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Abstract 

Background and purpose: Very early mobilization (VEM), defined as out-of-bed 
activity within 24 hours after stroke onset, is considered an important part of 
the rehabilitation after acute stroke in many stroke units. However, there is 
today little evidence of the effect of this treatment compared to standard care 
(SC). The aim of this literature study is to summarize the results of randomized 
controlled trials that have investigated this topic.  

Methods: I have searched PubMed for relevant literature published the last ten 
years by combining the terms “24 hours”, 24 hour”, “24 h”, “early ambulation”, 
“early mobilization”, “physical therapy “, “physiotherapy”, “rehabilitation” and 
“stroke”.  

Results: Only the results from one of the trials have shown that very early 
mobilization gives better outcome than standard treatment. However, there 
are trends towards an association between VEM and good outcome. There 
were no significant differences in complications, poor outcome and death 
between the VEM- and the SC-patients. The main limitation of the studies is the 
small sample sizes.  

Conclusion: The trials have not found evidence of harmful effects of VEM. 
Hence, VEM appears to be safe and feasible. To be able to conclude about any 
possible positive effects of the intervention, the topic needs to be further 
investigated in larger randomized, controlled trials. One such study is currently 
in progress.  

 

Forord 

Hvert år får omtrent 15000 personer i Norge hjerneslag (1). Tidlig og aktiv 
rehabilitering har vist seg å øke sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner (2) 
ved å begrense skadeomfanget og fremme reparasjons- og bedringsprosessene 
i hjernen (1). Det er god evidens for at det er best resultat om behandlingen gis 
i en slagenhet sammenliknet med vanlig avdeling. Organisert slagbehandling i 
slagenhet reduserer mortalitet og gir bedre funksjonsnivå (3). Derimot har det 
lenge vært uvisst hvilke aspekter ved behandling i slagenhet som betyr mest for 
å oppnå gode resultater (4). Det er ennå ikke godt nok klarlagt hva som er den 
ideelle formen for slagrehabilitering (1). Tidlig mobilisering beskrives som en 
viktig del av behandlingen, fordi dette kjennetegner slagenhetene som hadde 
best effekt i de randomiserte studiene.  Nøyaktig hvor tidlig mobiliseringen bør 
starte er et aktuelt og omdiskutert spørsmål (4).  
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Bakgrunn 

Hjerneslag 

Hjerneslag deles inn i de to hovedkategoriene intrakranielle 
parenkymblødninger og hjerneinfarkter. Sistnevnte er hyppigst forekommende 
og står for 85 % av alle hjerneslag. Hjerneblødning har imidlertid en mye 
dårligere prognose og opp mot 60 % av de rammede vil være døde innen ett år. 
Årsakene til hjerneinfarkt kan deles inn i fire hovedkategorier: Aterosklerotisk 
storkarsykdom, småkarsykdom, kardioembolisme og en gruppe med sjeldent 
forekommende tilstander. Samlet skyldes omtrent 70 – 80 % av alle 
hjerneinfarkter embolisering til hjernen. Disse årsakene utløser en rekke 
patofysiologiske mekanismer som i sitt endestadium fører til stenosering og 
okklusjon av pre- og intracerebrale arterier. Tidligere regnet en at omtrent en 
tredjedel av de hjerneslagrammede levde videre uten vesentlig sekvele, en 
tredjedel var avhengig av hjelp i hverdagen og en tredjedel var døde innen tre 
måneder (5). Nyere data viser at tre måneders dødelighet etter hjerneslag er 
lavere, antakelig på grunn av bedre behandling og en større andel av lettere 
hjerneslag. Insidensen er økende grunnet den demografiske utviklingen med 
flere eldre pasienter (referanse?). Tatt i betraktning sykdommens hyppighet, vil 
det være av stor betydning, både for den enkelte pasient og for samfunnet, at 
flest mulig av de rammede i etterkant oppnår best mulig funksjon og høy grad 
av uavhengighet i sitt daglige liv.  

 

Slagrehabilitering 

Rehabilitering betyr å gjeninnsette i verdighet. I Stortingsmelding nummer 21 
blir begrepet definert som «tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare 
verkemiddel, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assisatanse til 
brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjon- og 
meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet» (1). I Norge 
organiseres rehabilitering av hjerneslag i spesialiserte slagenheter, fordi meta-
analyser har vist at dette reduserer dødelighet, alvorlig funksjonshemning og 
sykehjemsbehov sammenlignet med behandling i generelle sengeavdelinger 
(1). En slagenhet defineres i norske retningslinjer som «en organisert 
behandling av slagpasienter i en geografisk avgrenset enhet med faste senger, 
bemannet med et tverrfaglig spesialopplært personale og med et standardisert 
program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling, tidlig mobilisering og 
rehabilitering» (1).  
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Veldig tidlig mobilisering 

I dag anbefales tidlig mobilisering i en rekke kliniske retningslinjer i Europa, 
Australia og USA (6). Både de norske retningslinjene for behandling og 
rehabilitering ved hjerneslag (1) og de britiske «National Clinical Guidelines for 
stroke» anbefaler mobilisering innen 24 timer etter start av slagsymptomer, 
hvis pasienten er medisinsk stabil (7).  

På tross av at veldig tidlig mobilisering praktiseres i utstrakt grad har det altså 
lenge vært manglende evidens for effekten av denne behandlingen versus mer 
konservative mobiliseringsregimer. Dette beror delvis på manglende enighet i 
litteraturen om hva som er «tidlig rehabilitering» (8). 

Bernhardt med flere foreslår i sin oversiktsartikkel «Very early versus delayed 
mobilisation after stroke» fra 2009 å bruke uttrykket «veldig tidlig 
rehabilitering» om intervensjoner foretatt innen 48 timer etter symptomstart 
(8). Senere studier trekker i stedet grensen ved 24 timer (6) (9).   

Også uttrykket «mobilisering» har blitt beskrevet ulikt. Noen definerer 
mobilisering som enhver fysisk aktivitet, uavhengig av kroppsposisjon 
(liggende, sittende eller stående) og uavhengig av om det er pasient eller 
omgivelser som setter i gang kroppsbevegelsen. Andre synes begrepet kun bør 
benyttes om aktivitet utenfor sengen, fordi aktivitet i sengen i stor grad 
begrenser bevegelsesmulighetene (9).  

 

Skåringsverktøy 

Det finnes flere skåringsverktøy for nevrologisk funksjon og avhengighet. Det 
mest brukte verktøyet for nevrologisk funksjon er The National Institutes of 
Health Stroke Scale (NIHSS) som er et verktøy for systematisk undersøkelse og 
objektiv kvantifisering av nevrologisk funksjonssvekkelse forårsaket av slag. 
Skjemaet består av femten undersøkelsespunkter og gir en gyldig og pålitelig 
evaluering av utfall i nevrologiske funksjoner som bevissthetsnivå, språk, 
oppmerksomhet, synsfelter, øyebevegelser, motorisk styrke, koordinasjon og 
sensibilitet (10).  

De to mest brukte skåringssystemene for uavhengighet og funksjonsevne i 
dagligdagse aktiviteter er Barthel Index og Modified Rankin Scale.  

Barthel Index måler pasientens prestasjoner i ti dagligdagse aktiviteter. 
Punktene deles i grupper knyttet til enten egenomsorg eller mobilitet. Skalaen 
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går fra 0 til 100, der 0 tilsvarer en totalt avhengig sengeliggende tilstand og 100 
tilsvarer full fysisk uavhengighet i dagligdagse aktiviteter (11).   

Modified Rankin Scale (mRS) måler generell uavhengighet i stedet for 
prestasjon knyttet til spesifikke oppgaver. Både psykisk og fysisk tilpasning til 
den nevrologiske funksjonssvekkelsen er lagt inn i skåringen. Skalaen har seks 
nivåer, fra 0 til 5, der 0 tilsvarer fravær av symptomer og 5 tilsvarer alvorlig 
funksjonssvekkelse (11). 

Rivermead Mobility Index er et skåringsverktøy for vurdering av mobilitet hos 
pasienter som har gjennomgått akutt slag. Skjemaet består av femten punkter 
som undersøker flere aspekter ved mobilitet, der pasienten kan skåre fra 0 til 
15 og høy skår indikerer høy grad av mobilitet (12). 

 

Tidlig rehabilitering – patofysiologi og sammenhenger 

Et infarktområde består av en sentral sone, der utilstrekkelig blodforsyning vil 
føre til celledød og nekrose, og en omliggende randsone som kjennetegnes av 
en mindre uttalt reduksjon i blodforsyningen og av ødem. Denne sonen kalles 
den iskemiske penumbra og har evne til å gjenvinne normal funksjon hvis 
blodforsyningen kommer i gang og ødemet går tilbake (2).   

Gjennom de siste tiårene har hjerneforskning vist at hjernen har regenerative 
evner, såkalt «plastisitet». Det innebærer at det etter et slag foregår nydanning 
av synapser, funksjonsendring i de eksisterende synapsene, reorganisering av 
hjernebarkområder og trolig nydanning av hjerneceller i og rundt penumbra. 
De plastiske endringene i hjernen synes å øke like etter en hjerneskade, noe 
som har gitt holdepunkter for at tidlig og aktiv slagrehabilitering gir et bedre 
funksjonelt resultat hos slagpasienter (2). Den ortostatiske blodtrykksøkningen 
som mobiliseringen medfører, vil muligens også kunne fremme de plastiske 
endringene i hjernen etter et slag (13). 

I tillegg har det blitt foreslått at tidlig mobilisering kan forebygge 
urinveisinfeksjoner, lungebetennelser (13), komplikasjoner assosiert med 
immobilisering, som liggesår og venøs trombedannelse, og bidra til positive 
psykologiske effekter (14). 

På den annen side kan man tenke seg at de fysiologiske og gunstige 
homøostatiske responsene man finner hos friske personer ved skifte fra 
liggende til stående stilling ikke er til stede hos slagpasienter. Disse responsene 
kan være forstyrret grunnet nedsatt eller mer aktiv cerebral autoregulering, 
iskemiske lesjoner som påvirker autonome nervefunksjoner og en potensiell 
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sammenheng mellom slag og ortostatisk dysregulering gjennom vanlige 
risikofaktorer hos slagpasienter som alder, diabetes og bruk av 
blodtrykksmedisiner (13).  

Det har også vært en oppfatning blant noen forskere at flatt sengeleie de første 
24 til 72 timene etter et slag er viktig, fordi dette kan øke 
blodgjennomstrømning i hjernen, noe som skulle være hensiktsmessig for 
penumbra (6). Samtidig har det blitt hevdet at motorisk aktivitet kan være 
skadelig for penumbra ved å stimulere til utslipp av eksitatoriske substanser i 
hjernen, i tillegg til at det reduserer mulighet for overvåkning av vitale 
funksjoner og dermed kontroll over den fysiologiske homøostasen (15).  

Nettopp denne usikkerhet rundt hvorvidt tidlig rehabilitering har kunnet være 
skadelig for denne sårbare iskemiske penumbraen har trolig bidratt til at man 
mange steder i verden fremdeles praktiserer en mer forsiktig tilnærming til 
tidlig mobilisering etter hjerneslag (8).  

I denne litteraturstudien vil jeg forsøke å kartlegge hvor mye man på 
nåværende tidspunkt vet om fordeler og farer ved veldig tidlig mobilisering av 
pasienter i slagrehabilitering. 

 

Metode 

Oppgaven er hovedsakelig basert på litteratursøk i PubMed der søket er 
avgrenset ved hjelp av følgende kombinasjon av søkeord: (((("very early" OR 
"24 hours" OR "24 hour" OR "24 h")) AND (early ambulation OR "early 
mobilisation" OR "early mobilization" OR physical therapy OR physiotherapy OR 
rehabilitation))) AND stroke. Søket ble ytterligere avgrenset ved kun å inkludere 
studier publisert de siste ti årene. Bakgrunnsmaterialet er innsamlet ved hjelp 
av søk i Google Scholar og McMaster Plus. I tillegg har jeg fått tips om relevante 
artikler fra min veileder. 

 

Resultater 

Trygghet og gjennomførbarhet 

De to randomiserte kontrollerte studiene AVERT II og VERITAS har evaluert 
trygghet og gjennomførbarhet av tidlig mobilisering etter hjerneslag.  

I den systematiske oversikten «Very early versus delayed mobilisation after 
stroke» fra 2009 blir det undersøkt hvilke randomiserte kontrollerte studier av 
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slagpasienter som har sammenliknet tidlig mobilisering (innen 48 timer etter 
slagsymptomer) med standard slagrehabilitering ved å redusere tid til første 
mobilisering og/eller øke mengden eller hyppigheten av mobiliseringen. Etter 
nøye utvelging og evaluering av de utvalgte studienes metodologiske kvalitet 
ble kun studien «AVERT Phase II Safety and Feasibility» vurdert som god nok 
(8). I ettertid har det for øvrig kommet til flere studier som jeg også vil ta for 
meg. 

Forfatterne av AVERT II gjennomførte en randomisert kontrollert studie basert 
på hypotesen om at veldig tidlig mobilisering etter hjerneslag ville være trygt 
og gjennomførbart (3).  

Pasientene som ble inkludert var eldre enn 18 år, hadde et førstegangsslag eller 
et residivslag (etter definisjon av WHO), ble inkludert i studien innen 24 timer 
etter start av slagsymptomer, hadde evne til å reagere på verbale 
kommandoer, systolisk blodtrykk på mellom 120 og 220 mmHg, 
oksygenmetning på mer enn 92, puls på mellom 40 og 100 slag per minutt og 
ikke feber. Pasienter med modified Rankin Scale (mRS) mer enn 3, med 
forverring innen første time etter innleggelse i slagenheten, som ble direkte 
lagt inn på intensivavdeling, som hadde en progressiv nevrologisk lidelse, akutt 
koronarsykdom, uttalt hjertesvikt, brudd i beina eller som trengte palliativ 
behandling, ble ikke inkludert i studien (3). 

Stratifisert blokkrandomisering ble brukt til å fordele de 71 pasientene til en 
gruppe som ble mobilisert innen 24 timer (VEM) og til en gruppe som mottok 
standard behandling (SC). I VEM-gruppen fikk pasientene støtte til å være 
oppreist og ute av sengen sittende eller stående minst to ganger per dag, i 
tillegg til standardbehandling, seks dager i uka i fjorten dager eller til utskrivelse 
(3).   

Pasientene fikk beskjed om at de ville motta en av to typer rehabilitering og ble 
deretter undersøkt og vurdert av en blindet undersøker på dag 7, dag 14 og 
etter 3, 6 og 12 måneder. Selve intervensjonen ble foretatt av sykepleiere og 
fysioterapeuter som det ikke var mulig å blinde. For å unngå metodefeil i form 
av endret praksis generelt på avdelingen ble dette utført utenfor synsvidde av 
avdelingspersonellet (3).  

Det primære målet på sikkerhet var død innen tre måneder. Når man justerte 
for forskjeller i alvorlighetsgrad av slag (basert på NIHSS-skår), ble det ikke 
funnet signifikant forskjell mellom gruppene. Det ble heller ikke funnet 
signifikante forskjeller i de sekundære målene på sikkerhet: Alvorlige uønskede 
hendelser innen tre måneder (for eksempel nytt slag og lungebetennelse), 
antall fall eller forverring innen syv dager (3). 
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Total mobilisering i minutter var to ganger mer i VEM-gruppen sammenliknet 
med SC-gruppen (p= 0,003) og mediantid til første mobilisering var henholdsvis 
18,1 og 30,8 timer. Forskjellen var signifikant (p=0,001).  

Forfatterne av AVERT II konkluderte med at veldig tidlig mobilisering basert på 
deres resultater var trygt og gjennomførbart. Det var ingen signifikante 
forskjeller i dødsfall, alvorlige komplikasjoner eller falltendens mellom 
gruppene (3). 

Trygghet og gjennomførbarhet av VEM ble også undersøkt i den randomiserte 
pilotstudien «Very early rehabilitation or Intensive Telemetry after Stroke: A 
Pilot Randomised Trial» (VERITAS). Målet var å studere to viktige aspekter ved 
behandlingen i en slagenhet, tidlig mobilisering (EM) og automatisk 
overvåkning (AM) av fysiologiske parametere (blant annet puls, blodtrykk, 
temperatur og oksygenmetning) med standard behandling. De to 
komponentene ble undersøkt både enkeltvis og kombinert ved hjelp av et 2x2 
faktorialt design (4).   

Pasienter med enten iskemisk eller hemorragisk infarkt ble rekruttert innen 24 
timer etter innleggelse. Eksklusjonskriterier var alvorlig funksjonsnedsettelse 
før slaget, umiddelbar full bedring og alvorlig komorbiditet i behov av 
overvåkning (4). Trettito pasienter ble fordelt på fire grupper der en gruppe fikk 
standard behandling ved etablert slagenhet, en gruppe fikk EM og standard 
behandling, en gruppe fikk AM og standardbehandling og den siste gruppen 
fikk en kombinasjon av de to sistnevnte (4).  

Vurdering av trygghet og gjennomførbarhet ble basert på tid til første 
mobilisering, beste nivå av mobilisering (fra å ligge til å kunne gå), antall 
registrerte fysiologiske avvik fra normalen, tidlige medisinske komplikasjoner 
eller uønskede hendelser, nevrologisk forverring og egenaktivitet (4). I tillegg 
ble pasientene vurdert ved hjelp av standardiserte skåringssystemer som 
Rivermead mobility Index, modified Ranking Scale (mRS), NIHSS og Barthel 
Index.  

De statistiske analysene viste at tidlig mobilisering (EM) ble assosiert med 
signifikant tidligere og økt mobilisering og med færre komplikasjoner relatert til 
immobilitet, som lungebetennelser og venøs trombedannelse, sammenliknet 
med standard behandling. Det var i tillegg en tendens til at flere av disse 
pasientene i større grad var uavhengige i daglige aktiviteter etter 3 måneder. 
Automatisk overvåkning (AM) var assosiert med et signifikant økt antall 
registrerte fysiologiske avvik fra normalen, spesielt var episoder med lavt 
blodtrykk og rask puls hyppigere enn ved standard behandling. Det ble derimot 
ikke funnet signifikante forskjeller i kliniske resultater ved bruk av de 
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standardiserte skåringssystemene etter tre måneder for verken EM eller AM 
sammenliknet med standard behandling (4). 

Forfatterne konkluderte med at sikkerheten og gjennomførbarheten av begge 
intervensjonene var akseptabel og at det ikke var noen signifikant økning i fall, 
utmattelse eller forverring av slag, men derimot signifikant færre 
komplikasjoner knyttet til immobilitet i EM-gruppen (4).  

 

Fordeler – Funksjon, uavhengighet, daglige aktiviteter 

På bakgrunn av materialet fra AVERT II undersøkte forfatterne også om tidlig og 
intens aktivitet utenfor sengen ville redusere tiden før gjenvinning av 
gangfunksjon. Det ble registrert hvor mange dager etter slaget pasientene var i 
stand til å gå en kontinuerlig distanse på femti meter uten assistanse. 
Mediantid til gange uten assistanse var 3,5 i VEM-gruppen og 7 dager i SC-
gruppen. To uker etter slag var det 67 % i VEM og 50 % i SC som kunne gå uten 
assistanse. Forskjellen var signifikant (16).  

I AVERT II ble også forskjell i funksjonsnivå mellom gruppene etter tre måneder 
undersøkt, selv om dette ikke var hensikten med studien i seg selv. Etter tre 
måneder hadde flere i VEM-gruppen godt resultat i daglig aktivitet (mRS 0 til 2), 
men forskjellen var ikke signifikant før etter tolv måneder (3). I en senere 
artikkel viste multippel regresjonsanalyse av det samme tallmaterialet, der 
blant annet eksponering for VEM inngår som en av variablene, at godt resultat 
målt med mRS er assosiert med VEM etter tre måneder, men ikke etter 12 
måneder. Målt med Rivermead Mobility Index er derimot godt resultat 
assosiert med eksponering for VEM både etter 3 og 12 måneder (16).  

I artikkelen «Early mobilization after stroke» ble resultatene fra AVERT II og 
VERITAS sammenfattet i en meta-analyse. Den primære variabelen som ble 
analysert var uavhengighet i daglige aktiviteter, definert som mRS 0 til 2 (ingen 
symptomer til lett funksjonshemming) og/eller Barthel Index mer enn eller lik 
18, etter tre måneder. Alt i alt var andelen av uavhengige pasienter skåret med 
mRS høyere i VEM-gruppen enn i SC-gruppen etter tre måneder med en 
absolutt risikodifferanse på 15,3 %. En liknende effekt ble observert for daglige 
aktiviteter målt med Barthel Index (17).  

I Akershus Early Mobilisation in Stroke Study (AKEMIS) ble det ved hjelp av 
binær logistisk regresjon foretatt en analyse av variabler som ble antatt å 
kunne predikere et godt resultat (mRS mindre enn eller lik to). Variablene som 
ble inkludert var mobilisering innen 24 timer versus mobilisering mellom 24 og 
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48 timer etter innleggelse, alder, kjønn, risikofaktorer for slag og NIHSS-skår 
ved innleggelse. Ingen av variablene, inkludert veldig tidlig start av 
mobilisering, var assosiert med et godt resultat etter tre måneder (18). 

I studien “Exaggerated Postural Blood Pressure Rise Is Related to a Favorable 
Outcome in Patients With Acute Ischemic Stroke” presenteres funnene i en 
studie der forfatterne undersøkte hvordan fysiologiske endringer ved oppreist 
stilling ville påvirke resultatet tre måneder etter et akutt slag (13).  

Sekstisju pasienter ble inkludert i studien. Alle hadde fått diagnosen akutt slag, 
var mer enn 18 år og var blitt innlagt på en slagenhet innen 24 timer. De med 
redusert bevissthet, nedsatt samarbeidsevne, hemodynamisk instabilitet eller 
feber ble ekskludert. Resultater ble målt med mRS av en blindet person etter 
tre måneder. Måling av vitale parametre (blodtrykk, puls og oksygenmetning) 
ble målt gjentatte ganger de første tre dagene etter innleggelse ved hjelp av 
standardiserte metoder i liggende, sittende oppreist og stående stilling (13). 

Både oksygenmetning og puls holdt seg stabil hos de fleste pasientene. 
Blodtrykket økte derimot signifikant (p=0,001) ved skifte fra liggende til 
stående stilling. Andelen med signifikant fall i blodtrykk var kun 13,1 %. Disse 
pasientene hadde oftere enn de andre pasientene høyt blodtrykk før 
innleggelse (13).  

Pasientene som hadde et signifikant økt systolisk blodtrykk i stående stilling 
hadde et bedre resultat på mRS etter tre måneder enn pasientene uten denne 
responsen (p=0,003). Andelen med signifikant blodtrykksfall korresponderer 
med andelen ortostatisk hypotensjon i den eldre befolkningen (13).  

 

Farer – Dårlig resultat, komplikasjoner, død 

I den norske randomiserte og kontrollerte studien «Outcome after mobilization 
within 24 hours of acute stroke», som var del av Akershus Early Mobilisation in 
Stroke Study (AKEMIS), undersøkte forfatterne om mobilisering innen 24 timer 
etter innleggelse ville redusere dårlig resultat, definert som mRS 3 til 6 
(moderat funksjonshemming til død), etter slag sammenliknet med 
mobilisering mellom 24 og 48 timer (15). 

Pasientene som ble inkludert i studien var 18 år eller eldre, hadde førstegangs- 
eller tilbakevendende hemorragisk eller iskemisk slag og var lagt inn på 
slagavdelingen innen 24 timer etter at symptomene startet. Pasienter med 
mRS-skår mindre enn eller lik en, som gjennomgikk trombolyse eller 
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endovaskulær intervensjon, gravide eller pasienter i behov av palliativ 
behandling ble ekskludert (15).  

De 27 pasientene som ble randomisert til VEM-gruppen ble mobilisert utenfor 
sengen så tidlig som mulig og senest 24 timer etter innleggelse, mens de 29 
pasientene i SC-gruppen startet mellom 24 og 48 timer etter innleggelse. 
Mobilisering ble definert som all aktivitet utenfor sengen, og det ble ikke fulgt 
noen streng protokoll for mengde eller type aktivitet. Derimot ble aktiviteten 
regulert i forhold til pasientens behov og evner (15). Grunnkarakteristikker og 
risikofaktorer var stort sett likt fordelt mellom gruppene.  

Det primære mål på resultater var andel som hadde en dårlig skår på mRS 
(mellom 3-6), mens de sekundære var andel dødsfall, nevrologisk forverring på 
NIHSS-skalaen, avhengighet målt med Barthel Index og komplikasjoner (15).   

Etter tre måneder hadde flere av pasientene i VEM-gruppen dårlig resultat, og 
det var en høyere andel dødsfall enn i SC-gruppen. Forskjellene var ikke 
statistisk signifikante (p=0,14 og p=0,08) verken før eller etter justering for 
alder og alvorlighetsgrad av slaget. Den nevrologiske fremgangen målt med 
NIHSS-skalaen var bedre i SC-gruppen (P=0,02). Oddsen for avhengighet ved tre 
måneder målt med Barthel Index var noe høyere i VEM-gruppen, men det var 
ingen signifikant forskjell (15). 

Forfatterne konkluderte med at det var en tendens til at de pasientene som ble 
veldig tidlig mobilisert hadde dårligere resultater, flere dødsfall og høyere 
avhengighet enn de som ble mobilisert etter standard protokoll, men at 
forskjellen ikke er signifikant. Samtidig var andelen av pasienter i VEM-gruppen 
med gode resultater faktisk det samme som i AVERT II (15).  

I artikkelen «Very Early mobilisation and complications in the first 3 months 
after stroke» analyseres materialet fra AVERT II med hensyn til mulig 
sammenheng mellom veldig tidlig rehabilitering og hva slags, hvor mange og 
hvor alvorlige komplikasjoner pasientene får etter slag. Komplikasjoner 
defineres som enhver uønsket medisinsk hendelse opplevd av en pasient 
inkludert i studien. De kategoriseres i alvorlighetsgradene mild, moderat og 
alvorlig. I tillegg deles komplikasjonene i ulike typer, relatert til immobilitet, 
slagrelaterte, relatert til komorbiditet, psykologiske og andre (14).  

Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom gruppene i totalt antall 
komplikasjoner, i antall alvorlige komplikasjoner, i antall fall eller i 
komplikasjoner relatert til immobilitet. Riktignok var det flere slagrelaterte 
komplikasjoner og dødsfall i VEM-gruppen, men ingen av disse forskjellene var 
signifikante. Depresjon ble ikke diagnostisert blant pasientene. For øvrig var 
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lengre liggetid assosiert med et høyere antall generelle og 
immobilitetsrelaterte komplikasjoner (14).  

I AKEMIS var andelen som opplevde minst en komplikasjon lik i de to gruppene, 
men det var litt flere i VEM-gruppen som hadde to eller tre komplikasjoner enn 
i SC-gruppen. Forskjellen var imidlertid ikke signifikant (p=0,08). Gruppene 
hadde tilnærmet likt antall slag-, immobilitets- og komorbiditetsrelaterte 
komplikasjoner (15).  

 

Diskusjon 

Funnene i AVERT II og VERITAS gir gode holdepunkter for å tro at veldig tidlig 
mobilisering er trygt og gjennomførbart. Begge studiene har tydelige 
inklusjonskriterier, er randomisert etter godkjente metoder og effekten ble 
målt av en blindet person. Det har med andre ord god kvalitet og resultatene 
vil være troverdige gitt at utvalget er stort nok. I AVERT II var det brede 
inklusjonskriterier, ingen øvre aldersgrense og pasienter med både hemoragisk 
og iskemisk infarkt og med moderat til alvorlig slag var med i studien (3). Dette 
gir et representativt utvalg. I tillegg ble kontaminasjonsskjevheter suksessfullt 
eliminert og det lyktes å starte intervensjonen i VEM-gruppen innen 24 timer 
(3). VERITAS har mange av de samme styrkene som AVERT II og ble med hensikt 
utført slik at resultatene fra de to studiene er sammenliknbare (17). En viktig 
svakhet ved studien, som også skiller den fra AVERT II, er at mobilisering ikke 
konsekvent ble gjennomført innen 24 timer, men innen 36 timer (17). Dette 
gjør studien mindre egnet til å besvare problemstillingen i denne 
litteraturstudien. Den største svakheten ved begge studiene er imidlertid de 
små utvalgene. 

Videre viser resultatene fra AVERT II at pasientene som ble veldig tidlig 
mobilisert tidligere mestret å gå uten assistanse. Det er nærliggende å tro at 
dette kan føre til tidligere utskrivelse til hjemmet og til raskere å oppnå 
uavhengighet i daglige aktiviteter, noe som er svært meningsfullt i en 
rehabiliteringsprosess. Plausible sammenhenger er at tidlig aktivitet kan bedre 
motoriske ferdigheter, minimere muskeltap, redusere svekkelse av 
hjertelungekretsløpet og bedre den enkelte pasients mestringsfølelse (16).  

I meta-analysen av tallmaterialet fra AVERT II og VERITAS fant forfatterne at 
pasientene i VEM-gruppen var signifikant tidligere uavhengige etter tre 
måneder enn SC-gruppen. Sammenslåingen av studiene gir økt statistisk styrke 
og et mer presist effektestimat. Studiene hadde like inklusjonskriterier, 
tilnærmet lik protokoll og det var ingen signifikante forskjeller i grunnleggende 
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karakteristikker mellom pasientene. Samtidig hadde AVERT II kortere tid til 
første mobilisering enn VERITAS og forskjellen i tid til første mobilisering 
mellom de to gruppene i VERITAS var ikke signifikant (17). Fordi studiene ikke 
har vært konsekvente i sin definisjon av veldig tidlig mobilisering, kan man stille 
spørsmål ved om resultatene gir verdifull informasjon om hvorvidt veldig tidlig 
mobilisering er gunstig eller ikke. I tillegg er utvalgsstørrelsen, også etter 
sammenslåing, for liten til å danne grunnlag for praksisendring (17). Analysen 
indikerer likevel at veldig tidlig mobilisering er hensiktsmessig.  

I AKEMIS lyktes forfatterne i å mobilisere VEM-gruppen innen 24 timer etter 
symptomstart. Imidlertid mislyktes de, grunnet langsom rekruttering, i å 
inkludere den kalkulerte utvalgsstørrelsen på 123 pasienter i hver gruppe for å 
oppnå tilstrekkelig statistisk styrke (15). Dette kan forklare hvorfor det ikke ble 
funnet noen sammenheng mellom noen av variablene og godt resultat (17).  

Studien av Aries med flere gir holdepunkter for å tro at oppreist stilling ikke gir 
endringer i viktige parametre som puls og oksygenmetning. Derimot ble 
forbigående økt blodtrykk som respons på oppreist stilling observert hos 
mange av pasientene. Denne responsen viste seg å være uavhengig assosiert 
med godt resultat etter tre måneder. Studiens styrker er at den simulerte en 
realistisk rehabiliteringssituasjon ved gradvis oppreising fra liggende, via 
sittende til stående stilling. Den positive virkningen på resultatet var også 
tilstede etter justering for mulige konfunderende faktorer. I tillegg ble 
grunnleggende karakteristikker ved studiedeltakerne sammenliknet med 
pasienter i slagregistre. Den eneste gjennomgående forskjellen som ble funnet 
var at studiedeltakerne hadde en noe høyere skår på NIHSS en den 
gjennomsnittlige slagpasienten. Dette trekker i retning av god ekstern validitet 
(13). Studien svekker hypotesen om at liggende stilling er tryggere enn stående 
stilling i den første tiden etter et hjerneslag. 

Samlet gir de ovenfor nevnte studiene grunnlag for i det minste å hevde at 
veldig tidlig rehabilitering virker trygt, gjennomførbart og at det muligens også 
har positive effekter sammenliknet med standard behandling.  

I AKEMIS var det derimot en trend mot dårligere resultat, flere dødsfall og 
høyere avhengighet hos pasientene i VEM-gruppen enn hos SC-gruppen. 
Forskjellen var imidlertid ikke signifikant og studien hadde ikke tilstrekkelig 
mange pasienter til å oppnå statistisk styrke (15). Studien var imidlertid en 
prospektiv, randomisert studie av god metodologisk kvalitet med tydelige 
inklusjons- og eksklusjonskriterier, blindet undersøker og pasienter med alle 
alvorlighetsgrader av slag (15).  
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Til forskjell fra AVERT II og VERITAS ble det i AKEMIS kun gjort intervensjon på 
tidspunktet for, men ikke på mengde og intensitet av mobiliseringen. Det kan 
tenkes at et godt resultat ikke bare er avhengig av tidspunkt for start av 
mobilisering, men også av mengden (15).  

Verken i AKEMIS eller i AVERT II fant man signifikante forskjeller i antall 
komplikasjoner mellom gruppene, men i AVERT II det var en ikke-signifikant 
tendens til at flere slagrelaterte komplikasjoner og dødsfall i VEM-gruppen. 
Dette kan skyldes at det var flere pasienter med moderate til alvorlige 
slagsymptomer i denne gruppen, men det kan også skyldes en skadelig effekt 
av VEM (14). 

I AKEMIS hadde SC-gruppen bedre framgang ved nevrologisk vurdering med 
NIHSS, men grunnet ubalanse i alvorlighetsgrad mellom gruppene og 
ekskludering av ikke-overlevende bør dette funnet tolkes med forsiktighet (15). 

At lengre liggetid var assosiert med flere komplikasjoner i AVERT II innebærer 
ikke at en kan konkludere noe om årsak og virkning (14). Hvis man imidlertid 
tar utgangspunkt i en hypotese om at lengre liggetid gir opphav til flere 
komplikasjoner, så vil det være plausibelt at tidlig mobilisering, som trolig gir 
raskere tilbakevendende gangfunksjon og raskere utskrivelse, kan føre til færre 
komplikasjoner.  

 

Konklusjon 

Foruten ett signifikant funn som taler for at mobilisering innen ett døgn gir 
bedre resultat enn standard behandling, gir ikke resultatene fra 
litteraturgjennomgangen entydig svar på når mobilisering ideelt sett bør starte 
etter et akutt hjerneslag. Det er likevel oppdaget mulige sammenhenger 
mellom veldig tidlig mobilisering og godt resultat. Samtidig ble det ikke påvist 
signifikante forskjeller i komplikasjoner og død hos pasientene i gruppene som 
ble sammenliknet. Samlet gir derfor resultatene grunn til å tro at veldig tidlig 
rehabilitering ikke er skadelig. Mer forskning trengs for å avdekke potensielle 
positive effekter av denne behandlingen. AVERT-studien er en stor 
multisenterstudie som fremdeles pågår og som vil ha tilstrekkelig styrke til å 
kunne svare på om veldig tidlig rehabilitering har positiv effekt på overlevelse 
og uavhengighet.  
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