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Stikkord historikk rehabiliterings-

psykologi/nevropsykologisk rehabilitering

• Kurt Goldstein og Poppelreuter (1.v.krig)

• Sir Ludwig Guttman, Stoke Mandeville hospital 
2.verdenskrig

• Luria (2.verdenskrig)

• Oliver Zangwill (2.verdenskrig)

• Leonard Diller første som brukte begrepet kognitiv 
rehabilitering



Hva er psykologisk rehabilitering? 
Nils-Øyvind Offernes

Rehabilitation psychology is a specialty area within 

psychology that focuses on the study and application of 

psychological knowledge and skills on behalf of 

individuals with disabilities and chronic health conditions 

in order to maximize health and welfare, independence 

and choice, functional abilities, and social role 

participation across the lifespan.

http://www.apadivisions.org/division-22/about/rehabilitation-psychology/index.aspx?item=1

… applies psychological knowledge and skills on behalf of 

individuals wih physical and cognitive impairment and 

chronic health conditions with the goal of maximizing their 

health and welfare, independence and choice, functional 

abilities, and social role participation while minimizing 

secondary health complications.

(Stiers, Perry, Kennedy and Scherer 2011)



Målgruppe/ Offernes.

Rehabilitation psychologists who provide clinical and 

counseling services assist individuals and their 

significant others in coping with acute or chronic, and 

traumatic, progressive or congenital injuries or illnesses, 

that may result in a wide variety of physical, sensory, 

neurocognitive, behavioral, emotional, and/or 

developmental disabilities. 



Vanlige diagnosegrupper/ Offernes

• spinal cord injury; 

• brain injury; 

• stroke and other health conditions 

typically associated with aging;

• amputations; 

• neuromuscular disorders; 

• chronic pain; 

• developmental disorders such as 

mental retardation and autism; 

• impairments in sensory functioning, 

• other medical conditions, such as 

cancer, AIDS, multiple sclerosis, 

or limb weakness, that have the 

potential to limit functioning and 

participation in life activities; 

• psychiatric disability; 

• substance abuse; 

• burns and/or disfigurement; and 

impairments that may be 

compounded by cultural, 

educational and/or other 

disadvantages.



System- og 
utviklingsperspektiv/Offernes

Rehabilitation psychologists are concerned with 

individuals from a systemic, holistic perspective, 

considering all factors of the person, the context, 

the relationships in which the person is involved or 

needs to be involved, the team of treatment 

providers, as well as the full range of the person’s 

characteristics, such as gender, temperament or 

personality, intellectual and cognitive skills, and 

developmental factors throughout the lifespan, from 

earliest childhood through late adulthood.

Rehabiliteringspsykologi legger vekt på den 

biopsykososiale modellen

(Engel 1980)



Intervensjoner/Offernes

When planning interventions and recommending services, 

rehabilitation psychologists involve the rehabilitation team and 

consider the network of an individual’s environments (e.g. familial, 

social, cultural, physical, service availability, and political) and the 

means of addressing barriers in these areas, such as personal 

adaptation, the use of assistive technology and personal assistance 

services and modifications of physical and social environments.

Cox, Hess, Hibard, Layman og Stewart (2010) har 

foreslått en omfattende modell for intervensjoner – «The 

ABCs of rehabilitation psychology interventions»

A: Adjustment

B: Behavioral interventions

C: Cognitive remediation, 

Compensatory skills building and 

Consultation and advocacy.



Sorg er et sentralt tema i rehabiliteringspsykologi: 

Professor Camille Wortman (1947 -) er en av verdens mest 

fremragende sorgforskere 

Johan Stanghelle



Forståelsen av sorg som stadiepreget endret seg gjennom 

artikkelen The myths of coping with loss.
Wortman & Silver: Journal of Consulting and Clinical Psychology; 1989, 4: 349-357.

Artikkelen utfordrer følgene myter: 

1. Sorg og depresjon er en nødvendig reaksjon på store 
tap

2. Hvis en ikke tidlig i en fase viser reaksjoner på sorg 
og krise, er det tegn på patologi, og en vil få psykiske 
vansker senere

3. Det er nødvendig å arbeide seg gjennom tap og sorg, 
jfr. Freuds working-through hypotese

4. Etter en sorgfase vil en komme over tapet og vende 
tilbake til det normale liv igjen

5. Over tid vil en kunne akseptere tapet



Forfatterne konkluderer med at påstandene er i 
i uoverensstemmelse med forskning, det er store 
individuelle forskjeller: 

”Anerkjennelsen av denne (den menneskelige) 

variasjon er avgjørende for at de som erfarer tap blir 

behandlet fordomsfritt, ikke-dømmende og med den 

respekt, fintfølelse og omsorg som de fortjener.” 

(s. 357) 

All senere forskning bekrefter dette. For oversiktsartikkel, 

TNPF sept. 2011, s. 883-897.



Utviklingen av resiliensfeltet

Forskning om resiliens startet med 

longitudinell forskning om barn som har klart seg

bra til tross for ekstreme oppvekstbetingelser 
( eks. Rutter 1987, Werner 1993, Rolland & Walsh 2006, Schanke 1999,

2004.) 

I de senere tiår har man også studert 

voksnes reaksjoner ved alvorlige 

livshendelser. Forskning om sorg 

(bereavement) danner utgangspunktet 

for resilensforskning om voksne



Resiliens hos voksne er av Bonanno definert 

som:
«Evnen hos voksne under ellers normale forhold som er utsatt for en 

isolert eller potensiell høyt urovekkende (disruptive) hendelse slik 

som dødsfall i nær familie eller en voldelig eller livstruende situasjon 

til å beholde relativt stabile, sunne nivå av psykisk og fysisk 

fungering … og også kapasitet for generative erfaringer og positive 

følelser. « (Bonanno, 2004, s. 20-21.) 

Vi kan kalle dette evne til å opprettholde psykisk stabilitet i 

dagliglivet, tross påkjenninger, slik som rutiner, vaner, gjøremål, 

nettverk osv. Dette er også stabiliserende/helende ved sorg.

Bonanno legger senere til at fleksibel mestring inngår i resiliens

(Bonanno og Mancini, 2008.) 



Denne resiliensdefinisjonen har visse 

likhetstrekk med begreper som:

• Hardiness (Kobasa)

• Sense of Coherense (Antonovsky)

• The Protean Self (Lifton)

• Locus of controll (Rotter)

• Aspekter ved mestringsbegrepet, dvs. 

Problemfokusert mestring (Carver og 

Scheier)

• Merk: Alle begrepene vektlegger  kun 

personlighetsvariabler



Svakheter ved tidligere forskning om 

reaksjoner på påkjenninger: 

• Bruk av målemetoder med fokus på psykopatologi i 
forhold til normdata, «the damage model” som 
Cunningham (2014) kaller det 

• Bruk av gjennomsnittstall i tverrsnittsstudier, ikke fokus 
på forløp og subgrupper

• Studiene skiller ikke mellom premorbid funksjon og 

virkninger av alvorlige hendelser 

• Studiene skiller ikke mellom potensielle og opplevde 

traumer
Bonanno m. flere: 

Resilence to loss and chronic grief: 

a prospective study from preloss

to 18-months postloss. 

J. Personal. Soc. Psychol. 2002,  

83; 1150-1164. 



Bonanno, 2004: Loss, trauma and human resilience: Have we 

underestimated the human capacity to thrive after extremely 

aversive events? American Psychologist; 59, 20-28.  

MERK TIDSPERSPEKTIVET

Johan Stanghelle



Prototypiske tilpasningsforløp etter 

potensielt traumatiske hendelser, se igjen 

tidsperspektivet



Studier innen sorg/tap, traumer, fysisk sykdom, katastrofer og 

andre dramatiske livshendelser bekrefter disse forløpsformene 

hvor prosenttallene stort sett er like.

Bonanno, G. A., Wortman, C.B., Lehman, D. R., Tweed, R. G., Haring, M., 

Sonnega, J.& Nesse, R.M. (2002). Resilience to loss and chronic grief: A 

prospective study from pre-loss to 18 months post-loss. Journal of Personality 

and Social Psychology, 83, 1150-1164. 

Bonanno, G.A (2004) Loss, trauma, and human resilience: Have we 

underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? 

American Psychologist, 59, 20-28.

Bonanno, G. A., Mancini, A. D. (2008). The human capacity to thrive in the 

face of potential trauma. Pediatrics,  121(2), 369-375.



Bonanno, G.A., Brewin, C.R., Kanaiasty, K., La Greca, A.M., 

(2010). Weighing the Costs of Disaster: Consequences, Risks, and 

Resilience in Individuals, Families, and Communities. 

Psychological Science in the Public Interest 11 (1), 1-49.

Bonanno, G. A, Westphal, M., Mancini, A. D. (2011). Resilience to 

loss and potential trauma. Annual review of clinical psycholog, 7, 1-

25. 

Bonanno, G.A, Kennedy, P., Galatzer-Levy, Ir.Lude, Elfström, et 

al. (2012). Trajectories of resilience, depression, and anxiety 

following spinal cord injury. Rehabil Psychol. 57(3), 236-47

Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., Stein, M. B. (2006). Relationship of 

resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in 

young adults. Behav Res Ther, 44(4), 585. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bonanno GA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22946611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Galatzer-Levy IR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22946611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elfstr%C3%B6m ML[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22946611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22946611


Post-traumatisk vekst (PTV) vs. resiliens:

Begrepene overlapper i noen grad, men PTV 

reflekterer i større grad en prosess der man 

over tid endrer verdisyn og referanseramme 

som gir nye perspektiver og personlig vekst. 

Tedeschi, R.G. & Calhoun, L.G. (2004). Posttraumatic Growth: Conceptual 

Foundations and Empirical Evidence Psychological Inquiry Vol. 15. No.1, 1-18.

Tedeschi, R.G., Kilmer, R. P. (2005). Assessing Strengths, Resilience, and Growth 

to Guide Clinical Interventions. Professional Psychology: Research and Practice

Vol. 36, No. 3, 230–237.



Hva inngår i resiliensbegrepet:

Hovedfaktorene er:
• Personlige egenskaper, slik som optimisme og evne til tilpasning/endre 

referanseramme 

• Psykososiale forhold som familiens ressurser og nettverk

• Kontekstuelle forhold der støttende forhold i skole/arbeid/helsetjenester 

og nærmiljø inngår

Det er samvirke mellom disse forholdene som har betydning for hvordan 

enkeltpersoner håndterer påkjenninger. Man har tidligere ansett 

personlighetsfaktorer som stabile personlighetstrekk, hvor andre faktorer vil 

kunne fluktuere mer over tid slik som tilgang på ressurser (Bonanno mfl. 

2011.) 

(For en drøfting av resiliensbegrepet, se Use and 

abuse of the resilience construct,  Bonanno, 2012.)



Er Bonannos definisjon dekkende for 

rehabiliteringspopulasjonen?

• Enkeltstående hendelser: Ja, men rehabiliteringspasienter har 

ofte varige fysiske skader med pågående tilpasninger over tid

• Kognitiv svikt som kan påvirke personlighet inngår ikke i 

Bonannos definisjon

• White mfl (2008) anfører at det er uklart hvordan resiliens skal 

forstås for personer som har opplevd en traumatisk hendelse 

som gir fysiske skader: «Presently, research has not been

conducted to examine these issues. (side 6)».

• Sarre mfl. 2013 gjennomgår kvalitative studier etter CVA.  De 

kaller sin reviewartikkel «Lessons for the study of resilence»: De 

konkluderer med at «kunnskap om personer med store og varige 

skader må innlemmes i resiliensforskningen slik at man får en 

mer fullstendig (comprehensive) forståelse om resiliens eller 

hardførhet».



Det foreligger 4 forløpsstudier i rehabilitering med 

fokus på resiliens

• deRoon-Cassini, Mancini, Rusch og Bonanno, 2010

• Quale & Schanke, 2010

• Bonanno. Kennedy, Galatzer-Levy, Lude og Elfstrøm, 

2012

• Sigurdardottir, Andelic, Røe og Schanke, 2014



330 personer med fysiske skader, men ikke RMS og ervervede hjerneskader 

fulgt opp 1,3 og 6 måneder etter hendelsen.

Resiliens Recovery Chronic Delayed

Ikke PTSD       59% 13 22 6

Ikke depresjon  60                        14                   10                    17 



80 personer med RMS og multitraumer undersøkt ved ved inn-og utskrivelse

• Et resilient forløp: 54% Recovery: 25%   Distress: 21%

• Gruppene skilte seg ikke mht. demografiske variabler som kjønn alder og 

utdanning

• Det som skilte gruppene var om de hadde en optimistisk holdning, om de var 

preget av positive følelser (som: «sterk» og «handlekraftig») eller negative 

følelser (som: «nervøs» og «irritabel»), samt deres opplevelse av sosial støtte og 

smerteplager. 



208 personer med RMS, fulgt opp 1måneder, 1 og 2 år etter hendelsen

Resiliens Recovery Chronic      Delayed

Angst og depresjon  50.2              11.2.           - 6.4

Johan Stanghelle



89 personer med traumatiske hjernelskader 5 år etter skade

Resiliens Recovery Chronic Delayed

73.5 14.6. 5.1.                  6.8

Johan Stanghelle



Andre studier der vi har hatt fokus på faktorer 

som fremmer tilpasning:







Johan Stanghelle



Johan Stanghelle



Johan Stanghelle



Johan Stanghelle



Operasjonalisering av resilens

Det foreligger mange spørreskjema, (for en review, se 

Windle  mfl 2011.)

• Noen anbefales ved at de har best psykometriske 

egenskaper, som Resilience Scale for Adults, Friborg 

mfl  2003. 

• RSA er validert på norsk for rehabiliterings-

pasienter, og brukes pt. i 3 studier ved SS: 22.juli, en   

poliosurvey og studie av 4-års oppfølgingsdata 

(Quale og Schanke)



Johan Stanghelle



Innenfra-utenfra-perspektivet

• Det er vanlig i vår kultur å tenke at det å få en alvorlig skade gir nedsatt 

livskvalitet og et dårligere liv

• Dette “utenfraperspektivet” har også preget forskning, som i for stor grad har 

undersøkt problemer og begrensninger. Dette betegner Olkin (1999) som 

“the burden literature”

• Men de som selv lever med alvorlige skader og sykdommer, kan ofte være 

overrasket over deres evne til å tilpasse seg og få gode liv. Dette er i samsvar 

med forskning om resiliens (som Dunn, Uswatte, & Elliot, Wright 1991 

tidlig satte på dagsordenen)  

• Forskere på Sunnaas har i den senere tid ønsket å videreutvikle kunnskap om 

resiliens innen rehabiliteringsfeltet. I tillegg til kvantiative studier omtalt 

over, har vi ønsket å studere familieresiliens. Siden det er et felt som er så 

lite beskrevet, har vi valgt å tilnærme oss det ved kvalitative studier, som gir 

et “innnenfra- perspektiv” 



Johan Stanghelle



Vi har inkludert personer som har vært skadet i > 1.5 år og deres 

familier, som ikke tidligere har hatt psykiatriske diagnoser eller 

rusproblemer 

• Utvalget besto at i alt 54 personer i alderen 31-76 år 

• 38 personer inngår i par der begge er intervjuet

• 2 er søsken 

• 4 er barn og foreldre

• 2 er tidligere pasienter

• 6 er foreldre 

• 2 er ektefeller

• Noe få fikk skader > 20 år tilbake, de fleste etter 2007

• 29 personer er dybdeintervjuet, og intervjuene varierer fra 15-40 

sider 

• Det er gjennomført 5 fokusgruppeintervjuer med pasienter og 

pårørende hver for seg



Spørsmålene vi ønsket å få svar på er: 

1.   Hva er familiens erfaringer med å rekonstruere eller

rearrangere familien for å oppnå en ny balanse etter skade?

2. Hvordan vurderer familien sin situasjon etter alvorlige 

skader og hvordan samsvarer det med forhold som bidrar til 

å fremme resiliens? 

3.   Kan vi identifisere hovedforløpsformer som karakteriserer 

familiene? 

4.   Hva forteller skadede og deres familiemedlemmer om 

helsepersonells bidrag til å understøtte resiliens, håp og 

mestring? 



Sammenfatning fra foreløpig analyse og andre studier: 

• At familier er løsningsorienterte, tilpasningsdyktige og optimistiske er 

viktig

• Samhold i familier og felles verdier er viktige, samt åpen kommunikasjon

• Våre kulturelle relasjonshierarkier tilsier at noen i familien må ta 

hovedbelastningene, men i noen familier går eldre barn aktivt inn

• Familier med et godt sosialt nettverk klarer seg bedre, men det betyr 

ikke at man nødvendigvis deler skaderelaterte erfaringer med nettverket

• Mestringsstrategier er viktige, at man forholder seg pragmatisk og 

opprettholder dagliglivsfungering hvor familiemedlemmene ivaretar egne 

rutiner og gjøremål

• Tilgang på tjenester er viktig, og at man har guts til å 

utfordre/kommunisere med hjelpeapparatet

• Men dessverre: Virkninger av store skader der personen mister mange 

arenaer i livet på  én gang utgjør ofte store livspåkjenninger

(Kreutzer mfl, 2010,Ponsford mfl, 2003, Shonberger mfl, 2010, Hammond mfl 2011, Perlesz mfl. 

1999 Jacinta, 1996, Douglas, 1994.)



Aktuelle individuelle tilnærminger i rehabilitering:

• Fokus på identitetsrekonstruksjon (Yeates mfl, 

2008, Gracey mfl, 2008)

• Fokus på tilpasninger etter TBI (Ruff, 2013)

• Fokus på ACT-behandling (Myles and 

McDonald, 2011)

• Fokus på differensialdiagnostikk hvor 

trettbarhet inngår (Ponsford mfl, 2014)

• CBT-behandling

• Fokus på gradert yrkesmessig tilpasning og 

kontakt med arbeidsgiver



Implikasjoner:  

• Vi må kartlegge styrker og svakheter mer systematisk for personer som kommer 

til rehabilitering etter alvorlige skader slik at vi bedre kan målrette vår 

støttefunksjon

• Vi må identifisere sårbare personer som står i fare for å få et kronisk forløp, gi de 

som har mulighet for å nyttiggjøre seg verktøy bedre mulighet for å kunne tilpasse 

seg 

• Vi må lære oss til systematisk å samarbeide med familiemedlemmer. De har 

hovedroller, mens vi fagfolk i beste fall er viktige statister

• Vi må anerkjenne og understøtte egenskaper ved resiliente pasienter, og tilby vår 

støtte til familiemedlemmer som opplever at de strever

• For alle pasienter gjelder det å bidra til å opprettholde mening og håp, som har  

avgjørende betydning for psykisk helse



Takk for oppmerksomheten 


