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Psykologisk oppfølging etter hjerneslag



Hjerneslag
Om lag 15.000 i året i Norge.

 Forekomst av angst 
depresjon.

 Hva kan predikere 
angst/depresjon.

 Behandlingsstrategier og 
typiske temaer i 
behandlingen. 



Antall hjerneslag fordelt på ulike 
aldersgrupper og kjønn (N=8409)

Norsk hjerneslagregister 2014 



Han fikk slag 20 år gammel

 For fem år siden endret livet seg for 
Marius.

 «Tanken på at jeg kunne få hjerneslag 
hadde ikke streifet meg. Nå vet vi at 
unge, altså folk under 50, kan rammes», 
sier Marius .

 Etter opptrening med fysioterapi og 
logoped forsøker han seg nå som student 
ved Høyskolen i Oslo. Drømmen er å bli 
sosionom.

 Bare i Bergen rammes hvert år ca. 35 
personer yngre enn 50 år av 
hjerneinfarkt, den vanligste formen for 
hjerneslag.

 (Aftenposten 15.mars 2012)



Funksjon før aktuelle: Sosial kontekst
(ferdigheter, verdier, Familie, jobb, interesser
Kultur, psykisk  og fysisk helse)                                                          sosialt nettverk, 
mestringsstrategier stressorer

Emosjon
Kognitiv funksjon: Depresjon Fysiske utfall
Kommunikasjon                         Angst (sosial angst, PTSD)                        Pareser
Hukommelse                              Tilpasning                                                  Sensoriske tap 
Persepsjon                                   Personlig vekst                                          Dysartri
(A)Praxi Innsikt Tap Smerte
Språk Fatigue
Oppmerksomhet
Eksekutiv funksjon
Psykomotorisk tempo                 Funksjonelle konsekvenser:
Emosjonell labilitet                    Arbeid, selvstendighet, ADL, 

Fritid
Bilkjøring                                           Målsetninger

Arbeid, selvstendighet
Deltakelse mm

Biopsykososial modell (Jon Evans , 2006) (brukes ved Oliver Zangwillsenteret)
Ervervet hjerneskade (TBI, slag mm)



 Kartlegging-identifisere nåværende utfordringer 
/problemområder.

 Intervju/samtale (pas og/eller pårørende), standardiserte 
tester, spørreskjema og informasjon fra funksjonelle 
observasjoner. 

 Tidlig i forløpet vil en kunne forvente bedring.

 Drøfte med pasientene og deres nære hva de ønsker å få 
ut av rehabilitering og behandling.

 F.eks bedre funksjon, kunne gjenoppta aktiviteter, jobb 
(hvis aktuelt) og sosial deltakelse. 

Biopsykososial modell



Funksjon før aktuelle: Sosial kontekst
(ferdigheter, verdier, Familie, jobb, interesser
Kultur, psykisk  og fysisk helse)                                                          sosialt nettverk, 

stressorer
Emosjon

Kognitiv funksjon: Depresjon Fysiske utfall
Kommunikasjon                         Angst (sosial angst, PTSD)       Pareser
Hukommelse                              Tilpasning Sensoriske tap 
Persepsjon                                   Personlig vekst                           Dysartri
(A)Praxi Innsikt Tap Smerte
Språk Fatigue
Oppmerksomhet
Psykomotorisk tempo
Eksekutiv funksjon                Funksjonelle konsekvenser:
Emosjonell labilitet                                              Arbeid, selvstendighet, ADL, 

Fritid
Bilkjøring                                           Målsetninger

Arbeid, selvstendighet
Deltakelse mm

Biopsykososial modell (Jon Evans , 2006)
Ervervet hjerneskade (TBI, slag mm)



 Symptomer: tristhet, håpløshetsfølelse
søvnforstyrrelser
endringer i appetitt
sosial tilbaketrekning

tap av interesse for ting 
irritabilitet

fatigue
konsentrasjons/hukommelses-vansker
smerter
Suicidale tanker

 «Jeg vet ikke hvem jeg er nå, -eller hvilke mål jeg skal sette meg» (identitet)
 «Jeg synes helsearbeidere bør snakke mer om sorg»  (tapsopplevelse)

 «Av og til skulle jeg ønske at jeg hadde en krykke. Folk ser på meg og sier; du er jo akkurat som før 
du! « (usynlig handicap)

 «Jeg har nesten sluttet å gå på vennetreff. Jeg gjentar meg selv hele tida. Hva tenker de, -at jeg har 
blitt senil?» (isolasjon, unngåelse)

 Det går utover barna, blir så fort irritert på dem. Da blir jeg sint på meg selv. (fatigue, redusert kapasitet, 
emosjonelle endringer) 

 Jeg har blitt redd etter hjerneblødningen, redd for at den skal komme tilbake. (post traumatiske reaksjoner)

Post Stroke Depression (PDS)



Depresjon og/eller angst kan være tilstede hos minst 1/3 av hjerneslagpasientene (Hackett 
et al 2005, Paolucci, 2008, Gaete etal 2008). 

Kouwenhoven et al (2011) Depresjon i akuttfasen etter hjerneslag: Systematisk litteratur 
oversikt basert på MEDLINE, CINAHL, Psychinfo, EMBASE, British Nursing Index, PubMed
and Ovid Nursing Database, totalt mer enn 5400 informanter fra 37 kohorter.

Prevalens: fra 5%-54%. Depresjon i akuttfasen assosiert med  depresjon 12 måneder etter 
aktuelle.

Savner : Gullstandard for måle depresjon relatert til slag.  Hyppig brukt: Hospital Anxiety
and Depression Scale (HADS), overkommelig, inneholder ikke somatiske symptomer. 

Korrelasjon mellom depressive symptomer og mortalitet 12 og 24 måneder etter aktuelle.  
(Kouwenhoven et al 2011;  Starkstein et al 2008; Hackett et al 2008 )

Kan innvirke på rehabiliteringsprosess  og 
livskvalitet.

Post Stroke Depression



 Lincoln et al (2013) Anxiety and depression after stroke: A five year follow up. 
 N= 220, Hospital Anxiety and Depression Scale 2, 4, 6 mndr og 5 år etter aktuelle.
 Etter 5 år: Prevalens angst : 29%Depresjon: 33%

 Alvorlighetsgrad av angst og depresjon økte mellom 6 mndr og 5 år. Høy grad av angst 
ved 6 måneder assosiert med angst etter 5 år. 

 Understrekes behov for å kartlegge psykisk tilstand også lengre tid etter aktuelle. Ikke 
grunnlag for å tro at tiden leger i seg selv. (jmfr faseteorier)

 Eriksen (2016) Utvikling av PSD gjennom 18 måneder etter aktuelle.
 Depresjon målt vhja Beck Depression Inventory 15 dager, 6, 12 og 18 mndr etter 

aktuelle. Skårene stabile gjennom perioden. Sårbarhetsfaktorer: 
 Lav fysisk funksjon , aleneboende og uten fast arbeid når slaget inntraff.

 Cochrane/ Hackett 2008: systematisk oversikt viser at noen synes å bli raskt bedre, 1/3 
depressive symptomer etter ett år og lenger. Høy grad av symptomer og 
angstsymptomer i tillegg høyest risiko for vedvarende depresjon. 

Utvikling av depresjon og angst over 
tid



 symptomer som skyldes hjerneskaden i seg selv likner 
symptomer ved psykiske lidelser,-så som indifferent 
stemningsleie, emosjonell labilitet, anosognosi, aprosodi.

 Pasienter med høyresidige skader kan ha redusert 
ansiktsmimikk og prosodi.

 Kartleggingsverktøy kan feilattribuere symptomer knyttet 
til slaget i seg selv til psykiatriske diagnoser. 

 (vanskeligheter med å komme i gang med ting, 
vanskeligheter med å konsentrere seg, søvnforstyrrelser, 
redusert appetitt, behov for å sjekke flere ganger at ting 
blir riktig, irritabilitet)

 Eksempel: På SCL-90r: skala for Tvang ofte i klinisk område 
ved ervervede hjerneskader. 

Utfordringer med hensyn til 
kartlegging:



Differensialdiagnostikk
 Post Stroke Apathy

syndrome

 mangel på følelser og 
interesse i omgivelser og 
situasjon. 

 Mangel på motivasjon

 Ofte grunnet dype, bakre, 
sybcorticale lesjoner

 Kan respondere på 
stimulanter.

 (Marin Apathy evaluation
scale)

 Emosjonell labilitet
 Pas kan beskrive at følelsene de 

utrykker er utenfor deres 
kontroll. 

 Kan starte plutselig.
 Følelsesutrykket trenger ikke 

være synkronisert med indre 
følelser

 (Pathological Laughing and Crying
Scale)

 Citolapram kan redusere 
symptomer.

 Assosiert med lesjoner i basal 
gangliene og kan eksistere 
uavhengig av PSD.

 Kasus: Opplevelse av patologisk 
latter. 



Funksjon før aktuelle: Sosial kontekst
(ferdigheter, verdier, Familie, jobb, interesser
Kultur, psykisk  og fysisk helse)                                                          sosialt nettverk, 

stressorer
Emosjon

Kognitiv funksjon: Depresjon Fysiske utfall
Kommunikasjon Angst (sosial angst, PTSD)      Pareser
Hukommelse Tilpasning Sensoriske tap 
Persepsjon Personlig vekst                           Dysartri
(A)Praxi Innsikt Tap Smerte
Språk Fatigue
Oppmerksomhet
Psykomotorisk tempo
Eksekutiv funksjon                Funksjonelle konsekvenser:
Emosjonell labilitet               Arbeid, selvstendighet, ADL, 

Fritid
Bilkjøring                                           Målsetninger

Arbeid, selvstendighet
Deltakelse mm

Biopsykososial modell (Jon Evans , 2006)
Ervervet hjerneskade (TBI, slag mm)



Funksjonsutfall som gir utfordring: 
Afasi,-kommunikasjon/språk

 Svikt i språkfunksjon, i seg selv mulig 
kilde til stress, frustrasjon, angst og 
håpløshet, i tillegg vanskeligere å be 
om hjelp. 

 Hjelperne kan også komme til å føle 
seg hjelpeløse.

 Kan innvirke på familiedynamikk.
 Den som er rammet kan også ha 

vanskeligheter med å forstå. 
 Både den som er rammet og de 

rundt kan erfare sosial isolasjon.  
 Data på PSD er mangelfull. Å 

diagnostisere i akuttfase mulig hos 
om lag 2/3 av afasipasiener og 
muligheten øker over tid. (Laska et 
al; 2007). 



Aphasic Depression Rating Scale

9 ledd fra eksisterende 
depresjonsskalaer valgt ut 
etter valideringsprosess. God 
Interrater og og test-retest 
reliabilitet. Vurdert som 
sensitivt og valid mål på 
depresjon hos pasienter med 
afasi. Gradering av ulike 
symptomer.

Har noen av de samme 
utfordringene som andre mål, 
dvs overlapp mellom 
symptomer på depresjon og 
utfall etter hjerneslaget.



Visual analogue mood scale



Locked in syndrom



Kognitiv svikt etter hjerneslag-stor 
variasjon

Fokale utfall som neglekt, 
apraksi, afasi, noen 

omfattende svikt, andre mer 
isolerte fokale utfall.

Lettere svikt innen psykomotorisk 
tempo, oppmerksomhet og 

hukommelsesfunksjoner, kanskje 
fatigue.



Eksempel fra klinikk. Godt voksen 
mann med kognitive utfall etter 

hjerneslag
 -neglekt, betydelig redusert 

psykomotorisk tempo, 
redusert rom-
retningsforståelse, vansker 
innen 
oppmerksomhetsspekter, 
reguleringssvikt.

 Agerer ut frustrasjon, 
avmaktsfølelse. 

 Tiltak:

 Holdningsplan: formål: vite 
hva en skal gjøre og at alle 
opptrer likt. Gir klare regler 
for akseptabel atferd for 
personen.



Funksjonsutfall med betydning for 
psykisk helse: 

kognitive/oppmerksomhet
 «Depressive rumination»/

Grubling
«behavior and thougts that focuses one’s
attention on one’s depressive symtoms and 
on the implications of these symtoms» 
Nolen-Hoeksma, 1991)

Kan utløse og opprettholde 
depresjon. 
Attentional controll, evne til å 
styre 
oppmerksomhetsprosesser.
Eksempel: Traumatiske 
hendelser i oppvekst og 
omsorgssvikt «kommer 
tilbake».  



Post Stroke Fatigue, -et aktuelt problem

(fra aftenposten 071115)

 6 september 2014 ble 
Bjarte Tjøstholm fra NRK 
kåret til Norges morsomste 
mann, fire dager senere 
våknet han med blodpropp 
i hjernen. 

 Hvordan går det egentlig?

 «-La oss si at jeg er 80%bra. Selv 
om jeg er tilbake i jobb, blir jeg 
fort sliten. Jeg kan ha fire-fem 
gode dager, men så kommer to 
dager der jeg er helt utslitt og 
bare må ligge stille, gjerne i et 
mørkt rom. På slike dager kan jeg 
få angst å tenke «shit, jeg blir 
aldri bedre».

 «Etter hjerneslaget kan det være 
krevende for ham å være 
fokusert og konsentrert over 
lengre tid.» 



Post Stroke fatigue (PSF)

 Fatigue en av de vanligste følgevirkningene etter 
hjerneslag eller annen type ervervet hjerneskade (f.eks
Kutlubaev. et al 2012). 

 25% i en gruppe på 99 slagpasienter beskrev fatigue som 
det vanskeligste symptomet å leve med/mestre etter 
aktuelle (Radman et al 2012). 

 Slagpasienter har rapportert at typen av fatigue de erfarer 
etter hjerneslag er annerledes i kvalitet enn den 
slitenheten  de opplevde før aktuelle (Annoni et al 2008).

 Prevalens: fra 35 -92% (f.eks Ormstad et al in press) 25-75% 
(Annoni et al , 2008)



PSF

 PSF antas å være relatert til endringer som følge av hjerneslaget, samtidig: 
kan være nyttig å tenke ut fra en bio-psyko-sosial modell.  (cytokiner, 
smerte, depresjon, kognisjon, fysiske utfall)

 Flere pre- og komorbide tilstander antas  å innvirke: så som smerte, 
dekondisjonering, søvnforstyrrelser, depresjon, fatigue før aktuelle. (Lerdal 
et al (2011)

 Fremdeles lite forskning på til hvilken grad kognitiv svikt innvirker på grad av 
PSF.

 Van Zomeren (1984) «the coping hypotheses», fatigue skyldes 
kompenserende innsats etter kognitive utfall.

 Radman (2012): Forhold mellom PSF, kognitive utfall, disability (skåre på 
NHISS), psykisk funksjon og skalelokaliasjon 6 og 12 måneder etter aktuelle 
hos 99 pasienter <70 år.

 Utfall innen oppmerksomhetsfunksjoner og eksekutive funksjoner, samt 
angst/depresjon, samvarierte med grad av PSF. 

 Pihlaja (2014) fant at PSF var assosiert med svikt innen 
informasjonsprosseringshastighet og hukommelsesfunksjon 3 og 6 måneder 
etter aktuelle.

 Utfall som afasi, neglekt, synsfeltsutfall? Balanse?



Jenny Ponsfords (2014)Modell for fatigue etter traumatisk 
hjerneskade, også aktuell for hjerneslagpasienter?

 Utførelse på 
vigilanseoppgave hos 77 
hjerneskadepasienter 
predikerer grad av fatigue.

 Fatigue innvirker i sin tur på 
grad av depresjon, angst og 
søvnighet på dagtid. 

 Angst, depresjon virker 
igjen negativt inn på 
vigilans selvforsterkende 
sirkel hvor en tenker seg at 
oppmerksomhetssvikt 
ligger i bunnen.



Fatigue, kognitive utfall og opplevelse 
av «stress»

• Ziino og Ponsford (2006) Fatigue
hos personer med moderat til 
alvorlig  TBI hang sammen med 
både resultater på oppgave på 
vigilans/vedvarende 
oppmerksomhet, og med grad av 
økning av blodtrykk i forbindelse 
med tilbakemelding på 
feilresponser. 

•  i klinikk: mange gir utrykk for å 
oppleve «stress» i situasjoner 
hvor de er oppmerksomme på at 
de sliter med å få med seg ting. 

•  unngåelsesatferd
Kasus: Pasient med pulsklokke



 Nedsatt innsikt kan skyldes organiske eller 
psykologiske faktorer.

 Anosognosi, nedsatt innsikt på organisk grunnlag, 
assosiert med høyresidige skader.

 Ikke nødvendigvis indifferente. Kan oppstå 
frustrasjoner. F.eks neglekt, vurdering av egnethet 
for bilkjøring, arbeid.

Innsikt/anosognosi



Funksjon før aktuelle: Sosial kontekst

(ferdigheter, verdier, Familie, jobb, interesser

Kultur, psykisk  og fysisk helse)                                                          sosialt nettverk, 
mestringsstrategier stressorer

Emosjon

Kognitiv funksjon: Depresjon Fysiske utfall

Kommunikasjon                         Angst (sosial angst, PTSD)                        Pareser

Hukommelse                              Tilpasning                                                  Sensoriske tap 

Persepsjon                                   Personlig vekst                                          Dysartri

(A)Praxi Innsikt Tap Smerte

Språk Fatigue

Oppmerksomhet

Eksekutiv funksjon                Funksjonelle konsekvenser:

Emosjonell labilitet                 Arbeid, selvstendighet, ADL, 

Fritid

Bilkjøring                                           Målsetninger

Arbeid, selvstendighet

Deltakelse mm

Biopsykososial modell (Jon Evans , 2006)
Ervervet hjerneskade (TBI, slag mm)



Predictors of emotional distress and well-being 2-5 
years after stroke: A follow up study” ” Hilde Bergersen 

et al, Sunnaas sykehus

68 personer undersøkt med Hospital Anxiety and depression scale og 
General health questionnaire 2-5 år etter hjerneslaget:
• Fant ikke klar sammenheng mellom grad av kognitiv svikt og psykisk 

helse.
• Å være i jobb syntes å ha sammenheng med god psykisk helse.

• Alder over 65 var assosiert med bedre psykisk helse etter hjerneslag 
enn å være yngre. (mer  vanlig å ha helseplager, jevnaldrende ute av 
arbeidslivet, jmfr rolle og identitet)

• Lite sosialt nettverk flere symptomer på angst/depresjon

• Avhengighet av andre i dagliglivets funksjoner (gå på do, påkledning 
og mobilitet) innvirket negativt på psykisk helse.



Sårbarhetsfaktorer

• Depresjon/angst før aktuelle (Pohjasvaara et 
al 1998)

• Fra 12 måneder: Få sosiale kontakter utenfor 
hjemmet (Åstrøm et al. 1993)

• Mestringsstil? 

• Self Efficacy Beliefs?



Funksjon før aktuelle: Sosial kontekst
(ferdigheter, verdier, Familie, jobb, interesser
Kultur, psykisk  og fysisk helse)                                                          sosialt nettverk, 
mestringsstrategier stressorer

Emosjon
Kognitiv funksjon: Depresjon Fysiske utfall
Kommunikasjon                         Angst (sosial angst, PTSD)                        Pareser
Hukommelse                              Tilpasning                                                  Sensoriske tap 
Persepsjon                                   Personlig vekst                                          Dysartri
(A)Praxi Innsikt Identitet og selvbilde Tap Smerte
Språk Fatigue
Oppmerksomhet
Eksekutiv funksjon                Funksjonelle konsekvenser:
Emosjonell labilitet              Arbeid, selvstendighet, ADL, 

Fritid
Bilkjøring                                           Målsetninger

Arbeid, selvstendighet
Deltakelse, økt livskvalitet 

mm

Biopsykososial modell (Jon Evans , 2006)
Ervervet hjerneskade (TBI, slag mm)



 Antidepressiva

 Psykoterapi/rådgivning

 Tverrfaglig rehabilitering

 Rådgiving:-målsetninger

 -psykoedukasjon

 -likemenn

 Bistå til å ha en rolle i arbeidsliv, samarbeid med 
fastlege, NAV og arbeidsplass.

 Om arbeid ikke er innen rekkevidde, ha en rolle og å 
kunne bidra. 

Behandling



 SSRI : synes å ha positiv innvirkning på grad av angst 
og depresjon etter hjerneslag. Også funn som tyder 
på at SSRI har positiv innvirkning på funksjonsnivå 
generelt, inkludert på grad av nevrologisk svikt. 

 Ønskelig med større prosjekter for å undersøke dette 
nærmere, vært diskutert om SSRI burde gis som 
standardbehandling etter hjerneslag (se eksMead et 
al i Cochrane review 2012)

Antidepressiva



 Egenrapportering: Glemmer, vanskeligheter med å finne 
rett ord, opplever at ting går langsommere, fortere sint 
eller tar til tårene, konkrete vanskeligheter med penger. 

 Ett opplevd problem: Kan gå inn i butikk, vanskelig å huske 
hva hun skal ha, kjøper med feil varer, vanskelig å betale, 
kan skjelle ut personalet.

 Følelser rundt dette: skam, nederlag, frykt for fremtiden. 

 Sammen med andre erfaringer: Identitet og selvbilde 
utfordres

 Resultat: Unngår å handle selv, isolerer seg (opplever seg 
glemsk, «tullete» som sier feil ord. 

Finne meningsfulle mål 
Kasus, kvinne 43, hjerneinfarkt



Situasjon/
Hva skjer

Tanker Følelser Handling Strategi/Al
ternativ

Hva
skjedde

I butikk:
«Kommer 
hjem med 
10 oster og 
ikke 
dopapir»

Begge:
Dette er 
håpløst.

Jeg har blitt 
stokk dum.

Dummet 
meg ut 
skikkelig

Kaos 

Sinne

Frustrasjon

Løper ut 
av butikk

Blir 
sittende i 
bilen å 
grine

Handle:
(prøvd å lage 
lister, klarer ikke 
følge dem i 
butikken, finner 
ikke ut hva jeg har 
tatt og ikke)

Ny type liste:
Se for seg 
butikk og 
hvordan varene 
er gruppert.

Gikk 
overraskende 
greit!
Begynte med
kjent 
nærbutikk.

Før 
utprøving:
Var stressa
Etterpå:
Veldig lettet

I kassen: 
Forstår ikke 
summen, 
kaster 
penger på 
disken, 
roper til 
personalet

Jeg 
kommer 
aldri til å 
klare en 
jobb.
Jeg 
kommer 
aldri til å bli 

Lei meg
(gråter)

Skamfullt

Sender
andre til 
butikken

Skrive varene
ned i grupper.

Stryke ut 
varene 
etterhvert.

Betale med 
kort

I tillegg: 
Finne 
positive 
unntak. 

Målsetninger, utprøving



Reorientering; tar inn over seg det som 
har skjedd og hva det betyr for mål en 

har.

 Hvem er jeg (identitet)

 Hva er mine mål (hvor var jeg på vei da det skjedde, hvor er jeg 
på vei nå)

 Hva er viktig for meg i livet (mine verdier)

 Hva betyr skaden? Hva slags følger har den for meg?

 Kognitiv rehabilitering: 

 Finne personlig relevante mål.

 Hovedmål-delmål

 Nøktern optimisme. Hjernen er plastisk, samtidig, ikke jobbe 
uendelig lenge mot noe som ikke kommer til å føre frem. 



Stundom: Rehabilitering kan være en lang 
prosess. 

Terapeuten kan selv bli utålmodig eller føle 
seg mislykket, viktig da å ikke trekke seg 
unna pasienten. 

Mangel på fremgang kan skyldes at 
pasienten ikke har oppfattet sammenhengen 
mellom korttidsmål og langtidsmål, hvordan 
en måler fremgang, type av oppgaver og 
pasientens psykiske status. 



Differensiere, hva er jeg god på?
Hva har blitt mer utfordrende?



Temaer

• Identitet-selvfølelse

• Samliv og seksualitet

(herunder: føle seg attraktiv, rolle i forhold til 
partner)

(Redd for at det å bli opphisset kan gi nytt slag)

Foreldrerolle eller besteforeldrerolle

Yrkesrolle og identitet



Deltakelse

Tenke alternativt ---
tilrettelegging.

Hva er viktig å gjøre og hva 
skal til for å gjennomføre 
det.





 Mange vil erfare depresjon eller angst etter et hjerneslag, men 
ikke alle. Noen kan få reaksjoner i forbindelse med at 
forventninger til deltakelse øker. 

 En del utrykker også at de har opplevd personlig vekst og at 
verdier har blitt synliggjort. Opplever å leve mer i pakt med seg 
selv.

 Vår erfaring er at hjerneslagpasienter har utbytte av 
samtalebehandling, gruppesamtaler , og rehabiliteringstiltak, -
herunder kognitiv rehabilitering.

 Likemannsgrupper og foreninger.
 Mange pårørende kan være usikre og slitne, kan også ha behov 

for informasjon og støtte.

Til slutt: 


