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Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering 
ved ervervet hjerneskade 

Frank Becker 
klinikkoverlege, Sunnaas sykehus 

førsteamanuensis, Universitetet i Oslo 

Først: Tusen takk til nevropsykolog Jan Stubberud!! 

www.hodethalter.no 
https://janschwencke.com/for-store-sko/ 

Hjerneslag: 1 diagnose – mange funksjonsnivåer Fra «Sunnaas 2030»: 
Utviklingstrender innenfor området kognisjon 

 

• Økt erkjennelse at kognitive vansker er avgjørende for hvordan den enkelte 
pasienten klarer seg i hverdagen.  

• I økende grad evidens for terapeutiske tilnærminger med kognitiv trening, 
kompensasjon, hjelpemidler og metakognitiv strategitrening.  

• Økende fokus på medikamentell behandling av kognitive vansker. 

• Hovedspørsmål: hvilke metoder er best egnet for den enkelte pasient og på 
hvilket nivå i helsetjenesten behandlingen skal initieres og gjennomføres, samt 
hvordan det skal samarbeides mellom nivåene. 

• Utvikling av ny teknologi og nye måter for å anvende teknologien – nye 
muligheter for rehabilitering. 
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277 pasienter, 146 matchede kontroller, NP-undersøkelse 
 i gjennomsnitt  11,0  år etter slaget (SD: 8,2), alder 50,9 år (SD: 10,3) 

(Schaapsmeerders et al 2013) 

Unge med slag: kognitive vansker etter 11 år 

Unge med slag i Norge (NOR-SYS, Bergen) 

144 pasienter, 167 kontroller, selvrapporterte data 
 i gjennomsnitt 41 år gammel v/slaget, kontrollert 11,9 år etter slaget 

(Waje-Andreassen et al 2013) 

Definisjoner  
kognitiv rehabilitering / kognitiv trening 

 

 

”Kognitiv rehabilitering er en prosess hvor mennesker med hjerneskader 
arbeider sammen med helsepersonell for å forbedre eller lette kognitive 
problemer forårsaket av nevrologisk sykdom eller skade.” 

(Wilson, Gracey, Evans, & Bateman, 2009)  

 

 

Kognitiv trening er “en intervensjon basert på atferdstrening som har som 
siktemål å forbedre kognitive prosesser (dvs. oppmerksomhet, hukommelse, 
eksekutiv funksjon, sosial kognisjon eller metakognisjon) med mål om 
varighet og generaliserbarhet.” 

(Cognitive Remediation Experts Workshop, 2010) 

 

 

Kognitiv rehabilitering kan foregå på mange nivåer, med siktemål å hjelpe 
folk i hverdagen.  

 

Det kan omfatte: 

 

 Opplæring av spesifikke kognitive ferdigheter  

 Utvikle kompenserende strategier  

 Endring arbeidet / hjemmesituasjon / skolemiljøet for å tilrettelegge en 
gitt oppgave som skal oppnås til tross for nedsettelsen 

 Hjelpe personer til følelsesmessig justere  

 

Behandlingsmålene kan variere, men et viktig mål med kognitiv 
rehabilitering er å få personer med nedsatt funksjonsevne til å fungere så 
bra som mulig i sitt eget miljø. 

Rehabilitering av personer med kognitive 
svikttegn bør ha som overordnet mål:  

• Bidra til å øke funksjoner som kan gjeninnsette mening og identitet 
(Prigatano, 1991; 6:1-10 Disordered mind, wounded soul) 

• Redusere kognitive og emosjonelle vansker på områder som er viktig for 
individets dagligliv 

• Bidra til yrkesdeltakelse og samfunnsdeltakelse 

• Gi verktøy for å motvirke sosial isolasjon og fremme relasjonell 
kompetanse 
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To sentrale tilnærminger i kognitiv rehabilitering: 

      
 

•Kognitiv gjentrening (drilling og øvelser) 
 
•Helhetlig tilnærming (holistisk) 
 

 
 
 
 
Wilson, B. (1997). Cognitive rehabilitation: How it is and how it should be. JINS; 3: 487-496  
Wilson, B. (2002). Towards a comprehensive model of rehabilitation, Neuropsychol Rehabil; 12: 97-10. 

Kognitiv gjentrening  
 
• Lære å mestre kognitive vansker med trening gjennom øvelse 

og stimulering (mental muskel), ofte trening på datamaskin 

 
• Velkjente svakheter: 

  Adresserer ikke dagliglivsproblemer 

  Lav generaliseringsverdi 

 

• De senere år har det kommet nyere forskning om databaserte 
treningsprogram 

Holistisk (helhetlig) rehabilitering 

 

Sentrale aspekter man vil påvirke: 

• Forståelse/kunnskap/ferdigheter  

• Tilpasning/kontroll  

• Sosiale og emosjonelle aspekter 

• Identitet (den man var, er, ønsker å være; se Higgins, Ylvisaker, Ponsford mfl) 

 

Utfordringer: 

• Vanskelig å få undersøkt kritiske suksessfaktorer 

• Behandlingsprogram ofte lite standardiserte  

• Ofte ulike outcome-mål: jobb, livskvalitet, yrkesmessig/sosial deltakelse, økt 
egenkompetanse 

 

Fra «Sunnaas 2030» - utviklingstrender 
Holistisk vs. utfallsrettet rehabilitering  

• Rehabilitering: lang tradisjon med fokus på «helhetlig tilnærming». 
Basert på en biopsykososial forståelsesmodell, nettopp rehabiliteringsfeltets 
særegenhet og styrke, at man ikke betrakter et avgrenset medisinsk problem 
isolert for seg selv, men setter pasienten med hele dens livsforhold i fokus og 
velger tilnærminger med utgangspunkt i dette. 

• Samtidig per i dag studier som tilsier, med ulik grad av evidens, at intensiv 
trening har effekt og øker hjernens plastisitet. 

• Valg av fokus på tilstrekkelig mengdetrening for enkeltpasienter vs. 
kompensering og miljøtilrettelegging/psykosial støtte, et stadig mer relevant 
spørsmål. Må videreutvikles. 

• Økt kunnskap om hvilken innretning som bør velges hos hvilke pasienter, ved 
hvilke problemstillinger, i hvilke faser osv. 
Vil føre til behov for mer differensierte tilbud. 

Faktorer som påvirker kognitiv rehabilitering 

 Premorbid funksjon 

 Egenskaper ved skaden/sykdommen (omfang, lokalisasjon mm.) 

 Tid siden skade/sykdom/lidelse 

 Innsikt 

 Følelsesmessige reaksjoner 

 Familie/nettverk 
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Cognitive rehabilitation manual 
Translating evidence-based recommenations into practice 

 

Hovedforfatter: Edmund C Haskins 

Medforfattere: 

• Keith Cicerone 
• Kristen Dams-O´Connor 

• Rebecca Eberle 

• Donna Langebahn 

• Amy Shapiro-Rosenbaum 

Redaktør: Lance E. Trexler 

 

ACRM – American Congress of Rehabilitation Medicine 

BI-ISIG: Brain Injury-Interdisciplinary Special Interest Group 2012 

Cognitive rehabilitation manual 

 
• Formålet med manualen er å fremme bruk av empirisk støttede tiltak for å 

forbedre livene til personer med hjerneskade  

 

• Man har utarbeidet anbefalinger for gjennomføring av evidensbaserte 
behandlingstiltak innenfor noen områder: eksekutive funksjoner, 
hukommelse, oppmerksomhet, neglekt og sosial kommunikasjon 

 

• Innholdet trekker fra empirisk støttede rehabiliteringsintervensjoner som 
inngår i Cicerone et al. sine oversiktsartikler, i tillegg til den klinisk 
erfaringen fra forfatterne av manualen  

 

Manualen for evidensbasert rehabilitering 

Gir retningslinjer for: 

 

Hva vi skal gjøre – behandlingsstandard (”Practice standard”)   
 Hva vi bør gjøre – behandlingsanbefaling (”Practice guideline”)  

 Hva vi kan gjøre - valgfri behandling (”Practice option”)  

 

Gir en ramme for hvordan den kognitive rehabiliteringen bør 
legges opp, steg for steg 

 

Gir konkrete forslag på metoder/intervensjoner 

 1 

Klinisk veileder og retningslinjer for 
kognitiv rehabilitering   

på 
Sunnaas sykehus HF 

 
 
 

 

 
  

 8 

 
 
Figur 1. Kunnskapsbasert praksis 

 

1.2 Gruppens medlemmer 
Leder:  

Jan Stubberud, psykolog, spes. i klinisk nevropsykologi, PhD  

 
Medlemmer:  

Anne-Marthe Sanders, fagansvarlig ergoterapeut, MSc/, Anne - Margrethe Linnestad, 

ergoterapispesialist i somatisk helse, fagansvarlig ergoterapeut 

Frank Becker, seksjonsoverlege, spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering, PhD 

Grace Romsland, fagsjef sykepleie, medisinsk antropolog, PhD 

Andreas Schillinger, overlege, spes. i fysikalsk medisin/Astrid Jensen, overlege, spes. i 
fysikalsk medisin 

Silje Merethe Hansen, logoped 

 

1.3 Om denne veilederen 
Innholdet i denne veilederen er i hovedsak basert på manualen Cognitive Rehabilitation 
Manual: Translating Evidence-Based Recommendations into Practice som har blitt utarbeidet 

av Cognitive Rehabilitation Task Force of the Brain Injury Interdisciplinary Special Interest 

Group (BI-ISIG) fra American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) 
1
. Formålet 

med manualen er å fremme bruk av evidensbaserte tiltak for å forbedre livene til personer 

med hjerneskade. Arbeidet er basert på en rekke oversiktsartikler som har blitt publisert i 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2-4
. Ut i fra dette har man gjennomgått den 

vitenskapelige litteraturen, og laget retningslinjer for klinisk praksis basert på kvaliteten av 

empiri som er tilgjengelig for hver intervensjon. Manualen har "oversatt" disse retningslinjene 

til trinn-for-trinn prosedyrer som kan brukes av klinikere som jobber med personer med 

hjerneskade. Man har utarbeidet anbefalinger for gjennomføring av evidensbaserte 

behandlingstiltak innenfor noen områder: eksekutive funksjoner, hukommelse, 

      
Forsknings-  

baser t   

kunnskap 

      

Erfar ingsbaser t  

kunnskap 

      Brukerkunnskap og  

brukerm edvirkning 

Kunnskaps

- basert 

praksis 

Kontekst 

Bedring skjer stegvis med vekt på følgende 
langtidsmål: 
 

 Problemorientering, gjøre bevisst og sette mål 
- Bevisstgjøring av pasienten 

- Hjelpe pasienten til å sette langtids- og korttidsmål  

 Internalisering 
- Gjøre adferd automatisert gjennom repetisjon 

 Kompensering 
- Finne alternative måter  

Generalisering 
- Overføring til andre situasjoner 

 

Monitorering av fremdrift i kognitiv rehabilitering  

Det anbefales at pasientens fremdrift systematisk noteres ned for å holde fokus på 
behandlingsmål(ene). To tommelfingerregler: 

 

• Lage en detaljert oversikt over pasientens prestasjoner (både det han/hun får 
til, og ikke får til) på spesifikke oppgaver over tid. Hensikten med å lage en slik 
oversikt med objektive data er å hjelpe behandler og pasient til å identifisere 
faktorer som fremmer eller hemmer fremskritt  

 

• Holde fokus på ”det store bildet”. Kognitiv rehabilitering er ofte en lang og 
utfordrende prosess, og i mange tilfeller kan det være vanskelig for pasienten 
å se egen fremdrift. Det å loggføre/journalføre pasientens fremgang, og 
notere ned og identifisere milepæler i behandlingen kan være med på å skape 
optimisme, motivasjon og håp  
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Innsiktsvansker 

En anbefalt tilnærming for behandling av innsiktsvansker er Tippe - 
Gjøre prosedyren (predict-perform) og/eller selvinstruksjon: 

 46 

Tippe – Gjøre prosedyre (”Predict - Perform Procedure”) 
 

Goverover, Y., Johnston, M., Toglia, J. og Deluca, J. (2007). Treatment to improve self-awareness in persons 

with acquired brain injury.  Brain Injury, 21, 913-923.  

Til norsk ved Jan Stubberud (2014) 

 
1. Terapeuten introduserer en oppgave. Dette kan være en papir-penn oppgave eller det kan 

være en reell eller simulert ADL- oppgave, for eksempel lage matpakke, betale 

telefonregning, avtale en legetime, etc. 

 

2. Pasienten blir deretter bedt om å: 

 

a. Definere målene i oppgaven (for eks. matpakken skal inneholde to brødskiver med to ulike 

pålegg, maten skal pakkes inn i matpapir, oppgaven vil bli fullført ila. 15 minutter). 

 

b. Tippe hvordan dette kommer til å gå (for eks. ”Grader hvor vanskelig du tror dette kommer 
til å bli”)  

 

c. Prøve å forutse og være forberedt på feil eller hindringer han/hun kan forvente å møte 

under utføringen av oppgaven (for eks. "Vil denne oppgaven kreve fysisk assistanse, 

påminnelser, etc.") 

 

d. Velge en strategi for å omgå slike vansker (for eks. skriftlige instrukser, sjekkliste) 

 

e. Vurdere mengde hjelp han/hun trenger for å lykkes med oppgaven. 

 

3. Etter å ha tippet hvordan det kommer til å gå og gjort noen vurderinger, utfører pasienten 

oppgaven. 
 

4. Etter at oppgaven er fullført skal pasienten selv vurdere hvordan han/hun klarte seg på 

oppgaven. (for eks. oppgavens vanskelighetsgrad, tid brukt på oppgaven etc.).  

 

5. En diskusjon mellom terapeut og pasient følger der pasienten beskriver hans/hennes svar på 

de ulike spørsmålene og terapeut beskriver hans/hennes observasjon ifht. de samme 

spørsmålene. 

 

6. Etter dette oppmuntres pasienten til å skrive i en journal/dagbok om erfaringen av å utføre 

oppgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Behandlingsstandard 

i. Strategitrening for hukommelse inkludert bruk av indre strategier og ytre 
kompensering for hukommelse for pasienter med: Milde (moderate) 
hukommelsesvansker etter traumatisk hjerneskade 

 Eksempel: Hukommelsesteknikker som krever relativt høyt nivå av 
bevissthet/innsikt og indre kontroll 

 

Ytre kompensering som tas direkte i bruk i funksjonelle aktiviteter for 
pasienter med: Alvorlige hukommelsesvansker  

 Eksempel: teknikker som er laget for å forenkle organiseringen av 
hukommelsen, inkludert skrevne planer/notater. Teknikker for ”feilfri 
læring” kan vurderes for pasienter med alvorlige hukommelsesvansker.  

 

BI-ISIG: Nedsatte hukommelsesfunksjoner 
 

 20 

Figur 5. Beslutningstre for planlegging av behandlingen av hukommelsesvansker 

 

 
 
 

 
Tre grunnleggende strategier for behandling av hukommelsesvansker vil bli presentert 

nærmere: (1) ekstern kompensering, (2) bruk av strategier som er spesifikke for alvorlige 

hukommelsesvansker, og (3) metakognitiv strategi. 

 

4.2 Ekstern kompensering 
Beslutningen om hvilke eksterne hjelpemidler som skal brukes i en gitt situasjon innebærer en 

rekke faktorer; (1) hvilken type oppgave som pasienten ønsker å gjøre, (2) pasientens mål, 
evner, funksjonsnedsettelser og preferanser, (3) fysisk utforming (eller begrensninger) av 

tilgjengelig teknologi, og (4) miljøet der teknologien kommer til å bli brukt. 
 

4.2.1 Generelle retningslinjer for eksterne hjelpemidler 
1. For at det skal være effektivt må pasienten ha enkel tilgang til den eksterne enheten, og 

mulighet og motivasjon til å ha den med seg til alle tider. 

 

2. Alle ansatte og familiemedlemmer som jobber med en pasient trenger å få opplæring i 

bruken av hjelpemiddelet.  

 

3. For de med alvorlige hukommelsesvansker, vil vellykkethet ofte bli vurdert etter evne til å 

utføre prosedyren (proseduralt minne), og ikke evne til å beskrive hva de skal gjøre 

Er pasienten bevisst 
sine svikttegn? 

Kan pasienten bruke 

huskedagbok eller 

elektronisk hjelpemiddel 

med assistanse? 

Ta i bruk teknikker for 

å øke bevisstheten 

På hvilket nivå er 

pasientens 

svikttegn?  

Bruk oppgavespesifikk 

metode: feilfri 

læring,”spaced 

retrieval”, ”chaining” 

Mild/moderat Alvorlig 

Bruk kun ytre 

strategier; bruk hint 

(cuing) og assistanse 

Fortsett med ytre 

strategier med 

assistanse hvis det 

er behov 
Ta i bruk 

strategitrening for 

hukommelse 

Ja 

Ja 

Nei 

Nei 

Ta i bruk begge 
ved behov 

Ta i bruk begge 
ved behov 

Beslutningstre hukommelse 

 
Behandlingsstandard 

 
i. Direkte oppmerksomhetstrening og strategitrening (metakognitiv) for å 

legge til rette for utviklingen av kompensatoriske strategier og fremme 
generalisering til hverdagen) ved 

 
 postakutt etter traumatisk hjerneskade 
 

Forslag:  
i. Attention Process Training (APT) 
ii. Program for å trene tidspress (metakognitiv strategi) 
iii. Strategitrening av arbeidsminne for pasienter med lette hjerneskader 

BI-ISIG: Nedsatt oppmerksomhet 
 

 
Behandlingsstandard 

 
i. Visuell skannetrening for venstresidig neglekt etter 
 

 Slag i høyre hemisfære 

 

 

 

 

 

BI-ISIG: Neglekt 
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Protokoll for behandling av neglekt 
Visuell skanning: ”Fyrtårnet” 

 

Neimeier, J. P. (1998). The Lighthouse Strategy: use of a visual imagery technique to treat 

visual inattention in stroke patients. Brain Injury, 12, 399-406. 

Til norsk ved Jan Stubberud (2015) 
 

 

 

Utgangspunktet for denne strategien er å be pasienter om å forestille seg at de er et fyrtårn når 

de forsøker å gjøre noe som krever at en må se på både til venstre og høyre. Man kan gjerne 

vise et bilde av et fyrtårn hvis man har det tilgjengelig. Terapeuten peker på bilde av et fyrtårn 

og plasserer det til venstre eller høyre for pasienten, innenfor synsfeltet, slik at det er enkelt å 

se. Pasienten blir deretter bedt om å forestille seg at deres øyne er som lysene inne i toppen av 

fyrtårnet, som sveiper hele veien til venstre og høyre i horisonten for å lose skip på sjøen i 

sikkerhet. 

 

Terapeuten spør: "Hva ville skjedd hvis fyret bare lyste mot høyre side av havet og 

horisonten?" Etter at pasienten har svart sier terapeuten ”la oss prøve dette” og legger deretter 

til rette for en enkel oppgave som krever full skanning mot venstre og høyre side, som skal 

utføres riktig. Dette kan gjøres ved hjelp av pc, eller papir og blyant. Man bør imidlertid være 

forsiktig med å bruke datamaskiner med små skjermer ved trening av visuell oppmerksomhet 

da de ofte ikke er store nok til å utfordre hele synsfeltet. Bruk av projektor kan gi muligheter 

for skanning av ytterkantene i synsfeltet. 

 

Hvis pasienten går glipp av stimuli, kan man si: ”se her gikk du glipp av disse på venstre 

(eller høyre) side. La oss prøve igjen, men denne gangen skal du late som at du er et fyrtårn, 

og snu hodet fra side til side for å la øynene dine til å sveipe mot høyre og venstre som lysene 

i toppen av et fyrtårn”. 

 

De første sesjonene fokuserer utelukkende på visuelle papir og blyant (ev. dataassisterte) 

skanneoppgaver. Senere i behandlingen utvides fokus til å inkludere gåturer på sykehuset med 

periodiske forespørsler. Dette kan inkludere å finne varer, personer eller gjenstander på begge 

sider - først uten, og deretter med hint (”cues”). I noen tilfeller kan fysiske hint tas i bruk 

sammen med verbale hint. For eksempel: tappe lett på skulderen (uoppmerksom side). 

Hintene/hjelpen utfases etter hvert som pasienten blir bedre til å huske å ta i bruk strategien i 

treningsoppgavene på egen hånd. Det anbefales ofte å lage plakater og lignende som 

pårørende kan med ta hjem å henge opp på steder som pasienten passerer i daglige rutiner 

(kjøleskapdøren, soverom speil, etc). 

 

 
 

      Behandlingsstandard 

 

i. Spesifikke intervensjoner for nedsatte kommunikasjonsferdigheter på 
funksjonelt nivå samt evne til pragmatisk konversasjon anbefales for 
sosial kommunikasjon etter 

 Traumatisk hjerneskade 

 

 

 

f.eks. Group Interactive Structured Treatment (GIST)  
(Hawley & Newman, 2010) 

BI-ISIG: Nedsatt sosial kommunikasjon 
 

GIST 

ORIENTERENDE MØTE 

1. OVERBLIKK OVER GRUPPEN OG OVER FERDIGHETENE TIL EN GOD 
KOMMUNIKATOR  

2. SELVVURDERING OG MÅLSETTING  

3. HVORDAN STARTE SAMTALER  

4. HOLDE SAMTALEN I GANG OG BRUK AV TILBAKEMELDING  

5. Å HEVDE SEG SELV OG LØSE SOSIALE UTFORDRINGER  

6. SOSIAL AKTIVITET UTE  

7. UTVIKLE SOSIAL SELVSIKKERHET GJENNOM POSITIVT SELV-SNAKK  

8. SETTE OG RESPEKTERE (SOSIALE) GRENSER  

9. VIDEOOPPTAK OG SOSIAL PROBLEMLØSNING  

10.VIDEO FEEDBACK OG GJENNOMGANG   

11.KONFLIKTHÅNDTERING  

12.AVSLUTNING OG FEIRING  

 

     Behandlingsstandard 

 

i. Metakognitiv strategitrening (selv-monitorering og 
selvregulering) for pasienter med eksekutiv dysfunksjon og 
problemer med emosjonell selvregulering.  

ii. Trening på problemløsningsstrategier og tilpasning av 
disse i hverdagssituasjoner og funksjonelle aktiviteter for 
pasienter som trenger postakutt rehabilitering  

 

 

 

BI-ISIG: Nedsatte eksekutive funksjoner  
 

f.eks. Goal Management Training (GMT) 

 

• GMT er en teoridreven intervensjonsform for behandling av 
eksekutive vansker  

 

• Opprinnelig utviklet for pasienter med traumatisk hjerneskade 

 

• Målet med behandlingen er å lære personer med eksekutive 
svikttegn strategier for å forbedre evnen til å planlegge 
aktiviteter og til å strukturere handlinger  
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STOPP! - Klargjør - Del opp 

Norwegian version Stubberud, J. (2010)  
© 2012 Baycrest Centre for Geriatric Care 
 

STOPP! 

“Hva 
gjør 
jeg?” 

Sjekk! 

Nasjonal slagretningslinje: 
Anbefalinger kognitiv rehabilitering (1/2) 

5.4.2 Kognitive vansker  

• Alle pasienter bør screenes og observeres med henblikk på kognitive vansker så fort 
det lar seg gjennomføre. Ved spesifikke vansker gjennomføres en mer detaljert 
kartlegging.  En funksjonsbeskrivelse av ev. vansker bør utarbeides, og konsekvensene 
relatert til aktivitet og deltakelse bør meddeles til pasient, pårørende og pleiepersonell. 

• Ved kognitive funksjonsutfall anbefales generell stimulering og oppgaverelatert trening 
fra alt personell involvert i pasientens behandling og rehabilitering. 

5.4.2.1 Oppmerksomhet og konsentrasjon 

• For pasienter med oppmerksomhetsvansker anbefales generell stimulering med 
hyppige pauser. 

• Terapeutisk intervensjon i form av eksempelvis PC-trening kan vurderes for å øke 
våkenhetsnivået og for å bedre oppmerksomheten. 

5.4.2.2 Hukommelse 

• Pasienter med hukommelsesvansker bør få opplæring i kompensatoriske teknikker og 
hjelpemidler slik som elektroniske dagbøker, dagsplaner, og ev. auditive alarmer. 

Nasjonal slagretningslinje: 
Anbefalinger kognitiv rehabilitering (2/2) 

5.4.2.3 Eksekutive funksjoner 

• Personer med svikt i eksekutive funksjoner bør få opplæring i bruk av, kompenserende 
teknikker som bruk av ”huskedagbok”/elektronisk dagbok eller nedskrevne sjekklister 
for å kunne utføre daglige aktiviteter. 

5.4.2.4 Neglekt 

• Pasienter med neglekt som vurderes å ha nytte av trening med scanning-teknikker og 
stimulering for å rette oppmerksomheten mot den affiserte siden, bør få tilbud om 
det.  

5.4.2.5 Apraksi 

• Strategitrening i tillegg til tradisjonell ergoterapiintervensjon for å bedre ADL kan 
anbefales til pasienter med apraksi for å bedre planlegging og utføring av oppgaver. 

Oppsummering 

• Strategier for kognitiv rehabilitering: 

– Opplæring av spesifikke kognitive ferdigheter (kognitiv trening)  

– Utvikle kompenserende strategier  

– Endring arbeidet / hjemmesituasjon / skolemiljøet for å tilrettelegge en gitt 
oppgave som skal oppnås til tross for nedsettelsen 

– Hjelpe personer til følelsesmessig justere  

• Tilnærminger: Kognitiv gjentrening (drilling) vs. helhetlig (holistisk) tilnærming 

• Krevende for både pasient og behandler 

– Krever innsikt, tid, individuell tilpasning, spesialkunnskap om metoder og valg av 
metoder … 

• Kognitiv rehabilitering har effekt 
(stadig økende forskningsevidens for visse typer tiltak ved visse 
pasientgrupper) 

• Mange faktorer påvirker  
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