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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år drabbas flera individer av traumatiska hjärnskador orsakade av 

yttre våld mot huvudet. Det kan leda till olika funktionssvårigheter som påverkar och 

förändrar livet. Individen går från att vara självständig till att bli beroende av andras 

hjälp och stöd i vardagen.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av rehabilitering efter en traumatisk 

hjärnskada.  

Metod: Den systematiska litteraturstudien utgick från en väl formulerad och klar fråga 

som sedan besvarades metodiskt genom att ha identifierat, valt, värderat och analyserat 

relevant forskning. Analysen grundades på en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Det visade sig att individer som drabbats av en traumatisk hjärnskada 

upplevde begränsningar i vardagen och hade en rädsla för att misslyckas under 

rehabiliteringsprocessen. Information och stöd hade stor betydelse och upplevdes både 

positivt och negativt för individen. Det framkom också att individen måste acceptera 

och skapa sig en förståelse för sina funktionsnedsättningar. För att ta sig vidare i 

rehabiliteringen användes olika strategier för att underlätta i vardagen.  

Slutsats: Upplevelser skiljer sig från individ till individ. Något som var utmärkande i 

den här systematiska litteraturstudien var patientens upplevelse kring informationens 

och stödets betydelse i en rehabiliteringsprocess. Sjuksköterskan bör skapa sig en 

förståelse för patientens situation för att kunna stödja och hjälpa i rehabiliteringen efter 

en traumatisk hjärnskada.  

 

Nyckelord 
Traumatiska hjärnskador, rehabilitering, patient, erfarenheter. 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ingrid Djukanovic för hennes synpunkter, 

engagemang och stöd under arbetet med den här systematiska litteraturstudien.   
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1 Inledning 
Traumatiska hjärnskador kan uppkomma och förändra en individs liv på några få 

sekunder. Det kan innebära att gå från att vara självständig till att bli beroende av andra 

individers hjälp och stöd i det vardagliga livet. Kopplat till vår kommande roll som 

sjuksköterska väcker det här ämnet ett stort intresse hos oss och skapar många tankar 

och funderingar kring hur upplevelserna ser ut utifrån patienternas perspektiv. 

 

2 Bakgrund  

2.1 Att vara beroende av vård 
Strandberg (2002) skriver att livet handlar om ett ömsesidigt beroende av andra 

individer. Genom sjukdom eller ohälsa kan livet förändras fort vilket kan leda till att 

individen hamnar i en situation som kräver ett ökat behov av stöd i vardagen. Det är 

först när ett beroende av vård uppstår som förståelsen av att vara beroende blir tydlig. 

Beroende av vård beskrivs som en relation mellan vårdare och patient där individen har 

en begränsad förmåga att ta hand om sig själv, vilket leder till ett ökat behov av 

omvårdnad för att kunna utföra sina dagliga sysslor. Det blir en praktiskt och fysiskt 

bristande förmåga vilket fordrar andras uppmärksamhet. Det innebär att patientens 

välbefinnande påverkas av hur individer runt omkring handlar i olika situationer 

(Strandberg, 2002). Vi författare anser att när någon drabbas av en traumatisk 

hjärnskada kan ett beroende av vård uppstå. Det kan även upplevas hos andra 

patientgrupper som tillexempel hos patienter med kranskärlssjukdomar och 

Amyotrofisk Lateral Skleros. Meyer och Ward (2013) skriver att när en patient hamnar i 

en akutsituation som vid kranskärlssjukdom så kan situationen upplevas som 

skrämmande. Han eller hon hinner inte skapa förtroende och tillit till vårdpersonalen. 

Patienten känner sig därför tvungen att lita på den kunskap som finns på sjukhuset. Det 

innebär att han eller hon blir beroende av den expertis och kompetens som 

vårdpersonalen besitter. Foley, Timonen och Hardiman (2014) skriver om patienter med 

den obotliga sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros. Sjukdomen kan påverka både 

talet, rörligheten och koncentrationsförmågan. Patienterna upplever att förändringarna 

leder till förlust och minskat hopp till framtiden. Sjukdomen gör att han eller hon 

successivt försämras och blir mer och mer beroende av andras hjälp och stöd.  

 

2.2 Sjuksköterskans förhållningssätt  
Strandberg (2002) skriver att omvårdnad delas upp i två delar. Den första är uppgiften 

som utförs vilket innebär att utföra handlingar och omhändertaganden. Den andra delen 



  
 

2 

är Relationsaspekten som innebär förhållningsättet och handlar om att visa omtanke för 

den andre. Grunden för omvårdnad byggs i relationen mellan olika vårdprofessioner, 

patient och närstående. I relationen får patienten möjlighet att uttrycka sina behov och 

problem. Målet med omvårdnad är att patienten ska uppleva stöd från vårdpersonalen 

för att han eller hon ska få ett så bra dagligt liv som möjligt. Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver att en sjuksköterskas uppgift är att fokusera på patienten och hur hans 

eller hennes livssammanhang påverkas av hälsa, sjukdom och lidande. En annan uppgift 

är att stödja hälsoprocessen genom att ha en öppenhet inför livsvärlden. Ett 

ansvarsområde som sjuksköterskan har är att ansvara för patientens dagliga omvårdnad, 

säkerhet, kvalitet samt välbefinnande. Patientens upplevelse av vård och omvårdnad kan 

alltså påverkas av sjuksköterskans förhållningssätt. 

 

2.3 Begreppsdefinitioner  

2.3.1 Traumatiska hjärnskador  

Traumatiska skador innebär yttre våld mot huvudet som orsakar skador på hjärnan. Det 

finns tre olika nivåer av traumatisk hjärnskada, lätt, måttlig eller svår. Vad som avgör 

nivån av skadan är vakenheten och minnesförlusten efter traumat (Strandberg, 2006). I 

vår systematiska litteraturstudie kommer vi att fokusera på måttliga till svåra 

traumatiska hjärnskador. 

 

2.3.2 Rehabilitering  

Individen kan drabbas av psykiska, fysiska och sociala påfrestningar under livets gång. 

Påfrestningarna kan orsaka olika svårigheter som kan kräva rehabiliterande insatser för 

att kunna återvända till en fungerande vardag (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). 

Rehabilitering innebär att en individ får hjälp med att återfå eller bibehålla sin 

funktionsförmåga och få stöd för att kunna leva ett självständigt liv (Socialstyrelsen, 

2007). Rehabiliteringen efter en hjärnskada kan pågå under flera år. Vanligtvis sker 

funktionsförbättringar men även försämringar av funktionen kan förekomma under åren 

(Sörbo, 2004).  

 

2.3.3 Upplevelser 

Upplevelser innebär hur individen erfar världen runtomkring sig. Varje individ är unik 

vilket innebär att upplevelser kan skilja sig åt. En individ kan uppleva en viss situation 
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på ett sätt medan en annan har en helt annan upplevelse kring samma situation 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.4 En överblick av traumatiska hjärnskador  

Hjärnskador kan vara skador som är medfödda och uppkommer tidigt i livet, dem kan 

också vara förvärvade. Förvärvade hjärnskador är skador som uppkommer under livets 

gång och exempel på sådana skador kan vara stroke, multipel skleros, hjärntumörer och 

förgiftningar. Till förvärvade hjärnskador hör också traumatiska skador som 

uppkommer av yttre våld som orsakar skador på hjärnan (Strandberg, 2006). Magne-

Krogstad (2012) skriver att i Sverige drabbas varje år cirka 23 000 individer av 

hjärnskador som är orsakat av yttre våld mot huvudet. Våldet orsakas vanligen av 

trafikolyckor, fallolyckor eller misshandel. Hjärnan är det organ som styr kroppens alla 

funktioner och våld mot huvudet kan därför ge olika typer av funktionsnedsättningar 

beroende på skadans svårighetsgrad och vilken del av hjärnan som skadas. Det som 

händer med hjärnan vid en traumatisk hjärnskada är att den kastas fram och tillbaka mot 

skallbenet och det kan då uppstå krosskador på hjärnvävnaden. Det kan även uppstå 

diffusa slitskador i hjärnans nervfiber. Det kan leda till att nervimpulserna inte når fram 

och då kan funktionssvårigheter uppkomma. Exempel på funktionssvårigheter är 

problem med minnet, koncentrationssvårigheter, personlighetsförändring, 

koordinationssvårigheter samt tal, läs och skrivsvårigheter (Magne-Krogstad, 2012). En 

hjärnskada kan även bidra till en ökad trötthet som kan innebära att en individ måste ta 

paus med jämna mellanrum för att orka med det sociala och vardagliga livet 

(Scheibenpflug & Schön, 2004).  

 

2.5 Teoretisk referensram  

Den här systematiska litteraturstudien utgår ifrån den vårdvetenskapliga teorin med 

inriktning på Karin Dahlbergs livsvärldsteori. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

att den vårdvetenskapliga teorin bygger på fyra konsensusbegrepp, patient, hälsa, miljö 

och vårdande. Vårdvetenskapens mål är att bygga kunskap om hälsa och vårdande som i 

sin tur ska resultera i att patientens hälsoprocess kan stödjas och stärkas på bästa sätt. I 

den vårdvetenskapliga teorin utgör livsvärldsteorin en filosofisk byggsten som syftar till 

att utgå från patientens perspektiv. Livsvärlden är den värld som vi lever i, delar och 

upplever med andra individer. Den är unik och personlig vilket gör att det inte går att 

sätta sig in i någon annans livsvärld men däremot kan en förståelse för livsvärlden 
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skapas. Ett vårdvetenskapligt synsätt innebär att se individen ur ett subjektivt perspektiv 

där kroppen beskrivs som levd. Det innebär att kroppen sägs vara fylld med tankar, 

erfarenheter, upplevelser, minnen och känslor. Kroppen är grunden till individens 

existens och det är kring kroppen allting kretsar (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid en 

svår skada eller sjukdom kan kroppen förändras både psykiskt och fysiskt. Förändringen 

kan leda till att individen måste skapa sig nya förutsättningar för att anpassa sig till livet 

på nytt (Merleau-Ponty, 1999).  

 

3 Problemformulering  

Hjärnskador orsakade av trauma kan ge en individ allvarliga fysiska och psykiska 

konsekvenser som t.ex. koncentrations- och minnessvårigheter. Konsekvenserna kan 

medföra olika svårigheter för individen att kunna återgå till en fungerande vardag. En 

individ kan i ena sekunden vara självständig för att i nästa sekund vara beroende av 

andras hjälp och stöd (Strandberg, 2006). Hur upplever patienter sin rehabilitering efter 

en traumatisk hjärnskada? Vad för svårigheter kan indviden erfara? Individens livsvärld 

är högst personlig och unik (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför tänker vi författare att 

rehabiliteringen efter en traumatisk hjärnskada kan upplevas olika från patient till 

patient. Patienters erfarenheter av traumatiska hjärnskador anser vi är betydelsefullt att 

studera eftersom det här kan ge de olika vårdprofessionerna en ökad förståelse. Den här 

förståelsen hoppas vi ska kunna vara användbar och utvecklande i den kliniska 

verksamheten för att därmed kunna erbjuda patienten en så bra omvårdnad som möjligt.  

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av rehabilitering efter en traumatisk 

hjärnskada. 

 

5 Metod 

Metoden i det här arbetet är uppbyggd som en systematisk litteraturstudie. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att en systematisk litteraturstudie utgår från en väl 

formulerad och klar fråga som sedan besvaras metodiskt genom att identifiera, välja, 

värdera och analysera relevant forskning. En utgångspunkt till att kunna fullfölja en 

systematisk litteraturstudie är att det finns tillräckligt många studier av värde som kan 
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ligga till grund för granskningar och slutsatser. Kriterier ska beskrivas tydligt och en 

förklaring till varför vissa studier har exkluderats bör finnas. Metoden ska vara så rikt 

och fylligt beskriven som möjligt så att utomstående ska kunna överföra det till liknande 

grupper (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.1 Urval 

Vid artikelsökningen användes olika inklusionskriterier. Sökningen begränsades till 

artiklar gjorda år 2004-2014, det här för att få aktuell forskning kring området. En 

åldersbegränsning gjordes till åldrarna 18-65 år. Bakgrunden till den här 

inklusionskriterien är att vi anser att individer som är under 18 år räknas som barn och 

är oftast under uppsikt av vårdnadshavare och är därför inte lika självständiga i en 

rehabiliteringsprocess. Individer över 65 år drabbas lättare av andra sjukdomar och 

åkommor som kan påverka livskvaliteten och funktionen. 

 

5.2 Sökningsförfarande 

De databaser som användes för de systematiska sökningarna var Cinahl, PsycINFO och 

PubMed. Vid sökning i Cinahl och PsycINFO användes funktionen Peer reviewed. 

Enligt Karlsson (2012) innebär Peer Reviewed att en artikel har granskats av flera andra 

kunniga inom området innan den har publicerats och det görs för att säkerhetsställa att 

artikeln är av god kvalitet. Funktionen Peer Reviewed finns inte i databasen PubMed så 

vid sökning i den här databasen användes istället Ulrichsweb för att kontrollera om 

tidskrifterna där vi hittade artiklarna var vetenskapliga. För att hitta lämpliga sökord tog 

vi hjälp utav SvenskMESH där ordet skrevs på svenska för att få förslag på engelska 

sökord. Sökorden användes sedan för att göra en fritextsökning som gav oss en 

överblick kring antal träffar. Efter fritextsökningen gjorde vi en ämnesordsökning. Då 

användes de ämnesord som rekommenderades i just de här databaserna. Sökorden som 

vi har använt oss utav är Patients, Brain injuries, Recovery, Rehabilitation, Recovery of 

function och qualitative study. Sökningen började med ett ord i taget för att se hur 

många träffar varje sökord gav. Karlsson (2012) skriver att en sökning kan begränsas 

genom att använda termer som AND, OR eller NOT. Vi valde att kombinera flera 

sökord tillsammans med funktionen AND för att få fram artiklar med alla de här 

sökorden. Om sökningen gav färre än 150 träffar lästes titlarna på artiklarna igenom. 

Artikeltitlar som var intressanta och relevanta till vårt ämne valde vi att läsa abstrakten 

på. Abstrakten avgjorde sedan om artikeln skulle läsas vidare i fulltext eller inte. Hela 
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sökresultatet beskrivs i olika tabeller (Bilaga 1-3). De artiklar som valdes ut till den här 

systematiska litteraturstudien var de artiklar som stämde in på vårt syfte. Sammanlagt 

valdes 10 artiklar ut till analys. Sju var av kvalitativ ansats och tre var av kvantitativ 

ansats (Bilaga 6). 

 

5.3 Kvalitetsgranskning  

Artiklar som passade in på vårt syfte granskades med hjälp av granskningsmallar från 

Forsberg och Wengström (2013). Anpassning av mallarna gjordes med hjälp av idéer 

från andra systematiska litteraturstudier samt föreläsningar. Det här gjordes för att få ja 

och nej frågor vid granskningen samt för att granskningen skulle bli mer omfattande. Ja-

svar motsvarade 1 poäng och nej-svar motsvarade 0 poäng. Medel kvalité innebar 60-

80% och hög kvalité innebar 81-100% av den maximala poängen. Tolv stycken artiklar 

valdes ut till kvalitetsgranskning varav två stycken exkluderades bort eftersom dessa 

inte uppnådde 60 % och var därmed av låg kvalité. Granskningen genomfördes först 

enskilt av varje författare. Sedan gjordes en gemensam granskning för att få en samlad 

bild av artiklarnas innehåll (Bilaga 4-5). 

 

5.4 Vår förförståelse kring traumatiska hjärnskador  

Förförståelse innebär att du redan vet något. En förförståelse kan i många situationer 

vara bra att ha men den kan också ses som ett hinder (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

den här systematiska litteraturstudien har författarna valt att förtydliga och lyfta fram sin 

förförståelse. Förförståelsen kan påverka dataanalysen som i sin tur kan ha en inverkan 

på resultatet. Ingen av författarna i den här studien har tidigare arbetat med, eller mött 

patienter med en traumatisk hjärnskada och har därför inga egna erfarenheter kring 

ämnet. De kunskaper som författarna har om traumatisk hjärnskada är kunskaper som 

har skapats under sjuksköterskeutbildningen när det gäller hjärnans funktioner och vad 

som kan ske när hjärnan skadas. Media har också bidragit till tankar om hjärnskador när 

de belyser olyckor med traumatiska hjärnskador som följd.  

 

5.5 Analys 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kännetecknas det huvudsakliga 

tillvägagångssättet i en innehållsanalys av att forskaren identifierar mönster och teman. 

Det görs genom att bedöma data på ett metodiskt och stegvist sätt, där målet är 

framställa och fastställa kvantiteten av det utmärkande fenomenet. Det finns olika 
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modeller för innehållsanalyser, latent innehållsanalys och manifest innehållsanalys. 

Latent kännetecknas av meningsbärande enheter, kodning av kategorier, identifiering av 

centrala teman och utveckling av teorier eller modeller. I den här systematiska 

litteraturstudien har författarna valt att utgå från en manifest innehållsanalys vilket 

innebär att man analyserar det som står beskrivet i texten och det görs ingen djupare 

tolkning.  

 

Resultatet från de kvantitativa och kvalitativa artiklarna analyserades på samma sätt 

efter att resultatet från de kvantitativa artiklarna översatts till text. Utifrån Forsberg och 

Wengström (2013) beskrivning av tillvägagångsättet vid innehållsanalys läste vi 

artiklarnas resultat var för sig ett flertal gånger för att skapa en förståelse och helhetsbild 

av resultatet. Varje artikel diskuterades och sammanställdes sedan gemensamt för att 

skapa en likartad syn på resultatet. Nästa steg innebar att ta ut teman utifrån de olika 

resultaten, de olika temana skulle svara an på studiens syfte. Efter att de olika temana 

hade lyfts fram skapades kategorier för att ge en struktur över resultatdelen. Utifrån 

sammanställningen av de olika resultatdelarna i artiklarna användes färgpennor för att 

dela upp och hitta samband i textinnehållet till våra kategorier. Analysens 

tillvägagångssätt visas i bilaga 7.  

 

5.6 Etiska övervägande 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att vid en systematisk litteraturstudie bör en 

reflektion över etiska aspekter göras. Det innebär att de artiklar som väljs ska ha fått 

tillåtelse av etisk kommitté eller så ska grundliga etiska överväganden ha gjorts i 

studien. Det här har vi författare haft i åtanke när vi valde artiklar till den här 

systematiska litteraturstudien, genom att endast inkludera artiklar med ett etiskt 

resonemang eller etiskt godkännande. Vidare skriver Forsberg och Wengström (2013) 

att en annan etisk aspekt är att alla de artiklar som ingår i studien ska redovisas, vare sig 

de stödjer eller inte stödjer teorin (Forsberg & Wengström, 2013). Under processens 

gång har vi författare strävat efter att arbeta så noggrant som möjligt för att innehållet i 

artiklarna ska återges på ett sanningsenligt och korrekt sätt.  

 

6 Resultat 

Utifrån de olika artiklarnas resultat skapades tre teman som hade två kategorier vardera. 

Temana som skapades var vilse i sin egen kropp, bli sedd och börja om på nytt.  
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6.1 Vilse i sin egen kropp 

Resultatet visade på att individer som drabbats av en traumatisk hjärnskada upplevde 

begränsningar i vardagen som ledde till frustration och stress. Det framkom även att 

individerna upplevde en rädsla för att misslyckas under rehabiliteringsprocessen.  

 

6.1.1 Begränsningar hos individen som leder till frustration i vardagen 

Upplevelsen av att må bättre och klara av mer än vad man egentligen gör leder till 

frustration hos individen när han eller hon inser att det inte går att utföra ett moment 

lika lätt efter hjärnskadan (Brown, Lyons & Rose, 2006; Erikson, Karlsson, Borell & 

Tham, 2007; Rubenson, Svensson, Linddahl & Björklund, 2007). Vardagen upplevs 

som mer begränsad eftersom individen inte klarar av att hålla samma tempo. Det beror 

till stor del av den trötthet som uppkommer efter en hjärnskada. Tröttheten kan förvärras 

av starka ljud, stress och rörliga miljöer. Andra kognitiva funktionsnedsättningar som 

minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter, samt fysiska symtom som smärta i 

huvudet och nacken kan också begränsa vardagen (Hoogerdijk, Runge & Haugboelle, 

2011; Rubenson et al., 2007). Individer upplever frustration och stress när de inte kan 

genomföra aktiviteter och återgå till arbetet med samma effektivitet som innan skadan 

(Hoogerdijk et al., 2011; Turner, Ownsworth, Cornwell & Fleming, 2009). Upplevelser 

av begränsningar finns hos individen när det handlar om tekniken i samhället som 

tillexempel servicesamtal, onlinefunktioner på nätet samt följa manualer. Vissa 

situationer kan upplevas som ett misslyckande eftersom individen blir stressad av 

omgivningen och får då en känsla av att känna sig ”dum och långsam”. Ett exempel på 

det är när en individ står i kassakön och inte minns sin kod till betalkortet (Lövgreen-

Engström, Lexell & Larsson-Lund, 2010). Hoogerdijk et al. (2011) skriver att en individ 

måste stöta på motgångar för att bilda en förståelse för sina begränsningar, på så sätt kan 

han eller hon göra framsteg i rehabiliteringen. 

 

6.1.2 Rädsla för att misslyckas 

Individer med traumatisk hjärnskada kan uppleva sig själva som ”dumma och 

långsamma” i olika situationer och därför finns det en rädsla över att omgivningen ska 

ha samma uppfattning. Det leder till en begränsning av delaktighet i samhället 

(Lövgreen-Engström et al., 2010). Erikson et al. (2007) och Lövgreen-Engström et al. 

(2010) skriver att många är rädda att glömma moment i olika situationer. Det kan 

handla om att glömma avsluta saker som har påbörjats tillexempel att hänga upp tvätten 
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efter att ha tömt maskinen. Ett annat exempel är när en individ blir avbruten i en 

situation, det kan då vara svårt att återuppta det som påbörjats. Det kan handla om när 

telefonen ringer under matlagning när individen följer ett recept (Erikson et al., 2007; 

Lövgreen-Engström et al., 2010). Det finns en rädsla hos individen under stora delar av 

rehabiliteringsprocessen (Collicutt-McGrath, 2008; Hoogerdijk et al., 2011). Det kan 

handla om att flera upplever en rädsla av att inte göra tillräckliga framsteg i 

rehabiliteringen och även en rädsla för att skada sig fysiskt. De här rädslorna leder till 

att individer undviker aktiviteter och sociala situationer eftersom de är rädda för att 

misslyckas (Collicutt-McGrath, 2008).  

 

6.2 Delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

Resultatet visade på att individer som drabbats av en traumatisk hjärnskada upplevde att 

information hade en stor betydelse och var en viktig del i rehabiliteringsprocessen. Det 

framkom även att stöd från omgivningen upplevdes både positivt och negativ hos de här 

individerna.  

 

6.2.1 Informationens betydelse 

När en patient vaknar upp efter en hjärnskada upplevs en känsla av utsatthet, det här 

eftersom de inte förstår vad som inträffat på grund av minnesförlust. Minnesförlusten 

innebär att han eller hon inte kommer ihåg vad som har hänt, hur det har hänt och varför 

det har hänt. I det här skedet är patienten i ett stort behov av information från 

omgivningen för att kunna fylla minnesluckorna. Dålig information från vårdpersonalen 

är en vanlig och ofta förekommande upplevelse hos den här patientgruppen. Det finns 

ändå en tilltro till vårdpersonalen eftersom patienten blir tvungen att lita på deras 

expertis för att kunna må bättre och göra framsteg i rehabiliteringen. Patienten upplever 

att det är svårt att få en förståelse för skadans omfattning när det inte syns på utsidan. 

De har därför svårt att förstå sina funktionsnedsättningar om ingen berättar det för dem 

(Brown et al., 2006). Patienter upplever att förtroendet för vårdpersonalen minskar 

under rehabiliteringen eftersom informationen om vad som händer och sker ofta var 

bristfällig. Det gör att patienterna känner sig okunniga och oinformerade kring 

situationen de befinner sig i (Brown et al., 2006; Turner et al., 2009). Hoogerdijk et al. 

(2011) menar att genom information kan medvetenhet skapas hos patienten vilket leder 

till att han eller hon får en förståelse för situationen. Upplevelsen av information är 

viktig för att han eller hon ska förstå vad som har hänt och varför svårigheter 
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förekommer när det gäller att utföra olika saker. Informationen är till stor betydelse i 

rehabiliteringen för att patienten ska kunna få ihop alla pusselbitar efter hjärnskadan.  

 

6.2.2 Upplevelser av stöd 

Komplimanger och stöd från vårdpersonal kan ge patienter förtroende som skapar 

motivation till att fortsätta med rehabiliteringen (Hoogerdijk et al., 2011; Rubensson et 

al., 2007). Flera studier lyfter fram att stöd och omtanke från närstående har stor 

betydelse för patienternas välbefinnande, motivation och humör vilket har en positiv 

effekt på rehabiliteringen (Arenth, Corrigan & Schmidt, 2006; Fleming, Sampson, 

Cornwell, Turner & Griffin, 2012; Hoogerdijk et al., 2011; Man, Lee, Tong, Yip, Lui & 

Lam, 2004; Rubenson et al., 2007; Turner et al., 2009). Stöd från närstående upplevs 

underlätta och ge en trygghet i vardagen när det gäller att hjälpa till med sysslor som 

individen själv inte klarar av eller orkar, exempelvis hushållssysslor, personlig hygien 

och ekonomi (Rubenson et al., 2007). Närståendes stöd anses också vara betydelsefullt 

under rehabiliteringen när det gäller att handskas med känslor som sorg, ilska och 

frustration. Det är också betydelsefullt när det gäller att skapa meningsfulla 

sysselsättningar efter sjukhusvistelsen. Samtidigt som stödet kan upplevas betydelsefullt 

kan det också kännas svårt att vara beroende av andra. Närstående kan upplevas som 

överbeskyddande och kontrollerande, vilket i sin tur påverkar de sociala relationerna 

(Turner et al., 2009; Erikson et al., 2007). 

 

6.3 Börja om på nytt 

Resultatet visade på att individen måste acceptera och få en förståelse för sina 

funktionsnedsättningar. För att ta sig vidare i vardagen använde sig individerna av olika 

strategier i sin rehabilitering för att klara av att hantera situationer som uppkommer.  

 

6.3.1 Acceptera sin nya vardag 

Efter en traumatisk hjärnskada är inte livet detsamma som förut vilket skapar frustration 

och irritation hos individen (Hoogerdijk et al., 2011). Det är svårt att acceptera att 

rehabiliteringen tar tid och att den nya livssituationen ser annorlunda ut. Individen 

försöker leva kvar i sin gamla kropp eftersom att den nya inte är helt accepterad 

(Hoogerdijk et al., 2011; Rubenson et al., 2007). Det kan vara svårt att helt återgå till 

livet som fanns innan hjärnskadan. Det gäller att acceptera funktionsnedsättningarna 

som skadan medförde för att inse vad man klarar av och utifrån det skapa en realistisk 
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syn på framtiden. Strävan och viljan för att komma tillbaka till en fungerande vardag 

och arbetsliv är stor hos dessa individer (Erikson et al., 2007; Rubenson et al., 2007). 

Arbetskollegor och chefers förståelse och stöd har en stor inverkan på en individs 

välbefinnande och skapar förutsättningar för ett fungerande arbete. Arbetet kan också ha 

en negativ inverkan på individen då han eller hon återvänder till arbetet för tidigt och en 

upplevelse av otillräcklighet kan uppkomma då han eller hon inte kan slutföra en 

uppgift. En individ kan tro att ett moment utförs på rätt sätt men andra runt omkring 

bekräftar många gånger att det inte är så, det kan vara svårt för den drabbade att 

acceptera (Hoogerdijk et al., 2011; Rubenson et al., 2007). Hoogerdijk et al. (2011) 

menar att individen måste acceptera den trötthet och andra funktionsnedsättningar som 

ett handikapp. Det innebär att han eller hon måste planera sin vardag och ta en sak i 

taget.  

 

6.3.2 Strategier för att komma tillbaka 

Individer som har drabbats av en traumatisk hjärnskada upplever sin livsvärld som 

skrämmande, förvirrande och en känsla av kaos. Lära om på nytt ses som en utmaning 

som ofta skapar huvudvärk, frustration och en känsla av att de är låsta i sig själva och 

inte kan nå ut till världen (Erikson et al., 2007). Korttidsminnet kan bli påverkat och 

därför är det viktigt att koncentrationen och fokusen hålls uppe för att kunna hantera 

olika situationer i vardagen. Individen måste repetera för att lära sig både nya och gamla 

tillvägagångssätt. Många upplever stress och misslyckande när motgångar uppstår, men 

faktum är att motgångar hjälper till i rehabiliteringen. För att övervinna motgångarna 

måste individen skapa nya rutiner och strategier för att återfå ett sammanhang i 

vardagen (Erikson et al., 2007; Lövgreen-Engström et al., 2010). Den första tiden efter 

skadan är det viktigt att hitta en rutin för att klara av att återgå till vardagen, arbetet och 

andra aktiviteter. För att underlätta den här processen är det en fördel om individen 

upplever arbetet och aktiviteterna som betydelsefulla (Fleming et al., 2012). Strategier 

och struktur får vardagen att fungera. Strategier kan vara att använda sig av lappar för 

att komma ihåg saker som tillexempel tider att passa eller saker att göra. Struktur i 

vardagen ökar motivationen och innebär att aktiviteter genomförs lättare vilket i sin tur 

innebär att individen känner sig mer självständig (Erikson et al., 2007; Fleming et al., 

2012; Hoogerdijk et al., 2011). Trots användning av strategier upplevs rehabiliteringen 

som lång och det kan vara svårt att bedöma och se sina framsteg eftersom stegen är små 

(Erikson et al., 2007). Han eller hon måste acceptera sig själv i den nya situationen för 
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att kunna upptäcka nya sätt att leva med de konsekvenser som hjärnskadan har medfört. 

Det innebär att livsstilsförändringar är en del i att ta sig vidare i rehabiliteringen och 

klara av vardagens utmaningar (Hoogerdijk et al., 2011; Rubenson et al., 2007).  

 

7 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen i den här systematiska litteraturstudien fokuserar på att lyfta fram 

styrkor och svagheter. Metod, urval, sökningsförförande, kvalitetsgranskning och analys 

diskuteras i förhållande till begreppen trovärdighet och överförbarhet.  

 

I arbetet valde vi Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av hur en systematisk 

litteraturstudie är uppbyggd. Deras beskrivning passade vårt arbete och vi upplevde att 

deras tillvägagångssätt var bra beskrivet. Vi anser att det kan ses som en styrka att bara 

använda sig av en metodbeskrivning eftersom det ger en tydligare struktur i texten och 

blir lättare att följa med. Metoden för den här systematiska litteraturstudien anser vi är 

bra beskriven så att den kan överföras till liknande grupper, det här anser vi är en styrka 

som ökar överförbarheten vilket också Forsberg och Wengström (2013) skriver.  

 

I urvalet har olika inklusionskriterier använts. En styrka i urvalet är att 

exklusionskriterier inte valdes med då vi ansåg att det kunde begränsa urvalet. Ett 

inklusionskriterie var att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år. Vi anser att det gör 

resultatet mer aktuellt och är en styrka i studien. De artiklar som är äldre än 10 år kan 

också innehålla relevant information och på grund av att de valdes bort kan resultatet ha 

påverkats. Sökningen avgränsades till åldrarna 18-65 år vilket innebär att individer äldre 

än 65 år eller barn inte är med i studien. Den här avgränsningen kan ses som en svaghet 

eftersom det kan innebära att information om upplevelser kring traumatiska hjärnskador 

hos dessa åldersgrupper går förlorade. Sökningar i flera databaser gjordes eftersom det 

ökar möjligheten att finna relevanta och vetenskapliga artiklar, vilket vi anser ökar 

trovärdigheten i studien. Artiklarna som vi valde att utgå ifrån till den här systematiska 

litteraturstudien fanns i fulltext i de olika databaserna. Det ökar tillgängligheten för de 

som läser vår studie och vill läsa artiklarna mer utförligt.  

 

Sökningarna som gjordes skedde enskilt. Anledningen till att en enskild sökning gjordes 

var att artiklarna kunde fånga vårt intresse på olika sätt och på så vis kunde ett bredare 

utbud vara möjligt. Det kan finnas en svaghet med att göra sökningsförfarandet enskilt. 
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Trots att vi författare har fått samma genomgång kring hur ett sökningsförfarande kan 

gå till, kan tillvägagångssättet ha utförts på olika sätt. Denna svaghet ska inte ha 

påverkat resultatet avsevärt då samma sökord och inklusionskriterier har använts vid 

samtliga sökningar.  

 

De sökord som har använts ansågs vara varierande och gav en omfattande sökning, 

eftersom samma artiklar kunde återkomma i olika sökningar och databaser. När artiklar 

valdes lästes först titlarna, sedan abstrakten och om de stämde överens med vårt syfte 

lästes hela artikeln i fulltext. Artiklar valdes sedan ut som passade in i vår systematiska 

litteraturstudie. Något som kan ses som en svaghet är att det var abstrakten som 

avgjorde om artikeln skulle läsas eller inte och då kan det ha hänt att artiklar har valts 

bort, trots att de kunde stämma in på vårt syfte. Tiden ansågs dock inte finnas till för att 

läsa igenom och granska varje artikel och därför valdes det här tillvägagångssätt. 

Artiklarna som ingår i den här systematiska litteraturstudien har kontrollerats med hjälp 

av Peer reviewed. Det här för att säkerhetsställa artiklarnas kvalitet (Karlsson, 2012). 

Det här anser vi är en styrka och höjer trovärdigheten i studien.  

 

I den här systematiska litteraturstudien använde vi oss av vetenskapliga artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Det här anser vi författare är en styrka eftersom 

det ger en bredd i resultatet. Forsberg och Wengström (2013) menar att ansatserna 

kompletterar varandra inom omvårdnadsforskningen. Kvantitativ ansats fokuserar på att 

testa teorier och principer och se ett samband som kan redovisas statistiskt i tabeller, 

figurer och diagram. För att resultatet ska kunna vara generaliserbart/överförbart måste 

mätmetoden ha god reliabilitet och validitet det vill säga hög mätsäkerhet och att 

mätinstrumentet mäter det som avses mätas. Kvalitativ ansats fokuserar på att gå ut i 

verkligen och tolka och få en förståelse för individens subjektiva upplevelse kring ett 

fenomen och genom det skapa en teori.  

 

Granskningsmallarna som användes utgick ifrån Forsberg och Wengström (2013). 

Mallarna omarbetades för att ge en mer heltäckande granskning och frågorna 

formulerades till ja- och nej frågor. Frågor togs bort, lades till och omformulerades för 

att vara relevanta till den här systematiska litteraturstudien. När det gäller mallarnas 

utformning är det författarnas kunskaper som ligger till grund för omarbetningen. Hade 

det varit någon annan individ, med andra kunskaper som hade omarbetat mallarna 
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skulle de ha kunnat se annorlunda ut. Anledningen till att frågorna formulerades till ja- 

och nej frågor var för att det skulle vara lättare att kunna bedöma kvaliteten på 

artiklarna. Alla frågor ansågs vara utav samma betydelse för kvaliteten eftersom att det 

var svårt för oss att avgöra om en fråga var av större betydelse än en annan. Varje fråga 

som besvarades med ett ja fick en poäng oavsett vad det var för fråga. De olika 

kvalitetsgränserna medel 60 -80% eller hög 81-100 % bestämdes utav författarna själva. 

Två artiklar valdes bort eftersom dessa inte uppnådde 60 % i kvalitetsgranskningen, 

vilket vi anser är en styrka i studien. Hade någon annan bestämt gränserna skulle 

artiklarnas kvalitet kunna ha setts annorlunda ut och det kan ses som en svaghet. 

Granskningen av varje artikel skedde först enskilt för att sedan granskas gemensamt. 

Det gjordes för att få en heltäckande granskning av artiklarna, samt för att alla författare 

skulle få ta del av de olika studierna. När svaren i granskningsmallarna skiljde sig åt 

mellan författarna diskuterades det här för att skapa konsensus.  

 

Analysmetoden som användes i den här systematiska litteraturstudien är en manifest 

innehållsanalys. Forsberg och Wengström (2013) beskriver en manifest innehållsanalys 

som en metod där teman och kategorier skapas och som sedan analyseras utan att tolkas. 

Det är den här beskrivningen som har varit grunden till vår dataanalys. Vi valde att 

använda oss utav den här analysmetoden eftersom det gav oss en fördjupande bild av 

resultatet. En styrka i analysen är att varje resultat har lästs och analyserats enskilt av 

varje författare för att sedan analyserats tillsammans. Det här kallas för 

forskartriangulering och är ett tillvägagånssätt som höjer trovärdigheten i studien 

(Forsberg & Wengström, 2013). Genom det här tillvägagångssättet skapades en 

helhetsbild utav varje artikels resultat. En svaghet i analysen är att de kvantitativa 

artiklarnas resultat översattes till text vilket kan innebära att en minimal tolkning av 

resultatet kan ha gjorts. Det är dock inget som ska ha påverkat resultatet. För att 

upptäcka teman och mönster användes olika färgpennor för att finna likheter och 

olikheter mellan de olika temana. Författarna ser det som en styrka då det ansågs vara 

en bra metod för att få en tydlig överblick kring resultaten.  

 

8 Resultatdiskussion 

I den här systematiska litteraturstudien var syftet att beskriva patienters upplevelser av 

rehabilitering efter en traumatisk hjärnskada. I resultatdiskussionen lyfts resultatets tre 

teman fram i förhållande till dess betydelse i den kliniska verksamheten.  
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Upplevelserna kring traumatiska hjärnskador skiljer sig mellan individer. Resultatet 

visade på att begränsningar uppkommer när svårigheter uppstår i olika situationer. När 

en individ drabbas av en förändring i kroppen, som vid en svår skada, sker det även en 

omställning som påverkar hans eller hennes livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det finns individer som kan se positiva effekter av sin hjärnskada. Det kan handla om 

sättet att se på livet och människor runt omkring sig. Attityder och värderingar ändras 

efter skadan och individen uppskattar det som finns i livet på ett annat och bättre sätt 

(Klinger, 2005). Även om några utav hjärnskadans följder kan upplevas som positivt är 

ändå upplevelsen av begränsningar det största hindret i rehabiliteringsprocessen. En 

begränsning kan vara att inte klara av tekniken i samhället som exempelvis 

kortbetalning och onlinefunktioner på Internet (Lövgren-Engström et al., 2010). De här 

upplevelserna bekräftas också av Lindén, Lexell och Larsson-Lund (2010) då de 

framhåller att individer med en traumatisk hjärnskada upplever svårigheter att använda 

elektronisk teknologi som tillexempel pinkod till betalkort. 

 

En traumatisk hjärnskada kan orsaka trötthet som är svår att hantera. Tröttheten leder till 

orkeslöshet som innebär att individen drar sig undan från omgivningen. En annan 

anledning till att han eller hon drar sig undan är att det finns en rädsla för att misslyckas 

och många är rädda för att andra då ska uppfatta dem som långsamma och dumma. 

Eriksson, Tham och Borg (2006) bekräftar i sin studie att över hälften av dem som 

drabbats av traumatisk hjärnskada upplever trötthet, koncentrationssvårigheter och 

minnesförlust som begränsningar i vardagen. De här svårigheterna gör att individen inte 

kan utföra aktiviteter i samma utsträckning som innan skadan, det kan handla om 

trädgårdsarbete, friluftsliv, transport och idrott (Eriksson et al., 2006). De här 

upplevelserna leder många gånger till frustration och stress som i sin tur leder till att 

sociala kontakter och aktiviteter undviks. Skärsäter (2009) skriver att när en individ 

tappar kontrollen uppkommer en känsla av att känna sig kraftlös, sliten och stressad. 

Det leder till att självförtroendet sänks. Stress kan påverka de sociala kontakterna 

eftersom att individen upplever situationerna som ansträngande och kan då dra sig 

undan för att skydda sig själv. Det kan påverka rehabiliteringsprocessen eftersom 

gemenskap ofta har en lindrande påverkan (Skärsäter, 2009). Trötthet och rädsla för att 

misslyckas är upplevelser som ofta framkom i resultatet och är utmärkande för den här 

patientgruppen. Vi tror att det är viktigt för sjuksköterskan och andra vårdprofessioner 

att ha en generell förståelse för hur patienter som drabbats av en traumatisk hjärnskada 
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kan uppleva rehabilitering. Det kan vara till stöd för sjuksköterskan så att han eller hon 

kan skapa goda förutsättningar för att hjälpa patienter på deras väg tillbaka till vardagen.  

 

En viktig del i rehabiliteringsprocessen är att patienten ska uppleva delaktighet i sin 

vård och omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter med en traumatisk 

hjärnskada upplever att informationen har stor betydelse för dem och deras 

välbefinnande. Genom information kan patienten få veta vad som har hänt, vad som 

händer och vad som kommer att ske framöver. Många upplever att information kan 

hjälpa till att fylla de minnesluckor som skadan har medfört. Traumatiska hjärnskador 

kan medföra minnes- och koncentrationssvårigheter. De här svårigheterna kan bidra till 

att patienter har svårt för att förstå och komma ihåg information som har sagts vilket 

kan innebära att de känner sig oinformerade. Det blir en utmaning för sjuksköterskan att 

finna sätt för att nå fram till patienten så att han eller hon ska kunna skapa en förståelse 

kring sin situation. Frank, Asp och Dahlberg (2008) lyfter fram ett tillvägagångssätt för 

hur sjuksköterskan ska nå fram med information till patienten så att han eller hon 

förstår. Det görs genom att sjuksköterskan uttrycker sig på ett sätt som är anpassat till 

den individuella patienten och på så sätt kan en ömsesidig relation skapas.  

 

Stöd och omtanke från vänner och närstående är en viktig del i rehabiliteringsprocessen 

eftersom att stödet hjälper patienten till att finna motivation och välbefinnande. 

Individen kan också uppleva sin närståendes stöd och omtanke som något negativt. Han 

eller hon kan känna sig kontrollerad och överbeskyddad vilket kan påverka de sociala 

relationerna till närstående och vänner. Det är också något som Strandberg (2009) 

bekräftar då han skriver att många individer kan uppleva att support från sina närstående 

kan göra att de tappar sin självständighet, vilket kan ses som en negativ påverkan för 

rehabiliteringen.  

 

I resultatet framgår det att patienter upplevde utsatthet och att de kände sig tvungna att 

lita på vårdpersonalens expertkunskap i situationen de befann sig i. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan ska ha ett öppet och följsamt förhållningssätt 

för patientens unika livsvärld samtidigt som de använder sig utav sin professionella 

expertkunskap i det vårdande mötet. Vi författare anser att det är viktigt att 

sjuksköterskan försöker få en förståelse för situationen som patienten befinner sig i samt 

hur han eller hon upplever sin situation. Patientens upplevelse tillsammans med 
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sjuksköterskans kunskaper leder till en bättre och tryggare vård. Ternestedt och Norberg 

(2009) menar att det är viktigt att sjuksköterskan låter patienten berätta och uttrycka 

sina tankar och känslor. Det kan hjälpa patienten att uppleva stöd och finna en ny 

mening när det gäller att klara av att hantera svåra händelser i livet. 

 

I resultatet framkom det att patientens upplevelser kring motgångar har betydelse för 

rehabiliteringsprocessen. Genom motgångar kan en förståelse för sina begränsningar 

skapas och det kan bidra till det blir lättare att acceptera sin livssituation efter 

hjärnskadan. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att när den levda kroppen drabbas 

av en svår skada sker en förändring i kroppen. Det är inte bara den skadade kroppsdelen 

eller organet som påverkas utan hela individens existens berörs på olika sätt. 

 

Resultatet visade att det inte var de fysiska besvären som stod i centrum under 

rehabiliteringen utan hjärnskadan innebar flera psykiska och känslomässiga 

påfrestningar som upplevdes som svårast. Wiklund (2009) säger att efter en skada eller 

sjukdom är det svårt för patienten att bearbeta och acceptera sina svårigheter. Han eller 

hon måste ta till sig det som har inträffat, ta sig igenom det akuta stadiet och acceptera 

sitt ”nya jag” för att finna sig i den nya livssituationen. Klinger (2005) skriver att 

individer som har drabbats av en traumatisk hjärnskada kan uppleva det svårt att 

acceptera sitt ”nya jag” som han eller hon har blivit eftersom de upplever att deras 

identitet är förändrad. En del av acceptansen är att individen kan beskriva de förluster 

som upplevs för att kunna sätta sig in i sitt ”nya jag”. För att gå vidare i vardagen och gå 

framåt i sin rehabilitering underlättar det om de kan skapa strategier och olika 

tillvägagångssätt för att komma ihåg olika saker och lära känna sig själv på nytt 

(Klinger, 2005). För att acceptera sin situation och lära sig hantera vardagen på nytt är 

det viktigt att få en rutin för att underlätta sin väg tillbaka. För att undvika situationer 

och motgångar där känslor som förvirring och kaos uppstår underlättar det om individen 

har en planering. Det är viktigt att det finns en motivation hos patienten eftersom det då 

blir lättare att klara av olika situationer samt att genomföra olika moment. Planering och 

struktur ökar motivationen vilket leder till ett ökat självförtroende hos patienten. Det 

ökade självförtroende ger kraft till att genomföra de förändringar i livet som krävs efter 

skadan. 
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9 Kliniska implikationer 

Utifrån vårt resultat är ett förslag att i den kliniska verksamheten använda sig av en 

metod som har sin grund i Problem Baserat Lärande [PBL]. Den här metoden syftar till 

att skapa en förändringsprocess där en förändring ska ske mot ett uppsatt mål. PBL 

innerbär att ge strategier för att utveckla psykiska och sociala resurser. Det kan leda till 

en förbättrad självuppfattning, självförtroendet stärks och förmågan att hantera 

påfrestningar samt bedöma om orsakerna till de problem individen har kan påverkas 

eller inte (Ekberg & Svedin, 1998). Arvidsson, Bergman, Arvidsson, Fridlund och 

Tingström (2013) skriver att PBL har visat sig vara ett bra sätt för att ge patienterna en 

bättre förståelse och motivation för att påverka sitt eget beteende till bättre hälsa och 

ändrad livsstil. Handledning i grupp medförde en känsla av delaktighet, gemenskap och 

trygghet. Det visade sig att när gruppmedlemmarna var aktiva och engagerade så var det 

intressant att utbyta erfarenheter och kunskap. Det här för att kunna tänka mer positivt 

och finna nya vägar för att klara av sin rehabilitering. Vi tror att den här metoden kan 

vara av betydelse för en individ i en rehabiliteringsprocess. Genom att skapa strategier 

och finna stöd i grupp, kan det bidra till att en trygghet uppstår då han eller hon kan 

känna samhörighet med andra individer som befinner sig i en liknande situation.  

 

10 Förslag till framtida forskning 

Under arbetet med den här systematiska litteraturstudien har det hos oss framkommit en 

del tankar och funderingar som är viktiga att lyfta fram för att kunna ge patienter med 

traumatiska hjärnskador en god omvårdnad. Det har framkommit att närstående har stor 

betydelse för en individ i en rehabiliteringsproces. Vi författare anser att en traumatisk 

hjärnskada även påverkar de närstående och därför vore det intressant med forskning 

utifrån ett närståendeperspektiv. Ett förslag skulle kunna vara att använda sig av 

fokusgrupp intervjuer. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en fokusgrupp är 

en grupp individer på cirka sex till åtta personer som intervjuas om ett speciellt ämne. 

Syftet med fokusgruppen är att samla in data kopplat till upplevelser, känslor och 

åsikter angående olika situationer. En fördel med fokusgrupp är att deltagarna kan ta del 

av varandras erfarenheter som i sin tur kan leda till nya tankar och idéer. En nackdel 

med det här tillvägagångssättet är att deltagarna kan påverka varandra och därigenom 

kan avvikande åsikter tystas ner (Forsberg & Wengström, 2013). Frågeställningar som 

skulle vara intressanta att få besvarade är: Hur ser närståendes erfarenheter ut kring en 
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traumatisk hjärnskada? Vad blir det för konsekvenser för den närstående när någon i 

deras närhet drabbas av en traumatisk hjärnskada? Hur påverkas relationerna?  

 

11 Slutsats 

I den här systematiska litteraturstudien utgick vi ifrån patienternas upplevelser av 

rehabilitering efter en traumatisk hjärnskada. Det framgick att upplevelserna skiljer sig 

från individ till individ. Något som var utmärkande var patientens upplevelse kring 

informationens och stödets betydelse i en rehabiliteringsprocess. Sjuksköterskan bör 

skapa sig en förståelse för patientens situation för att kunna stödja och hjälpa henne eller 

honom i rehabiliteringsprocessen.  
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vilket leder till 

frustration i 

vardagen.  

Hög 
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 Författare, år, land, titel, 

tidskrift. 

Syfte Metod Resultat Kvalitet   

3. Arenth, P., Corrigan, J., Schmidt, 

L. (2006) USA. Exploring the 

use of social comparison by 

individuals recovering from 

traumatic brain injury.  

Brain Injury.  

Syftet är att 

undersöka om och hur 

personer med 

traumatisk hjärnskada 

använder sociala 

aktiviteter vid 

anpassning till ett 

funktionshinder.  

Metod: Induktiv 

kvantitativ design med 

skalor som användes 

för datainsamling och 

analys. 

Urval: 

Ändamålsenligt urval 

med 58 informanter. 

Analys: Analytisk 

statistik.  

Resultatet visar på 

att personer med 

traumatisk 

hjärnskada upplever 

att ett socialt 

sammanhang är 

viktigt men att det 

kan vara svårt att 

anpassa sig till det 

sociala livet efter 

skada.  

Hög 

4. Collicutt-McGrath, J. (2008) 

Storbritannien. Fear of falling 

after brain injury.  

Clinical Rehabilitation. 

Syftet är att 

undersöka 

förekomsten och arten 

av rädsla för att 

misslyckas hos 

personer med svår 

förvärvad hjärnskada.  

Metod: Icke-

experimentell 

deskriptiv design, 

observationsstudie.  

Urval: Konsekutivt 

urval med 105 

informanter. 

Analys: Deskriptiv 

analys. 

Resultatet visar att 

många personer 

upplever att 

vardagen blir 

begränsad pga. 

rädsla. Det finns en 

rädsla av att 

misslyckas med 

rehabiliteringen men 

även att skada sig 

fysiskt. Detta leder 

till lidande hos den 

enskilda personen. 

Hög 



  
 

VI 
 

 

 

 

 

 

 Författare, år, land, titel, 

tidskrift. 

Syfte   Metod Resultat Kvalitet   

5. Flemming, J., Sampson, J., 

Cornwell, P., Turner, B., Griffin, 

J. (2012) Australien. Brain 

injury rehabilitation: The lived 

experience of inpatients and 

their family caregivers.  

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy. 

Syftet var att beskriva 

och tolka 

hjärnskaderehabiliteri

ng med erfarenheter 

från patienter och 

deras vårdgivare. 

Metod: 

Fenomenologisk 

design med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: 

Ändamålsenligt urval 

med 38 informanter. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet beskriver 

vikten av att uppleva 

meningsfullhet och 

motivation under en 

rehabiliteringsprocess 

Hög 

6. Turner, B., Ownsworth, T., 

Cornwell, P., Flemming, J. 

(2009) Australien. 

Reengagement in meaningful 

occupations durin the transition 

from hospital to home for people 

with acquired brain injury and 

their family caregivers.  

The American Journal of 

Occupational Therapy. 

Syftet var att 

undersöka människors 

upplevelser av en 

meningsfull 

sysselsättning under 

övergången från 

sjukhus till hemmet 

hos människor med 

förvärvad hjärnskada 

och deras familjer.  

 

Metod: 

Fenomenologisk 

metod med prospektiv 

longitudinell design. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: 

Ändamålsenligt urval 

med 38 informanter.  

Analys: 

Fenomenologisk 

analys.  

Resultatet visar på att 

personer med 

förvärvad hjärnskada 

upplever hemmet som 

en fristad, men att det 

även är svårt att 

komma hem då det 

finns hinder och 

begräsningar efter 

skadan som påverkar 

självständigheten.  

Medel 



  
 

VI 
 

 Författare, år, land, titel, 

tidskrift. 

Syfte Metod Resultat Kvalitet   

7. Man, DWK., Lee, EWT., 

Tong, ECH., Yip, SCS., Lui, 

WF., Lam, CS. (2004) Kina. 

Health services needs and 

quality of life assessment of 

individuals with brain injuries: 

a pilot cross-sectional study.  

Brain Injury. 

Syftet med denna 

pilotstudie som 

fokuserar på 

livskvalitet, är att 

denna ska bli en grund 

till utveckling av 

tjänster och program 

för personer med 

hjärnskador.  

Metod: Kvantitativ 

forskningsdesign med 

intervjuer.  

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

med 35 informanter.  

Analys: Analytisk 

statistik.  

Resultatet visar att 

personer upplever ett 

större behöv av stöd 

den första tiden efter 

skadan. Resultatet 

visade också på att 

personer som har en 

arbetsplats har lättare 

att komma tillbaka till 

ett socialt liv än 

personer som är 

arbetslösa.  

Medel 

8. Brown, D., Lyons, E., Rose, D. 

(2006) Storbritannien. 

Recovery from brain injury: 

Finding the missing bits of the 

puzzle. 

Brain Injury. 

Syftet är att undersöka 

hur människor 

konstruerar sina 

upplevelser av 

hjärnskada och de 

utmaningar dem står 

inför efteråt.  

Metod: 

Fenomenologisk 

hermeneutik med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: 

Ändamålsenligt urval 

med 24 informanter.  

Analys: Tolknings 

fenomenologisk 

analysmetod användes 

samt ett kvalitativt 

dataprogram.  

 

Resultat visar att 

patienter upplever 

utsatthet och bristande 

information från 

vårdpersonalen, vilket 

leder till minskat 

förtroende. Det tas 

också upp olika 

svårigheter av att 

komma tillbaka till 

vardagen. 

Medel 



  
 

VI 

 

 

 Författare, år, land, titel, 

tidskrift. 

Syfte Metod Resultat Kvalitet   

9. Hoogerdijk, B., Runge, U., 

Haugboelle, J. (2011) 

Nederländerna. The adaptation 

process after traumatic brain 

injury an individual and 

ongoing occupational struggle 

to gain a new identity. 

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy. 

Syftet är att bättre 

förstå hur individer 

med traumatisk 

hjärnskada upplever 

sin 

anpassningsprocess.  

Metod: 

Fenomenologisk 

metod med intervjuer.  

Urval: 

Ändamålsenligt urval 

med 4 informanter.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultatet visar på att 

individer som drabbats 

av en traumatisk 

hjärnskada kan ha svårt 

att visa känslor. Dom är 

rädda för att misslyckas 

i sin rehabilitering. 

Många tror att dem 

klarar mer än vad man 

gör. Minnesförluster, 

koncentrationssvårighet

er och trötthet är 

vanliga svårigheter som 

individer upplever. 

Hög 

10. Erikson, A., Karlsson, G., 

Borell, L., Tham, K. (2007) 

USA. 

The Lived Experience of 

memory impairment in daily 

occupation after acquired brain 

injury. 

OTJR: Occupation, 

participation & Health. 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera vad som 

kännetecknar den 

levda erfarenheten av 

minnesförsämring i de 

dagliga aktiviteterna 

under det första året 

efter förvärvad 

hjärnskada. 

Metod: 

Fenomenologisk 

longitudinell metod. 

Intervjuer.  

Urval: 

Ändamålsenligt urval 

med 4 informanter.  

Analys: 

Fenomenologisk 

analys. 

Resultatet visar på att 

minnesförlust och 

koncentrationssvårighet

er har stor påverkan på 

vardagen. Många 

individer upplever en 

förtvivlan över att inte 

klara av det man gjort 

innan, många upplever 

att dem tappat bort sig 

själva och behöver 

skapa en ny förståelse 

och kontext i livet.  

Hög 



  
 

VII 
 

Bilaga 7 Beskrivning av analys 

 

Mening Tema Kategori 

”After the brain injury, the 

informants belived they 

managed better than they fact 

able to do” 

 ”They where not able to 

continue as before because 

they were so tired”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilse i sin egen kropp. 

Begränsningar 

hos individen 

som leder till 

frustration i 

vardagen. 

”At the beginning of his 

rehabilitation patric was very 

afraid to make mistakes” 

”I´m not normal, I feel 

different” 

 

 Rädsla för att 

misslyckas. 

”She needed information from 

her husband about the accident 

in order to understand better 

why she could not perform 

certain tasks any longer”  

 

 

 

 

Delaktighet i 

rehabiliteringsprocessen. 

Informationens 

betydelse. 

”Family and friendship 

networks were seen to be 

invaluable sources of support” 

 

 Upplevelser av 

stöd. 

”Accepting that their lives had 

changed and that there was 

nothing they could do about it” 

 

 

 

Börja om på nytt. 

Acceptera sin 

nya vardag. 

”The informants had to change 

their way of working when 

returning to work, and they 

used different strategies” 

 

 Strategier för 

att komma 

tillbaka. 


