det er flere kvinner
enn menn i de øvre aldersgruppene, og at

Hjerneslag
n Ifølge Norsk hjerneslagregister innlegges årlig 10.000–11.000 hjerneslagpasienter
på sykehus.

n Cirka 85 prosent av hjerneslagtilfellene skyldes blodpropp i hjernen.
n Trombolyse (intravenøst legemiddel som løser opp blodproppen) er den vanligste
behandlingen og må gis innen 4,5 timer etter symptomdebut.

n Trombektomi, utfisking av blodpropp via arteriene, kan være aktuelt for pasienter
hvor blodproppen blokkerer store blodårer og ikke lar seg løse opp ved trombolyse
eller hos pasienter der trombolyse er kontraindisert.
n Trombektomi må foretas innen seks timer etter hjerneinfarktet.
Kilde: Dagens Medisin
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MÅLER STYRKE Petter Eriksen jobber iherdig
med treningen etter slaget som rammet ham for
noen år siden. Her måler fysioterapeut Charlotta
Hamre styrken i hånden.

MED TROMBOLYSETRALLEN Sykepleierne Hilde Slaatta og Therese Skilnand Øvereng på vei med
livsviktig utstyr.

antallet yngre som får hjerneslag er i vekst.
Når det gjelder de eldre, spiller det selvsagt
inn at kvinner statistisk sett lever lengre enn
menn. Blant yngre antar man at livsstilssykdommer bidrar til økningen i antallet.
Når det gjelder størrelsene på utfallene
etter hjerneslag, har disse tradisjonelt vært
relativt likt fordelt mellom små, moderate
og store, ifølge Hamre. Man ser nå at antallet moderate utfall går ned, mens små utfall
og yngre pasienter er i vekst. Rask og riktig
behandling kan i de beste tilfellene føre til at
selv pasienter med store utfall er på bena og
relativt uberørt av slaget etter kun få timer.
– Trombolyse og trombektomi kan gi fantastiske resultater. Men for å få denne typen
behandling må visse kriterier være på plass.
Vi ber Hamre ta oss gjennom forløpet for
en slagpasient på Ullevål.
Blålys
– Opplever man symptomer på hjerneslag
30
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må man komme seg til sykehus så raskt som
mulig. Dette er en blåslysdiagnose, understreker fysioterapeuten.
Ambulansepersonalet gjør sine vurderinger av pasienten på veien til sykehuset, og
samtidig går trombolysealarmen på slagavdelingen. Lege og sykepleiere løper til akuttmottaket for å ta imot pasienten, hvor også
nevrolog og akuttvaktlege er tilstede.
– Når pasienten kommer, bærer det rett
i CT-maskinen for å kunne utelukke eller
avsløre blødning. Dette er del av en screeningundersøkelse som foretas, og har man
utelukket blødning kan man gå i gang med
trombolyse, forteller Hamre.
Her er vi altså ved en av forutsetningene
for denne typen behandling.
– Responsen øves det på hele tiden – dette skal gå så raskt som mulig, og i de beste
tilfellene kan det være snakk om minutters
responstid innenfor dørene her.
Pasienten flyttes så videre til slagenheten

for overvåkning, og her gjøres det en vurdering av hvor tilgjengelig proppen er.
– I de tilfellene hvor den sitter slik at
trombektomi er mulig, foretas denne behandlingen på Rikshospitalet. Langt flere
blir vurdert for trombektomi enn de som
faktisk får det, men de som er heldige nok
til å få denne behandlingen opplever en ekstrem effekt, sier Hamre.
Per i dag er det svært få som får trombektomi. Trombolyse har tilsvarende effekt,
og ifølge fysioterapeuten er det om lag 20
prosent av pasientene som får trombolyse.
– De øvrige pasientene blir vurdert ut fra
hvor slaget har rammet i hjernen, og ut fra
hvorvidt dette er deres første slag eller ikke,
annen medisinering og øvrige sykdommer,
sier Hamre.
Tidlig mobilisering
Personer med hjerneslag skal, i motsetning
til hva man praktiserte tidligere, raskt i aktivitet.
– Mobilisering innen 24 timer, eller så
raskt som mulig, har blitt den nye standarden. Pasienter med ustabilt blodtrykk må
behandles med noe mer forsiktighet, selv
om de har små utfall.
Ifølge de nye retningslinjene på feltet skal
personer med lette utfall og stabilt blodtrykk
aktiviseres umiddelbart, pasienter med moderat utfall og ustabilt blodtrykk skal vente
et døgn med mobilisering, mens man skal se

PLANLEGGE OG GJENNOMFØRE I studien undersøker Charlotta om Floor Maze Test kan gi helsepersonell et innblikk i hvordan pasienten planlegger å
gjennomføre en labyrint, og hvorvidt han eller hun klarer å holde seg til planen.

an situasjonen hos pasienter med store utfall.
– Forskjellen mellom slagenheten og rehabilitering ligger i intensiteten i mobiliseringen. Mens pasientene fremdeles er hos
oss er de fremdeles alvorlig syke. Dette må vi
som fysioterapeuter være bevisste på, minner Hamre om.
Gode prognoser
– Pasientene kan få tilbake mye funksjon etter at de har hatt hjerneslag. Og selv om forskningsstudier og retningslinjer sier sitt, vil
den faglige utførelsen av behandlingen være
basert på vurderingene helsepersonellet gjør
av den enkelte pasienten, sier Hamre.
Medisinske parametere, kognisjon og det
fysiske aspektet er noe som interesserer alle
faggruppene i arbeidet med pasientene.
– Her er det helheten som teller. Vi trenger hverandre.
– Hvorfor er det så viktig med tidlig mobilisering?

– Det har med blodsirkulasjonen i hjernen å gjøre. Både den og våkenhetsgraden
øker når man kommer opp i sittende eller
stående. Forholder man seg i ro blir også et
område rundt skadestedet, som kalles penumbra, i større grad utsatt for skade. Økt
sirkulasjon og medisinering bidrar til at penumbra kan reddes, mens den skadede delen anses som tapt.
Hamre forteller at lokaliseringen av skadestedet i hjernen har betydning for medisineringen, mens fysioterapeutene i større grad
forholder seg til systemene som påvirkes.
– Da handler det mye om å stimulere til
aktivitet. Ved å komme tidlig i gang med
trening kan man avsløre hva som har blitt
vanskelig som følge av hjerneslaget. Tidlig
innsats er viktig for å kunne hente tilbake
opprinnelig funksjon, sier Hamre.
– Som for alle andre må man trene på
det man skal bli god på. Da må treningen ha
en viss intensitet og den må repeteres. Det

gjelder både i akuttfasen og senere i forløpet,
legger hun til.
At resultatene er gode, reflekteres i at de
fleste reiser hjem etter at de har vært på slagenheten.
Ikke for sent
Selv etter subakutt fase er det mulig å bedre
funksjonen hos pasienter med hjerneslag,
ifølge fysioterapeuten.
– I subakutt fase oppnår man gjerne et
nivå etter cirka tre måneder. Så kommer
man hjem, og det kan kanskje være vanskelig å komme opp i rett intensitet på treningen. Ved å gi treningen en boost selv i sen
fase er det vist at man kan oppnå god fremgang. Her kan fysioterapeuten spille en viktig rolle, mener Hamre.
– Ved å komme med noen gode tips om
hvordan treningen kan legges opp og utføres
kan det være mye å hente for pasienten, også
i denne fasen, utdyper hun.
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Forskeren
Parallelt med arbeidet på slagenheten arbeider Hamre med sin doktorgradsavhandling.
Den er rettet inn mot mobilitet og skjulte
utfall.
– Her studerer jeg en mer selektert gruppe, og går dypere i kartleggingen av de ulike
funksjonene. Personene som deltar i studien
er alle i arbeidsfør alder, og de har hatt sitt
første hjerneslag, fortelle Hamre.
En annen forutsetning for å bli inkludert
er at de har små utfall, som vi si at de er del
av gruppen av pasienter med hjerneslag som
er i økning.
– Disse pasientene glir på en måte gjennom forløpet. De undersøkes, man slår fast
at de tilsynelatende ikke har fått stor skade
av slaget, og de sendes hjem med anbefaling
om å ta ut sykmelding.
Tilbake i hverdagen opplever allikevel
både pasienter, pårørende og helsepersonell
som følger dem opp at ikke alt er ved det
vanlige.
– Vi forsøker derfor å finne ut hva som
ikke er som det var. Fatigue, hukommelse,
søvnproblemer, frykt for å bevege seg og
mindre balanseproblemer er blant det de
rapporterer, sier Hamre.

FORSKNINGSSAMARBEID
Charlotta Hamre og geriater
Georgios Vlachos samarbeider om forskning på personer
som har hatt hjerneslag.
(Ergoterapeut Elisabeth Kjelgaard gjør også et delprosjekt
i studien.).

Deltakerne i studien følges ved innkomst,
og ved kontroller etter tre måneder og et år.
– Til nyttår vil vi være ferdig med inklusjon av data fra alle tre observasjonsintervallene. Jeg tenker så langt at vi ser ulike plager
ut fra alder og hva slags liv man har levet tidligere. Dette spiller inn på kognisjon, emosjon og fysikk.
Hamre forteller at samfunnet har beveget
seg i en retning hvor det gis mer aksept for
at man har plager som ikke synes, noe som
absolutt gjelder personene som er inkludert

i hennes arbeid. I studien
gjennomgår pasientene en
del tester som skal avsløre
plagene som ikke nødvendigvis er lette å oppdage.
– Her ser vi blant annet på hvordan personer
med hjerneslag orienterer seg, og hvordan
de oppfatter seg selv i rommet. Folk som har
hatt lette utfall har blant annet rapportert at
de har vansker med å planlegge en rute og så
forholde seg til den.
Økt kunnskap om denne pasientgruppen
er spesielt viktig ettersom den er i økning.
– De må fanges opp og gis et så godt tilbud som mulig, understreker Hamre. n
Les også fagkronikken av Charlotta Hamre
på side 16.

TVERRFAGLIG TEAMARBEID Slagenheten på Ullevål sykehus er en arena hvor tverrfagligheten dyrkes og blomstrer. F.v. fysioterapeut Charlotta Hamre,
helsesekretær Heidi Brandsæter, ergoterapeut Sonja Aune, fysioterapeut Kristina Flornes Aalo, logoped Trine Heier Larsen, fysioterapeut Randi Fagerholt,
fysioterapeut Nils Gunnar Landsverk, sykepleier Anne Marie Dahl, klinisk ernæringsfysiolog Renate Hansen, fysioterapeut Camilla Korsæth, nevrolog Erik
Eriksen, geriater Benedicte Rønning, sykepleier Hilde Slaata, ergoterapeut Kathrine Lind, sykepleier Therese Skilnand Øvereng, geriater Georgios Vlachos og
ergoterapeut Elisabeth Kjelgaard.
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