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• Sunnaas sykehus HF tilbyr rehabilitering til slagpasienter med sammensatte 
vansker ( motoriske, sensoriske og kognitive utfall) fra helseregion Sør-Øst 
(www. sunnaas.no)

• Pasienter blir innlagt på Sunnaas til rehabilitering når den medisinske 
tilstanden er stabil (fra ca. 1 uke opp mot 1 måned). Gjennomsnittlig lengde på 
oppholdet er 36 døgn( i 2013). 

Primærrehabilitering etter hjerneslag ved Sunnaas



• En prosess der deltakerne enten aktivt eller passivt anvender plante- og 
hageaktiviteter for å bedre egen helse og velvære

• Benyttes i klinisk eller helsefremmende arbeid veden over

• Ergoterapi

Terapeutisk hagebruk, definisjon

Foto fra Enid A. Haupt Glass Garden, New York, Foto: RK Raanaas 



• Mål: 

– Systematisere hagegruppen som et ergoterapifaglig tilbud for hjerneslagpasienter

– Evaluere ergoterapeutenes erfaringer

• Gjennomføring

– Gruppeaktivitet – 4-6 pasienter

– 2 ganger pr uke av 1 time

– Innendørs, i hagen, på balkongen, på takterrassen ….

– Aktivitet rettet mot pasientenes behandlingsmål

– Passiv deltakelse i gruppa

– Utgjør ergoterapitilbudet den aktuell dagen

Prosjekt (2013-2015):
Rehabilitering og terapeutisk hagebruk



• Meningsfulle – være lystbetont

• Motiverende – drive pasienten framover i egen rehabilitering

• Produktrettet – se at det blir til noe

• Sosiale – dele og lære av hverandre

• Film:

Ulike aktiviteter



• Skrevet refleksjonsnotater etter hver gruppe i periode på 6 måneder

• Kvalitativ, deskriptiv analyse

• Problemstilling:

– Å utforske hvordan deltakende ergoterapeuter erfarer og reflekterer over på 
hvilken måte hagegruppa støttet rehabilitering etter akutt hjerneslag

Evaluere ergoterapeutenes erfaringer



• Meningsfull aktivitet i et ergoterapifaglig perspektiv

• Hva er aktivitet?

• Sammenheng mellom aktivitet og helse

– meningsfull aktivitet fremmer helse

– barrierer og muligheter i den konteksten en er

Hva fant vi?

Teoretisk forankring



• Mange og fleksible muligheter for trening av kognitive og motoriske (grov og 
fin) ferdigheter

• Oppgavene motiverte, pasientene ble selvgående i egen trening, utfordret 
egen kapasitet. Engasjement ledet til fremskritt!

Muligheter og motivasjon for ferdighetstrening



Stedet, gruppe, aktiviteten ble opplevd som et godt sted å være – fant ro og hvile i 
aktiviteten. Hverdagsaktiviteter var viktig.

Opplevelse av mestring i en ellers ny og kaotisk tilværelse.

Se at det en gjorde ble til noe - noe pent, noe som smakte eller luktet godt, noe som
vokste…

Muligheter for mental hvile og opplevelse av mestring



• Gruppesettingen og deltakelse i en felles aktivitet ledet til en opplevelse av 
tilhørighet, felles utfordringer, mulighet for å dele bekymringer og håp for 
fremtiden. Lærte av hverandre og fant støtte i andres fremskritt.

Dele erfaringer og refleksjoner på eget liv og framtid



• Bildet av kosteskaftet



• Utfordringen ligger i å tilrettelegge for aktivitetsutførelse – gradering etter 
funksjon er essensielt

• Passer ikke for alle – noen pasienter så ikke på dette som trening

• Nok tid til for- og etterarbeid for terapeutene!

• Organisatoriske utfordringer i et stort sykehus

• Utfordringen å etablere tverrfaglige samarbeid – tid til informasjons- og 
erfaringsutveksling er viktig

Ergoterapeutenes praktiske erfaringer!



• God treningsarena for motoriske og kognitive ferdigheter

• Aktivitetene i seg selv og gruppesettingen fremmet trening

• Helseressurser gjennom mental hvile, sosial støtte, opplevelse av mestring

• Perspektiver på framtida – se at det går an  

“ I would like to have an apple tree in my garden” 

Erfaringer og refleksjoner oppsummert


