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Bakgrunn

� Ifølge litteraturen varierer insidensen på alvorlig traumatisk hjerneskade (TBI) i 
Europa mellom  ca  5-20/100000 innbyggere i de ulike land (varierende 
inklusjonskriterier, lite tidligere forskning)

� 40 % av pasientene  (i Norge) har tilleggsskader og mortaliteten er nær 30 %

� Har behov for intensiv medisinsk behandling og ofte omfattende rehabilitering

� Store sosioøkonomiske konsekvenser da gruppen omfattes av 2/3 menn rundt 
ca 30 år

� Godt organisert rehabilitering samt genetiske faktorer er antatt å påvirke 
konsekvensene av hjerneskaden, men vitenskapelig dokumentasjon av disse 
faktorene er mangelfull.. 



Multisenterstudien

� Samlet nasjonalt prosjekt bidra til
� Samarbeid (mellom regioner og fagrupper, primær, 
sekundær og tertiærlinjer)

� Fagutvikling og kompetanseheving
� Vitenskapelig kompetansenivå heves
� Vitenskapelige resultater av internasjonal 
verdi (forbereder nå artikkelskriving til publisering i 
internasjonale tidskrifter)



Multisenterstudien

� Kartlegge forekomsten av alvorlig traumatisk 
hjerneskade i Norge, og om det er regionale 
forskjeller i forekomst og årsaker 

� Kartlegge forekomst av vedvarende redusert 
bevissthetsnivå 1 år etter skade

� Kartlegge organisering og innhold i 
rehabiliteringen i de ulike regionene



Multisenterstudien

� Kartlegge fysiske-, kognitive- og psykiske 
funksjonsproblemer 1 år etter skade og sammenheng 
med
� Den regionale organiseringen av 
akuttbehandling/rehabilitering

� Nevropsykologisk testing ved 1 års kontroll
� Genetisk sårbarhet (ApoEε4)



Design

� Prospektiv multisenterstudie
� Pasienter med alvorlig TBI (GCS <8)
� Inkluderes fra januar 2009 og ut 2011
� Akuttdata fra journal
� Oppfølging 3 mnd (journal og telefon) 
ut 2010

� Oppfølging 12 mnd (ut 2012)



Inklusjonskriterier
� Alvorlig traumatisk betinget hjerneskade 
(Diagnosekode (ICD 10): S06.0-S06.9) 

� Laveste usederte GCS 3-8 i løpet av første 
24 t etter skade 

� Innleggelse innen 72 t etter skade ved 
nevrokirurgisk/intensivavdeling

� Pasienten må være > 18 år



Eksklusjonskriterier

� Kroniske subdurale hematomer
� Progredierende nevrologiske lidelser
� Alvorlig psykiatriske lidelser 
� Alvorlig rusmisbruk
� < 18 år



Registreringer

� Akutt fase (journal)
� demografiske data
� skademekanisme, transport mv
� Medisinske data
� GCS, amnesi mv

� 3 mnd
� (journal og tlf, GOSE), RLAS, CRS hos 
inneliggende

� 1 år (undersøkelse og samtale)
� RLAS, GOSE, PCRS, RPQ,HAD, SCL-90-R, 
Livskvalitet, ICF klassifisering 





Måleinstrumenter
� GCS (Glascow coma scale)
� GOS-E (Glascow outcome scale extended)
� Rivermead (symptomer etter hodeskade)
� Ranchos los amigos (LCFS) vurdering kognitivt funksjonsnivå
� HAD (Hospital anxiety & depression scale)
� Qolibri (livskvalitetscore)
� FIM (funksjonsscore)
� DRS (Disability rating scale)
� GOAT (Galveston orientation & amnesia test) + retrospektiv
� SCL5 (fysisk/psykisk press)
� Coma recovery scale (dårligste pas.)



12 måneders kontroll - UNN

� 2-dagers dagsopphold – overnatter 
Pasienthotellet

� Unn koordineringsansvaret, samarbeider med 
Fys.med. Rehab – avdelingssykepleier, 
dagansvarlig spl, fysioterapeut, lege og 
nevropsykolog

� Ringer pasientene på forhånd for info



Multisenterstudien

� Skal og beskrive 
� Behandlingskjede (fra skadested til senrehab.)
� Rehabiliteringsinnhold (eks. når oppstart rehab. 
akutt, hvilke faggrupper involvert)

� Samfunnsøkonomisk evaluering ?



Foreløpige data 
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Kjønnsfordeling/alder

� N=271

� Menn 208
� Kvinner   63
� Alder 46,5 år gj.snitt
� M   44,6
� K   52,9
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Skademåte
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� Trafikkulykke  110
� Fall                127
� Vold                15
� Annet              19

� Døde              79 (akutt)
� NB: inkluderer ikke antall døde utenfor

sykehus



Veien videre

� Analyse av insidens, skadeårsaker, dødelighet 
og regionale forskjeller primo 2011

� Hvordan går det?  2012

� Etablering av et skandinavisk 
forskningssamarbeid



Pårørende ved alvorlig 
hodeskade

� Postdoktorprosjekt Audny Anke, UNN
� Undersøke opplevde behov hos 
nærmeste pårørende til pasienter med 
alvorlig TBI

� hvordan disse behovene er ivaretatt, 
psykisk helse, livskvalitet, erfaringer 
med behandling



Design

� Nasjonal prospektiv multisenterstudie
� Koblet til Multisenterstudien …
� Alle pårørende i en 2-års cohort
� Spørreskjemabasert undersøkelse
� 3 mnd (n=120), 12 mnd (n=240) og 24 
mnd (n=240) etter skade



Måleinstrumenter pårørende

� Tid sammen med den som er skadet
� Sosialt nettverk og sosial støtte
� Familiens behov (Family needs questionaire)
� Belastning hos pårørende ( Caregiver burden scale)
� Sinnsstemning/følelser (HAD)
� Generell livstilfredshet
� Erfaringer under sykehusoppholdet



Å være forskningssykepleier - pros and 
cons

� ”Whats in it for me?”
� Meget gode kunnskaper i å jobbe med store forskningsprosjekter
� Artikkelskriving – god læring og kanskje en kan gå videre til 
doktorgrad?

� Lærer metode og bruk av måleinstrumenter samt viktigheten av å
innhente så korrekte data som mullig

� Får brukt mine kunnskaper som sykepleier i møte med 
pasient/pårørende samt når jeg registrerer akuttdata spesielt

� Gi råd/veiledning i møte med pasient/pårørende
� Veldig nyttig å få et innblikk i situasjonen til pasient/pårørende, 
spesielt for meg som har jobbet med TBi-pasienter i akuttfasen

� Taes med som en viktig brikke i et ”tungt” fagmiljø – inspirasjon ☺


