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Å leve med nedsatt funksjonsevne

En utfordring for hele familien.

Når et familiemedlem rammes av slag, endrer livet seg 
både for den som er rammet og dem som står nær.

Det setter spor i hverdagen og  setter nye betingelser
for livsutfoldelsen.

Det stiller store krav til evne og vilje til forandring hos 
alle involverte. 

Pasientens familie er en viktig ressurs for å oppnå god 
livskvalitet og god mestring.





Eksistensielle spørsmål

• Veldig ofte aktiverer en uventet, plutselig 
livstruende sykdom i etterkant de store 
eksistensielle spørsmålene i livet.

• Spørsmål om liv og død, meningen med livet, 
Guds eksistens, tro, skyld, frihet og ansvar. 

• Mange spør seg også om de bør gjøre noen 
forandringer og omprioriteringer i livene sine.

• Mange setter f. eks. mye større pris på sine 
nærmeste og ønsker å prioritere familien høyere 
enn før.



Det finnes en dypere dimensjon for våre problemer og kriser i 
livet. Sykdom, ulykker, mellommenneskelige konflikter, 
skilsmisse, arbeidsledighet og død er mer enn signifikante 
livshendelser. De reiser også grunnleggende, dype og 
foruroligende tanker og spørsmål om vår plass og vårt formål i 
denne verden.
Det er eksistensielle spørsmål som angår oss alle. 
De peker mot begrensninger i vår makt og kontroll og understreker 
vår endelighet.
Kenneth I. Pargament



Eksistensielle utfordringer

• Plutselig akutt sykdom møter oss alltid 
uforberedt

• Selv om vi vet at andre har blitt rammet av 
dette både i vår omgangskrets og kanskje i 
familien tror vi alltid at dette ikke skal ramme 
oss.

• Når man plutselig selv er pasienten rammer 
det  «usårbarhetsillusjonen» som vi alle til 
daglig lever med. 



Åndelighet / religiøs tro hjelper mennesker til å komme til rette 
med menneskelige begrensninger og tap av kontroll



Spirituality

Definisjon:

«Spirituality is the aspect of humanity that refers to 
the way individuals seek and express meaning and 
purpose, and the way they experience their
connectedness to the moment, to self, to others, to 
nature and to the significant or sacred.»

Puchalsky, C.M., Ferrell,B.  (2010). Making Healthcare Whole: 

Integrating Spirituality into Patient Care, p. 25. Templeton press



Spirituality/ Åndelighet

Oversettelse:

«Åndelighet er det aspektet av menneskelivet 
som beskriver måten enkeltmennesker søker og 
uttrykker mening og formål og den måten de 
opplever sin tilknytning til øyeblikket, til seg selv, 
til andre, til naturen og til det som er 
betydningsfylt eller hellig på.»



Hva er åndelighet

Åndelighet er en uvanlig  del av vanlige 
menneskers liv. 

Fra fødsel til grav manifesterer åndelighet seg 
i livets vendepunkter og åpenbarer mysteriet 
og dypet i de avgjørende øyeblikk i tiden. 

Kenneth I. Pargament



Hva er åndelighet

I kriser og katastrofer er 
åndelighet ofte innblandet
i kampen om å forstå det 
tilsynelatende uforståelige 
og å mestre det som 
unndrar seg mestring.

Men det er ikke alt for 
spiritualitet er også vevd 
inn i hverdagens stoff 
overalt.                        

Kenneth I. Pargament



Åndelighet som livshjelp

Sett gjennom åndelige linser antar problemer
en annen karakter og andre mulige løsninger
dukker opp.

Svar på tilsynelatende ubesvarlige spørsmål

Støtte, når andre kilder for støtte ikke er 
tilgjengelig

Nye kilder for verdier og meningsinnhold når 
gamle drømmer ikke lenger holder.

Kenneth I. Pargament



Ulrike Sagen har undersøkt 150 slagpasienter to 
uker og fire måneder etter hjerneslag 

doktorgradsavhandling 2010

Apati, angst og depresjon: AES (Apathy Evaluation Scale), HADS 

( Hospita Anxiety and depression scale) 

4 måneder etter slaget :

• Angst :23%

• Depresjon:19 %

• Apati:49 %
– oftest hos pasienter som hadde andre somatiske sykdommer ved første 

observasjon

• HADS,(Hospital Anxiety and Depression scale) fylt ut i akuttfasen 
etter hjerneslag, kan bidra til å identifisere pasienter med høy risiko 
for å utvikle apati, angst og depresjon

13Hilde Risvoll , 17.06.14



Symptomer på depresjon
• Vedvarende trist, engstelig eller “tomt” humør

• Følelse av håpløshet og pessimisme

• Følelse av skyld, hjelpeløshet  og  mindreverd 

• Tap av interesse og glede ved aktiviteter som tidligere ble oppfattet 
som positive

• Nedsatt energi

• Konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker, problemer med å ta 
avgjørelser

• Innsovningsvansker, tidlig oppvåkning  eller  “sover hele dagen”

• Endringer i vekt og appetitt

• Rastløshet og irritabilitet

• Tanker om død og selvmord, selvmordsforsøk

14Hilde Risvoll , 17.06.14



Forklaringer på depresjon

1. Forandringer som skyldes anatomiske 
endringer/skade i hjernevev

2. Forandringer som er reaktive til en ny 
vanskelig livssituasjon

15Hilde Risvoll , 17.06.14



Depresjonen er reaktiv

1. Fortvilelsen og usikkerhet for hva fremtiden vil bringe

2. Følelse  av hjelpeløshet som har oppstått etter slaget

3. En slagpasient møter mange vanskeligheter
• Hukommelsen

• Synet 

• Talevansker

4. Dette bidrar til at han/hun kan miste oversikten og føle seg 
forvirret. 

5. Endret forhold til partner

6. Endret økonomisk situasjon

7. Økt isolasjon 

8. Tap av status

9. Tap av førerkort 

10. Smerte som følge av slaget

16Hilde Risvoll , 17.06.14



Psykiske lidelser hos slagrammede 
Helsedirektoratets tall

• Nedsatt initiativ og generell tretthet (fatigue) : 
50-70 % (7500-10500 personer)

• Depresjon 20-40% (3000-6000 personer)

• Emosjonell instabilitet 10-25 % (1500-3750 personer)

• Angst  20-30 % (3000-4500 personer)

• Krisereaksjon ca. 20 % (3000 personer)

17Hilde Risvoll , 17.06.14



Pårørendes situasjon

• Slet med utmattelse og hadde nedsatt psykisk 
velvære

• Redd for å innrømme at de sviktet eller var 
utilstrekkelige

• Spesielt om pasienten hadde kognitiv svikt 
eller adferdsforstyrrelser var det vanskelig for 
pårørende

18Hilde Risvoll , 17.06.14



Pårørendes situasjon

Vanligste plager:

– Angst/engstelse 58%

– Depresjon 50%

– Over 50 % var redd for å forlate pasienten av frykt 
for at han/hun skulle dø eller få nytt slag

19Hilde Risvoll , 17.06.14



Pårørendes situasjon

• Vanlig at pasienten ble opplevd som:

– Apatisk  

– Likegyldig 

– Irritable

• Pasienten nektet eller motarbeidet å gå ut uten 
partner eller reduserte tiden den var sammen med 
andre enn partner(hovedpårørende)

20Hilde Risvoll , 17.06.14



Å leve med funksjonstap

Når diagnosen er stilt vil mange oppleve en sorgprosess.
God og tydelig kommunikasjon om følelser og sorgreaksjoner
innad i familien er av stor betydning for mestringen. Husk på 
at kognitive symptomer og språklige utfall kan gjøre dette 
svært vanskelig for noen pasienter.  
Sorg er uansett arbeid! Den tar tid! Vi må våge å møte den 
med tålmodighet, åpenhet, respekt og empati.

Elefanten på sofaen blir ikke mindre til stede, 
om alle later som om den ikke sitter der!



Å leve med funksjonstap

Noe som vi har tatt som en 
selvfølge har gått tapt. 

Først nå forstår vi 
betydningen av det tapte.

Vanlige reaksjoner i den første 
tiden er sinne, tristhet, 
trøtthet, fortvilelse, opprør 
mot livets urettferdighet, frykt 
for fremtiden og både behov 
for informasjon og frykt for 
informasjon er vanlig.

Hvorfor skal dette ramme 
meg?



«Å mestre er å leve livet i lys 
av den nye situasjonen på en 
måte som bevarer troen på 
egen verdi, opprettholder 
viktige relasjoner og søker 
etter livskvalitet.»

Anna Dalaker i: Tro- en kilde 
til livsmot? Efrem 2012

Mestring



Å leve med funksjonstap

• Tanken om at vi selv har ansvar for egen helse er blitt 
mer og mer fremtredende de siste tiårene.

• Media og helsevesen har stadig fokus på livsstil og 
livsstilsykdommer og sammenhengen mellom årsak 
og virkning.

• Dette kan fremme skyldfølelser og skamfølelser hos 
dem som er rammet av sykdom.

• Her bør man også rette et kritisk søkelys på 
samfunnets idealer om det vellykkede.



Å leve med funksjonstap

Ståle Fredriksen og Per Fugelli hevder at vi lever i et 
samfunn som har byttet ut troen på Gud med troen
på den objektive og rettferdige natur. 

Men naturen er ikke rettferdig. 

Livet er heller ikke rettferdig.   

Det ligger komplekse årsakssammenhenger bak en 
sykdomstilstand. ”Folkehelse er mer enn kropp og 
tredemølle.”  Per Fugelli Aftenbladet 25.01.2013

”Vi må unngå å slutte fra sykdom til skyld.” krever de.



Å leve med funksjonstap

Albert Camus: 

”Det er mer blant mennesker å beundre, enn å     
forakte.”  A. Camus: ”Pesten”

Tapre mennesker skaper det livet det går an å få 
til med de betingelser som er gitt, ikke valgt.



Hva er god helse?

Helse og helbred er gamle begrep som kommer fra
gammelnordisk hel ( frisk), lykke og hellig.

Vanligvis brukes helse og helbred i dag i betydningen
”fravær av sykdom”.

WHO går mye lengre i sin definisjon av helse:

”En tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt 
velvære, og ikke bare fravær av sykdom og svakhet.”



Helse

Opplevelsen av god helse har sammenheng med 
hvorvidt vi greier å nå målene som vi setter for oss 
selv. 

Sykdom kan være et problem hvis den begrenser vår 
handlingsevne pga smerter, ubehag, trøtthet, 
kognitiv svikt, invalidisering eller omfattende tidsbruk 
i forhold til nødvendig behandling.



Helse

Hvorvidt alt dette får lov til å ødelegge din livskvalitet 
avhenger i stor grad av om du greier å tilpasse dine personlige 
mål til din nye livssituasjon. 

Det avhenger også av hvorvidt familien som helhet makter å 
akseptere de samme begrensningene og hvorvidt
familiemedlemmene er villige til å omfordele rollene i 
hjemmet. 

Stikkord her er aksept og forsoning med livet, slik som det ble.



Helse

Viktig! 

Realistiske mål fører til god livskvalitet og god 
mestringsopplevelse og dermed til økt opplevd 
helse/ velvære.

Urealistiske mål og benektelse av reelle utfordringer i 
forhold til sykdom fører til dårlig mestringsfølelse og 
opplevelse av dårlig helse / livskvalitet.



LIVSMOT

Aksepterer vi de 

begrensningene 

sykdommen påtvinger oss, 

kan vi begynne på en 

nyorienteringsprosess der 

hovedfokus er mulighetene 

som ligger innenfor 

begrensningene.

31



Livsmot

Når vi begynner å akseptere 
begrensninger, kan vi begynne 
å leve med dem, istedenfor
mot dem.

Når vi ikke aksepterer reelle 
begrensninger og fantaserer 
hele tiden om hvordan livet 
burde ha vært, stanger vi 
stadig hodet mot veggen og 
opplever nederlag etter 
nederlag.



Livsmot

Nyorienteringen er 
begynnelsen på en konstruktiv 
prosess som kan føre til bedre
livskvalitet, realistisk håp og 
tro på fremtiden.



HÅP

Alvorlig eller uhelbredelig sykdom utløser et 
eksistensielt vendepunkt i livet. Den syke tvinges til å 
bremse opp, revurdere sitt liv og finne ny mening i livet 
på nye betingelser.

Livsfremmende livsfenomener: (hjelper til god 
livskvalitet)

F eks: Håp og mening

Livsbegrensende livsfenomener: ( begrenser 
muligheten for god livskvalitet). F eks:

Håpløshet, meningsløshet, frykt, angst, bitterhet, skyld 





Livskvalitet

• Livskvalitet er et relativt nytt begrep, selv om mennesker til 
alle tider har prøvd å finne ”det gode liv.” 

• Kvalitet er et svært omfattende begrep og kan referere til 
hvordan vi opplever forskjellige sider av livet eller livet som 
helhet.

• Opplevelsen av livskvalitet henger derfor nøye sammen med 
hvordan vi tolker enkelthendelser, forandringer, relasjoner og 
roller i våre liv. 

• Tolkningen er vår egen. Livskvalitet er med andre ord    
subjektiv.



Livskvalitet

Livskvalitet gjelder også evne og vilje til å møte 
livets påkjenninger.



Ikke bare som man har det, men også 
som man tar det……..



Den mindre optimistiske varianten….



Det gode liv

Det gode liv handler om      
forventninger til livet

”Kunsten å være lykkelig, 
består i at man gjør sine 
gleder enkle”.

Kinesisk ordtak



Livskvalitet

4 grunnleggende kjennetegn på livskvalitet:

• Mulighet for aktivitet

• Gode sosiale relasjoner

• God selvfølelse

• Livsglede

Det er bare pasienten selv som kan vurdere hvor
godt han har det og hvordan hans livskvalitet er.   



Kunnskap om sykdommen

Det er viktig å gi god og kvalitetssikret kunnskap og 
informasjon om pasientens sykdom. 

Både til pasienten og de pårørende.

Kunnskap hjelper hele familien til et realistisk syn på 
mulighetene og begrensningene som ligger i den nye 
situasjonen. 

Realitetsorientering gitt på en empatisk og 
ivaretakende måte trengs hele tiden underveis.



Perspektiver for å bevare verdighet

Å være og forbli seg selv –
Følelsen av å forbli intakt som person.
Opprettholde roller -
Fortsette å fungere på flest mulig områder som før.
Å sette varige spor-
Følelsen av å etterlate seg noe varig som forblir også etter døden.
Opprettholde stolthet/ integritet -
Evnen til å beholde et positivt selvbilde på tross av tap av uavhengighet
Bevare håpet-
Se at livet fortsetter med fortsatt meningsfylt innhold og formål
Autonomi/ kontroll-
Følelsen av å kunne ha innflytelse på og bestemme  over sin livsutfoldelse og 
omstendighetene rundt seg selv.
Aksept-
Den indre prosessen som fører til forsoning med foranderlige livsbetingelser mens 
man prøver å opprettholde sin verdighet og selvrespekt.



Handling som bevarer verdighet

Å leve i nuet

Opprettholde normaliteten

Søke trøst fra åndelige ressurser  



Roller

• Det er ikke alltid like enkelt for oss som jobber i helsevesenet 
å huske på at pasientrollen er bare en av mange roller som 
mennesker vi møter har. De fleste roller som pasientene har 
fungerer videre som før. 

• Vi er foreldre, døtre, sønner, besteforeldre utøvere av ymse 
yrker, medlemmer i lag og foreninger, med i en vennekrets, 
menighetsmedlemmer osv. Vi er en del av et sosialt nettverk.

• Det er i fortellingen om ”den friske meg” at kimen til vekst, 
håp, bedring og endring ligger!! 

• Man er aldri en sykdom, man har en sykdom! Men man har 
dessuten også veldig mye annet (ressurser)



PÅRØRENDE er en fantastisk 
ressurs

Men hvilke utfordringer
møter de pårørende generelt?

Å være den sterke og        
støttende.

Kan også jeg vise tegn til å være 
frustrert og svak?

Kan også jeg grine, når noen spør 
hvordan jeg har det?

Må jeg være sterk for alle sammen til 
enhver tid?



Pårørende som ressurs

Å tilpasse seg endringer

Planlegging av ferier, av familiefester, felles      
aktiviteter. Alt må skje med forbehold. 

Noe blir det aldri noe av.

Noen ganger vil det være riktig å avlyse planene, 
andre ganger vil det være viktig å gjennomføre 
alene.



Pårørende som ressurs

Å gi den gode støtte

Ikke for mye, ikke for lite.

Å lære seg å vente tålmodig til 
den andre har mestret det som er 
mulig å mestre.

Å kunne mestre oppgaver selv er 
viktig for pasienten. 

Mestring av oppgaver og 
ferdigheter er en verdifull erfaring 
som støtter positive prosesser.



Pårørende som ressurs

Å ivareta egne behov

Det er viktig å tillate seg selv og få tillatelse til å ta 
fri. Familiens behov for å være sosial og for å få 
nye impulser er like viktig som pasientens behov. 

Pårørende må tillate seg selv å ta fri og ta seg tid til 
egenomsorg.





Pårørende som ressurs

Sorg

Alle drømmene og 
planene for fremtiden , 
for livet vårt sammen
som det ikke lenger kan 
bli noe av. Sykdommen
lager begrensninger for 
det livet vi skulle hatt 
sammen.

Livet handler om helt 
andre ting nå. Kosthold, 
trening, hvile, 
behandlinger. 

Det er lov å sørge.

Ikke bare for den syke, 
men også for de andre.



Pårørende som ressurs

Ensomhet

Det kan oppleves ensomt
for både pasienten og de 
andre. Noen ganger lukker 
man seg inn i seg selv, 
trekker seg tilbake, vil være i 
fred.

Da er det ikke lett for den 
andre å vite hvor man skal 
gjøre av seg. Begge to blir 
alene med seg selv. Snakk 
om ditt behov for å være 
alene!



Pårørende som ressurs

Sinne

Begrensninger kan skape sinne

Forventninger som ikke kan møtes kan skape sinne

Frustrasjon kan skape sinne

Å se sine nærmeste ha det vondt kan skape sinne

Avmaktsfølelse kan skape sinne    



Pårørende som ressurs

Frykt og bekymring

Hvordan kommer livet vårt til å forandre seg 
over tid?

Hva vil fremtiden bringe?



Pårørende som ressurs

Å være den det ikke gjelder

Hele livet og i alle sammenhenger handler det om 
den syke, sykdommen, medisinene, behandlingen, 
mulige operasjoner, sykemeldinger, uføretrygd.

Men det handler også om dem som lever sammen
med ham/henne. Alt som skjer har konsekvenser
for dem også! Er de blitt usynlige?



Pårørende som ressurs

Dårlig samvittighet

Noen ganger blir man rett og slett lei av å stille  
opp, være modig og positiv, være snill og grei.

Man får lyst til å skrike høyt.

De som skal hjelpe den syke er bare mennesker de   
også!



Pårørende som ressurs

Det er av avgjørende betydning at de pårørende blir 
sett, lyttet til og opplever støtte og anerkjennelse i 
sin innsats for pasienten.

Vi må aldri glemme at det er familien som helhet
som må lære seg å mestre den nye livssituasjonen!

Familien blir når terapeutene forsvinner.



Gud, gi meg slik sinnsro at jeg 
formår å godta de ting jeg 
ikke kan forandre,

mot til å forandre de ting jeg 
kan,

og forstand til å se 
forskjellen.



Håp som mulighetenes lidenskap

”Skulle jeg ønske meg noe, ønsker jeg meg ikke rikdom,

ære eller makt, men mulighetenes lidenskap. 

Det øye som evig ungt og evig brennende ser muligheten.”

Søren Kierkegaard  
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