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Langvarig etterlevelse av fysisk aktivitet i 

subakutt og kronisk fase etter hjerneslag 

(Bernhardt et al., Int J Stroke 2017) 
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Fysisk aktivitet etter hjerneslag  

• Regelmessig fysisk aktivitet over tid er viktig for å redusere nevrologiske 

utfall, bedre motorisk funksjon og redusere risikofaktorer for nye hjerneslag.  
               (Furie et al. 2011, Hankey et al. 2014) 

 

 

• Dose-respons forhold mellom etterlevelse og funksjonelle effektmål inntil 6 

måneder etter hjerneslag. 
 (Duncan et al. 2002, Micieli et al. 2002, Horn et al. 2005, Veerbeek et al. 2011, Foley et al. 2012, Wang et al. 2013) 

 

 

 



(Aktivitetshåndboken, 2009)  



(Gordon et al. 2004) 
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Etterlevelse av fysisk aktivitet  

• Langvarig etterlevelse av fysisk aktivitet og trening er et viktig, men 

utfordrende, aspekt ved rehabilitering etter hjerneslag.  

 

 

• Til tross for de positive effektene av fysisk aktivitet og trening, lever mange 

personer med hjerneslag stillesittende liv.                                                                                      

(Billinger et al. 2014, Fini et al. 2017) 

  

 

• Reduksjon i funksjons- og aktivitetsnivå over tid.     
                 (Bravata et al. 2007, Morris et al. 2009, Fini et al. 2017) 
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Tiltak?  

• Hvordan kan vi forbedre langtidsoppfølging med mål om å vedlikeholde et 

høyt fysisk aktivitetsnivå i måneder og år etter hjerneslaget?  

 

 

• For å fremme langsiktig deltakelse i fysisk aktivitet etter hjerneslag, bør 

intervensjoner inkludere rådgivning om fysisk aktivitet skreddersydd for den 

enkelte.                    
(Morris et al., 2014) 
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Life After STroke (LAST) 

• Enkeltblindet, randomisert kontrollert 

multisenterstudie.  

 

• Pasienter inkludert fra St Olavs 

Hospital og Bærum sykehus.  

 

• Undersøke effekten av et langvarig 

oppfølgingsprogram med mål om å 

vedlikeholde funksjonsnivå over tid 

etter hjerneslag.  

 
(Askim et al., Stroke 2018) 
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Life After STroke (LAST) 

• Nøytrale resultater vedrørende 

primære og sekundære 

forskningsspørsmål.  

 

• Økt kunnskap om gjennom-

førbarheten av intervensjonen  

• Grad av etterlevelse? 

• Hvilke faktorer påvirker 

etterlevelse?  

• Sammenheng mellom 

etterlevelse og fysisk 

funksjonsnivå 18-mnd etter? 
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INKLUSJONSKRITERIER:  

 • Diagnose hjerneslag  

• Alder ≥ 18 år 

• Hjemmeboende  

• Modified Rankin Scale: 0-4 

• Mini Mental State Examination 

> 20 

• Samtykkekompetent 

• Randomisert til 

intervensjonsgruppen i LAST 

 

EKSKLUSJONSKRITERIER:  

• Alvorlig medisinsk komorbiditet med 

forventet livslengde < 6 måneder 

• Motorisk trening kontraindisert  
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INTERVENSJON 

• Individuelt tilpasset, månedlig 

coaching av fysioterapeut i 18 

måneder.  

 

• Mål om regelmessig aktivitet over 

tid:   

– 30 minutter daglig fysisk aktivitet 

– 45-60 minutter ukentlig trening, med 

høy intensitet (15-17 på «Borgs skala 

(6-20)») 
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RESULTATER 

Demografiske data og  

kliniske karakteristika  

ved inklusjon; N=186. 
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Etterlevelse av  

fysisk aktivitet og trening over tid  

Fysisk aktivitet Trening (Gunnes et al., PTJ 2019) 
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Faktorer assosiert med etterlevelse 

(Gunnes et al., PTJ 2019) 
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Etterlevelse av intensitetsnivå under  

fysisk aktivitet og trening over tid 

Fysisk aktivitet (Gunnes et al., PTJ 2019) 
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Oppsummering  

• Pasienter med milde til moderate hjerneslag etablerte og opprettholdt moderat 

til god etterlevelse av fysisk aktivitet og trening over tid.  

 

• Alder, funksjonsnivå og kjønn kan påvirke grad av etterlevelse. 

 

• Moderat intensitetsnivå over tid. 

 

• Grad av etterlevelse kan påvirke effekt av behandling etter hjerneslag, også 

blant hjemmeboende deltakere i kronisk fase.  
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Fremtidig forskning og kliniske implikasjoner 

• Hvordan opprettholde og øke etterlevelse, 

spesielt blant pasienter med risikofaktorer 

for dårligere etterlevelse over tid? 

 

• Utvikle tiltak som sikrer god etterlevelse 

av intervensjoner både i forskning og 

klinisk praksis.  

 

 



Takk for oppmerksomheten! 
Kontaktinformasjon: mari.gunnes@ntnu.no 


