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Sammendrag 

Formål: 

Å evaluere effekten av strategier benyttet for å øke deltagelse i en randomisert kontrollert 

studie (RCT) hvis hovedmål var å forebygge depressive symptomer og sosial isolasjon i 

senfasen etter hjerneslag hos eldre hjemmeboende. 

Teoretisk forankring: 

Risikoen for at eldre personer velger å ikke delta eller å trekke seg er høy i RCT'er.  Dette kan 

føre til et skjevt utvalg og påvirke resultater.  Flere strategier for å øke inklusjon og deltagelse 

beskrives i litteraturen, blant dem rekrutteringsmetoder, det å skape en prosjekt-tilhørighet og 

knytte deltagerne til seg, sørge for egnede fysiske lokaler, tilby transport og hyppig personlig 

kontakt. 

Metode: 

Strategier for å øke deltagelse ble implementert i RCT'en "Trivsel, aktivitet og sosial 

deltagelse etter hjerneslag".  Kvantitative data som ble samlet inn om deltagerne (n=99) og 

ikke-deltagerne (n=56) i RCT'en ble sammenlignet ved bruk av statistiske analysemetoder. 

Resultater: 

Funnene er i tråd med tidligere studier når det gjelder alder og behov for hjelp i hjemmet.  

Deltagerne er signifikant yngre (p=0.01) og trenger mindre hjelp i hjemmet (0=0.01) 

sammenlignet med ikke-deltagerne.  Resultatene skiller seg fra tidligere studier i at 

sammenlignet med ikke-deltagerne, har deltagerne høyere forekomst av depressive 

symptomer rapportert med Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) (deltagelsesraten 

var 57 % for personer med HAD depresjonskala score 0-2, 61 % ved score 3-4, 65 % ved 

score 5-6 og 79 % ved score høyere enn 7 poeng).  I tillegg rapporterer deltagerne dårligere 

helserelatert livskvalitet for domenet rolle fysisk på Short Form - 36 (p=0.01). 

Konklusjon: 

Resultatene indikerer at det å bruke målrettede strategier for å fremme inklusjon og deltagelse 

blant eldre personer i intervensjonsstudier kan bidra til å få et mer representativt utvalg, samt 

å inkludere personer som tilhører målgruppen til intervensjonen. 
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Abstract 
Purpose: 

To evaluate the effect of strategies used to enhance participation in a randomized controlled 

trial (RCT), which main aims were preventing depressive symptoms and social isolation in 

the later phase after stroke in an older home-dwelling population. 

Theoretical foundation: 

Recruitment and retention of participants in RCT's in the older population is challenging, and 

studies have shown that poor recruitment and retention might lead to biased research sample 

and results.  Several strategies to enhance recruitment and retention of older adults in research 

are outlined in the literature, among them recruitment methods, creating project-identity, 

bonding, accessible physical environment, provision of transportation and frequent 

personalized contact. 

Method: 

Strategies to enhance participation were applied in the RCT "Lifestyle intervention for older 

adults in rehabilitation after stroke: Development, implementation and evaluation".  

Quantitative  data collected on participants (n=99) and non-participants (n=56) in the RCT 

were compared using statistical analyses. 

Results: 

The findings are in line with earlier studies in that participants were younger (p=0.01) and 

received less help in the home (p=0.01) compared to non-participants.  The results differ from 

earlier studies in that compared to non-participants, participants had a higher rate of 

depressive symptoms reported on the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) 

(participation rate was 57 % with HAD depression scale score 0-2, 61 % with score 3-4, 62 % 

with score 5-6 and 79 % with a score 7 or above).  The findings also illustrate poorer health 

related quality of life in the domain role physical on Short Form-36 (p=0.01) among the 

participants. 

Conclusion: 

The results indicate that the use of targeted strategies to enhance participation can lead to a 

less biased sample as well as inclusion of subjects who seem to meet the aims of the 

intervention. 



8 
 

  
 



9 
 

Forord 
Denne masteroppgaven har form som en vitenskapelig artikkel med tilhørende introduksjon.  

I introduksjonen utdypes den teoretiske og kontekstuelle bakgrunnen for studien og metodene 

beskrives mer inngående.   Artikkelen kommer som en egen del av oppgaven og er skrevet på 

engelsk for å senere forsøke å få den publiser i tidsskriftet "Clinical Rehabilitation".  

Artikkelen har figuren og tabellene som vedlegg og har egen referanseliste. 

Arbeidet med RCT'en og mitt eget prosjekt, samt med denne oppgaven har vært viktig og 

lærerikt for meg.  Jeg har hatt stor nytte og god støtte av mange personer rundt meg, og har 

lyst til å takke noen av dem spesielt: 

 Unni Sveen, min veileder, som alltid har tid og rom for å diskutere, samtidig som hun 

bidrar til at arbeidet blir gjort på min egen måte.   Unni var selvskreven og villig 

allerede før jeg spurte henne og har uvurderlig faglig kompetanse som hun gjerne 

deler. 

 Anne Lund, prosjektleder i hovedstudien, som plukket meg ut av min kliniske hverdag 

og medvirket til at jeg gradvis fattet egeninteresse for vitenskapelig arbeid og gav meg 

i kast med en mastergrad.  Anne har vært en viktig diskusjonspartner, som alltid har 

vært engasjert i det jeg har gjort, selv når hun var i innspurten av sitt eget 

doktorgradsarbeid.  Jeg er også takknemlig for at jeg fikk bruke av arbeidstiden min til 

å følge kursene på mastergradsstudiet, og til å jobbe med dette prosjektet. 

 Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse, min nåværende arbeidsgiver, som 

har gitt meg skrivepermisjon, slik at arbeidet med masteroppgaven kunne fullføres på 

normert tid. 

 Deltagerne som jeg møtte gjennom arbeidet som prosjektmedarbeider i RCT'en.  Disse 

menneskene gav meg viktig kunnskap, og pirret min interesse for å studere. 

 Bibliotekarene på Medisinsk bibliotek ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt 

Kompetansesenter for Aldring og Helse for hjelp med litteratursøk og 

referansesystem.   

 Alle de flinke, hyggelige og gode kollegaene på Loftet, for diskusjoner om mangt og 

mye, faglige råd, trøst, gapskratt og uendelig mange kaffekopper. 

 Mennene i mitt liv (Terje, Martin og Joachim) som hver på sin måte anerkjenner mitt 

ønske om å gjøre dette arbeidet og bidrar til at jeg beholder beina godt plantet i 

virkeligheten. 



10 
 

 

 



11 
 

Oversikt over forkortelser 
 

 

ADL  Activities of Daily Living / Aktiviteter i DagligLivet 

COPM  Canadian Occupational Performance Measure 

HAD  Hospital Anxiety and Depression Scale 

MMSE  Mini Mental Status Examination 

RCT  Randomized Controlled Trial / Randomisert Kontrollert Studie 

REK  Regional Etisk Komitè 

SF-36  Short Form - 36 

TMT A / B Trail Making Test A / B 

TUG  Timed Up and Go 

UAS  Ullevål Afasi Screening 
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1 Innledning 
Det å inkludere og beholde eldre personer i intervensjonsstudier er utfordrende, og det er 

mange eksempler på at eldre ekskluderes eller trekker seg fra forskningsprosjekter av ulike 

grunner og særlig relatert til høy kronologisk alder(1;2). Regler for forskningsetikk legger 

begrensninger på hvem som kan kontaktes i forbindelse med inklusjon i studier, og hvordan 

kontakten kan foregå (3;4). Videre er ulike former for ikke-deltagelse en kontinuerlig 

utfordring. Mulige konsekvenser av utfordringene med rekruttering og deltagelse kan være at 

utvalget en ender opp med ikke er representativt for populasjonen, og at resultatet dermed 

ikke gir kunnskap om den populasjonen vi ønsket å studere.  Et fokus på dette er derfor viktig. 

Jeg ble involvert i forskningsprosjektet "Trivsel, aktivitet og sosial deltagelse etter hjerneslag" 

i oppstartsfasen i 2007, som forskningsmedarbeider.  Denne hovedstudien, en randomisert 

kontrollert intervensjonsstudie (RCT), hadde som mål å evaluere effekten av et 

livsstilsprogram i senfasen etter lette og moderate hjerneslag, hos personer over 65 år.  

Prosjektleder hadde under planleggingen hatt fokus på å inkludere og å beholde et stort og 

representativt utvalg.  Det er komplisert, praktisk sett og på grunn av regler rundt hvem som 

kan kontaktes og på hvilken måte, å finne fram til et representativt utvalg av eldre personer 

som er i senfasen etter hjerneslag.  Vi brukte flere strategier for å optimalisere 

deltagelsesandelen i studien. 

Underveis ble jeg nysgjerrig på hva som avgjorde om deltagerne var villige til å delta i et 

gruppetilbud eller ikke, og om vi nådde de personene som hadde behov for et 

rehabiliteringstilbud i senfasen etter hjerneslag.  Var det de som følte seg spreke nok til å 

være med som sa ja, eller de som opplevde et funksjonstap som de håpet å kunne forbedre 

gjennom gruppetilbudet?  Ville de som hadde symptomer på depresjon eller angst velge å 

holde seg borte fra andre og takke nei, eller ville gruppeintervensjonen appellere til dem og 

motivere dem til å «hjelpe seg selv» ved å takke ja?  Ville vårt fokus på å rekruttere og 

beholde deltagere gjøre at vi fikk et mer representativt utvalg enn hva en får uten slike 

strategier?  Problemstillingen ble: 

 Hvilke faktorer er assosiert med deltagelse i en studie der flere virkemidler er tatt i 
 bruk for å fremme deltagelse?  
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I denne introduksjon vil jeg begynne med å gjøre rede for fenomenet ikke-deltagelse og ulike 

former for ikke-deltagelse samt faktorer som har vist seg i tidligere studier å være assosiert 

med ikke-deltagelse.  Videre vil jeg gå inn på strategier som kan benyttes for å minimere 

ikke-deltagelse. Populasjonen som er gjenstand for studien er eldre med hjerneslag og jeg vil 

gi en kort redegjørelse for hva hjerneslag er og hvilke konsekvenser et hjerneslag kan gi.   

Studien som utgjør den kontekstuelle bakgrunnen for min aktuelle problemstilling blir så 

beskrevet og jeg gjennomgår videre de måleinstrumentene som er brukt i hovedstudien og 

som utgjør de variablene jeg ser på når jeg sammenligner deltagere og ikke-deltagere.  Jeg vil 

så gjøre rede for metoden; strategiene som ble brukt for å øke deltagelse.  Metoden som ble 

brukt for å undersøke den aktuelle problemstillingen er en statistisk sammenligning.  Som en 

forberedelse til de statistiske analysene ble det nødvendig å gjøre noen grep for å sikre en 

riktig framstilling av variablene i modellen jeg valgte, og disse grepene vil jeg beskrive.  Til 

slutt i introduksjonen tar jeg opp prosjektets etiske overveielser.  Jeg vil ikke beskrive 

resultatene av analysen i introduksjonen, eller diskutere dem.  Resultat og diskusjon kommer i 

artikkelen.  
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2 Teoretisk bakgrunn 

2.1 Ikke-deltagelse og representativitet i studier 

Det å rekruttere og beholde deltagere i forskningsstudier er en tilbakevendende 

problemstilling.  I en randomisert kontrollert studie ønsker vi et tilstrekkelig stort utvalg som 

er representativt for den populasjonen vi studerer.  Ulike faktorer spiller inn når det gjelder 

mulighet til å oppnå store, representative utvalg.  Etiske retningslinjer legger klare føringer 

for hvem som kan kontaktes i forbindelse med forskning, på hvilket grunnlag og på hvilken 

måte.  Eldre personer faller ofte ut av forskningsstudier av ulike grunner; deriblant eksklusjon 

pga høy kronologisk alder alene (1), eksklusjon på grunn av komorbiditet, kognitiv svikt eller 

tvil om samtykkekompetanse (2).  I tillegg har eldre forskningsdeltagere flere av de 

karakteristika som forbindes med ulike typer ikke-deltagelse, for eksempel nedsatt mobilitet 

eller økt hjelpebehov.  I litteraturen benyttes mange forskjellige navn for ikke-deltagelse av 

like eller ulike typer; ”non-contact”, ”non-compliance”, ”non-response” og ”refusal” som alle 

relaterer seg til det å ikke bli med i studier, mens begrepene ”loss to follow-up”, ”dropout” og 

”attrition” gjelder deltagere som er med i en studie, men som forsvinner ut etter oppstart.  Jeg 

velger å bruke felles-betegnelsen «ikke-deltagelse» når jeg beskriver fenomenet på generell 

basis.   Årsaker til at en ikke vil være med i studier fra starten eller trekker seg underveis kan 

være mange; død, helseproblemer, flytting, at prosjektet tar for mye tid, at manglende 

transporttilbud vanskeliggjør deltagelse, at ektefellen er syk eller at en ikke er interessert i 

prosjektet.  Felles for alle typer ikke-deltagelse er at en ønsker å minimere det.  Både fordi det 

resulterer i et lavere antall deltagere, men framfor alt fordi ikke-deltagelse ofte har mønstre, 

det er noen karakteristika som er overrepresentert hos de som ikke deltar eller trekker seg fra 

studier.  En kan derfor på grunn av ulike former for ikke-deltagelse få et utvalg som er skjevt 

og slik få et resultat som faktisk ikke er gyldig for den populasjonen man egentlig skulle 

forske på.  I tillegg til at en får færre deltagere og mindre bredde i materialet ved høy ikke-

deltagelse er det en risiko for ikke å få med de deltagerne som faktisk ville profittert på den 

aktuelle intervensjonen(5).  
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2.2 Faktorer som vanligvis er assosiert med 
ikke-deltagelse hos eldre 

Et litteratursøk ble gjort, med søkeordene: Refusal/ participate / project/ studies/ aged i 

databasene Medline og Embase.   Flere studier hvor en har sett på hvilke karakteristika som 

predikerer eller er assosiert med ulike typer ikke-deltagelse ble funnet  (6-14).  Jeg har i 

hovedsak sett på studier som undersøkte deltagelse hos personer over 65 år.  Ikke alle 

studiene så på alle karakteristika i analysene. 

2.2.1 Sosiodemografiske forhold 

Alder: I samtlige studier (6-14) som sammenligner deltagere og ikke-deltagere er ikke-

deltagere eldre enn deltagerne.  Jo eldre personen er, jo større er risikoen for ikke-deltagelse. 

Kjønn: Kvinner er overrepresentert blant ikke-deltagerne i 3 av studiene (6;7;12), mens 

menn er det i en av studiene (13). 

Utdanning: I 4 av studiene (6;10;12;13) er det funnet at lavere utdanning predikerer ikke-

deltagelse. Ingen av studiene har funnet det motsatte. 

2.2.2 Funksjon 

Deltagere har ofte bedre generell helsetilstand enn ikke-deltagere. 

Fysisk: 3 av studiene (8;10;11) fant at nedsatt fysisk funksjon og redusert mobilitet er 

forbundet med ikke-deltagelse, mens en (12) fant at dårlig helse predikerer ikke-deltagelse.  

Ingen studier viste motsatt effekt. 

Kognitiv: Eldre personer med kognitive vansker har risiko for ikke-deltagelse (9).  Ikke alle 

studiene så på kognitiv funksjon som prediktor, men en av dem (13) fant at scorene på 

kognitive tester som MMSE var signifikant lavere hos ikke-deltagere enn hos deltagere. I 

tillegg finner en litteraturgjennomgang at redusert kognitiv funksjon er en av to hovedfaktorer 

som er assosiert med frafall fra studier etter baseline (14). Ingen av studiene viser til motsatt 

effekt. 
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2.2.3 Depressive symptomer 

Tre av studiene (8;10;12) viste at tilstedeværelse av depressive symptomer predikerte for 

ikke-deltagelse.  Ingen av studiene viste det motsatte. 

 

2.3 Hva kan gjøres for å minimere ikke-
deltagelse blant eldre i studier 

Litteraturen beskriver ulike metoder for å forbedre inklusjon og minimere ikke-deltagelse hos 

eldre personer i intervensjonsstudier(9;15;16).  Selve studiedesignet har blant annet 

betydning, for eksempel hvor mye tid intervensjonen tar og hvor slitsomt, tungvint eller 

eventuelt ubehagelig det å delta er for den enkelte deltager.  Kunnskap om faktorer som er 

assosiert med ikke-deltagelse i den aktuelle populasjonen bør være noe en har med seg i 

planleggingen, slik at en retter spesiell oppmerksomhet mot deltagere med visse 

karakteristika, for å øke deltagelsen (9).  Kunnskap om faktorer som predikerer for deltagelse 

bør også føre til at en tar i bruk metoder en vet kan minimere ikke-deltagelse. 

2.3.1 Pilot 

I planleggingsfasen kan det være lurt å gjøre en pilotundersøkelse der en gjennomfører 

evalueringsmålene og intervensjonen med personer som har samme karakteristika som 

målgruppen og slik kan sjekke om redskaper, instruksjoner og skjemaer egner seg for denne 

gruppen samt om intervensjonen er gjennomførbar (16). 

2.3.2 Rekruttering 

Utviklingen de siste tiårene når det gjelder personvern og etiske retningslinjer for forskning 

har medført at den anbefalte måten å inkludere på er den såkalte opt-in tilnærmingen.  

Potensielle deltagere får informasjon om studien og må selv aktivt velge (opt) seg inn som 

deltagere i studien.  Slik sikrer en frivillighet når det gjelder innsyn i personlige data og 

deltagelse i forskning og at de som melder seg faktisk ønsker å delta.  Det å melde seg på en 

studie stiller imidlertid flere krav til potensielle deltagere blant annet om å tilegne seg skriftlig 

informasjon og å ta initiativ til deltagelse.  Slike krav kan føre til at en får et skjevt utvalg, for 
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eksempel ved at potensielle deltagere med depressive symptomer eller lette kognitive 

symptomer, som ville egnet seg for studien, ikke aktivt "opt'er" seg inn i den.  Trevena et al 

(3) peker på at personer som velger seg inn i studier oftere er de som foretrekker å ha en aktiv 

rolle i avgjørelser rundt egen helse.  Motstykket til opt-in er opt-out tilnærmingen.  Denne 

bygger på en antagelse om at pasienter potensielt er villige til å delta og at forskeren kan ta ny 

kontakt hvis pasienten ikke svarer første gang (17).  Med en opt-out tilnærming kan forskeren 

ta kontakt med personer som er potensielle deltagere i studier uten at de det gjelder har gitt 

tillatelse til å bli kontaktet, presentere studien og kunne svare på eventuelle spørsmål, før 

personen eventuelt gir beskjed om at han/hun ikke ønsker å være med - altså velger seg ut av 

studien.   

Det er etiske grunner til at en opt-in tilnærming foretrekkes (15).  Potensielle deltagere gir da 

tillatelse til at informasjon om dem blir lest av forskere og eventuelt brukt i studier, og de kan 

selv velge om forskerne skal ta kontakt med dem.  Kritikerne av slike strenge krav peker 

imidlertid på at det ikke finnes tilstrekkelig evidens på at en opt-out tilnærming for den første 

kontakten fra forskernes side er skadelig på noen måte (17).  Videre poengterer de at det ikke 

å svare på et tilbud om å delta i en studie mer sannsynlig skyldes manglende initiativ eller en 

misforståelse heller enn at de ikke er villige til å delta.  Få pasienter motsetter seg deltagelse 

når de blir spurt direkte, og enda færre klager over å ha blitt kontaktet av forskere med 

spørsmål om de vil delta i studier.  En kan dermed ikke anta at pasienter ville velge forbedret 

personvern hvis det innebærer dårligere medisinsk forskning på grunn av det "bias" i utvalget 

som en opt-in tilnærming i inkluderingsfasen ofte medfører (3;18;19).   

En undersøkelse fra Canada viser til at krav om skriftlig samtykke før inklusjon av personer 

med hjerneslag i et nasjonalt register bidro til at kun 39 % av de som fikk hjerneslag kom med 

i registeret og at disse var et skjevt utvalg hvor for eksempel dødeligheten var lavere og 

bevissthetsnivå ved innkomst var høyere. Videre anslår de at kostnadene relatert til samtykke-

relatert virksomhet til 500 000 kanadiske dollar (ca 2,9 millioner kroner) for de to første årene 

av registeret (20). 

2.3.3 Inklusjonsfasen 

For å minimere ikke-deltagelse i inklusjonsfasen er det nødvendig med grundig informasjon 

om studien og en må være sikker på at den potensielle deltageren forstår informasjonen og at 
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vedkommende har tid til å tenke gjennom saken og kunne stille spørsmål.  Videre bør en 

unngå stressende, krevende eller ubehagelige undersøkelser i inklusjonsfasen (9). 

Det å skape en følelse av prosjekt-tilhørighet hos potensielle deltagere kan være nyttig (9); en 

opplevelse av at "gjennom dette prosjektet kan jeg bidra til at de som kommer etter meg får et 

bedre tilbud enn det som er i dag" eller "jeg kan virkelig ha nytte av denne intervensjonen".  

Dersom potensielle deltagere ser studien på en slik måte vil de være mer villige til å delta.  

Dersom forskerne personlig snakker med potensielle deltagere og klarer å etablere en god 

relasjon vil dette også motivere for deltagelse; de ser hvem de kommer til å ha noe med å 

gjøre.  Prosjekt-tilhørighet og relasjoner er det også viktig å etablere i forhold til eventuelle 

kontaktpersoner som bidrar til å identifisere aktuelle deltagere og spørre dem om forskerne 

kan få ta kontakt (16).  

2.3.4 Praktiske forhold/ organisering 

De fysiske lokalitetene der intervensjon og evalueringer skal foregå må være egnet for 

personer med nedsatt fysisk funksjon (16).  Det er viktig med tilgjenglighet for rullestoler og 

ganghjelpemidler, samt at avstanden ikke er for stor i forhold til reisevei.  Transport kan være 

vanskelig for noen eldre, det å få hjelp til transport kan være utslagsgivende og gjøre at 

potensielle deltagere sier ja.   

Å tilpasse avtaler i forhold til hverdagen til potensielle deltagere er viktig.  At forskeren er 

fleksibel og ikke kommer samtidig med hjemmehjelpen, gjør det mer overkommelig å si ja til 

å delta.  Noen eldre ønsker å ha pårørende til stede under evalueringer og lignende og det er 

viktig å være fleksibel slik at dette er mulig.  Det å bekrefte muntlige avtaler med skriftlig 

informasjon i brevs form i etterkant kan også være nyttig, samt å bekrefte avtaler pr telefon i 

forkant og sjekke at det fortsatt passer (16).   

Dersom noen ønsker å være med, men ikke kan delta fullt ut kan en eventuelt vurdere 

løsninger for delvis deltagelse, for eksempel proxy informasjon (data gitt via en annen 

informant, for eksempel pårørende) slik at noe data likevel kan samles inn (9).  I noen studier 

har det å gi visse incentiver for å delta, som det å være med i en loddtrekning hvis en sender 

inn et spørreskjema, eller å dele ut materiell med prosjektets logo hatt effekt på antall 

deltagere.  Dette kan dog bli forbundet med uetisk framferd i forskningen. 



22 
 

2.3.5 Kontakt mellom forskere og (potensielle) deltager 

Relativt hyppig kontakt med (potensielle) deltagere (dog ikke så hyppig at det oppleves som 

mas) bidrar til å minimere ikke-deltagelse (9).  En bør begrense det antallet forskere som har 

kontakt med den enkelte (potensielle) deltager, for å øke prosjekt- identiteten og å 

vedlikeholde gode relasjoner.  Hvis det er lang tid mellom avtalene, kan en sikre kontakten 

med oppfølgingstelefoner.  Det er selvfølgelig også en fordel at forskerne som er i kontakt 

med deltagerne framstår som sympatiske og oppfører seg på en hyggelig og inkluderende 

måte.  "Tracking" - det å ha oversikt over hvor potensielle deltagere er, om de flytter eller er 

på korttids- eller rehabiliteringsopphold, gjør at en ikke mister deltagerne ved at en ikke 

lenger vet hvor de befinner seg (9). 

 

2.4 Hjerneslag 

Hjerneslag rammer ca 15 000 personer hvert år i Norge.  De fleste som får hjerneslag er eldre 

og hjerneslag er den tredje vanligste årsaken til død, funksjonsnedsettelse og til innleggelse i 

sykehjem i USA og den industrialiserte delen av Europa.  Mellom 60 og 70 000 personer 

lever med senvirkninger etter hjerneslag i Norge i dag (21).  Det å bli rammet av hjerneslag 

kan være en dramatisk opplevelse og senvirkningene kan i ulik grad prege hverdagen på 

mange forskjellige områder i livet, blant annet med fysiske, kognitive og sosiale begrensinger 

(22).  Det å leve med hjerneslag medfører ofte mye tilpassing til "det nye livet", en prosess 

som kan pågå i flere år etter slaget.  Mange opplever store omveltninger og redusert 

livskvalitet.  Et hjerneslag vil også ha konsekvenser for dem som lever sammen med den som 

får slaget (23).  I tillegg medfører hjerneslag en betydelig samfunnsøkonomisk kostnad. 

2.4.1 Ulike typer hjerneslag 

Hjerneslag deles inn i to hovedgrupper; infarkter og blødninger, der infarkter forekommer 

hyppigst (ca 85 % av tilfellene) og skyldes enten at en emboli (blodpropp) river seg løs fra et 

annet sted og blokkerer en av hjernens blodårer, eller at trombose (forkalkning) bygger seg 

opp i veggen til en av hjernens blodårer og til slutt blokkerer åren.  Når en blodåre blokkeres 

vil det ikke komme blodtilførsel i det området av hjernen som blodåren forsyner og 
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hjernevevet her kan dø, dersom blokkeringen ikke løses opp medikamentelt eller av seg selv 

(24). 

2.4.2 Sequele etter hjerneslag 

Konsekvensene av et hjerneslag for den enkelte vil variere, både som følge av hvor i hjernen 

slaget har skjedd og hvor stort området er som har fått mangelfull blodtilførsel, og som følge 

av faktorer relatert til det enkelte mennesket. 

Kognitive utfall: Dette kan være utfall i form av nedsatt konsentrasjon og generell 

oppmerksomhet, redusert hukommelse og eksekutive vansker.  Noen utfall, som neglekt, rom-

retningsvansker og apraksi forekommer etter som hvilken hjernehemisfære hjerneslaget har 

skjedd i.  Typisk for slag på høyre side av hjernen er utfall i form av nedsatt oppmerksomhet 

mot venstre og vansker med fortolkning av rom og retning.  Ved venstresidige hjerneslag kan 

en se vansker med å organisere enkeltaktiviteter eller hverdagen, vansker med å bruke 

redskaper eller husholdningsapparater, samt språklige vansker (25;26).  Kognitive utfall etter 

slag har stor betydning for funksjon og selvhjulpenhet hos den enkelte.  Nedsatt 

oppmerksomhet mot venstre gir for eksempel større utfordringer med å klare seg alene i eget 

hjem, enn lammelser gjør.  Språklige vansker, også de helt lette, har store konsekvenser for 

samhandling med andre (25).  

Fysiske utfall: Avhengig av hvor i hjernen slaget har skjedd kan en få en rekke fysiske 

utfall når det gjelder lammelser, tap av dyp og overflatisk sensibilitet og spastisitet.  Disse 

fører til motriske vansker i form av nedsatt balanse og fallfare, vansker med forflytning og 

gangfunksjon, utvikling av kontrakturer samt dårligere utholdenhet og kondisjon.  De store 

fysiske utfallene sees som halvsidige lammelser på motsatt side av slagets lokalisasjon i 

hjernen (25;27).  Lammelsene kan da opptre i arm og bein samt i ansiktet, og kan dessuten 

ramme svelget, med påfølgende spise- og svelgevansker (dysfagi).  Etter at en kom i gang 

med blodfortynnende akuttbehandling ser en sjeldnere de største utfallene.  Lette fysiske 

utfall som redusert finmotorikk eller nedsatt postural kontroll og balanse sees dog fortsatt.  En 

person som tilsynelatende har kommet seg fysisk etter et hjerneslag, kan ha vansker med å 

komme seg av og på bussen, gå i ulendt terreng, sykle eller gå på ski.  Selv om en da kan 

klare seg selvstendig i eget hjem, kan en miste mange av de meningsfulle aktivitetene i 

hverdagen og også den sosiale settingen de forekommer i.   



24 
 

Angst og depresjon: Depressive symptomer, angst og uro anslås å ramme mellom 5 og 60 

% av de som får hjerneslag (28;29).  Dette henger både sammen med de rent biologiske 

prosessene ved et hjerneslag, men også med de store omveltningene i livet som kan skje hos 

en person som får hjerneslag (30).  Etter et hjerneslag opplever flere redusert mestring, 

redusert mulighet til å opprettholde sine tidligere roller og relasjoner og at de ikke lenger 

selvstendig kan gjøre alle de aktivitetene som gir mening for dem (25). 

2.4.3 Behandling og rehabilitering etter hjerneslag 

Akuttfase: Noen pasienter med hjerneinfarkt kan ha nytte av akutt behandling i form av 

intravenøs blodfortynnende medisin slik at blokkeringen i hjernes blodåre løses opp (31).  En 

må da være sikker på at pasienten har et hjerneslag og at det er et infarkt og ikke en blødning, 

og behandlingen må startes innen et-par timer etter symptomdebut.  Videre er det andre 

faktorer som må vurderes før slik behandling, blant annet blodtrykk, blodsukker, 

blødningstendens og annen komorbiditet.  En kan også føre et instrument inn i åren som er 

blokkert og ”fiske” ut blokkeringen (trombektomi).  Så raskt som mulig i akuttfasen starter 

den tidlige mobiliseringen. 

Rehabiliteringsfasen: Rehabilitering tilbys oftest i den tidlige fasen etter hjerneslaget, og 

er hovedsaklig rettet mot basale funksjoner og aktiviteter med det formål å kunne skrive ut 

pasienten til eget hjem.  Tilbudet om videre rehabilitering etter akuttfasen er litt mer tilfeldig 

og avhengig av kompetanse hos og tilgang på hjelp fra den enkelte kommunes helse og 

omsorgstjeneste.  Personer med hjerneslag rapporterer ofte at de mangler tilbud relatert til 

konsekvensene av hjerneslaget, og at de for eksempel opplever redusert subjektiv velvære 

(32). 

Personer med hjerneslag har mange egenskaper som "disponerer for" ikke-deltagelse.  Det at 

de fleste er eldre, at hjerneslaget ofte medfører fysiske og/ eller kognitive begrensninger og 

høyere forekomst av depressive symptomer, angst og uro gjør at en må legge spesiell vekt på 

å rekruttere og beholde deltagerne hvis en skal ha med personer med hjerneslag i 

intervensjonsstudier. 
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3 Kontekstuell bakgrunn 

3.1 "Trivsel, aktivitet og sosial deltagelse etter 
hjerneslag" - en RCT 

"Trivsel aktivitet og sosial deltagelse etter hjerneslag” er en randomisert kontrollert 

intervensjonsstudie for personer over 65 år med milde eller moderate hjerneslag (33). 

Intervensjonen i studien startet etter at den primære rehabiliteringen var over, dvs ca 2,5 

måneder etter hjerneslaget.  Hensikten med studien var å undersøke om et livsstilsprogram 

kan bidra til å fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse, og forebygge depressive 

symptomer og sosial isolasjon.  Alle deltagerne i studien fikk, etter en baselinesamtale, tilbud 

om trimgruppe en gang i uken, mens halvparten av deltagerne i tillegg fikk tilbud om et 

gruppebasert livsstilsprogram en gang ukentlig.    

Figur 1 - Flow chart 
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Inklusjon i studien skjedde når deltagerne var i akuttfasen, ved hjelp av kontaktpersoner i de 

aktuelle kliniske avdelingene på alle Oslo-sykehusene samt sykehuset Asker og Bærum og 

Akershus Universitetssykehus.  Av de som kontaktpersonene vurderte kunne inkluderes og så 

forespurte, var en svært stor andel (det ble ikke gjort skriftlig registreringer her, men jeg 

anslår godt over 95 %) villige til å bli kontaktet av oss ca 2,5 måneder senere.  I perioden 

2007 til 2009 samtykket 204 personer skriftlig til å bli kontaktet.  Av disse ble 3 ekskludert; 1 

trakk seg, en viste seg likevel ikke å ha samtykkekompetanse, mens en viste seg å ikke ha hatt 

et hjerneslag.  Når det var gått 2,5 måneder etter inklusjonen ble deltagerne kontaktet per 

telefon og videre fulgt tett opp.  Baseline ble gjennomført med 155 av deltagerne, og av disse 

ønsket 99 å prøve om gruppetilbudet var noe for dem, mens 56 valgte ikke å bli med i studien 

videre, av ulike grunner. 

Tabell 1; Årsaker til å takke nei til gruppetilbudet (n=56) 

Årsak  Prosent 

For travel, eller fornøyd med det tilbudet de allerede fikk og ønsket ikke å 
prioritere å være med på noe nytt.   

52 

Helseproblemer eller dårlig mobilitet/ annen funksjonssvikt, inkludert afasi 25 

Ønsket ikke å delta, uten å oppgi videre grunn 16 

Syk ektefelle   5 

Død etter baseline, men før beslutning om oppstart med gruppetilbud  2 

 

Målgruppen har, som tidligere nevnt risiko for ikke-deltagelse, fordi de har hatt hjerneslag, 

med de fysiske og kognitive begrensninger dette kan medføre, men også fordi de er eldre.  

Noe av målsettingen for intervensjonsstudien er også nettopp å forebygge sosial isolasjon og 

depressive symptomer.  Det var derfor viktig å jobbe for å minimere ikke-deltagelse, i denne 

intervensjonsstudien rettet mot eldre personer med hjerneslag. 
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3.2 Måleinstrumenter brukt i 
intervensjonsstudien 

Effektmålene for den randomisert kontrollerte studien ble valgt ut for å kunne si noe om 

trivsel, aktivitet og sosial deltagelse.  Noen av dataene ble innhentet ved inklusjon, dvs mens 

deltagerne var innlagt på sykehus i akuttfasen etter hjerneslaget, mens andre ble innhentet 

under baselineevalueringen 2 – 3 måneder etter hjerneslaget.  De sosiodemografiske dataene 

som ble registrert var alder, kjønn, utdanning, sivilstand, tilleggsdiagnoser og hjelpebehov før 

hjerneslaget samt lokalisasjon av og type slag.  Videre ble det innhentet data om aktiviteter i 

dagliglivet (ADL), kognitiv funksjon og språkfunksjon med ulike redskaper. 

3.2.1 Måleinstrumenter ved inklusjon 

Barthel ADL-indeks (34) gir data om (helsepersonells vurdering av) utførelse av primære 

funksjoner og aktiviteter i dagliglivet.  Barthel indeks regnes som valid og reliabel (35).  Hvis 

Barthel ikke var utfylt i pasientjournalen, fylte vi (prosjektleder eller jeg) den ut ved intervju 

med helsepersonell, eventuelt med deltageren selv. 

Mini Mental Status - MMSE (36-38) er et vel etablert redskap (test) for vurdering av 

kognitive funksjoner som blant annet orientering for tid og sted, umiddelbar og utsatt 

hukommelse, instruksjonsforståelse, konsentrasjon og visuospatiale evner. MMS ble 

dokumentert som valid og reliabel så tidlig som i 1973. MMSE blir rutinemessig fylt ut på de 

sykehusene vi rekrutterte fra, og vi hentet resultatet fra journalen. 

Ullevål Afasi Screening – UAS (39) gir en kort og valid screening av språkfunksjon.  

Screeningen utføres av helsepersonell.  UAS var sjelden gjort før inklusjon, så i de fleste 

tilfellene var det jeg eller prosjektleder som gjorde UAS vurderingen som en del av 

inklusjonen.  Ingen ble ekskludert som en følge av lav score på UAS, men i et-par tilfeller ved 

større språkvansker, ble lege og logoped konsultert for å sikre at deltageren hadde 

samtykkekompetanse. 
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3.2.2 Måleinstrumenter brukt ved baseline 

Resten av dataene ble innhentet av oss (prosjektleder eller meg selv) under baseline-

evalueringen som ble gjort i forkant av deltagerens avgjørelse om å delta i gruppetilbudet eller 

ikke.  Baseline-evalueringen inneholder følgende måleinstrumenter: 

Hospital Anxiety and Depression Scale – HAD (40;41) er et selvrapporteringsskjema 

om symptomer på angst og depresjon.  HAD består av 2 delskalaer; en for angst og en for 

depresjon.  Vi har forholdt oss til disse skalaene hver for seg, selv om de til en viss grad 

selvfølgelig henger sammen.  HAD skalaene er validert både for somatiske og psykiatriske 

pasienter.   

Canadian Occupational Performance Measure – COPM (42) gir informasjon om 

selvrapporterte aktivitetsproblemer i hverdagen og en gradering av betydning, utførelse og 

tilfredshet rundt disse aktivitetsproblemene.  Terapeuten og deltageren fyller ut skjemaet i 

fellesskap.  Måleinstrumentet er testet og funnet å være et valid og reliabelt effektmål som 

fremmer klientsentrer og forskningsbasert praksis (43).  Jeg opplevde COPM som et godt 

redskap i jobben med å kartlegge konsekvenser etter hjerneslag, fordi det åpner for at 

deltageren selv definerer aktivitetsproblemer.  For noen av deltagerne ble det vanskelig å 

gjøre denne definisjonen selv, og de endte opp med å ikke føre opp eller gradere noen 

aktivitetsproblemer i det hele tatt. 

Medical Outcomes Study Short Form 36 - SF-36 (44) består av 36 spørsmål som 

handler om helserelatert livskvalitet. Det er et selvrapporteringsskjema som gir data om 

deltagernes vurdering av egen helse.  Mentale og fysiske aspekter måles i 8 dimensjoner; 

mental health, general health, vitality, physical functioning, social functioning, bodily pain, 

role physical og role emotional.  SF-36 ble valgt fordi det er validitets- og reliabilitetstestet 

både i Norge og internasjonalt.  Av praktiske og økonomiske årsaker brukte vi den første 

versjonen av SF-36.  Det er laget en syntax til SF-36 som transformerer råskårene til en 0 - 

100 skala slik at dataene kan brukes som kontinuerlige.  Noen av deltagerne i prosjektet hadde 

visse vansker med å fylle ut skjemaet, blant annet fordi noen av formuleringene er vanskelige 

å forstå.  De opplevde dessuten ikke skjemaet som "short" på noen måte.  Under utfyllingen 

passet vi på å gi veiledning der spørsmålene var vanskelige, og presisere der vi ble vant til at 

misforståelser kunne oppstå.  På tross av at redskapet er testet og funnet valid og reliabelt 

verden over, er det flere som stiller spørsmålstegn til dets allmenngyldighet.  Blant annet 
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peker O'Mahoney et al (45), Anderson et al (46) og Hobart et al (47) på at SF-36 bør brukes 

med forsiktighet på en populasjon av eldre og personer med hjerneslag. 

Timed Up and Go – TUG (48) er en valid, reliabel og rask måling av gangfunksjon og 

ganghastighet og viser seg å være sensitiv for endringer av klinisk betydning.  Deltageren 

starter sittende i en stol med armlener, reiser seg opp og går en oppmålt distanse på 3 meter, 

snur og går tilbake og setter seg. Tiden tas fra pasienten får klarsignal (sittende) og til hun 

eller han har satt seg ned igjen.  Øvelsen kan gjøres en gang først uten å ta tiden, som en 

øvelse.  Deltageren skal gå, ikke løpe.  Tiden angis i sekunder.  TUG og den måten den gjøres 

på motiverte deltagerne til å gå så fort de kunne for å få notert ned en ”god tid”.  Videre var 

den en kort og stort sett greit gjennomførbar test, som gav en pause i all skjemautfyllingen. 

Trail making test A og B - TMT-A og TMT-B (49) er to deltester som gir informasjon 

om psykomotorisk tempo, konsentrasjon og oppmerksomhet.  På TMT-A får deltageren et A4 

ark med tallene 1 - 25 spredt utover arket.  Oppgaven går ut på å trekke en linje med blyant 

fra 1 til 25 i riktig rekkefølge, mens tiden tas.  Denne deltesten måler i tillegg til 

psykomotorisk tempo og konsentrasjon, fokusert oppmerksomhet.  TMT-B ligner på TMT-A, 

men her er det både tall og bokstaver på arket og linjen skal trekkes mellom annen hver tall og 

bokstav (1-A-2-B-3-C-4-D-5-E osv).  Denne deltesten måler psykomotorisk tempo, 

konsentrasjon og delt oppmerksomhet.  Tiden tas på begge deltestene og angis i sekunder. 

Tabell 2; Beskrivelse av utvalget ved baseline, demografiske data og score på de aktuelle 

måleinstrumentene;  n = 155.   

Variabel % Median 

Alder  79 

Kjønn - kvinner 55  

Sivilstand; bor alene 52  

Utdanning:     Grunnskole 26  

                       Videregående skole 41  

                       Høyere utdanning 33  



30 
 

Hjelp en gang per uke eller oftere 27  

Barthel ADL indeks ved inklusjon  19 

MMSE ved inklusjon  28 

HAD depresjon skala ved baseline  4 

HAD angst skala ved baseline  4 

Sekunder TUG baseline  11 

Sekunder TMT - A baseline  66 

Sekunder TMT – B baseline  160 

SF-36 Mental Health  76  (mean = 73)a 

SF-36 General Health  62  (mean = 60)a 

SF-36 Vitality  50  (mean = 47)a 

SF-36 Physical Functioning  50  (mean = 52)a 

SF-36 Social Functioning  63  (mean = 65)a 

SF-36 Bodily Pain  61  (mean = 63)a 

SF-36 Role Physical  0    (mean = 24)a 

SF-36 Role Emotional  33  (mean = 50)a 

aJeg har tatt med både mean og median for SF-36 scorene, for å vise de relativt store forskjellene 

mellom disse på noen av delskalaene, noe som kan tyde på at dataene er skjevfordelte.  Dette utgjør et 

problem i forbindelse med analysene, noe jeg kommer tilbake til. 
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4 Metode 

4.1 Metode for å øke rekruttering og fremme 
deltagelse i intervensjonsstudien 

Intervensjonsstudien handlet som nevnt om utprøving av et rehabiliteringstilbud til personer 

over 65 år, i senfasen etter lette og moderate hjerneslag.  Hvordan får en inkludert og beholdt 

et representativt utvalg av denne målgruppa i studier?  I senfasen bor de fleste i denne 

gruppen i eget hjem og har varierende grad av oppfølging (for det meste liten grad, viste det 

seg).  Selv om vi hadde hatt en oversikt over hvem de er, hadde vi ikke tillatelse til å ta 

kontakt med noen uten at de hadde gitt forhåndstillatelse til en som allerede gav helsehjelp til 

dem.  Vi kunne altså ikke bruke en såkalt "opt-out-metode".  Hvis vi hadde gått ut gjennom 

interesseforeninger eller avisoppslag, ville vi kanskje fått rekruttert de mest aktive, og ikke 

nødvendigvis de som egentlig hadde behov for rehabiliteringstilbudet.   Videre har, som 

nevnt, vår målgruppe en rekke av de karakteristika som vanligvis er assosiert ikke-deltagelse, 

som for eksempel høy alder og redusert funksjon.  Prosjektleder hadde gjort en vurdering av 

dette på forhånd og forberedt en rekke strategier for å øke rekruttering til og deltagelse i 

studien. 

4.1.1 Rekruttering 

Vår løsning for å få et så representativ utvalg som mulig var å oppsøke de potensielle 

deltagerne på sykehuset i akuttfasen.  Prosjektet hadde knyttet til seg kontaktpersoner på de 

avdelingene som gir behandling til personer med hjerneslag på de fleste sykehusene i Oslo-

området.  Disse kontaktpersonene gjorde fortløpende vurderinger på hvem som kunne 

inkluderes i studien og spurte pasientene om vi kunne få komme og snakke med dem.  Etter å 

ha fått denne tillatelsen, brukte vi en trinnvis inkludering, i 3 trinn.  Det å samtykke skriftlig 

til å bli med i prosjektet innebar i første trinn at de sa ja til at vi kunne kontakte dem pr telefon 

2 - 3 måneder etter hjerneslaget og at vi kunne registrere informasjon om dem fra journal.  

Potensielle deltagere fikk vite at hensikten med studien var å prøve ut en intervensjon, men 

også at avgjørelsen om de ville være med i gruppetilbudet eller ikke skulle tas i en senere fase 

etter slaget, når de hadde kommet hjem og funnet ut hvordan det gikk og hva de kunne ønske 

og ha behov for å være med på.  De ville bli spurt på nytt for hvert trinn og kunne når som 
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helst si nei til neste trinn, dvs velge seg ut av studien.  Listen for å samtykke på trinn 1 var 

derfor lav. 

Når vi i andre trinn tok kontakt etter 2 - 3 måneder, spurte vi om vi kunne få komme og 

snakke med deltagerne om deres erfaringer, fylle ut noen spørreskjemaer og gjøre noen tester/ 

undersøkelser.  Hvis de var villige til å være med på dette, som var trinn 2 i inkluderingen, 

dro vi hjem til dem og gjorde det som en baselineundersøkelse.  Dersom de var interessert, 

men det ikke passet akkurat når vi ringte, ba vi om å få lov til å ringe tilbake etter en avtalt 

tid, gjerne noen uker.  For noen av deltageren hadde vi flere runder med at vi tok kontakt noen 

uker senere.  Vi ringte dem tilbake igjen og igjen, så sant vi fikk lov og de ikke trakk seg ut av 

studien.   

Etter baseline fikk deltagerne tilbud om å bli randomisert til å delta i kontroll eller 

intervensjonsgruppe.  Deltagelse i gruppene var trinn 3 i inklusjonen.   

Det å inkludere i flere trinn, gjorde at vi fikk mulighet til å ha kontakt med deltagerne og 

motivere for deltagelse over tid.  Det at vi (etter skriftlig samtykke) fikk ringe deltagerne i 

senfasen gjorde at deltagelse ikke var avhengig av den enkeltes eget initiativ til å komme med 

i studien.  Dersom deltagerne kun hadde fått informasjon om studien i akuttfasen og selv 

skulle tatt kontakt hvis de ville være med i senfasen (slik det ofte gjøres med opt-in 

tilnærmingen), ville vi sannsynligvis endt opp med adskillig færre deltagere og muligens et 

skjevt utvalg.  Jeg ser for meg at de mer ressurssterke ville hatt lettere for å velge seg inn i 

studien.  I stedet var det vi som tok alt initiativ til kontakt etter at deltageren hadde samtykket.  

Med denne 3 trinns inklusjonen blir det nok riktigst å kalle vår form for ikke-deltagelse for 

"refusal", at de ikke vil delta, når de sier nei takk til neste trinn av inklusjonen.  "Dropout" 

betyr å trekke seg fra noe som en har påbegynt. 

4.1.2 Inklusjonsfasen 

I inklusjonsfasen vi flere strategier for å fremme rekruttering til studien. 

Grundig og forståelig informasjon om prosjektet: Det er viktig å formidle på en 

enkel og lettfattelig måte hva prosjektet handler om hva vi ber potensielle deltagere skrive 

under på.  Det er en del krav til hva en samtykkeerklæring skal inneholde, som vi måtte 
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forholde oss til.  I tillegg var vi opptatt av at formuleringene der prosjektet beskrives skulle 

være så gode og forståelige som mulig. 

Prosjekt-identitet hos deltagere: Det å formidle til potensielle deltagere at det er et 

relevant prosjekt for dem å være med i er viktig.   Vi snakket med deltagerne om hva som 

kunne være nyttig for dem å få med seg i prosjektet og hvorfor de kunne bidra til noe positivt 

i prosjektet, både overfor de andre deltagerne og i forhold til forskningsresultatene i seg selv. 

For mange var det at vi anså dem som interessante og relevante til å delta i prosjektet 

motiverende i seg selv. 

Prosjekt-identitet hos kontaktpersonene: Det ble også viktig å poengtere overfor 

kontaktpersonene på sykehusene at studien var relevant for pasientene som var i avdelingen.  

Det å formidle aktuelle kandidater til studien er en ekstra ting for kontaktpersonene å tenke 

på.  Det å forsøke å oppnå en prosjekt-identitet hos disse ble derfor viktig for at de skulle 

huske på studien i hverdagen og gjøre den ekstra jobben det var å spørre pasienten og 

kontakte oss. For å pleie relasjonene, veilede på inklusjonskriterier og sikre at studien ikke 

skulle bli glemt, gjorde vi i en periode ukentlige besøk på 4 av sykehusene som vi inkluderte 

deltagere fra.  Ofte poengtert vi overfor kontaktpersonene at "gjennom studien vil denne 

pasienten få ukentlig oppfølging over 9 måneder". 

Unngå stressende undersøkelser i inklusjonen: Hvis det å bli deltager i studien 

forutsatte å gjennomgå tidkrevende eller slitsomme tester, kunne terskelen for å si ja blitt 

høyere.  Dataene vi innhentet ved inklusjon var derfor i stor grad data som allerede var 

innhentet og kunne finnes i journalen, eller data som kunne innhentes gjennom samtale med 

pasienten eller helsepersonell.  Det ble gjort en kort afasiscreening, men ingen rapporterte å 

ha opplevd denne som stressende. 

4.1.3 Organisering: 

En rekke strategier ble tatt i bruk i forhold til det praktiske rundt deltagelse i studien. 

Lokaler for intervensjon: Intervensjonen fant sted på eldresentre i deltagernes 

nærområder.  Det å delta ville derfor ikke medføre avskrekkende lang reisevei.  En annen 

fordel med eldresentrene er at de  i utgangspunktet er godt tilrettelagt rent fysisk for personer 
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med ulikt funksjonsnivå.  Brukerne av eldresentrene skal kunne komme seg inn og rundt på 

eldresentrene enten de går med eller uten ganghjelpemidler eller bruker rullestol i forflytning. 

Lokaler for evalueringer: Baselineevalueringer ble stor sett gjort hjemme hos deltagerne, 

slik at de skulle slippe å reise noe sted.  Noen av deltagerne ønsket ikke at vi skulle komme 

hjem til dem.  Evalueringene ble da utført på vårt kontor eller på eldresenteret. 

Tilpassing av avtaler: Avtaler om baselineevalueringer (og senere andre evalueringer) ble 

tilpasset deltageren og deres planer.  Vi la vekt på at våre avtaler ikke skulle kollidere med at 

hjemmehjelpen skulle komme eller rett i forkant av for eksempel en legetime.  Noen deltagere 

ønsket at pårørende skulle kunne vært til stede under evalueringene, noe vi også la til rette for.  

I forkant av en avtale tok vi ofte kontakt per telefon igjen for å sjekke at det fortsatt passet. 

Transport: Flere av deltagerne hadde måttet slutte å kjøre bil på grunn av hjerneslaget. I 

tillegg hadde flere vansker med å bruke kollektivtransport på grunn av fysiske konsekvenser 

etter slaget.  Transport var dermed en utfordring for mange, og vi ønsket ikke at et mulig 

problem med å komme seg til eldresenteret for å være med på gruppene skulle gjøre at 

deltageren sa nei til å bli med på gruppene.  Alle deltagerne fikk derfor tilbud om transport til 

og fra eldresenteret når de skulle til gruppene. 

Ettersending av skjemaer: Dersom det var liten tid i baselinevalueringene eller 

deltagerne ble slitne av å skulle fylle ut flere spørreskjemaer, gjorde vi bare de 

evalueringsmålene som krevde vår tilstedeværelse mens vi var hjemme hos deltagerne.  

Deltagerne kunne da fylle ut resterende spørreskjemaer når det passet for dem, og sende dem 

til oss i ferdig adressert og frankert konvolutt. 

4.1.4 Kontakten med forskerne 

Det var også flere momenter som ble fokusert på i kontakten mellom oss i prosjektet og 

deltagerne, for å fremme deltagelse. 

Kontinuitet: Vi var bare 2 personer som hadde kontakt med deltageren fra inklusjon og til 

oppstart i grupper.   Vi la vekt på at så langt som mulig skulle deltagerne bare ha kontakt med 

en av oss.  Den som snakket med deltageren på sykehuset, ringte vedkommende etter 2-3 mnd 

og fortsatt kontakten hvis deltageren var interessert, men ikke klar for baseline enda.  Videre 

at den som hadde snakket med deltageren på telefonen, gjorde baselineevalueringen. 
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Hyppig personlig kontakt: Vi lot det ikke går for lang tid mellom hver gang vi hadde 

kontakt med deltagerne i perioden fra telefonkontakten startet 2 - 3 måneder etter slaget og 

fram til de hadde bestemt seg om de ville være med i grupper eller ikke.  Denne pågåenheten 

kan kanskje beskyldes for være masete.  Dog er vår erfaring det motsatte.  Interessen fra vår 

side; i hvordan det gikk med dem, hvilke erfaringer de hadde, og at vi gav uttrykk for at de 

var ønsket i prosjektet kan sees som en intervensjon i seg selv.  Flere gav uttrykk for at det å 

bli fulgt opp så tett av oss var positivt, og at de følte seg mindre alene i prosessen med å lære 

å leve med konsekvensene etter hjerneslaget. 

”Tracking”: Vi noterte oss hvis deltageren skulle på rehabiliteringsopphold eller 

langtidsferie og spurte om vi fikk ringe tilbake når de var kommet hjem.  Vi fulgte også med 

på når de eventuelt flyttet og hvor, slik at vi ikke skulle miste noen av deltagerne på grunn av 

at vi ikke lenger kunne lokalisere dem. 

 

4.2 Metode for å belyse problemstillingen 

Fordi målgruppen for intervensjonsstudien generelt sett har mange egenskaper som vanligvis 

forbindes med ikke-deltagelse, ble en rekke strategier satt i verk for å øke rekruttering og 

fremme deltagelse i studien.  Hvis disse strategiene har hatt effekt, vil utvalget i 

intervensjonsstudien være mindre skjevt og mer representativt enn i andre studier med 

lignende populasjoner.  Jeg har altså, som tidligere nevnt problemstillingen:  Hvilke faktorer 

er assosiert med deltagelse i en studie der flere virkemidler er tatt i bruk for å fremme 

deltagelse? 

For å belyse problemstillingen ble det gjort analyser av alle tilgjengelige og tilstrekkelige data 

om de 155 deltagerne som sa ja til å bli med på en baselinevurdering.  Etter denne 

vurderingen fikk alle deltagerne tilbud om å delta i gruppetilbud.  99 av deltagerne sa ja til å 

prøve gruppene, mens 56 sa nei.  Ved å sammenligne disse 99 og 56 personene kan vi se om 

de er forskjellige på noen måte. 

Sammenligningene er altså gjort på deltagere som hadde sagt ja til trinn 2, 

baselineevalueringen, for å se hvem som sa ja til trinn 3, gruppeintervensjonen.  

Sammenligning kunne også være gjort før inklusjon til trinn 1 eller 2.   Problemet med å gjøre 
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en lignende sammenligning før trinn 1 er selvfølgelig at vi ikke har data om dem som ble 

spurt om vi kunne kontakte dem etter 2 – 3 måneder, men som sa nei.  Det er ikke tillatt å 

lagre data om personer som ikke har samtykket til det.  Det var også svært få som sa nei til 

trinn 1.  Ingen noteringer ble gjort om disse, men jeg anslår at færre enn 5 % sa nei til trinn 1 

av inklusjonen. 

Sammenligning av deltagere som sa nei til trinn 3 ble valgt framfor å se på hvem som sa nei 

til trinn 2 fordi at vi hadde hatt bedre mulighet til bruke strategiene for å rekruttere og beholde 

når vi hadde hatt deltagerne med i studien fram mot trinn 3 og hadde fått vært hjemme hos 

dem og gjort en baselineevaluering.  De som trakk seg mellom trinn 1 og 2, gjorde det på 

ulike måter og til ulik tid.  Noen ringte oss like etter at de var skrevet ut og sa at de ville 

trekke seg, mens andre hadde vi hatt telefonkontakt med i uker eller måneder før de valgte å 

trekke seg fra studien.  I tillegg har vi flere data etter trinn 2 (baseline-dataene).   

4.2.1 Statistiske metoder 

For å belyse problemstillingen ble det gjort en regresjonsanalyse.  En regresjonsanalyse er en 

kvantitativ metode der en undersøker sammenhenger mellom en avhengig variabel, i dette 

tilfellet det å delta eller ikke delta i gruppetilbud, og en eller flere uavhengige variabler eller 

prediktorer (50).   Fordi flere av de variablene jeg vil undersøke er kategoriske, må jeg velge 

en logistisk regresjon.  I en logistisk regresjon bruker vi ikke andelen direkte i modellen (som 

det gjøres i en lineær regresjon) men en såkalt log-transformasjon av andelen (51).  I 

logistiske regresjonsanalyser kan de uavhengige variablene være både kontinuerlige og 

kategoriske.  Analysen gir oss mål på sannsynlighet for sammenheng mellom avhengig 

variabel (her: å delta eller ikke delta) og uavhengig variabel som odds ratio (52).  Sterke odds 

for å ikke delta bør i dette tilfellet være nærmere 0, mens sterke odds for å delta bør være så 

høye som mulig over 1 (51).  Jo nærmere en odds ratio er 1, desto svakere er sammenhengen.  

Odds ratio tallet for kontinuerlige data gjelder for hvert trinn i skalaen, mens odds ratio tallet 

for kategoriske data gjelder det å gå fra en kategori til neste. 

4.2.2 Kategoriske kontra kontinuerlige variabler 

Når en skal gjøre statistiske analyser foretrekkes såkalte parametriske tester fordi en da bruker 

variablene som de er i analysene, og ikke en transformasjon av dem som i ikke-parametrisk 

statistikk.   Det skal mer til for å få signifikante resultater når en bruker ikke-parametriske 
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statistiske metoder. Parametriske metoder forutsetter kontinuerlige data (50).  Kontinuerlige 

data innebærer ofte en måleskala som for eksempel vekt, høyde, alder, temperatur eller 

blodtrykk, hvor det er like stor avstand mellom målepunktene.  Det er altså et slags 

kontinuum mellom verdiene, til forskjell fra rene kategoriske data hvor en klart (eller i alle 

fall ganske klart) er plassert i den ene kategorien, for eksempel død eller levende, som ikke 

har noen mellomting. Videre må dataene i parametriske tester være normalfordelte innenfor 

en gitt gruppe, det vil si at dataene plasserer seg i en Gaus-kurve med en topp på midten og 

redusering mot begge ender.  Fordi kontinuerlige data muliggjør parametriske tester ønsker en 

ofte å ha så mange kontinuerlige variabler som mulig.   

4.2.3 Redskaper som brukes både som kategoriske og kontinuerlige 

Det er ulike meninger om hvilke evalueringsmål som kan anses som kontinuerlige variabler.  

Barthel, MMSE og HAD skalaene er eksempler på redskaper som brukes både som 

kontinuerlige og kategoriske av forskjellige forskere.  De som bruker dem som kontinuerlige 

argumenterer med at redskapene har skalaer som går til 20/ 30/ 21 og at det er mange nok 

kategorier til å anse redskapene som kontinuerlige.  Jeg forholder meg til en strengere 

vurdering av hva som er kontinuerlige data.  Både for Barthel, MMSE og HAD skala gjelder 

at det ikke er like store forskjeller mellom hvert trinn i skårene.  Det er også sjelden å finne 

normalfordelte data for disse redskapene, innenfor en forskningspopulasjon.  Dermed vil en 

uansett ende opp med å bruke ikke-parametriske analysemetoder. 

4.2.4 SF-36 og transformering til kontinuerlige data 

SF-36 har en medfølgende syntax som omformer svarene på de 36 spørsmålene til 8 

delskalaer som hver ansees som kontinuerlig fordi scorene går fra 0 – 100.  Jeg er selv i tvil 

om det faktisk kan ansees som gyldig å gjøre om kategorier til kontinuerlige data på denne 

måten.  Spesielt gjelder dette noen av delskalaene, som "Role physical" og "Role emotional".  

Disse delskalaene baserer seg i SF-36 versjon 1, på henholdsvis 4 og 3 spørsmål, som hver 

har 2 alternativer; ja og nei. Hvert svar vekter da henholdsvis 25 % og 33 %. 

4.2.5 Behandling av data i forkant av analysene 

Noen av dataene kunne brukes som de var, for eksempel kjønn, sivil status, første slag/ hatt 

slag tidligere og utskrevet hvor (rett hjem eller via rehabiliteringsopphold).  Andre data måtte 
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kategoriseres til nye variabler som egner seg i en logistisk regresjonsanalyse.  Det var mange 

hensyn å ta i kategoriseringsprosessen og det er viktig at dette gjøres grundig og ordentlig slik 

at vi faktisk analyserer og undersøker det vi tror vi gjør. 

Alder: Inklusjonskriteriene var 65 år og eldre og dataene ble normalfordelt mellom 63 og 94 

år.  Alder kunne altså vært brukt som kontinuerlig.  Etter råd fra statistiker valgte jeg likevel å 

dele inn alder i 4 kategorier basert på interquartile range (en statistisk utregning som deler inn 

dataene i 4 like stor grupper).  Dette var for å kunne se om eventuelle forskjeller slo inn på en 

bestemt alderskategori, og om det var jevnt stigende eller synkende deltagelse med alder.  

Utdanning: Andelen personer med utdanning etter videregående viste seg å være høy i vår 

populasjon.  For å se om dette gjorde utslag i analysene sorterte jeg dataene inn i 3 kategorier 

for utdanning; grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. 

Hjelp i hjemmet: Undersøkelser av disse dataene viste at det går et tydelig skille ved det å 

ha hjelp en gang per uke eller oftere.  De som hadde hjelp sjeldnere enn ukentlig hadde som 

regel kun hjelp til rengjøring, og grunnene til dette var flere, ikke alltid spesifikke 

funksjonsproblemer.  Dataene ble derfor gjort om til to kategorier; de som ikke hadde hjelp 

eller hadde hjelp sjeldnere enn en gang per uke og de som hadde hjelp en gang per uke eller 

oftere. 

Barthel ADL-indeks: Dataene var på ingen måte normalfordelt for variabelen Barthel, og 

med min strenge oppfatning av hva som er kontinuerlige data måtte jeg finne en måte å 

kategorisere variabelen i færre kategorier enn de 9 som lå i materialet (scorene var fra 12 til 

20 poeng, med en hovedvekt på de høyeste scoringene).  Medianverdien på Barthel var i 

utvalget 19, mens gjennomsnittet lå på 18.5, noe som er ganske høyt.  Det var derfor naturlig 

å sette cut-off verdien ved 19, slik at de som hadde 19 eller 20 poeng kom i kategorien «god 

funksjon», mens de som hadde 18 poeng eller færre i kategorien «nedsatt funksjon». 

MMSE: Dataene for MMSE var heller ikke normalfordelte.  De var fordelt i 14 kategorier 

med scoringer fra 17 til 30 poeng, med en hovedvekt på de høyeste scoringene.  Det var også 

her mest hensiktsmessig å dele dataene inn i 2 kategorier.   Median for MMSE var 28 og 

gjennomsnittscoren var 27.  I klinisk praksis oppfattes ofte en MMSE-score på 28 eller høyere 

som innenfor normalen. Dataene ble dermed dikotomisert i gruppene «28 poeng eller høyere» 

og «27 poeng eller lavere» (38).  
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Ullevål Afasi Screening: Dataene var ikke normalfordelt, og det er ikke noen oppgitte cut-

off verdier for UAS.  Medianen i dataene var 50, noe som gjorde at kategoriene her ble «50 

poeng eller høyere» og «49 poeng eller lavere». 

Timed Up and Go (TUG): Etter råd fra statistiker ble også TUG dikotomisert.  

Medianverdien for TUG var 11 sekunder.  Cut-off verdien 10/ 11 sekunder ble brukt, på 

samme måte som Fay Horak bruker det for å skille «rask gange» fra «sakte gange» når hun 

bruker TUG som en deltest i BESTest (53).  

Trail Making Test A og B: Rådet om dikotomisering av data gjaldt også TMT-A og TMT-

B.  I klinisk praksis brukes ofte grenseverdiene 60 og 120 sekunder for henholdsvis TMT–A 

og TMT-B, som et skille når det gjelder eldre personer og «rask utførelse» og «sen utførelse».  

Disse grensene ble valgt som cut-off verdier også for datamaterialet her, selv om medianene 

lå noe høyere. 

Hospital Anxiety and Depression Scale: Begge delskalaene (angst og depresjon) i 

HAD går til 21, og kvalifiserer i mine øyne ikke til å kunne brukes som kontinuerlige data.  

Dataene lot seg dog, når jeg undersøkte dem, ganske godt fordele i 4 kategorier ved hjelp av 

interquartile range. For skalaene HAD angst og HAD depresjon ble 4 kategorier derfor valgt 

for å få et bedre bilde av hvor eventuelle forskjeller slo inn, på hvilket nivå av skalaene.  HAD 

angst skala fikk følgende kategorier: 0 og 1 poeng, 2 til 4 poeng, 5 til 7 poeng og 8 til 16 

poeng.  HAD depresjon skala fikk følgende kategorier: 0 til 2 poeng, 3 og 4 poeng, 5 og 6 

poeng og 7 til 18 poeng. 

Canadian Occupational Performance Measure – COPM: Som tidligere nevnt var det, 

for flere av deltagerne vanskelig å definere aktivitetsproblemer og de endte da med å si at de 

ikke hadde noen.  Dette gjorde at vi manglet definerte aktivitetsproblemer hos mer enn 10 % 

av deltagerne og dataene fra COPM kunne derfor ikke brukes i analysene. 

SF-36: 4 av delskalaene til SF-36, "Mental health", "General health", "Vitality" og "Physical 

functioning" hadde normalfordelte data og noenlunde samsvar mellom median og mean.  

Disse kunne analyseres med den parametriske t-testen i de første sammenlignende analysene. 

De siste 4 delskalaene til SF-36; "Bodily pain", "Social functioning", "Role physical" og 

"Role emotional" var skjevfordelte og måtte analyseres med den ikke-parametriske 
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analysemetoden Mann Whitney U test i den første sammenlignende analysen mellom 

deltagere og ikke-deltagere.   

De 2 delskalaene "Role physical" og "Role emotional" hadde, som tidligere nevnt, store 

forskjeller mellom mean og median, og fordelingen av dataene (se histogrammer) var slik at 

jeg ble i tvil om det er riktig å behandle disse 2 delskalaene som kontinuerlige i 

regresjonsanalysen. 

Figur 2; fordeling av data for SF-36 delskalaene "Role emotional" og "Role physical" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er svært få enheter i disse delskalaene.  På grunn av usikkerheten rundt bruk av disse 

delskalaene som kontinuerlige forsøkte jeg å dele dataene i 4 med interquartile range, slik det 

ble gjort med alder.  Dette lot seg gjøre med skalaen "Role emotional".  "Role physical" 

kunne, på grunn av stor gulv-effekt (det at større deler av utvalget scorer minimum på 

skalaen) ikke deles i mer enn 3, og da ulikt store grupper.  Jeg vurderte også å dikotomisere 

disse to delskalaene på den poengsummen der materialet i størst mulig grad ble delt i 2.  "Role 

physical" måtte da deles på 0 poeng/ 1 poeng eller mer (pga gulveffekt), mens "Role 

emotional" kunne deles på 49 / 50 poeng av 100.  

SF-36 er en mye benyttet og godt validitets- og reliabilitetstestet redskap, og det er stor aksept 

for å bruke de transformerte delskalaene som kontinuerlige data.  Jeg valgte derfor, på tross av 

skepsisen rundt fordeling av materiale som er formulert overfor, å bruke alle delskalene som 

kontinuerlige i analysene.  Et viktig poeng er at jeg ikke ønsket å bruke variablene til de 8 SF-

36 delskalaene på ulike måter.  Kanskje hadde dataene fordelt seg annerledes hadde vi brukt 

versjon 2 av SF-36 og ikke versjon 1 slik vi har gjort.  I versjonen 2  er de to delskalaene som 

har gitt meg størst utfordringer i analysedelen ("Role physical" og "Role emotional") endret 

slik at hvert spørsmål har flere enn 2 kategorier (det vil si graderte svar i stedet for ja/ nei) og 

det er dermed noe enklere å forsvare det å behandle disse dataene som kontinuerlige. 
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5 Etiske overveielser 
RCT'en som er bakgrunn for dataene brukt i dette prosjektet er godkjent av Regional Etisk 

Komité (REK) for Helse Sør Øst, med godkjenningsnummer 194-07084al2007.269.  Bruk av 

dataene for dette prosjektets formål er innenfor tillatelsene som er gitt, noe som er bekreftet pr 

telefon av REK. 

Det er flere etiske spørsmål som er viktige å ta hensyn til når en, slik jeg beskriver, skal 

inkludere så mange og så representative personer som mulig i en studie.  Tidligere kunne 

forskere ta kontakt med egnede "studieobjekter" uten at disse hadde sagt ja til å bli kontaktet.  

Nå blir dette vurdert som et inngripen i personers privatliv, i tillegg til at det er etisk 

problematisk å gi forskere som ikke er direkte involvert i en persons helsehjelp innsyn i 

informasjon om denne personen. Nyere etiske retningslinjer tilsier derfor at personer som 

allerede gir helsehjelp til aktuelle deltagere i studier er de som skal identifisere disse 

personene og spørre dem om forskerne kan få komme og snakke med dem om den aktuelle 

studien.  Pasienter skal selv kunne styre hvem som leser papirene deres og kontakter dem med 

forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekter. 

En kan argumentere med at en så tett oppfølging av inkluderte deltagere som vi hadde i 

RCT'en kan oppleves som invaderende.  Dette var noe vi hadde med oss under kontakten med 

deltagerne.  Et viktig poeng var at hvis en deltager sa at det ikke passet å snakke med oss, 

spurte vi om vi fikk lov til å ringe igjen før vi gjorde det.  Hvis vi fikk inntrykk av at en 

deltager ikke likte at vi ringte, var det etisk nødvendig å spørre direkte om det var slik at de 

ønsket å trekke seg ut av studien. 

De nåværende etiske retningslinjene har blitt kritisert for å være unødvendig strenge blant 

annet når det gjelder hvordan forskere kan ta kontakt med potensielle deltagere i studier.  Slik 

jeg ser det er et sterkt personvern i forskningssammenheng nødvendig.  Forskerne må sikre 

høye og representative deltagerantall, uten at dette går på bekostning av pasientenes 

personvern.  Våre tilnærminger i hovedstudien kan tjene som eksempler når det gjelder 

virkemidler for å fremme deltagelse med nåværende etiske retningslinjer.  I artikkelen 

sammenlignes data for deltagere og ikke-deltagere for å belyse effekten av nevnte 

virkemidler, og vise om vårt utvalg ble mindre skjevt som følge av våre tilnærminger. 
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Oversikt over tabeller og figurer 

 

 

Figur 1   Flow Chart 

Figur 2   Fordeling av data for SF-36 delskalaene "Role emotional" og "Role physical" 

 

Tabell 1   Årsaker til å takke nei til gruppetilbud (n=56)  

Tabell 2   Beskrivelse av utvalget ved baseline, demografiske data og score på de aktuelle 

  måleinstrumentene; n=155 
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6 Artikkel 

 

Strategies to recruit and retain older adults in 

intervention studies 

A quantitative comparative study 

 

Introduction 

Recruitment and retention of participants in randomized controlled trials (RCT's) is 

challenging and raise issues of great concern, especially in studies involving the older 

population (1-3).  The characteristics of the sample in a given study should to the highest 

possible degree reflect the characteristics of the population about which one wishes to achieve 

knowledge.  To obtain this, it is necessary to focus also on those who drop out of the studies 

at different stages and for several reasons.  Differences between participants and non-

participants might bias the results of an RCT.   Biased research can lead to unreliable results, 

misleading or lacking evidence (4). Yet, a lot of studies do not account thoroughly for 

different types of non-participation or the generalisability and external validity of their 

sample.  Thus, there is a need for further investigation on matters of non-participation. 

A greater understanding of the factors that lead to or predict non-participation may enable us 

to identify those with a risk of dropping out (5-10). Using relevant and targeted strategies to 

recruit and retain participants can lead to lower dropout rates (4;11;12), and can also be useful 

in recruiting and keeping participants in rehabilitation programmes and treatment on a general 

basis. Relevant and targeted strategies should be considered at all stages of the studies, 

including the design and the approach used in recruiting participants.  The traditional means 

to recruit participants assumed that people were potentially willing to participate in RCT's, 

and non-response to an initial approach could be followed up with further communication.  

This approach is called opt-out, as participants approached in this way actively opt themselves 
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out of the study when not willing to participate.  For ethical reasons, the gold standard in 

recruitment now is the opt-in approach, where potential participants are informed and then 

have to actively communicate willingness to participate; hence to opt themselves into a study 

(13;14).  Research has shown that the number of participants required to be approached was 

markedly increased when applying an opt-in approach, compared to the former opt-out 

approach (15), and that selection bias can occur with the increasing consent requirements of 

the opt-in approach (16-18).  However, an opt-out approach is, due to ethical regulations over 

the past years, often not possible. 

The current study is a part of an RCT which evaluated the effect of a lifestyle intervention 

programme on well-being, activity and social participation for persons over the age of 65 in 

the later stage after mild to moderate stroke. The intervention started after the primary 

treatment and rehabilitation was over, 2 - 3 months after the stroke.  The main aims of the 

study were preventing depressive symptoms and social isolation among home-dwelling older 

persons with stroke.  All participants were offered physical exercise in groups at senior 

centres once a week, while half of the participants were randomized to receiving a group 

based lifestyle intervention programme once a week, in addition to the physical exercise.  

Several strategies were used to enhance inclusion and retention in the study.   

In inclusion, an opt-out approach could not be used for ethical reasons.  Stroke survivors were 

to explicitly consent before being approached by a researcher and having their medical 

records read. Thus, in this study of older stroke survivors, inclusion was instead performed in 

three steps further described in the methods, in an attempt to reduce the barriers to participate.   

The aim of the current study was to identify factors associated with participation in an RCT 

where several strategies were used to enhance participation. 

 

Methods 

Throughout the RCT, different strategies to enhance participation were applied in the routines 

and in communication with the participants.  We  attempted to lower the demands on the 

potential participants in order to opt in to the study, by including in three steps, wherein the 

researchers initiated the contact at all times. 
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The first step was done while the participants were in the hospital in the acute phase after 

their stroke, and was, in addition to the recording of hospital data, merely getting written 

consent that the researchers could approach the participants at a later stage.  This enabled the 

use of several strategies to enhance inclusion at step 2 (baseline interview) and 3 (group 

participation), thus seeking to get a sample as large and unbiased as possible.  Among 

strategies to retain the included participants in the study were keeping close contact with them 

by only 2 researchers, creating a project identity, giving thorough information that is easily 

understood, as well as having the groups at easily accessible local senior centres, and offering 

transportation. 

The inclusion criteria of the RCT were: 65 years or older, diagnosed with stroke or TIA, 

believed to be able to function in their own home eventually, indicated by Barthel ADL Index 

(0-20 version) scores of 15 or more (lower if in improvement process) and ability to consent 

indicated by a MMSE score of 23 or higher, indicating an adequate cognitive ability.  

Individuals who met these inclusion criteria were identified with the help of contact-persons 

in six hospitals in two communities in Norway.  Those who were identified, that met the 

inclusion criteria and consented to be approached by the researchers, were asked for written 

consent to be contacted by phone 2 – 3 months later and that data would be recorded about 

them. This was the first step of the inclusion, and a great majority of those who were asked 

(more than  95%) consented.  Figure 1 shows the flow of the participants in the RCT. 

 < insert figure 1 here> 

Between June 2007 and December 2009, 204 subjects were included at step 1 during their 

stay at the hospital, whereof three had to be removed from the study for different reasons.  At 

step 1, participants did not consent to actually take part in the intervention or even the 

baseline interview, and it was made clear that they could leave the study at any time and that 

refusal would not result in negative consequences to them.  Step 2 of the inclusion took place 

2 – 3 months after step 1, when the researchers contacted the participants by phone to ask if 

they would take part in a baseline-interview including tests and questionnaires focusing on 

activity, depressive symptoms and anxiety, health related quality of life and functioning.  At 

this step, 155 participants consented.  The final 3rd step was consenting to be randomized into 

the intervention or the control group and 99 participants consented. 
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During the step-wise inclusion, the researchers were able to stay in close contact with the 

participants and use several strategies to enhance participation.  Such strategies are also 

outlined in the literature (4;11;12).  During inclusion, stressful evaluations were avoided, 

information given was clear and easy to understand.  Also, attempts were made to create a 

project-identity for the participants i.e. by drawing attention to the fact that this project was 

designed to aid stroke survivors and that the participants could contribute with their 

experiences as well as benefit personally.  After initiating inclusion at step 2, frequent and 

personal contact was kept with the participants with only two researchers working in the 

project at this stage.  To maintain contact, track was kept of those who moved or had stays at 

rehabilitation facilities.  If the participants said they might go on to step 2 or 3, but not at that 

particular time, permission was asked to call again.  When permitted, the researchers initiated 

all the phone calls, sometimes repeated calls during weeks or months until each participant 

chose to either be included to the next step, or to leave the study.   

Baseline interviews were conducted in the participants’ homes, avoiding problems for the 

participants to travel at this occasion. These appointments were arranged taking into account 

the participants schedules i.e. fixed visits from home care, and written confirmation and 

follow up calls were made to make sure the appointments were at a convenient time. To 

reduce the travel distances, the groups were held at local senior centres and every participant 

was offered transportation to get to the centres.   

The efforts made to enhance participation resulted in 155 participants at step 2 – baseline, 

whereof 99 were also consented at step 3 – randomization.  Even if this was not required, 

most of the 56 who opted out between step 2 and step 3 explained their reasons for opting out, 

and these reasons were recorded. 

All the 99 who chose to participate at step 3 are considered as participants regardless of for 

how long they stayed in the project after randomization.  All the 56 who left the study at this 

step are treated as one group in the analyses regardless of reason stated for not participating. 

Measures at inclusion and at baseline interviews 

Data for the purpose of the current study was collected at time of inclusion and the baseline 

evaluations.  All the questionnaires were filled out under the guidance of the project leader or 

the research assistant, to make sure there were no misunderstandings, and that missing data 

would be kept at a minimum.  At inclusion, questionnaires were filled out in the hospital 
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ward, by the participant, hospital staff and one of the two researchers.  At baseline, 

appointments were made and the researcher visited the participants' homes. 

Measures at inclusion: Demographic information collected was age, gender, marital status, 

education and assistance before the stroke. Information about the health situation before the 

stroke and type of stroke/localization was also recorded.  Barthel ADL-index is a frequently 

used measure of a person's performance of basic functions and activities of daily living (19).  

The score scale ranges from 0 - 20.  In this study the scores were dichotomized to 18 points 

and lower/19 points or higher, to distinguish between good and less good/fair functioning.  

This matched the median value found in our sample.  Mini Mental Status Examination 

(MMSE) is a brief, well established 30-point structured test that is used to screen cognitive 

function (20).  It samples functions including arithmetics, memory and orientation. A 

commonly applied cut-off between good/normal function and questionable or poor function is 

27 and lower/ 28 or higher (21), and is also used to dichotomize the scores in this study.  The 

Ullevaal Aphasia Screening (UAS) is performed by health personnel and offers a short and 

valid screening of speech (22).  Maximum score is 52 points and the scores in this study were 

dichotomized to 49 or lower/ 50 or higher to distinguish between normal speech and problems 

with speech, matching the median of our sample. 

Measures at baseline: The Medical Outcomes Study 36-item Short Form Questionnaire (SF-

36) is a measure of perceived health and well-being which consists of 8 subscales; mental 

health, vitality, bodily pain, general health, social functioning, physical functioning, role 

physical and role emotional (23-25).  The subscales were scored and transformed to a 0 - 100 

scale with 100 as the highest level of health.  When examined, the subscales mental health, 

vitality, general health and physical functioning proved to have an even distribution of the 

data and were initially analysed using t-tests.  The remaining 4 subscales of the SF-36 (bodily 

pain, social functioning, role physical and role emotional) had unevenly distributed data and 

were initially analyzed using Mann Whitney U tests.  SF-36 data are considered to be 

continuous, and were treated as such in the analyses. 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) consists of 2 subscales; anxiety and 

depression, both ranging from 0 to 21 which is the highest level of anxiety or depression (26).  

There is no set cut-off score for normal and pathological findings for this measure (cut-offs 

between 6 and 10 are commonly used (27-29)) and in the analyses the data was divided into 4 

categories according to the interquartile range of scores for the whole sample.  The Canadian 
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Occupational Performance Measure (COPM) measures change in self-reported occupational 

performance and satisfaction of up to five occupational issues rated on a scale from 1 to 10, 

where 10 is the highest score of performance or satisfaction (30).  Timed Up and Go (TUG) is 

a measure of mobility where the person is timed getting up from a chair, walking 3 metres and 

back to sit down again (31).  As done in the Balance Evaluation Systems Test (32), TUG-

scores were dichotomized to 10 seconds or less/ 11 seconds or more, to distinguish between 

fast and slow walking.  Trail Making Test A and B (TMT A and TMT B) were applied to 

evaluate cognitive function (33).  In TMT A the person is timed drawing a line between the 

numbers 1 - 25 spread out on a paper.  In TMT B, the person is timed drawing a line between 

numbers from 1 - 13 number and the letters A to L, every other number and letter; 

1A2B3C4D etc.  The most common cut-off score to distinguish between good performance 

and poor performance for adults above the age of 65 are 60 seconds for TMT A and 120 

seconds for TMT B.  These cut-off scores are also applied to dichotomize in this sample. 

Analyses 

To investigate the aim of this study, we performed statistical comparisons of participants and 

non-participants, using logistic regression analyses, in order to identify and describe potential 

differences found in demographics and various measures of activity, anxiety and depression, 

health related quality of life and functioning (34;35).  

All measures on which missing data did not exceed 10 % were analysed.  We had more than 

10 % missing data on localization/type of stroke.  On the COPM, more than 10 % of the 

participants did not define any occupational issues.  These variables could therefore not be 

included in the analyses.  Initial analyses were preformed using crosstabs and chi-square for 

nominal variables, and t tests and Mann Whitney U tests for continuous data. The HAD scale 

data were transformed into four groups based on the interquartile range.   The variable age 

had evenly distributed data, and was initially analyzed using t-tests.  To get a better picture of 

differences between the specific age groups, age was then transformed according to its' 

interquartile range, making it a categorical variable.      

Correlation tests were preformed, resulting in the removal of the variable "assistance before 

the stroke" for too high correlation with "assistance after discharge".  As one might expect 
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HAD anxiety scale and HAD depression scale correlate with a Pearson value of 0,51 though 

not resulting in removal of either from the model. 

All variables where differences between participants and non-participants have a p-value less 

than 0,20 were then entered into a logistic regression. Gender was also entered despite its' p-

value of 0,27.  Backward removal was used, removing the variable with the highest p-value 

from the model, until only variables with significance level better than 0,05 were left.   

   

Ethical considerations 

The RCT-project was approved by the Regional Committee for Medical Research Ethics in 

the Eastern Health Region, Norway with approval number 194-07084al.2007.269. This 

approval also covered the current study.  

 

Results 

A total of 155 of the included stroke survivors agreed to take part in a baseline interview, after 

which they were offered to take part in a group-based programme.  Of those included, 99 

chose to participate at step 3, - taking part in the groups, and 56 of them chose not to do so.  

Reasons given for not participating in groups were: Being too busy, or being happy with the 

follow-up they already have and not wanting to prioritize the attending of something new (52 

%).  Having health issues or poor mobility and other reasons for reduced functioning, 

including aphasia (25 %).  Some did not wish to attend, without stating further reasons (16 

%).  Some explained they had an ill spouse (5 %).  One person died after baseline and before 

having decided whether or not to participate in groups.   

Table 1 shows descriptive data and percent who chose to participate, of all the categorical 

variables with less than 10 % missing data.  Table 2 shows mean/median of continuous 

variables, among participants and non-participants and difference between the two. Table 3 

shows the result of the bivariate and multivariate regression analyses. 
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The results indicated that there is a difference in age for subjects who choose to participate 

compared to those who did not choose to do so.  The participants seem to be younger, after 

the age of 80 years the participation rate declines.  However the youngest group have a lower 

participation rate than the second youngest group.  There is a 72 % participation rate in the 

age group 63-74, 77 % in age group 75-79, 54 % in the age group 80-84 and 50 % for subjects 

above the age of 85.  Furthermore; persons with assistance in their homes once a week or 

more, indicating poorer function in the home,  are significantly less likely to participate (45 % 

participation rate among subjects with assistance once or week or more versus 71 % 

participation rate among subject with assistance less than once a week).   

The results also indicate that persons with lower scores on the HAD depression scale (less 

presence of depressive symptoms) are less likely to participate.  The presence of depressive 

symptoms indicated by a HAD depression scale score of 7 or higher seem to predict 

participation in this study, with a p-value of 0.03.  There is also a small, but significant 

tendency that subjects with lower scores on SF-36 "role physical", indicating poorer health in 

this domain, have a higher participation rate than those with better self reported health on 

"role physical".   

Gender, marital status, HAD anxiety scale, role physical and  Barthel ADL-index did not 

differ significantly between the participants and non-participants in the multivariate analyzes.   

 < insert table 1 here > 

 < insert table 2 here > 

 < insert table 3 here > 

These analyses are based on data collected at inclusion and during the baseline interview.  

Similar analyses have been performed on inclusion data only; with the purpose of comparing 

those included at step 2, the baseline interview (n=155) to those who were included at step 1 

but withdrew from the study before step 2 (n=46).  These analyses showed that the only 

significant difference between these two groups was education.  The subjects with higher 

education (college/ university) were more likely (p-value 0,01) to take part in the baseline 

interview.  This significant difference did however not appear when it came to inclusion at 

step 3; choosing to attend the groups or not. 
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Discussion 

The main findings of the current study address that the factors associated with participation at 

step 3 - taking part in the groups, are age under 80 years, assistance in the home less than 

once a week, the presence of depressive symptoms and poor self-reported health on SF-36 

role physical.  

Some of these findings are in line with earlier research.  It is known that younger age and 

functioning independently at home predicts participation in studies (5;7;8;10;36).  What is 

more surprising in the present study is the relatively small differences between participants 

and non-participants on the other measurements and that males do not have significantly 

larger participation rate, as is often found in similar studies (5;10;37).  Furthermore one would 

expect that the presence of symptoms of depression and poor self reported SF-36 role physical 

would predict non-participation (6;7;9).  In this study however, the presence of depressive 

symptoms as well as poorer self-reported health in the domain of role physical was associated 

with participation in the groups. 

An explanation for these findings may be the strategies applied to enhance participation, 

among them the inclusion in 3 steps.  The 3 step inclusion allowed us to actively stay in touch 

with the participants, in order to motivate them to take part in the groups.  When an opt-out 

approach is not ethically acceptable, this step-wise inclusion might reduce the barriers of 

participation which are often seen when using an opt-in approach. Inclusion at step 1 did not 

demand any commitment by the person at the time of inclusion and no initiative needed to be 

made by the subjects in order to participate.  The subjects simply allowed us to call them 2 - 3 

months after the stroke.  This consent to be contacted also included consent to record 

information, which gave us valuable data on our population, including data on subjects who 

withdrew from the study before step 2 - baseline. Through our phone-calls we were able to do 

a lot of motivational work.  If for some reason, subjects were slightly interested, but not at the 

time able to make a decision about participation, we often agreed to call them again some 

weeks later.  We called back, as often as needed, until the participants decided if they wished 

to consent to the next step or to withdraw.  This was done to make it easy to participate, 

believing that rather than feeling coerced by several phone calls, people willing to participate 

may find it burdensome to take the initiatives themselves (13).   
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Studies of participation often report cognitive impairment to be associated with non-

participation (8;11;36).  For the measures of cognition in our study; MMSE,  TMT A and B, 

no significant differences between scores of participants and non-participants were found.  

This may also be due to the close follow-up, and the low demands put on the participants in 

the study. 

Another explanation to our findings is the additional strategies after inclusion at step 1 to 

minimize attrition, among them frequent personal contact, and thorough information about the 

programme in order to create a project identity.  The motivational work which was done over 

the phone may have contributed to a feeling that they actually needed this programme.  This 

is a plausible explanation of why people with depressive symptoms decided to participate.  

They might feel a need for the social support this programme offered.  Persons with 

depressive symptoms did not, as in other studies (5;7) refuse to take part in the study. One of 

the aims of the RCT- programme was to reduce social isolation and depressive symptoms.  It 

is therefore a strength for the RCT that we actually were able to recruit participants with some 

depressive symptoms. Likewise, subjects with lower scores on SF-36 role physical might feel 

that they needed the project's physical exercise programme.  

The baseline interview was performed in the persons' homes by a visit from the researchers.  

This approach can be especially feasible for the population targeted in this study; older home-

dwelling stroke survivors.  Some of the subjects wished to participate but had practical 

difficulties in doing so, i.e. problems with transportation due to poor mobility, trouble keeping 

track of the appointments etc.  Several efforts were made on our part to meet these needs, for 

example the providing of transportation when needed.  This could be another explanation why 

subjects with poor self reported health in the domain of role physical decided to participate.  

Despite our efforts, there is still a bias in our sample.  People below the age of 80 with help in 

their homes less than once a week are over-represented.  Perhaps even further efforts could 

have been made to retain the oldest.  An example of a further strategy to increase participation 

of the older, assistance-needing subjects could be an offer to escort them from their homes to 

the centres where the groups took place.   

The reasons for refusal, when given, were different.  Approximately half of the subjects 

referred to reasons like not feeling a need for the programme, already having enough follow-

up after the stroke and not wishing to prioritize our programme.  Maybe these subjects really 

didn't need the intervention.  However, the only measure showing that non-participants have 
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significantly better functioning is on the SF-36 role physical, not in the measures of other 

physical or any cognitive functioning (for instance TUG, SF-36 physical functioning, MMSE 

and TMT A and B). Analyses have not been done group-wise according to reasons for non-

participation. Such a group-wise analysis might shed more light to the aim of the current 

study.  However, the material was considered too small for such a sub-group analysis. 

In the analyses of differences between participants consenting to step 2 - baseline interview 

and participants not consenting at this step, higher education was the only significant 

difference.  This difference was, however, not found in willingness to be randomized to 

groups – step 3.  Education as a determinant for participation has been found in several other 

studies, but not so often as a determinant of program adherence (7).  Our findings are in line 

with this.  In our study several of the subjects who agreed to a baseline interview expressed 

that they wanted to contribute to research and help us in gaining knowledge; thus they were 

willing to share their experiences with us.  To join the groups might not be of the same kind 

of motivation. 

An important point in following participants as closely as was done in this study is to not put 

pressure on the participants.  Though a great effort was made on our part to emphasize that 

the phone calls as well as participation was optional, we cannot completely exclude the 

possibility that pressure was experience by our repeated phone calls.  There is, however, also 

a possibility that all the attention from us was something the participants found agreeable, that 

knowing we were concerned and interested in their experiences can be seen as an intervention 

alone.  The attending of some kind of intervention after stroke might itself have a positive 

effect on motivation to recover, and affect quality of life (38).  

The results of this study indicate that a focus on recruitment and retention is important in 

intervention studies, especially when studying the older populations who are more likely to 

not participate.  When including in an ethically acceptable way with the opt-in approach, one 

must perhaps pay even more attention to getting a large and unbiased sample.  The strategies 

applied in the RCT "Lifestyle intervention for older adults in rehabilitation after stroke: 

Development, implementation and evaluation", at inclusion and during the study may have 

contributed to getting a larger and less biased sample, as well as inclusion of subjects who 

seemed to meet the aims of the intervention. 
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Figure 1 - Consort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusion step 1; consenting to be 

contacted 2‐3 months after stroke     

204 participants

Inclusion step 2; baseline

155 persons 

46 persons 

withdrawn b

Inclusion step 3; randomization to either 

intervention or control groups  

99 participants 

56 did not 

participate in 

groups c 

3 persons 
withdrawn a

201 persons with 

data from inclusion

a 1 withdrew consent, 2 did not 

fulfill inclusion criteria (1 did not 

have a stroke/TIA, 1 had 

questionable ability to consent)

b When contacted; did not want 

inclusion to step 2; baseline 

evaluation 

c Included at step 2; baseline 

evaluation, but not to step 3; 

randomization to groups 
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Table 1: Descriptives and proportion who chose to participate; categorical/categorized variables 

Characteristics Total number ( % ) % who chose to 
participate 

p-value  

Gender  (n=155) 
         men 

 
70 (45) 

 
69 

         women 85 (55) 60 

 
0,27 

Education: (n=151) 
          Primary school 

 
39 (26) 
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          Secondary school 62 (41) 63 0,69 
          College/ university 50 (33) 68 0,38 

Marital status (n=155) 
          Living alone 

 
80 (52) 

 
58 

          Living with spouse 75 (48) 71 

 
0,09 

Stroke or TIA (n=151) 
         Stroke  

 
141 (93) 

 
63 

         TIA  10 (7) 60 

 
1,0a

 

First time stroke (n=154) 
         Yes   

 
91 (59) 

 
62 

         No (earlier stroke(s))  63 (41) 68 

 
0,39 

Barthel ADL-index at inclusion (n=155) 
         19 points or higher 

 
95 (61) 

 
71 

         18 points or lower 60 (39) 53 

 
0,03 

MMS during hospital stay (n=151) 
         28 or higher 

 
80 (53) 

 
65 

         27 or lower 71 (47) 63 

 
0,84 

UAS during hospital stay (n=152) 
         50 or higher 

 
138 (91) 

 
67 

         49 or lower 14 (9) 50 

 
0,25a  
 

Discharged to n=150) 
         directly to own home 

 
92 (61) 

 
63 

         rehabilitation or other institution 58 (39) 66 

 
0,76 

Assistance after discharge: (n=155) 
          once a week or more  

 
42 (27) 

 
45 

          less than once a week 113 (73) 71 

 
0,01 

TUG at baseline (n=152) 
         10 seconds or less 

 
57 (38) 

  
67 

         11 seconds or more 95 (63) 64 

 
0,76 

TMT A at baseline (n=147) 
         60 seconds or less 

 
66 (45) 

 
67 

         61 seconds or more 81 (55) 64 

 
0,75 

TMT B at baseline (n=147) 
         120 seconds or less 

 
42 (29) 

 
69 

         121 seconds or more 105 (71) 64 

 
0,55 

HAD anxiety scale at baseline (n=153) 
         0 - 1 

 
40 (26) 

 
55 

 
ref 

         2 - 4 46 (30) 59 0,73 
         5 - 7 42 (28) 71 0,13 
         8 - 16 25 (16) 76 0,09 

HAD depression scale at baseline (n=153) 
         0 - 2 

 
44 (29) 

 
57 

 
ref 

         3 - 4 44 (29) 61 0,67 
         5 - 6 29 (19) 62 0,66 
         7 - 18 36 (24) 79 0,05 
aFisher's  exact test 
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Table 2: Mean/median scores of continuous variables; participants and non-participants 

Characteristics 
 

Participants 
Mean (SD) 

Non-participants 
Mean (SD) 

Mean 
difference 

95 % Confidence 
interval 

P-value 

Age at inclusion (n=99/56) 77,6 (6,9) 80,9 (7,1) 3,3 1,0 - 5,6 0,01 
Mental Health  (n=96/51) 72,9 (19,2) 74,4 (17,3) 1,4 -4,9 – 7,8 0,66 
Vitality (n=97/51) 45,7 (20,7) 48,7 (20,7) 3,0 -4,1 – 10,1 0,40 
General health (n=97/51) 59,4 (23,4) 62,3 (22,3) 3,0 -4,9 – 10,8 0,46 
Physical functioning (n=97/51) 52,6 (25,8) 51,8 (28,5) -0,8 -10,0 – 8,3 0,86 

Characteristics of unevenly 
distributed variables 

Participants 
Median 

Non-participants 
Median 

  P-value 

Bodily pain (n=97/51) 62 52   0,28a 
Social functioning (n=97/51) 63 75   0,14a 
Role physical (n=97/51) 0 25   0,04a 
Role emotional (n=96/51) 33 67   0,07a 
aUneven distribution; Mann Whitney U test 
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Table 3: logistic regression; bivariate and multivariate  

Bivariate analyses - odds Adjusted – multivariate analyses  
Characteristics ORa 95% CIb p-value ORa 95% CIb p-value 

Age at inclusion  
63 – 74 

 
Ref 

   
Ref 

  

75 – 79 1,29 0,48 – 3,51 0,62 0,65 0,21 - 2,08   0,47 
80 – 84 0,46 0,18 – 1,18 0,11 0,31 0,10 - 0,99   0,05 
85 - 95 0,39 0,15 – 0,97 0,04 0,23 0,07 - 0,69 < 0,01 

Gender 1,46 0,83 – 2,55 0,19    

Living with partner 1,78 0,92 – 3,47 0,09    

Barthel at inclusion, 
cut-off 18/19  

2,09 1,07 – 4,1 0,03    

Assistance less than 
once per week  

2,94 1,41 – 6,1 0,01 5,47 2,12 - 14,11 < 0,01 

HAD anxiety scale 
0 – 1 

 
ref 

  
ref 

   

2 – 4 1,16 0,49 – 2,74 0,73    
5 – 7 2,05 0,82 – 5,10 0,13    
8 - 16 2,59 0,85 – 7,86 0,09    

HAD depression scale 
0 – 2 

 
ref 

  
ref 

 
ref 

  
  ref 

3 – 4 1,21 0,52 – 2,83 0,67 1,01 0,36 - 2,86   0,99 
5 – 6 1,24 0,48 – 3,24 0,66 1,24 0,37 - 4,12   0,73 
7 - 18 2,66 0,99 – 7,13 0,05 3,81 1,11 - 13,10   0,03 

Social Functioning 0,99 0,98 - 1,01 0,22    

Role physical  0,99 0,98 - 1,00 0,06 0,98 0,97 - 1,00 < 0,01 

Role emotional 0,99 0,98 - 1,00 0,06    
a OR = Odds Ratio 
b CI = Confidence Interval 
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Vedlegg 
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Vedlegg 2: MMSE-NR 
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Vedlegg 3: Ullevål Afasi Screening (UAS) 
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Vedlegg 4: Hospital Anixety and Depression scale (HAD) 
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Vedlegg 5: Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 
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Vedlegg 6: The Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36) 
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Vedlegg 7: Trail Making Test A  
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Vedlegg 8: Trail Making Test B 
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