
 

 

Opptrening av 
synsfunksjonen etter 
hjerneslag 
 
Innledning 
En av mine pasienter sa: "De 
ga meg fysioterapi og 
logopedi, men det var 
synsvanskene jeg trengte hjelp 
til" - dessverre passer dette 
utsagnet for mange pasienter! 
 
Ulike undersøkelser viser at 
opptil 60% av alle som får slag 
får synsforstyrrelser. 
Synsproblemer fører til 
funksjonsvansker på en rekke 
områder. Det gir tretthet og 



hodepine og virker negativt inn 
på den totale rehabiliteringen. 
Pasienten får vansker med å 
forholde seg til de visuelle 
omgivelsene og daglige 
aktiviteter. Forstyrrelsene 
virker også negativt inn på 
orienteringsevnen og dermed 
forflytningsevnen. En stor 
gruppe får også lesevansker.  
 
Konsekvensen er redusert 
livskvalitet, begrenset 
aktivitetsnivå, og hjelpeløshet i 
forhold til en rekke aktiviteter. 
Til tross for dette har 
synsforstyrrelser i stor grad 
blirr oversett innen 



rehabilitering rettet mot 
pasienter som har hatt slag. 
 
Synsvanskene overskygges 
ofte av mer synlige 
komplikasjoner som 
språkvansker, motoriske 
vansker og 
hukommelsesproblemer. 
Disse    kan "kamuflere" 
synsforstyrrelser både for 
pasienten selv og 
omgivelsene, og det kan være 
vanskelig å forklare andre om 
sitt synsproblem når de ikke 
selv er klar over problemet. 
 
Hva er synstrening? 



For å kunne gi synstrening, må 
en rekke visuelle kvaliteter 
kartlegges. De helt sentrale er:  
• synsstyrke 
• synsfeltutfall 
• øyemotorikk 
• adaptasjonsevne (evnen til å 

tilpasse seg skiftende 
lysforhold) 

• blendingsforstyrrelser 
(lysskyhet kan det gi store 
funksjons- og sosiale 
vansker) 

  
  
Øyelege, optometrister, 
optikere og synspedagoger 
kan utrede synsvansker, men 



det er viktig at de også er 
kartlagt av andre faggrupper 
innen rehabilitering, slik som 
f.eks lege,nevropsykolog, 
logoped, fysioterapeut, m.fl. 
fordi synsforstyrrelser ikke kan 
isoleres fra andre 
hjernefunksjoner som kan 
være rammet. 
 
Synstrening innebærer ulike 
øvelser: 
    
• for å styrke øyemotoriske 

funksjoner 
• øve søkestrategier i stort og 

lite synsfelt 
• stimulere og utnytte realtive 



synsfeltbortfall 
• trene visuell 

oppmerksomhet i stort og 
lite synsfelt på ulike 
avstander  

• automatisere 
øyebevegelsene.  

 
• Synstrening skal:  
 
• forbedre synsfunksjon  
• øke utholdenheten    
• lære pasienten strategier 

slik at de kan bruke synet på 
en mer komfortabel måte   

• gi forståelse av hvordan 
synsforstyrrelser kan 
påvirke aktiviteten 



 
Synstrening bør starte så tidlig 
som mulig etter slaget, og gis 
regelmessig og ofte i 
begynnelsen. Vi ga intensiv 
synstrening 1 time x2 i 14 
dager. For de som har behov 
for ytterligere trening,noe som 
må gjøres lokalt, anbefaler vi 1 
times trening 2-3 ganger i 
uken.  
Det er viktig å evaluere tilbudet 
etter ca 15-20 timer for 
evt.planlegge ytterligere 
trening eller avslutte ved ingen 
fremgang.   
 
1. Timen begynner med å 



bevisstgjøre pasienten på 
synsforstyrrelsen og 
betydningen av å utnytte 
øyebevegelser 

2.   
    Deretter trener vi på søking 
i stort synsfelt        for å få 
opp oppmerksomheten 
 3. 
    Vi øver på raske 
øyebevegelser og bevisst 
søking.  
4. 
     Siste del av timen er 
lesetrening.  
 
Treningstimene blir justert 
etterhvert som deltakerne får 



innsikt i egne funksjoner, 
forstår prinsippene og 
behersker teknikkene.  
Individuell tilrettelegging er en 
kontinuerlig prosess med 
utgangspunkt i testresultater, 
fremgang og dagsform. 
Pasienten skal være i sentrum 
for initiativ, spontanitet og 
omsorg. At treningstimene får 
et indiviuelt preg, kan være 
avgjørende for 
treningseffekten. 
 
Hvilke resultater gir 
synstrening 
Det er gjort lite forskning på 
dette området. Gunvor 



Wilhelmsens doktoravhandling 
i 2000 (Visuelle forstyrrelser 
etter hjerneslag. En 
undersøkelse av 
synsfunksjonen og effekten av 
trening) viser at syntrening 
hjelper. Vår studie viser at 
synstrening forbedret 
sentralsynet, noe som 
antagelig skyldes stødigere 
fiksering. Mer enn halvparten     
reagerte raskere og ble mer 
oppmerksomme på ulike 
stimuli i synsfeltet. Stereosynet 
og lysskyheten bedret seg 
også hos noen.  Det ble 
lettere å lese, og 
utholdenheten økte. De fikk 



stødigere øyemotorikk, og vi 
observerte mer bruk av øynene 
i stedet for hodedreininger ved 
nærarbeid noe som ga mindre 
nakke- og hodesmerter.  
 
Deltakerne mente at kunnskap 
om og innsikt i egen 
synsfunksjon gjorde de i bedre 
stand til å kompensere for og 
leve med synsvanskene.   
 
Hvem skal få synstrening 
I Nasjonal retningslinje for 
behandling og rehabilitering 
ved slag står det at alle skal få 
synsfunksjonen utredet av 
øyelege, synspedagog eller 



optiker, og at de skal få 
oppfølging ved behov. Selv om 
det kan vises til mange positive 
resultater for slagrammede 
etter gjennomgått synstrening, 
er det på ingen måte noen 
selvfølge at denne type trening 
blir satt i gang, noe som er 
bekymringsfylt. Det ser ut til at 
de slagrammede får hjelp ut fra 
den fagkompetansen 
rehabiliteringsavdelingen har 
mer enn hjelp ut fra egne 
vansker.  
 
Når det gjelder rehabilitering i 
tilknytning til for eksempel 
språkvansker og motoriske 



problemer etter hjerneslag, ses 
dette på som en naturlig del av 
en total medisinsk 
rehabilitering. Kartlegging, 
testing og trening av synet 
etter hjerneslag er derimot ofte 
totalt fraværende. Muligheten 
for opptrening av 
synsfunksjonen er lite kjent, og 
tilbudet om synstrening er 
dessverre minimalt fordi det er 
få synspedagoger ansatt i 
medisinsk rehabilitering og på 
Voksenopplæringssentrene. 
 
Hvem kan gi synstrening 
På bakgrunn av utredninger 
gjort av tverrfaglig team, kan 



synspedagog lage et 
treningsopplegg slik at 
vedkommende kan utnytte sitt 
fulle potensial. I Norge finnes 
det ca 50 synspedagoger som 
kan gi tilbud om 
synstrening/øyemotorisk 
trening til slagpasienter.  
 
Det finnes også optometrister 
som tilbyr synstrening, men det 
er ofte lite aktuelt tilbud til 
denne pasientgruppen fordi 
treningen blir svært kostbar da 
det ikke finnes 
refusjonsmuligheter. 
Treningen innebærer   mye 
egentrening, noe som kan 



være vanskelig fordi mange 
mangler inititativ og motivasjon 
og har igangssetttingsvansker.  
 
Det finnes også private 
synspedagoger som gir tilbud 
om synstrening. De drar hjem 
til pasienten og tilrettelegge 
synstreningen i 
hjemmemiljøet. Dette kan også 
bli en kostbar løsning dersom 
ikke kommunen går inn for å 
dekke utgiftene, noe den gjør i 
enkelte tilfelle. Synstrening gis 
på Voksenopplæringssentrene 
og på rehabiliteringsavelinger 
der synspedagog er ansatt. 
Synstrening på sykehus og 



voksenopplæringssentrene er 
gratis.   
 
I forrige uke var jeg på en 
konferanse SOS ( Syn og slag) 
i København hvor det var stor 
enighet om at det nå er på tide 
å gi personer med slag og 
synsforstyrrelser nye 
muligheter. De viste til gode 
resultater fra steder der  
synsrehabilitering er forsøkt. 
Det er flere steder satt igang 
prosjekter hvor 
synsrehabilitering forsøkes i 
tverrfaglig sammenheng.   
 
Helsedirektoratet har sett 



betydningen av å trekke flere 
synspedagoger inn i et 
tverrfaglig rehabiliteringsmiljø. 
Det som haster er å få flere 
flagfolk med synsfaglig 
kompetanse inn i 
rehabiliteringsarbeidet. Etter 
hjerneslaget er det altfor 
mange som gir opp å lese og 
utføre andre synskrevende 
oppgaver. De blir ofte sittende 
passive hjemme. De hadde 
fortjent å få hjelp!! 
 
  




